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   Narrativ 

 Født, boede med mormor, far døde, flyttede selv til andet land 
 

Jeg er født i et afrikansk land i 1996. Jeg boede sammen med min mor og søskende ude på landet, 

indtil jeg var 4 år gammel. Da jeg var 4 år, flyttede jeg ind til min mormor inde i byen. Det var 

dejligt at bo med hende. Jeg lavede mange sjove ting som barn, hvor jeg bl.a. spillede fodbold, 

legede gemme og te-selskab. Vi besøgte også tit min onkel og farfar i en storby i nærheden, hvilket 

vi altid elskede. Da jeg blev 11 år døde min mormor, og jeg flyttede tilbage til min mor. Det var et 

stort tab. 

Da jeg blev 15 år døde min far. Jeg tænker stadig ofte på det. Det gør mig meget ked af det. Vi fik 

det også økonomisk svært, da han døde, og min bror måtte flytte væk og arbejde, så han kunne 

hjælpe til vores økonomiske situation.  

Da jeg blev 16 år, flyttede jeg alene til et andet afrikansk land. Jeg var lille, og det var hårdt. Jeg var 

ked af det. Jeg rejste for at undgå militær værnetjeneste eller at blive giftet væk til at føde mange 

børn. Der var ingen frihed for unge mennesker der, hvor jeg kom fra.  

 

 Turen over Sudan og Sahara med vold 

 

Som 16 årig rejste jeg mod Libyen med hjælp fra menneskesmuglere. Turen gik over Sudan og 

Sahara. Jeg rejste sammen med mange andre bl.a. en nær ven. Vi var i Sudan en dag, hvor vi købte 

mad til turen og tøj, som dækkede mig helt til. Menneskesmuglerne sagde, at de ville bringe os til et 

nyt sted. Vi kørte til Sahara. Efter vi havde været der én dag, beordrede de os om aftenen pludselig 

ned på jorden, og de begyndte at piske os. Jeg blev pisket på min ryg, mine baller og bagsiden af 

mine ben. Det gjorde meget ondt, og jeg græd. Når man græd, slog de endnu mere og sagde, at man 

skulle være stille. Jeg var chokeret, bange og nervøs. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor de pludselig 

gjorde sådan, når vi havde betalt dem. Bagefter kunne vi ikke stå og gå, da det gjorde så ondt. Der 

kom en stor åben bil og hentede os. Der var ikke nok plads til os. Vi kørte to dage i den. Jeg var 

stadig nervøs for, hvor vi skulle hen.  

 

 Så piger blive hentet til voldtægt. Frygtede også selv at blive voldtaget 

 

Ved det næste sted vi kom til, var vi ca. 3 dage alene udenfor, kun os flygtninge. Midt om natten 

kom en lille bil med to mænd i. De tog 2 piger med. Pigerne græd. Jeg kendte ikke pigerne. Jeg 

vidste, de ville blive voldtaget, da vi havde hørt om, at det kunne ske, inden vi kom til Sahara. Jeg 

begyndte også at græde. Det gjorde alle pigerne. Jeg var bange og nervøs. Jeg var bange for, at jeg 

også ville blive voldtaget, og jeg var bange for at dø. Jeg var anspændt, og jeg rystede. Pigerne kom 

tilbage en halv time efter. De græd og blev trøstet af deres veninder. Vi havde ikke fået noget at 

drikke og spise i flere dage. Vi var meget tørstige. Mændene gav os en blanding af halv vand og 

halv benzin. Jeg drak det og blev svimmel, dårlig og kastede op. Det gjorde ondt. Mændene prøvede 

at lokke os piger med mad, hvis vi kom med dem. Vi vidste godt, at vi ville blive voldtaget, så vi 

sagde nej. De kørte væk igen. I 9-10 dage lå vi på jorden med vores tøj over os, som skyggede for 

solen. Vi var alene og ventede og ventede. Jeg var bange for at dø af sult og tørst. Jeg ved ikke 

hvordan, men nogen fik hentet lidt mad på nogle tidspunkter. Det var dog kun helt lidt. Jeg var 

meget træt og havde ingen kræfter. Efter de 9-10 dage kom der 3-4 biler og hentede os. De havde 

rent vand med. Jeg drak vand. Jeg kunne ikke kontrollere min krop. Jeg var så træt. Jeg troede ikke, 
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at jeg kunne stole på mændene, som hentede os, men de var okay og anderledes end de andre. Vi 

skulle videre mod Libyen. 

