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S eks danske folketingsmedlemmer
havde planlagt en rejse til den
fjerntliggende stillehavsø Nauru

for at danne sig et indtryk af Australiens
såkaldte offshore asyllejr. Besøget ville
have været væsentligt, eftersom adgan-
gen til øen er stærkt begrænset. Nauru
har i de sidste tre år kun udstedt visum til
to journalister, og for kort tid siden fik en
australsk senator afslag på sin visum-
ansøgning.

Nauru har handlet helt som forventet,
på trods af at rejsen har været planlagt
længe. Delegationen fra Danmark får så
besked om, at nogle medlemmer er ble-
vet nægtet indrejse, fordi de har kritise-
ret interneringsprogrammet offentligt.
Som reaktion herpå har delegationen be-
sluttet at aflyse besøget. Naurus handlin-
ger vidner om, at man har noget at skju-
le. Et helhedsbillede af de menneskelige
omkostninger forbundet med Australi-
ens interneringsprogram ville ikke blot
have gjort både den nauriske og den au-
stralske regering til skydeskive for yder-
ligere kritik, men også sikret de danske
politikere en nøglerolle i debatten om-
kring etableringen af lignende asyllejre i
Europa.

Og det er af afgørende betydning, i be-
tragtning af at et af folketingsmedlem-
merne, Martin Henriksen fra Dansk Fol-
keparti, tidligere har beskrevet interne-
ringsprogrammet som »en interessant
model«, som kan overføres til Danmark.
Østrigs udenrigsminister har ligeledes
antydet, at den australske models »prin-
cipper kan finde anvendelse i Europa«.

Her er en række forhold, som de dan-
ske politikere skal være bekendt med:

Australiens internering af asylansøge-
re er inspireret af amerikanernes brug af

Guantánamolejren i Cuba, hvor haitiske
flygtninge blev interneret i 1990’erne. En
af grundene til, at man opretter offshore
asyllejre er, at de er sikret mod uafhæn-
gig kontrol – i og med at advokater, pres-
sen og andre uafhængige kontrolorga-
ner stort set er forhindret i at inspicere
forholdene, fordi øerne er så fjerntlig-
gende. Offshore asyllejre benyttes til at
fralægge sig det juridiske ansvar. Med
disse forhold in mente er det næppe no-
gen overraskelse, at der foregår overgreb
i Nauru-lejren.

AUSTRALIEN siger, at interneringspro-
grammet afskrækker asylansøgere fra at
rejse over havet mod Australien og der-
med er med til at redde liv. Men hvis Au-
stralien oprigtigt er opsat på at redde liv
og tilbyde sikkerhed, bør landet i stedet
øge samarbejdet med Indonesien, Malay-
sia, Thailand og andre lande for at sikre,
at disse lande implementerer et system,

der sikrer flygtninge bedre beskyttelse.
Som beskrevet i en fælles rapport fra

menneskerettighedsorganisationerne
Human Rights Watch og Amnesty Inter-
national i sidste måned lever flygtninge
og asylansøgere i Nauru-lejren under
kummerlige vilkår, der kun er blevet vær-
re med tiden.

Helt fra begyndelsen har Australiens
myndigheder brugt enhver lejlighed til
at sende et budskab til flygtninge og asyl-
ansøgere om, at de ikke har ret til beskyt-
telse og menneskeværdig behandling. De
er blevet tvangsforflyttet fra Australien til
Nauru og har samstemmende beskrevet
det som en dybt ydmygende oplevelse.
Når de ankommer til Nauru, tilbringer
de halvandet år eller mere i overfyldte tel-
te, der knap er i stand til at modstå vind
og vejr.

I det sidste års tid er forholdene blevet
bedre for anerkendte flygtninge, der ho-
vedsagelig bor i åbne lejre eller andre for-

mer for boliger fordelt på øen. Men flygt-
ninge har kun ganske få muligheder for
at finde et meningsfuldt arbejde på den
lille ø, hvor der bor 10.000 lokale – og til
trods for at de officielt er anerkendt som
flygtninge, er deres status fortsat usikker.

Flygtninge og asylansøgere bliver re-
gelmæssigt udsat for vold, trusler og chi-
kane af de lokale på Nauru. Men som de
nyligt lækkede rapporter viser, og andre
kilder bekræfter, fraråder vagterne at an-
melde overgrebene, herunder seksuelle
overgreb. Hvis flygtninge eller asylansø-
gere alligevel har valgt at indgive en an-
meldelse, har lederne neddysset alvoren
og forsømt at iværksætte en hurtig og
grundig efterforskning.

