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Vi skriver til dig på vegne af danske børnelæger (Dansk Pædiatrisk Selskab). Vi er bekymrede for
sundhedstilstanden blandt de danske børn i fangelejrene i Syrien og konsekvenserne af at lade dem
blive eller hente dem hjem uden deres mødre. Som børnelæger er vores opgave at varetage og
advokere for barnets tarv og sundhed. At lade børnene eller deres mødre forblive i lejrene, vurderer vi,
er sundhedsfagligt uforsvarligt og risikerer at påføre allerede sårbare børn yderligere fysisk og psykisk
skade.
1)

At lade børnene blive i Syrien

Vi ved, på baggrund af rapporter fra nødhjælpsorganisationer, at de humanitære forhold i lejrene er
elendige, udsigtsløse og præget af vold og usikkerhed. Flere børn er døde af sygdomme, som kunne
være behandlet, og andre er blevet skudt (1-2). Pladsen er trang og de sanitære forhold er ringe, hvilket
særligt udsætter børnene for infektioner med risiko for et alvorligt forløb. Forekomsten af diarrésygdom,
fejl- og underernæring er stor, og situationen forværres af den begrænsede adgang til sundhedsydelser
(3). Børn ned til 10-års alderen tvinges i træningslejre for at kæmpe for Islamisk Stat, og der er
underretninger om, at kurdiske myndigheder fjerner børn ned til 12-års alderen for at afradikalisere dem
(4). Børnene i fangelejrene er på alle måder ekstremt udsatte.
Børnekonventionen slår fast, at det er statens opgave at sikre børns ret til overlevelse og udvikling,
herunder mad, tøj, lægehjælp, skolegang og tryghed samt børns ret til beskyttelse mod vold, misbrug,
udnyttelse, krig og diskrimination (5). Dette lever Danmark ikke op til, hvis man lader børnene blive.
2)

At hente børnene hjem uden mødre

Vi ved, at børnene har været udsat for voldsomme hændelser, som flugt, bombninger, beskydning, vold
og død, og derfor i forvejen må forventes at være traumatiserede. Mange børn beskrives med
angstsymptomer og tegn på adfærds- og udviklingsforstyrrelser (6). De fleste har mistet deres far. At
hente børnene hjem uden deres mødre, og således fjerne dem fra deres primære omsorgsperson, ved
vi, vil tilføre dem yderligere traumer og med stor sandsynlighed forværre deres fysiske og psykiske
sundhed.
Vi anfægter ikke, at børnenes forældre har truffet et forkert valg ved at støtte Islamisk Stat. I Danmark
findes der også forældre, der træffer forkerte og risikofyldte beslutninger for deres børn. Som
børnelæger er vi forpligtede til at underrette kommunen, når vi får mistanke om dette. I de fleste tilfælde
kan familien hjælpes til selv at drage den nødvendige omsorg for barnet, og i nogle tilfælde kan det
ende i tvangsfjernelse. Selvom omfanget af beslutningen i disse sager er uden sammenligning, er
princippet det samme. Ifølge Børnekonventionen har alle børn ret til at se deres forældre, uanset tvang,
politiske og religiøse overbevisninger, og som samfund har vi en forpligtelse overfor børnene (5).
Hentes børnene hjem uden deres mødre, har de ingen mulighed for samkvem. Mødrenes forældreevne
må vurderes i Danmark i lighed med alle andre danske familier.
Ud fra en børne- og sundhedsfaglig vurdering opfordrer vi derfor kraftigt regeringen til at hente de
danske børn og deres mødre hjem fra Syriens fangelejre.
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