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Essay at Jesper Wung-Sung

JesperVVung-Sung

J eg var ved at indlede dette essay med
order "jeg". Om igen: Det virkede
pludselig upassende sadan at tale om
sig selv fra allerforste fa::rd, i det mindste burde man camouflere selvoptagetheden ved at h::eve hovedet og ordforradet til noget, der lignede et kl::edeligt overblik.
Jeg ... Situationen er den, at jeg i
0jeblikket sidder med flyttekasser op
til begge 0rer. "Sadan. samles kassen.
1. Buk klap A indad og nedad. 2. B0j
klapperne B over hinanden og lad
dem danne bund. 3. Vend kassen,
rejs klap A, derefter rejses klapperne
B, l::eg klap A ned, b0j klapperne C
indad og nedad." Mere skal der ikke
til. Jeg foler mig generet, forstyrret.
Uorden og kaos tamer sig op.
("Forsigtig. Handle with care").

Papkasserne sp::errer for mit udsyn.
Jeg mister det overblik, der ellers
10bende k::emper en heroisk kamp
for at opretholde proportioner og
sikre perspektiver. Jeg mister det
overskud, der burde minde mig om
eksempelvis den element::ere forskel
pa at flytte og at flygte. ·
Nu er og bliver det jo umuligt at
fordele sit fokus, sin opm::erksomhed,
ligeligt alle steder - det fremgar af
selve det offendige overblik, nyhedsmedierne. Ogsa her ma der prioriteres hardh::endet, nar det handler om
reportager fra verdens fortvivlede
brandpunkter. Der skaltes og valtes,
og n::ermest som pa de kirkelige hitlister over navne pa dabsattesterne
stiger nogle pludselig voldsomt i
popularitet, mens andre glider ned
pa glemslens pladser. Disse maneders
sikre nummer 1 er "Afghanistan''. ,
"Osama bin Laden", "mullah Omar",
"Kabul", "Jalalabad", "Kandahar"
- det er melodier, vi alle kan nynne
med pa.
Sadan var det ikke for bare tre ar
siden. Den gang jeg m0dte ham.
Javed fra Afghanistan.
Jeg m0der ham i bussen pa Stevns.
Han har problemer. Med n::ermest
uhyggelig overtydelig symbolik har
automaten stemplet hans klippekort
med garsdagens dato. Han er steget
pa, har lige stukket kortet sa langt

ind· i revnen at klippet h0res, og er
begyndt at bev::ege sig ned gennem
bussen for at finde et s::ede, da han
ma vende om. Der er sket en fejl.
Han har fulgt reglerne, men alligevel
star der nu sort pa hvidt pa hans
kort, at han ikke ma k0re med
l::engere. Buschaufforen fors0ger at fa
kontakt over radioen, sa fejlen kan
udbedres. Men der er ingen i den
anden ende. Hun prnver igen. Ingen
forbindelse. Sa skribler hun lidt ned
med kuglepen pa hans kort. Hun
ryster ::ergerlig pa hovedet. Det er
uholdbart. Det sv::ekker hans sag: Vil
en kontrolfor, der star pa toget mellem Ish0j station og K0benhavns
Hovedbanegard tro pa, at der er sket
en automatfejl i bussen fra Store
Heddinge? En sortharet fyr der ikke
taler dansk?
Javed, 25 ar, fra Afghanistan, bor
pa et asylcenter i Sigerslev. Men han
har lige faet at vide, at han ikke ma
k0re med mere - at han skal ud af
lander. "They give me deport!" Han
er frustreret og taler hurtigt, men ser
pa mig med et resigneret blik. Han
har sagt det hele for. "Russia take
positive! I take negative! I go to
court. They say Afghanistan okay."
Men Javed ved, at der ikke er o.k. i
sit hjemland. "You have to do this",
han l::egger handkanten mod l::ederjakken under brystet for at markere
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den lovpligtige lc:engde pa skc:egget i
Afghanistan. Han er flygtet af politiske grunde og ved, hvad der venter
ham, hvis han vender hjem.
Fra skc:egstubbene forer han handen
op til haret. Gd har. De er kommet
pa det halvandet ar, han har vc:eret
i Danmark. Fingrene mod panden.
"Tension here! I talk to you - but
think about my family in Afghanistan.
I can't sleep. I think every night.
Many people break window. Because
they have tension. If I sit in center
I think too much!"
Vi folges videre i toget. Javed er pa
vej til Roskilde,. til et andet center,
for at bes0ge nogle venner, som han
lc:erte at kende i Sandholmlejren, da
han kom til lander. Han forsdr ikke,
hvordan sagsbehandlingen kan tage
sa lang tid. Han kender en mand,
der lige har faet opholdstilladelse.
Men det er ikke det samme menneske, som det der s0gte for to ar siden.
Javed vil ud at arbejde. Han vil
betale skat. Han vil g0re noget. Ikke
bare sidde inde pa sit vc:erelse. for gik
han til undervisning hver dag
klokken otte, men de sidste tre
maneder har han ikke orket. "Now I
tired. Before I go to school. Keep
head busy! Before I have diplom. I
tired everything." Nu laver han lidt
mad, spiller en pot billard eller et
·parti skak, hvis der er nogen, som
gider. Ellers ligger han i sengen og
lytter til musik eller prnver pa at sove.
Det er svc:ert, nar logikken blc:eser i
vinden. Nar myndighederne c:endrer
politik, som vejret skifter. "One
month all afghanistan people positive
and one month negative." Javed foler,
at det er vilkarligt - nar det ikke er
direkte uretfc:erdigt.
AG' ere kaldes de personer, der
kommer til Danmark uden de
n0dvendige kvalifikationer for at fa
opholdstilladelse. Deres ankomst er
abenbar grundl0s. Men Javed har set
flere AG' ere fuske med papirerne og
fa opholdstilladelse. "People come
from Pakistan. Say they come from
Afghanistan - and they get positive!"
Han har gaet·dem pa klingen i
centrene. De ved ingenting om