Jeg kan huske første gang vi fik mulighed for at spise, drikke og bade. Det var dejligt. Vi betalte 

menneskesmuglerne, og så skulle vi videre med en lastbil. 

 

 Kom til Libyen, uden luft i lastbilen, så mand få klippet fingre af 

 

Vi fik at vide, at lastbilen skulle være tæt, så ingen kunne høre os. Vi kunne ikke få luft. Vi var tæt 

på at dø i lastbilen. Jeg så, at andre besvimede. Vi bankede på væggene i lastbilen og håbede, at 

nogen ville høre os og hjælpe os. Jeg besvimede også. Jeg var bevidstløs i ca. 45 minutter. Døren 

blev åbnet, og vi skulle gå ud. Jeg kunne ikke gå ordentligt. Jeg havde stadig svært ved at få luft. Vi 

blev overhældt med vand for at komme til os selv.  

 

Kl. var ca. 16-17, da vi kom ud af lastbilen. Det var meget varmt. Da vi kom ud, var jeg glad for at 

få luft og glad for at være i live. Jeg kunne se meget politi i militærtøj. De spurgte, hvor vi kom fra, 

og hvordan vi var kommet dertil. Der var nogen andre, som kunne arabisk og engelsk. De snakkede 

med politiet. Det var ikke rigtig politi. Det var ISIS-politi. Jeg tænkte, at det nok skulle blive okay. 

Jeg var ikke så bange. Pludselig kom der meget politi. Nogen havde hunde med. Jeg blev chokeret. 

Vi sad på jorden, og omkring mig kunne jeg se lastbilen, ambulancer, politi og hunde. Det var i en 

lille by med huse. Chaufføren af lastbilen sad blandt os andre og gjorde som om, at han var en af os. 

Vi sad der i ca. 10 minutter, og så kom 2 betjente og tog chaufføren. Det var første gang, jeg havde 

set arabiske folk. De var lyse i huden og havde mørkt hår. Nogen af dem grinte af os. De 2 betjente, 

som tog chaufføren, så sure ud. 1 meter foran os holdte de fast i ham. En tredje betjent kom med en 

stor saks. Jeg blev nervøs. Jeg var stadig svimmel, og min krop var svag, så jeg blev ikke anspændt. 

Jeg lukkede mine øjne, da de klippede hans fingre af. Jeg græd. Han skreg og græd. Da jeg åbnede 

mine øjne igen, lå han med hovedet nede. De slog ham med deres politistave på hele hans krop. Han 

blødte fra munden og ørerne, og han græd. En anden politibil kom og tog ham med, så de stoppede. 

Jeg var bange for, at de også ville gøre det samme mod mig.  

Flere blev kørt på sygehuset, da de var tæt på at dø. Jeg ventede med andre i ca. 2,5 timer. En bus 

hentede os og kørte os til fængslet, som lå udenfor byen ca. 30 minutter væk.  

 

 På vej til fængslet: Truet med pistol, forsøg på seksuelt overgreb 

 

På busturen tænkte jeg på, hvor vi skulle hen. Jeg græd. Jeg kunne stadig ikke kontrollere min krop. 

Da vi kom hen til fængslet, var der en stor gruppe unge mænd ude foran. De havde alle sammen 

pistoler. En ung mand sagde, jeg skulle gå med ind i et lille skur. Han holdte en pistol mod mit 

hoved og sagde, at jeg skulle tage tøjet af. Han tog også sit tøj af. Jeg var bange. Der kom en anden 

mand ind og sagde, at han skulle gå. Jeg fik ikke lov til at tage mit tøj på igen. Jeg skulle gå ud til 

alle de andre uden mit tørklæde på. Dengang gik jeg med tørklæde. Jeg havde også kun små bukser 

og en lille top på. Da jeg kom ud på vejen til de andre, dækkede de andre piger mig lidt til. Jeg var 

meget flov.  

