
NAURU

Indbyggere: 11.300

Børnedødelighed: 33 ud af 1.000 børn dør, før
de fylder fem år

Medarbejdere i 2017: 2

Læger uden Grænser arbejdede første gang i
Nauru i 2017.

Kilder: Læger uden Grænser og WHO

� Luftfoto af stillehavsnationen Nauru. Australien sender mennesker på flugt, som
forsøger at komme ind i landet, til Nauru – og tilbageholder dem på øen på ubestemt

tid.

Her sidder de fanget på
femte år: ”Det er forfærdeligt
at være vidne til”

Tahir Bakhtiary
Cultural Mediator Supervisor 
Historier fra vores udsendte fra d. 3. december 2018

Hundredvis af flygtninge og asylansøgere har siddet fanget i østaten Nauru i over fem år. De
sidder fast i håbløshed – på ubestemt tid. Næsten en tredjedel har forsøgt at begå selvmord.
Vores tolk Tahir har set, hvordan børn og voksne i Nauru har mistet lysten til at leve. Læs Tahirs
øjenvidneberetning fra stillehavsøen.

Den unge teenagedreng ligger på sengen og ser op i loftet. Håret og skægget er vokset meget siden sidst. Han
hører stemmer – dagligt. Drengen er blevet diagnosticeret med skizofreni og har en psykose.

Hans far er bange for, at drengen kan gøre skade på sig selv. Den selvskadende adfærd er blevet værre og værre.

Vores psykolog prøver forgæves at udveksle et par ord med den unge dreng, men det er helt umuligt at få
kontakt.

Han registrerer slet ikke, at vi er til stede, men stirrer blot med et stift og opgivende blik – uden den mindste
bevægelse.

Jeg ser på drengens ben og får øje på de røde, dybe kradsemærker. Det er skader, som han har påført sig selv.
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BØRN VIL HELLERE DØ END LEVE I NAURU

Det psykiske helbred for flygtninge og asylansøgere i Nauru er katastrofalt. Det er en af de værste mentale
sundhedskriser, vi har set.

Næsten en tredjedel af de flygtninge og asylansøgere, som vi har tilset, har forsøgt at begå selvmord. 60 procent
har tænkt på at tage deres eget liv, viser en rapport fra Læger uden Grænser. Børn ned til ni år har fortalt os, at de
hellere vil dø end at leve i håbløshed i Nauru.

Vi har behandlet 208 flygtninge og asylansøgere i Nauru fra november 2017 til oktober 2018, hvor vi blev tvunget væk
fra Nauru.

Næsten alle 900 asylansøgere og flygtninge i Nauru – heriblandt 115 børn – har siddet fast i den lille østat i Stillehavet
i mere end fem år – uden at vide, hvad der kommer til at ske med dem.

Det er Australien, som sender mennesker på flugt til Nauru og fastholder dem på øen i flere år.

Kilde: Læger uden Grænsers rapport “Indefinite Depair”
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