Flygtninge og asylansøgere oplever
desuden unødige forsinkelser, når de øn-
sker lægehjælp, selv hvis der er tale om
livstruende sygdomme – og flere har til
tider oplevet at blive nægtet lægehjælp.
Lægepersonalet på øen har gentagne

asylpolitik

MICHAEL BOCHENEK, 
SENIORRÅDGIVER, HUMAN RIGHTS WATCH

En række danske politikere
er blevet nægtet adgang på
Nauru, hvor Australiens
interneringslejr ligger.
Hemmeligheds-
kræmmeriet vidner om, at
man har noget at skjule.

Nej, Europa kan ikke lære noget af
den australske asylmodel 

FLYGTNINGE.
Australien betaler
den lille østat 
Nauru for at huse
nogle af de
bådflygtninge, der
kommer til 
Australien. Fotoet
er fra lejren. 
AP/foto

gange advaret de australske myndighe-
der om, at den traumatiske oplevelse af
forflytningen til øen, de barske levevilkår
og de usikre fremtidsudsigter er gået
hårdt ud over flygtningenes og asylansø-
gernes mentale sundhed.

DA JEG besøgte Nauru i sidste måned, for-
talte flygtninge og asylansøgere mig, at
de havde udviklet søvnløshed, angst-
neurose, tvangsadfærd og depression på
øen. 

Flere børn var holdt op med at grine,
lege og i nogle tilfælde tale. Børn og voks-
ne havde gjort skade på sig selv, og nogle
talte åbent om, at de ønskede at begå
selvmord. Selv om de australske myndig-
heder er fuldt ud bevidste om de psyki-
ske problemer, som de internerede ople-
vede, har myndighederne indtaget en
ligegyldig holdning, hvilket er tegn på, at
overgrebene og mistrivslen som mini-
mum tolereres på politisk plan. At man
har valgt ikke at tage fat på problemerne,
er tegn på, at svigtet er et tilstræbt ele-
ment i Australiens afskrækkelsespolitik i
forhold til bådflygtninge.

At være bekendt med denne kontekst
er en forudsætning for at kunne forstå,
hvad offshore internering betyder på et
menneskeligt plan.

I BETRAGTNING af Naurus forkærlighed
for hemmelighedskræmmeri og nultole-
rance over for kritik ville de danske politi-
kere nok næppe kunne inspicere forhol-
dene med nogen som helst form for
uafhængighed. Når man inspicerer for-
holdene i en sådan lejr, er det for nemt at
lade sig narre af det, man ser, og forsøm-
me at lede efter det, der stikker dybere.

For at undgå et misvisende billede af
forholdene ville den danske delegation
skulle bekræfte de påstande, som Austra-
liens og Naurus myndigheder fremsæt-
ter. De ville skulle vurdere, om der er til-
strækkelig adgang til lægehjælp, danne
sig et overblik over den mentale sundhed
og undersøge, hvor villige myndigheder-
ne er til at efterforske, retsforfølge og
straffe de ansvarlige i sager om overfald
og andre overgreb. Og vigtigst af alt ville
de skulle tale i enrum med de internere-
de.

Men den danske delegation behøver
ikke at rejse til Nauru for at konkludere,
at Australiens interneringsprogram ikke
kan overføres til Europa.

Oversættelse: Christoffer Østergaard
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OGSÅ FOR 100 år siden – i 1916 – var verden
på konfliktkurs. Første Verdenskrig rase-
de på tredje år. Der blev indsat tanks på
Vestfronten, nye fronter opstod i Italien
og Rumænien, og fredsinitiativer faldt til
jorden. Men pludselig i årets mørkeste
tid – i december – fik en ung dansk kom-
ponist ved navn Rued Langgaard et musi-
kalsk syn.

»Et Værk som det – begriber jeg slet ik-
ke hvordan er blevet til – men – naar jeg
nu ser det staa der, forekommer det mig
som en Umulighed at gøre. Et saadant
Værk kan kun skabes éngang, og aldrig
mere. Det Hele er som en Plaskregn der
kom over Hovedet«. 

Sådan fortæller den 24-årige Rued
Langgaard i begyndelsen af 1917 om bag-
grunden for skabelsen af et af de mest
originale værker i dansk musikhistorie:
’Sfærernes musik’ for soli, kor, stort orke-
ster og fjernorkester. I dag kan man sta-
dig forestille sig, hvad Langgaard mener,
for allerede i de første takter af ’Sfærernes
musik’ føler man sig hensat til en frem-
med planet.

Med ganske enkle midler – alle tonerne
i en es-Dur-skala foldet ud som en vifte og
spillet samtidig af sitrende strygere – ska-
ber Langgaard et klangbillede, der på
samme tid er helt moderne og tidløst. 