 

 Fængslet i Libyen 

 

Da vi blev ført ind i fængslet, havde jeg en halskæde med et kors på. Jeg havde fået den af min 

storesøster. Det betød meget for mig. En vagt rev den af min hals. Jeg blev meget bange. De var 

muslimer, og jeg var bange for, hvordan de ville se på det. Jeg fik aldrig min halskæde igen.  
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Da vi kom ind i fængslet, fik jeg et værelse sammen med 5 andre piger. De 4 var voksne, men den 

ene var en datter til en af de voksne, og hun var kun 10 år. Værelset så nyt ud. Det var rent. Der var 

hvide vægge og grå gulve. Vi fik rene madrasser på gulvet. Der var mange vinduer, så vagterne 

kunne se os om aftenen. Vi kunne slet ikke sove den første nat. Jeg var nervøs og bange. Vagterne 

kom og sagde, at vi skulle sove, vi måtte ikke snakke. Jeg græd bare, men jeg kunne ikke sove.  

 

 De klippede mit lange hår af i fængslet 

 

Om morgenen kom nogle vagter og sagde, at vi skulle gå udenfor og stille os i en række sammen 

med mange andre piger. En stor mand sagde, at de skulle klippe vores hår. Jeg kunne se, at pigerne 

foran mig i rækken fik klippet deres hår, når de kom ind til køkkenet. Jeg tænkte på, hvorfor de 

gjorde det her. Jeg tænkte ”hvad sker der? Hvorfor?”. Jeg græd, men vagterne sagde, at vi ikke 

måtte græde, og vi ikke måtte snakke. Jeg var meget bange. Jeg kom hen til den store tykke mand. 

Jeg var for bange til at kigge på hans ansigt. Jeg skulle tage mit tørklæde af. Så tog han først saksen 

og klippede mit hår af. Bagefter tog han en trimmer. Jeg var bange for at dø. Jeg tænkte ”i dag 

klipper de vores hår, i morgen slår de os ihjel”. Jeg gik udenfor og sad mig sammen med de andre 

piger. Vi fik mælk og te. Alle græd. En pige, Mary, som jeg også delte værelse med, sagde til mig, 

at det nok skulle blive okay. Hun var også bange, men hun trøstede mig. Fra den dag af blev vi 

sammen. Hun var som en storesøster for mig. Hun var 29 år.  

 

Selvom vi alle var bange og kede af det, så lavede vi også sjov med hinanden og det nye hår. Vi 

grinte af håret. Vi begyndte at få venskaber med hinanden.  

 

Om natten kunne jeg ikke sove. Jeg græd og var bange.  

 

 De slog os i fængslet, især om morgenen, når vi skulle have morgenmad 

 

Næste dag tænkte jeg ”hvorfor gør de det her, vi er jo mennesker alle sammen”. Vi blev hentet af 

vagterne igen. Jeg var meget nervøs. Jeg havde slet ikke sovet. Jeg havde hjertebanken, og jeg var 

anspændt. Jeg var bange for at dø. Vi skulle ud i rækken igen. Vi var næsten 100 piger. Jeg følte 

ikke, at jeg kunne kontrollere min krop. Jeg kunne høre piger græde foran mig. Jeg kunne høre slag. 

Jeg var meget nervøs, da jeg var tæt på min tur. Den store, tykke, skaldede mand slog mig 2-3 

gange på benet. Vi havde kun tyndt tøj på. Det gjorde så ondt. Jeg græd højt af smerte. Jeg kiggede 

væk fra ham, så jeg kunne se køkkenet imens. Jeg kunne se en beholder til te og mælk og en mand 

med kokkehue, som serverede brød i køkkenet. Bagefter skulle jeg gå ud til de andre piger. Vi 

skulle spise, men jeg kunne ikke spise, fordi jeg græd, var nervøs og det føltes som om min hals 

snurrede sig sammen. Vi sad udenfor helt indtil frokost. Jeg drak lidt te. Alle græd. Alle var 

nervøse. Der var ingen, som kunne sige noget trøstende.  

Hver morgen skete det samme. Det gjorde mere og mere ondt. Vi blev altid slået på benene. Vi fik 

flere mærker. Vi kunne kun sove på maven til sidst, fordi det gjorde så ondt på benene.  

 

Vores fristed var i badet. Når vi skulle i bad sammen var vagterne der ikke. Så lavede vi sjov og 

snakkede sammen. Jeg var glad for de andre piger. Vi hjalp hinanden. Vi kunne græde og grine 

sammen.  

