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Vietnam 

I kølvandet på Vietnamkrigens millioner af dræbte og massive ødelæggelser flygtede mange vietnamesere, 

hovedsageligt på grund af dårlige levevilkår eller personlig forfølgelse. Sidstnævnte gælder især 

vietnamesere, som af det nye regime blev udpeget som forrædere og anti-kommunister, idet de under 

krigen var tilknyttet det politiske eller militære styre i Sydvietnam. Også tusinder af munke, præster og 

katolikker måtte flygte, da de blev anset som sympatisører med Vesten. Næsten 1,5 mio. vietnamesere 

flygtede i perioden 1975 til 1985. Danmark har modtaget omkring 8000 vietnamesiske flygtninge. 

Polen 

I slut 1960erne var presset mod den sovjetkontrollerede regering i Polen voksende. Utilfredsheden med 

regeringens censur, magtudøvelse og den herskende kommunistiske ideologi var stor. Da Israel vandt 

seksdageskrigen i 1967 over nabolandene, der havde kæmpet med sovjetiske våben, blev det af mange 

polakker set som et nederlag til Sovjetunionen, hvilket vakte jubel. Som modreaktion lancerede den polske 

regering et antisemitisk propagandafremstød i foråret 1968. Jøder blev chikaneret, ekskluderet og truet med 

opfordringer om at forlade Polen. Regeringen fremstillede sagen som frivillig emigration, men i praksis blev 

de polske jøder fordrevet. En del rejste til Israel, mens andre valgte at rejse til bl.a. Danmark. 

Bangladesh 

I 1971 erklærede Bangladesh sig uafhængig af det daværende Vestpakistan, i dag Pakistan, hvilket udløste 

Bangladeshkrigen. Efter intervention fra Indien opnåede landet uafhængighed. En række militærkup førte til 

etableringen af en præsidentiel styreform i 1975, og fra 1991 et parlamentarisk demokrati. Trods status som 

en demokratisk stat står Bangladesh fortsat over for udfordringer med bl.a. fattigdom, korruption, 

polariserende politik og menneskerettighedskrænkelser, herunder tvungne forsvindinger, tortur og 

udenretslige henrettelser. Det, samt tidligere konflikter, har fået mange til at flygte. Cirka 250 er endt i 

Danmark. 

Syrien 

Siden begyndelsen af den brutale syriske borgerkrig i 2011 har millioner søgt asyl i andre lande. Borgerkrigen 

har udviklet sig fra et internt opgør mod landets regime til en konflikt, der involverer såvel regionale som 

internationale stormagter. I 2016 erklærede FN, at 13,5 mio. syrere kræver humanitær bistand. Af disse er 

over 6 mio. internt fordrevne, mens over 4,8 mio. er flygtet ud af landet. Op mod 1 mio. syrere har anmodet 

om asyl i forskellige lande, især i Libanon, Jordan og Tyrkiet, men også i EU-lande. Danmark har modtaget 

21.000 syriske flygtninge. 



 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Irak 

Masseflugten fra Irak er sket i forskellige perioder. Den første flygtningestrøm kom i 1980erne som følge af 

en otte år lang krig med Iran, der kostede 1 mio. livet og sendte endnu flere på flugt. I kølvandet invaderede 

Irak Kuwait i 1990, hvorefter en amerikanskledet koalition angreb Irak. Tusindvis af irakere blev dræbt i det, 

der blev kendt som Golfkrigen. En opstand mod Saddam Husseins styre blev iværksat i foråret 1991, men 

blev brutalt slået ned. 2-3 mio. flygtede. Efter krigen fulgte FN-blokade samt overflyvning og bombning 

udført af amerikansk og britisk militær. De massive sanktioner førte til, at over 1 mio. irakere døde, heraf 

over 500.000 børn, da bl.a. medicin ikke længere kunne skaffes. Mange flygtede. I 2003 invaderede USA og 

Storbritannien Irak. Krigen kostede hundredtusinder af irakere livet, og landet blev kastet ud i kaos. I 2011 

trak de amerikanske styrker sig ud, men siden er volden eskaleret, og terrororganisationen Islamisk Stat er 

vokset frem. Tusindvis er flygtet. Danmark har i alt modtaget knap 25.000. 

Pakistan 

Siden oprettelsen af Pakistan i 1947 har landet været udfordret af forskellige gruppers nationalisme, 

separatisme, religion og ideologi. Demokratiet er blevet undergravet af korruption og perioder med 

militærstyre. I de senere år er demokratisk styre vundet frem, efter at Pervez Musharraf først legitimerede 

sit styre ved at opstille valg og derefter blev tvunget til at træde tilbage. Landets etniske og sproglige grupper 

har ofte skabt konflikter. De nordvestlige regioner styres af stammehøvdinge, som myndighederne ikke har 

kontrol over. F.eks. kontrolleres grænsen mellem Afghanistan og Pakistan af Taliban og al-Qaeda. Dertil 

kommer den blodige konflikt mellem Indien og Pakistan om Kashmir. Mange pakistanere er flygtet som følge 

af landets ustabilitet. Der er 170 pakistanske flygtninge i Danmark. 

Bosnien-Hercegovina 

Da Bosnien erklærede sin uafhængighed fra Jugoslavien i 1992, efter at Slovenien og Kroatien havde gjort 

det samme et år tidligere, blev det startskuddet på en blodig konflikt. Det førte til den største 

flygtningestrøm i Europa siden Anden Verdenskrig. Konflikten havde baggrund i nationalistiske bevægelser 

blandt de etniske grupper i Jugoslavien. Særligt bosnierne blev ramt af serbernes forsøg på etnisk 

udrensning. Det estimeres, at konflikten sendte over 2 mio. bosniere på flugt. Ved krigens afslutning var 1,2 

mio. bosniere flygtninge i nabolandene samt i Vesteuropa, mens 1,3 mio. var fordrevet inden for landets 

grænser. Flere end 5000 bosniere kom til Danmark. 

Sri Lanka 

Borgerkrigen i Sri Lanka, der havde baggrund i kolonitiden, kulminerede i løbet af 1980erne med etniske 

uroligheder og sammenstød, primært mellem singaleserne, der udgjorde et klart flertal, og tamilerne, der 

udgjorde et mindretal af befolkningen. Det singalesiske flertal, der sad på regeringsmagten, havde afskaffet 

en række rettigheder og indført diskriminerende love, der ramte det tamilske mindretal. Flere end 60.000 

blev dræbt i borgerkrigen, mens godt 6500 tamiler flygtede til Danmark. 