På en lap papir har Langgaard med et
citat af forfatteren Karl Gjellerup knyttet
nogle ord til ’Sfærernes musik’: »Livsmo-
deren toner saligt bort i Evighedens hvi-

lende Akkord«. 
Men trods det tiltrækkende ved »Evig-

hedens hvilende Akkord« og den fjerne
skønhed, som præger begyndelsens sfæ-
remusik, var det ikke nogen udelt venlig
plaskregn, som ramte Langgaards hoved
omkring årsskiftet 1916-17. På papirlap-
pen skriver Langgaard også:

»I ’Sfærernes Musik’ har jeg i Nat og For-
tvivlelse fuldstændig opgivet alt hvad der
forstaas ved Motiver, Gennemarbeidelse,
Form og Sammenhæng. Det er ’Musik’

indhyllet i sorte Slør og uigennemtræn-
gelige Dødstaager«. 

DØDEN ER en vigtig medspiller i ’Sfærer-
nes musik’, og mod slutningen går alt i
sort. Anført af pauker og bækken tordner
orkestret løs på de samme toner uden
den mindste forandring. Det virker som
en evighed, men tager præcis et minut.
Efter dette kan man kun forvente tavshed
og død, men af de udbrændte rester rej-
ser orkestret sig en sidste gang, og i

drømmeagtige sekvenser bevæger det
sig frem mod en afsluttende himmelsk
klang, bygget op efter de samme princip-
per som åbningens sfæremusik, men til-
ført langt flere farver.

I løbet af ca. 40 minutter har musikken
bevæget sig fra det kolde rum til Paradi-
sets Have. I ’Sfærernes musik’ forsøger
Langgaard at rumme både livet og dø-
den, samtidig med at han med kor, orke-
ster og fjernorkester kræver et helt ek-
straordinært opbud af musikere. Derfor
lå ’Sfærernes musik’ – fraregnet to opfø-
relser i Tyskland i 1920’erne – urørt hen i
årtier og blev efterhånden opfattet som
en af dansk musiklivs største hvide ele-
fanter. 

Ganske vist planlagde dirigent for Det
Kgl. Kapel Georg Høeberg en uropførelse
i efteråret 1918, men da landet på det tids-
punkt var blevet ramt af en epidemi af
spansk syge, nedlagde Sundhedsstyrel-
sen forbud mod afholdelse af koncerter
for at undgå spredning af smitten. Og da
Høeberg i øvrigt heller ikke havde fået
den nødvendige accept til opførelse fra
Det Kgl. Kapels koncertkomité, der stille-
de sig uvillig over for denne nye musik,
blev det heller ikke siden til nogen opfø-
relse.

MEN I 1968 I Stockholm kickstartede den
ungarske komponist György Ligeti inter-
essen for Rued Langgaard, der efter sin
død i 1952 var så godt som glemt. Ligeti,

der på det tids-
punkt var en af ver-
dens førende nule-
vende komponi-
ster, var medlem af
en programkomi-
té, der skulle vælge
musik til De Nordi-
ske Musikdage. 

Per Nørgård, der
også var medlem
af programkomite-
en, havde blandt
nyskrevne partitu-

rer af nordiske komponister lagt partitu-
ret til Rued Langgaards ’Sfærernes mu-
sik’. Stor var forbløffelsen, da Ligeti be-
gyndte at bladre i partituret. 

Den 50 år gamle musik, af denne for
ham ukendte danske komponist, minde-
de overraskende meget om Ligetis egen
nyskabende musik fra 1960’erne, så han
slog på glasset og udbrød: »Mine herrer!
Jeg har lige opdaget, at jeg er – Lang-
gaard-epigon«. 

LIGETIS AHAOPLEVELSE førte til, at ’Sfæ-
rernes musik’ fik sin første nordiske opfø-
relse i Stockholm i september 1968, og i
1969 fulgte den første danske opførelse.
Dermed var ’Sfærernes musik’ endelig
kommet hjem til Danmark, hvor Rued
Langgaard i 1916 fik impulsen til musik-
ken.

Langgaards ’Sfærernes musik’ er uden 

Kunsten er at få himlen ned på jorden

ESBEN TANGE

Efter årtier i glemsel blev
Rued Langgards værk 
’Sfærernes musik’ 
genopdaget af den 
ungarske komponist 
György Ligeti. Måske kan
værket i dag være med til at
genskabe harmonisk 
sameksistens mennesker
og verden imellem.

Esben Tange er cand.mag. og kunstnerisk 

leder af Rued Langgaard Festival

kroniken
1. september 2016

Anført af
pauker og 
bækken tordner
orkestret løs på
de samme 
toner uden 
den mindste
forandring

SFÆRISK. Den store danske komponist Rued Langgaard ved pianoet i hjemmet i
Cort Adelers Gade i København i 1937. Foto: Det Kongelige Bibliotek