 

 Voldtaget i fængslet som jomfru 

 

En dag kaldte chefen af fængslet mig ind på sit kontor. Han lignede en sød dreng. Han var ca. 30-35 
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år. Han var fin og flot i tøjet. Han havde et fint ur på. Jeg tænkte, at han ville være god mod mig, for 

han var jo chef. Han sagde, at jeg skulle tage mit tøj af. Jeg blev nervøs, og jeg gjorde det. Jeg var 

bange for, at han ville voldtage mig. Han sagde ”tsk, bare tag det på igen”. Jeg tænkte, at han ikke 

ville gøre mere, men jeg var stadig nervøs. Jeg skulle gå tilbage til mit værelse til de andre. Jeg følte 

mig genert.  

 

Når pigerne blev ført væk, og de kom grædende tilbage og tøjet sad lidt forkert, så snakkede vi 

aldrig om det, men vi kiggede på hinanden, og så vidste vi, at alle vidste, hvad der foregik. Det 

hjalp på en måde, at vi ikke snakkede om det, men at vi alligevel forstod hinanden.  

 

En dag da jeg havde været i fængslet i en uge, kom en mand og hentede mig. Han sagde ”kom lille 

pige”. Jeg gik med hen til chefens kontor. Chefen spurgte, om jeg ville snakke med min familie. Jeg 

sagde ja. Han gav mig en telefon, og jeg ringede til min mor. Jeg sagde til min mor, at jeg var okay. 

Jeg sagde til hende, at jeg skulle til Italien, og at hun ikke skulle være bange. Hun spurgte, hvad jeg 

lavede der. Jeg sagde, at jeg bare skulle vente her lidt for at berolige hende. Jeg savnede hende 

meget, og jeg græd. Det var meget hårdt at høre hendes stemme. Hun sagde til mig, at jeg ikke 

måtte græde, og at hun bedte for mig. Vi snakkede sammen i 10 minutter. Så sagde chefen pludselig 

”stop med at snakke”. Jeg sagde til min mor, at jeg ville ringe tilbage. Chefen gav mig en lille 

telefon og 5 sæt undertøj, shampoo og lotion. Det var flot undertøj. Jeg vidste ikke hvorfor. Jeg 

turde ikke sige noget. Jeg tænkte på, hvorfor han var sød mod mig. Jeg blev nervøs.  

Jeg kom tilbage til værelset. Jeg var alene. Jeg tog undertøjet på. Jeg tænkte på hvorfor, og om han 

måske ville have noget fra mig. Om aftenen sendte han noget mad ind til mig, som jeg aldrig havde 

smagt før – noget tun og kylling. Det var kun mig, der var sendt mad til, ikke de andre på værelset. 

De andre piger blev nervøse for mig. Jeg blev også selv nervøs.  

Næste dag fik vi som altid pasta til frokost. Jeg sad udenfor med de andre piger. Det var meget 

varmt. Jeg vidste aldrig hvilken årstid eller dag vi havde derinde. Vi gik i bad. Det var godt. Vi 

lavede sjov. Vi badede 4-5 stykker sammen. Mary var en af dem, jeg badede med den dag. Bagefter 

tog jeg en mørkelilla BH og trusser på. Mary lånte også et sæt. Så gik vi tilbage til værelset. 

Om aftenen hentede en vagt mig. Han tog mig udenfor til chefen, som sad på et lille tæppe, hvor 

han røg cigaretter, vandpibe og drak te. Der var også mad rundt om ham. Han sagde ”Welcome lille 

pige”. Jeg var nervøs. Det var mørkt. Det var ikke varmt mere, men heller ikke koldt. Jeg skulle 

sidde ned ved siden af ham. Han tog parfume på mig. Han sagde bagefter ”Du må ryge cigaret eller 

vandpibe” Jeg sagde ”Det kan jeg ikke”. Han sagde ”Du skal ryge”. Jeg smagte vandpiben. Det 

gjorde ondt i min hals, og jeg hostede. Han grinte meget. Jeg blev meget nervøs. Jeg tænkte ”er han 

dum, eller hvorfor griner han?”. Jeg blev sur og ked af det. Han røg meget.  

Han spurgte, om jeg kunne massere ham i nakken. Det gjorde jeg, og han slappede af, men jeg fik 

det dårligt. Bagefter sagde han ”du må gerne sidde her”. Det var tæt på ham. Han gav mig noget, 

jeg skulle spise. Jeg havde aldrig smagt det før. Han snakkede meget i telefon på arabisk, og jeg 

forstod det ikke. Jeg ventede bare. Han holdte om mig imens.  