Afghanistan - fordi de ikke er
afghanere. "This route: go where"?
They don't know. This route: go
where? They don't know. They lie!
They not from Afghanistan."
Alligevel far nogle af dem lov til at
blive, mens andre bliver sendt hjem.
Javed kender og forsdr ikke myndighedernes veje. Men nu har han
faet besked om, at hans gar hjem
til Afghanistan.
Javed pc:edagogiserer sit sprog og
sin gestik, fordi han er vant til at vc:ere
konfronteret med instanser, der
ingenting synes at forsd. Han kender
en mand pa et af centrene, som ikke
lc:engere far penge, fordi han nc:egter
at rejse hjem. Nu er han begyndt at
stjc:ele, fordi han ikke har rad til at
k0be sig en cigaret. Han illustrerer
mandens moralske forfald ved at
lc:egge en busbillet og en togbillet pa
sc:edet. Den ene er mandens ejendom,
den anden ikke. "Before he take one.
Now", Javed tager begge billetter op
i handen.
Javed eksemplificerer sin situation
ved at indsc:ette mig pa sin plads,
fordi han er vant til at vc:ere
konfronteret med instanser, der ingen
forsdelse synes at have. "If you go to
K0benhavn you get killed. They say:
You go to K0benhavn."
Hans udsagn er blevet draget i
tvivl, fordi han ikke kan huske
detaljer flere ar tilbage. Javed over0rer det igen til mig: Jeg sidder her
i toget. Jeg har en billet, som jeg kan
fremlc:egge som bevis. Men det er
ikke nok, jeg skal ogsa kunne beskrive kupeen i detaljer. Hvordan sa
den ud? Hvor mange sad der? Han
peger pa det gra askebc:eger. "This
high, or this high? In two years, in
three years?" Deter umuligt at huske.
Men jeg var der. Javed ser pa mig:
"But I know you here. You sit here.
And I am here."
Jeg tog afsked med Javed pa
K0benhavns Hovedbanegard. Yores
veje havde krydset hinanden den 30.
oktober 1998. Siden bevc:egede jeg
mig lc:engere ud ad min, og Javed og
hans historie gled bagud. Indtil den
ramte mig i nakken midt i september

sidste ar, hvor ''Afghanistan!" med
et slag strng til tops som alle Ugers
Uundgaelige. Ramte mig sammen
med den darlige samvittighed over
· ikke at have fors0gt at folge op og fa
besvaret nogle af alle de sp0rgsmal,
der nu trc:engte sig pa: Hvor var han?
I Danmark? Flygtet videre? Sendt
tilbage til Afghanistan? Hvordan
havde han det? Hvad lavede han?
Studerede han? Var han i fc:engsel?
Var han i live?
Jeg ved det ikke. Men jeg ved, det
er en luksus at kunne flytte eller rejse,
fordi man har lyst. Og jeg ved at
blandt mine papkasser med bekvemmelighedsting er en fyr som Javedog
hans historie vigtig for at bibeholde
et mere nuanceret og mindre egocentreret syn pa tilvc:erelsen.
I disse maneders Afghanistan-krig
og disse ars flygtningedebat er han
mit perspektiv, min malestok.
Han er det simple pejlemc:erke pa
jorden, man kan have brug for i et
barskt og oprnrt hav: Et menneske.
Han er her.

