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En familie fra Irak: Far og Mor og deres tre små børn: 
(2001-2020: sagsresume: Mona Ljungberg) 

 
Den 14.10.2001 indrejste et ægtepar med deres  3 små børn i Danmark og søgte om asyl. Den 
ældste af børnene var ved indrejsen 5 år – den yngste 1½ år.  
 
Asylmotiv: 

I Irak udstedt var udstedt arrestordre imod manden for at have talt nedsættende om Saddam 
Hussein. En politiofficer indstillede til, at manden som straf skulle have skåret tungen af. Endvidere  
er manden blevet truet med fængsling af ham selv og børnene. Årsagen til denne trussel er af 
familiens slægtninge er  flygtet til udlandet. 
 
 
Baggrund for forfølgelsen: 

Parret oplyser, at de  i mange år har været overvåget  og forfulgt af de irakiske myndigheder. De er 
begge uddannede. Manden er ingeniør, hun er arkitekt, og de har modsat sig at blive medlem af 
Saddam Husseins parti ”Bath-partiet”.  
 
Om kvindens familie forklarer de, at hendes nu afdøde far var kommunist og aktiv modstander af 
Saddam Hussein. Hendes ene bror var også medlem af et modstandsparti, og  blev flere gange 
arresteret og tortureret. Sidste gang hendes bror blev arresteret kom han ikke ud af fængslet igen, 
og familien har ikke kunnet få oplysninger om ham. Kvindens anden bror flygtede til USA, og en 
tredje bror og en søster har asyl i Danmark. Parret forklarer om mandens familie, at hans bror 
forsvandt  i 1997.  De ved  ikke, hvad der er sket med ham. Manden blev  i forbindelse med sin 
brors forsvinden fængslet og afhørt.   
 
I Irak er Ingeniører tvunget til at arbejde for systemet. Manden forklarer, at en partiofficer samlede 
minuspoint imod ham. Han fik opgaver, som han ikke kunne fuldføre, blev konstant kaldt til 
afhøring, sendt til militærtræning, ville ikke betale bestikkelse og begyndte at blive væk. I 
forbindelse med en arbejdsepisode, slog partiofficeren hans tænder itu. Manden forklarer, at han 
ikke længere kunne beherske sig, og bandede over ham. Han fortæller at han undgik anholdelse 
ved episoden, fordi mange mennesker overværede den. Han gik hjem. Senere samme dag 
modtog han igennem en kontakt på sin arbejdsplads besked om at specialpolitiet havde været for 
at spørge efter ham. Han forlod omgående Irak.    
 
Flugten: 

Flugten starter i april 2000. Ingeniører måtte under Saddam Hussein ikke udrejse af Irak, parret 
havde derfor  ikke noget pas.  Efter en uge i skjul lykkes det alligevel familien at komme ud, og 
efter endnu  et par måneders ophold i det første land, kommer de videre på et falsk pas til Tyrkiet. I 
Tyrkiet henvendte manden sig til Den Danske Ambassade og forklarede om den livsfarlige 
situation for ham og hans familie i Irak. Parret søgte familiesammenføring med kvindens bror og 
søster i Danmark.  
 
Tiden gik, parret fik ikke noget svar. Undervejs ringede manden til Danmark for at få et svar på sin 
ansøgning, og forklarede at han og familien er i fare både i Irak og i Tyrkiet. I Tyrkiet levede 
familien under kummerlige forhold, og var hver dag i fare for at blive arresteret.  Han oplystee at 
han har små børn og tiggede for deres liv.   
 
Efter 1år og 2 mdrs. Venten i Tyrkiet  fik parret afslag på deres asylansøgning. Kort efter blev de 
arresteret af det tyrkiske politi, og sendt til den kurdisk kontrollerede del af Irak. Manden har til os 
(flygtninge i fare) fortalt, at hele familien her var fængslet i nogle dage, og at han blev slået. Heldigt 
for parret blev en medfange løsladt og kunne kontakte mandens familie i Irak, der kunne sende 
penge til løsladelseskaution og en agent.  Efter løsladelsen kom manden i kontakt med en agent, 
og efter en tur igennem Europa skjult i en lastbil, ankom familien september 2001 til Danmark.  
Parret og deres 3 små børn havde nu været på flugt i 1½ år. 



 
Men Europa er ikke ligefrem åbent overfor mennesker på flugt for livet.   
 
Sagens gang: 
 
September 2001: 
To dage efter indrejsen i Danmark henvendte parret sig til politiet i Sandholm og søgte om asyl.  
De bliver afhørt og der bliver taget fingeraftryk.  
 
 
November 2001: 

Parret bliver indkald til udfyldelse af asylansøgningsskema. 
 
Dokumentundersøgelse: 

Også i november foretager politiet en ægthedsvurdering af de personlige identitetspapirer, som 
parret har medbragt til Danmark. Dokumenterne skønnes ægte. 
 
Dokumentation for forfølgelse: 

Igennem en kontakt til sin tidligere arbejdsplads lykkes det for manden, at fremskaffe et 
anklageskrift og en efterlysning, som  sikkerhedspolitiet har udstedt imod ham og sendt til hans 
tidligere arbejdsplads. Anklageskriftet bliver afleveret til de danske myndigheder.   
 