Bagefter lagde han telefonen fra sig. Han begyndte at tage på mine bryster. Jeg prøvede at skubbe 

ham væk. Han var for stærk. Jeg tænkte på hans pistol ved siden af ham, og jeg var bange for at dø. 

Jeg følte, at jeg ikke havde kontrol over min krop. Han begyndte at kysse mig på min hals og på 

mine bryster. Så bar han mig til sit værelse. Han sagde, at jeg ikke måtte græde, men jeg kunne ikke 

lade vær. Når jeg græd, holdte han hårdt fast i mine håndled. Det gjorde ondt. 

Da vi kom ind på hans værelse, blev jeg meget nervøs. Jeg havde stadigvæk bukser og t-shirt på. 

Han havde en lang hvid skjortekjole på. Det var et flot værelse med en lille sofa. Der var en madras 

på gulvet. Han slukkede lyset, og jeg blev mere bange. Jeg græd. Han sagde ”Du må ikke græde, 

ellers slår jeg dig”. Jeg kunne høre, han tog sit tøj af. Derefter tog han mit tøj af. Jeg prøvede at 
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skubbe ham væk, men han var for stærk. Han sagde ”shut up”. Han lugtede af parfume. Han holdte 

mine arme, mens han kyssede mig på munden, halsen, brystet og ørerne. Han bed også, så det 

gjorde meget ondt. Han begyndte at voldtage mig. Det gjorde ondt i hele kroppen. Jeg blev ked af 

det og følte mig genert. Det gjorde så ondt i underlivet. Jeg var jomfru.  

Det tog 30 minutter til en time.  

Bagefter havde jeg så ondt i underlivet, at jeg ikke kunne stå op. Det blødte, og jeg blev nervøs. 

Han sad på sofaen og røg. Jeg kunne ikke rejse mig, og jeg begyndte at græde igen. Han bar mig i 

bad. Jeg sad i badet med åbent vand og græd. Jeg tænkte ”hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke gøre 

noget”. Han gav mig en muslimsk sort dragt på. Han sagde, at jeg ikke måtte snakke med nogen om 

det. Han kaldte på en mand udefra. Han sagde, at jeg skulle gå med ham hen til mit værelse.  

På vejen hen til mit værelse havde jeg svært ved at gå pga. smerterne fra underlivet. Jeg havde også 

ondt i håndleddene, min hals og ørerne. 

Jeg kom ind på værelset omkring kl. 21-22. De andre piger sov ikke. Jeg græd meget. Mændene 

udenfor sagde, at jeg ikke måtte græde. Jeg kunne ikke lade vær. Jeg sad for mig selv. Mary kom 

hen til mig og krammede mig, og vi græd sammen. Hun prøvede at være der for mig. Det var hårdt, 

men det var godt at mærke støtten.   

 

 Køkkenchefen hjalp mig 
 

Jeg holdte mig indenfor den første uge efter voldtægten. Jeg ville ikke spise og ikke ud. Jeg var 

meget alene. Mary hentede mad til mig nogle gange. Køkkenchefen havde set chefen den dag og 

havde set, at jeg kom og spiste. Han sendte mad med Mary eller kom selv med mad til mig om 

aftenen. Han var nok blevet slået ihjel, hvis han var blevet opdaget. Han var 27-28 år, og han så lidt 

anderledes ud end de andre. Jeg tror, at han også var fængslet. Vi snakkede lidt engelsk sammen.  

Efter to uger købte køkkenchefen noget tøj og sko til mig. Jeg tror ikke de andre vagter så det. De 

vidste ikke hvilket tøj vi gik i. Jeg begyndte at komme ud med Mary igen.  

 

 Bedøvet og voldtaget af chefen og hans ven i fængslet 

 

Da jeg havde været fængslet i ca. 2 måneder, kom der en mand og hentede mig ved aftentiden. Han 

sagde, at chefen kalder på dig. Jeg var bange og nervøs og tænkte på, om jeg skulle voldtages igen. 

