
HVOR GAMMEL ER DU EGENTLIG?

Mange uledsagede flygtningebørn og -unge kommer til Danmark. I 2015 kom 
2144. I første halvår af 2016 var antallet 968.

Hvad der kommer til at ske med dem afhænger alene af deres alder, når de 
kommer hertil. Meget få medbringer papirer, som kan dokumentere, hvor 
gamle de er. En hel del ved det faktisk ikke nøjagtigt. Og det er et problem. 

Er de unge under 18 år ved ankomsten, anbringes de i særlige asyllejre med 
ret til hurtig familiesammenføring. Er den unge 18 år eller mere, betragtes 
vedkommende som voksen og behandles derefter i almindelig asylprocedure 
med risiko for afslag på asylansøgningen og hurtig udvisning til hjemlandet.

For både myndighederne og den unge er det fastslå den unges alder derfor af 
stor vigtighed.

Det er let at forstå, at det kan være fristende for den unge at fremstille sig 
som yngre end sandt er. Unge fra Afghanistan og Mellemøsten ser ofte ældre 
ud end jævnaldrende europæiske unge. For myndighederne er det derfor 
nærliggede at opfatte dem som ældre, end de rent faktisk er.

En metode til nøjagtig aldersbestemmelse er derfor ønskelig.

Men en videnskabeligt veldokumenteret objektiv metode til at fastslå et ungt 
menneskes nøjagtige alder findes ikke.

I Danmark anvendes alligevel en så upræcis metode som

knoglealderbestemmelse på røntgenbilleder som den objektive sandhed om 
den undersøgtes alder. Med de alvorlige konsekvenser dette kan have.

I Norge afviser læger - støttet af den norske lægeforening - at anvende 
metoden. Det opfattes som uacceptabelt at basere afgørelser af 
skæbnesvanger betydning for et ungt menneske på en så unøjagtig og 
videnskabeligt dårligt dokumenteret metode.

Derfor denne opfordring til danske læger og Lægeforeningen: GØR SOM I

NORGE. AFVIS AT MEDVIRKE TIL AT KNOGLEALDERBESTEMMELSE I DANMARK
BRUGES AF MYNDIGHEDERNE TIL AT TRÆFFE AFGØRELSER MED SÅ STORE 
KONSEKVENSER.
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