April 2002: 

½ år  venter parret inden Udlændingestyrelsen træffer beslutning om at tage deres asylansøgning 
under behandling.  Hvorfor der skal gå ½ år undrer de sig over. Forholdene i Irak taget i 
betragtning, skal asylansøgninger fra irakere behandles. Endvidere havde  Udlændingestyrelsen 
faktisk allerede, inden parret indrejste i Danmark alle oplysninger om dem. Parret havde jo oplyst 
om grunden til at de flygtede fra Irak, da de søgte om familiesammenføring fra Tyrkiet 1 år 
tidligere.  
 
I april retter også centerpersonalet i Røde Kors forespørgsel til udlændingestyrelsen om 
sagsforløbet.  
 
Der kom intet svar. 
 
Maj 2002: 

Den 24. maj sætter manden sig sammen med 25 andre irakere i nd i Københavns Domkirke. De 
kan ikke længere udholde livet på flugt og frygten for fremtiden. Irakerne starter en sultestrejke for 
at råbe de danske myndigheder op om det uudholdelige i deres situation.  
 
Som manden selv udtrykker det i et interview med Mona Ljungberg (sultestrejkens 3. dag): 
“My Life in Iraq before we came here is a very difficult life, and also we were suffering from the 
regime. Every body in this world know what kind of regime we have.”…. 

 
“I gave them (dansk politi)  the same number as when  I was in Turkey, and they checked it in the 
computer. They know my case – they know all why I come here.  Why did  they offer  ten month 
(?),  or for mornitoring interview  I must wait after the interview two months, and with no decision – 
(?) negatives  to iraques. So I am hopeless now.  They will send us back. They will give us 
negative.  (?) not now. Maybe after two months. So how I can do this two months to wait to get 
negative, and after that they send us back to Iraq. So I am hopeless.” ….. 

 
……“Do you know when I came here.  Three times  my one year old daughter stopped – she 
stopped to breath.  I pushed  my air in her mouth, three times, she was about to die. They have 
suffered when they are coming here.  I think no father wants his kids to face the death for nothing, 
and he want to see that his kids dying in his - beside him for nothing. Only for (?)”…… 
 
 



Sultestrejkens 4. dag: 

Sultestrejken skabte offentlig opmærksomhed om den uudholdelige  ventetid og irakernes frygt for 
at blive sendt tilbage til tortur og død. På sultestrejkens 4. dag sendte Udlændingestyrelsen parret 
en indkaldelse til interview.  Interviewet skulle finde sted en måned efter – i alt 9 mdr. efter at parret 
indgav deres asylansøgning.  
 
 
Juni 2002: 

Interviewet finder sted. 
 
September 2002: 

Vi besøger manden på centret. Han ser dårlig ud. Fortæller at han lider under konstant hovedpine 
og nu går til samtaler hos en psykolog. Efter interviewet i juni har han intet hørt. Psykologen har til 
bevillingsansøgning om psykologtimer skrevet en erklæring til udlændingestyrelsen. Vi beder 
manden om at fremskaffe erklæringen. 
 
Psykologerklæringen: 
Af psykologens erklæring fremgår, at både mand og hustru går i samtaleterapi. Psykologen 
henleder i erklæringen opmærksomheden på, at manden har mistet modet, - går i 
selvmordstanker, og at hustruen er bekymret fordi han er begyndt at slå sig selv.  
 
Anmodning om fremskyndelse til udlændingestyrelsen: 

Den 11. september modtog vi psykologerklæringen, og rettede samme dag henvendelse til 
Udlændingestyrelsen med en anmodning om at fremskynde sagsbehandlingen. Sagen havde nu 
været under behandling et år. 
 
Oktober 2002: 
En måned efter rykkeren: Lars og Linda havde stadig intet hørt. 
 
Den danske regering tog officielt afstand fra Saddam regimets tyrani og krænkelse af menneskers 
rettigheder. Imens blev mennesker som parret her holdt hen i frygt for udsendelse og tabet af 
deres egne og deres børns liv. 
 
November 2002 

 
Parret fik tilkendt asyl. Blev henvist til en lejlighed med bad i kælderen i Gentofte kommune. 
Manden blev henvist til lagerarbejde, og kunne ikke opdatere sin ingeniøruddannelse efter års 
fravær fra faget grundet, der skulle tjenes penge til husleje, kost osv. – Kvinden blev henvist til 
rengøring, men fandt selv en praktikplads indenfor arkitekt. Hun kom senere ud for en alvorlig 
arbejdsulykke og har af den grund fået tilkendt førtidspension.  
 
Da ejendommen, som parret og deres 3 børn var blevet henvist til, efter nogle år skulle renoveres, 
fik de en container at bo i som alternativ. De boede i containeren i ½ år førend de blev tilbudt en 
tidssvarende lejlighed efter danske standarder i et almennyttigt boligbyggeri.  
 
November 2020 

 
Parrets tre små børn er i dag voksne,  og klarer sig alle tre godt. Ældste søn er blevet tandlæge. 
De to yngste, en søn og datter er begge på lægestudiet.  
 
Deres far er slidt af tungt lagerarbejde, og har gennemgået fod-operation.  