Jeg sagde ikke noget. Jeg kom hen til det samme sted udenfor som sidst. Chefen sad sammen med 

en af sine venner, som jeg ikke havde set før. De lignede hinanden. Hans ven havde også mørkt hår 

og var pæn. De sad med vandpiber, cigaretter og mad på tæpperne. Det var mørkt, hverken varmt 

eller koldt. De sad og snakkede. En af dem sagde ”kom og sid her”. Jeg sad mig ned ved siden af 

dem. De snakkede arabisk sammen. Så begyndte chefen at kysse mig på munden. Jeg blev bange og 

anspændt i kroppen. Han lugtede af cigaretter og vandpibe. Jeg kunne også høre lyden af stille 

musik. Han sagde ”du skal ryge vandpibe” og ”jeg savner din krop lille pige”. Jeg tænkte ”nu vil 

han voldtage mig igen”. Jeg fik kvalme, og jeg ville dø. Jeg var også bange for, hvad hans ven 

skulle. Jeg syntes chefen var ulækker. Han tog på mig og mine bryster. Hans ven røg og snakkede 

arabisk. Chefen sagde til mig ”du skal ryge vandpibe, den anden, det er æble, den er god til dig”. 

Jeg smagte den. Jeg røg i ca. 10 minutter. Min krop blev helt slap og træt. Jeg kunne ikke styre den. 

Jeg kunne ikke se ordentligt og høre ordentligt. Jeg troede, at jeg skulle dø. Chefen kom tættere på. 

De grinte. Jeg mistede kontrollen. Jeg faldt i søvn op ad chefens skuldre.  

Mens jeg sov, drømte jeg om min far. Vi snakkede sammen og var glade. Han var soldat og kom på 

besøg ved os. Han sagde, at vi skulle komme med ham til storbyen. Han sagde, at jeg skulle blive 

god i skolen og have et godt liv. Det var en god drøm. Den hjalp mig.  

Da jeg vågnede, så jeg, at jeg var på chefens værelse. Jeg lå på en madras. Jeg så, at jeg var nøgen. 
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Ved siden af mig lå chefen. På den lille sofa lå hans ven. De var også nøgne. De sov. Jeg begyndte 

at græde. Jeg havde ondt i min krop. Jeg kunne mærke, at jeg var blevet bidt i ørerne, brysterne og 

på maven. Jeg kunne også se mærker fra det. Jeg havde ondt i underlivet. Jeg kunne ikke stå op pga. 

smerte. Jeg tænkte ”hvad har de lavet. De har voldtaget mig”. Jeg var ked af det og bange. De 

vågnede. Hans ven gav mig en smertefuld lussing. Jeg stoppede med at græde. Jeg følte håbløshed. 

Jeg følte mig værdiløs. Chefen snakkede med ham på arabisk. Han sagde, at han ikke måtte slå mig. 

Jeg græd igen. Jeg kunne ikke rejse mig. De tog tøj på, gik ud og snakkede. Jeg var alene tilbage og 

græd. Chefen låste døren. Jeg fik mit tøj på. Det var meget hårdt. Jeg var grædende og alene hele 

dagen.  

Om aftenen kom jeg ind på mit værelse igen. De andre piger trøstede mig meget.  

 

 Taget med ud af fængslet for at skyde. Skød nær min skulder og hoved 

 

Ca. 2 uger efter kom chefen til mit værelse. Han sagde de andre piger skulle gå ud. Han sagde nogle 

ting på arabisk til mig. Jeg forstod kun lidt. Han sagde bl.a., at jeg skulle bo med ham i Libyen. Jeg 

blev sur. Jeg hadede ham. Jeg ville ikke snakke til ham. Jeg var bange. Han sagde, at jeg skulle 

ringe til min mor. Jeg sagde nej. Jeg ville ikke snakke med min mor. Jeg var bange for, at jeg ville 

bryde sammen. Jeg tænkte, at jeg ville ende med at blive her og ikke komme til Italien. Jeg ville 

hellere dø. Jeg følte mig håbløs. Jeg begyndte at græde. Han gav mig chokolade og sagde flere ting 

på arabisk, som jeg ikke forstod. Så gik han ud igen.  

Mary og de andre kom ind igen. De spurgte ”hvad har han gjort, hvad sagde han?”. Jeg sagde ikke 

noget. Jeg ville hellere være alene. Det eneste jeg tænkte på var at tage mit eget liv.  

Vi kunne ikke komme ud fra morgen til aften. Jeg havde det så dårligt på det tidspunkt, at jeg ikke 

spiste. Jeg kunne ikke mærke sult. Jeg vaskede mig ikke. Jeg kunne ikke mærke mig selv mere. Jeg 

sad på værelset dagen efter, og chefen kaldte mig ud. Jeg kom ud og sad alene med ham på et stort 

udeareal. Han gav mig en cigaret, som jeg røg. Han havde købt en arabisk dragt, som jeg skulle 

have på, hvor man kun kunne se mine øjne. Vi skulle ud i byen og købe tøj og parfume. Chefen, 

nogle vagter og jeg kørte til byen. Vi købte shampoo, lotion, parfume og tøj. Jeg tænkte hele tiden 

på, at jeg gerne ville løbe væk, men jeg turde ikke, da der var vagter over det hele. Hvis det 

lykkedes, ville jeg heller ikke vide, hvad jeg skulle gøre, for jeg kunne ikke arabisk. Jeg vidste ikke, 

hvor jeg så skulle løbe hen.  

Vi kom tilbage. Jeg kom ind på mit værelse igen. Han sagde ”godnat lille pige”. Han prøvede at 

være sød. Jeg mærkede had mod ham.  

Efter den dag tog han mig med ud hver aften for at lære at skyde. Vi skulle køre ud på landet til en 

skydebane og skyde mod skydeskiver. Der var altid 4 biler afsted med ham, vagter og mig. Vi kørte 

langt. Han virkede crazy. Han sagde, at jeg skulle lære at bruge pistol. Jeg sagde, at det kunne jeg 

ikke. Han ville gøre mig bange, så jeg ville bruge pistolen alligevel. Han tog en pistol og begyndte 

at skyde ved min skulder, nær mit hoved og øre. Jeg blev anspændt, rystede og havde svært ved at 

høre. Jeg blev aldrig god til at skyde, for jeg var for nervøs til at skyde og ramme. Han roste mig og 

sagde ”du er god lille pige”. Jeg tænkte, at han var crazy. Han sigtede og truede også vagterne, så de 

blev bange. Han røg nogle gange noget, så han blev påvirket, og så begyndte han at skyde bagefter. 

Han brugte forskellige våben. Jeg tænkte, at han var ligeglad med mennesker. Han var også som et 

barn.  

Jeg var skiftevis bange for, at han ville dræbe mig, og at han ikke ville gøre det. Jeg tænkte på min 

mor, når jeg var bange for at dø. Andre gange håbede jeg på, at han ville slå mig ihjel.  

Han sagde også, at han ville hente min mor til fængslet. Jeg tænkte, at han var crazy, men jeg blev 

alligevel lidt bange for, om han kunne få det til at ske. Jeg undlod at have kontakt med min familie 

for at beskytte dem fra ham. Jeg stoppede også med at snakke med Mary. Jeg følte mig meget alene. 
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Når jeg tænkte på, at jeg ville dø, hjalp det mig lidt at tænke på min mor.  

 

Efter vi havde været på skydebanen en dag, skulle vi ikke tidligt tilbage. Vi skulle grille. Der var 

kylling, salat og alt muligt mad. Vi var der hele aftenen. Chefen var meget påvirket og underlig. Vi 

skulle alle tilbage, men han var for påvirket til at køre, så en anden kørte, mens vi sad bag på ladet. 

Han var påvirket, træt og sov lidt. Jeg tog hans pistol fra ham. Jeg sigtede på ham. Jeg ville prøve at 

slå ham ihjel. Jeg blev bange for, at vagterne ville slå mig ihjel bagefter. Jeg havde hjertebanken og 

rystede. Jeg stoppede og græd stille. Vi kørte til fængslet. Han huskede ikke noget. Han snakkede 

ikke til mig. Vagterne tog ham til sit værelse, og jeg gik på mit værelse. Jeg skiftede ikke tøj. Jeg lå 

bare. Jeg følte mig tung og træt, men jeg kunne ikke sove. Omkring kl. 4-5 om morgenen faldt jeg i 

søvn, og jeg fik lidt ro. 

  

I 3-4 dage så jeg ham ikke. Det gjorde mig lidt glad. Jeg fik lidt håb. Der blev stadig sendt mad fra 

ham, men han kom ikke. Jeg blev stadig inde på værelset, da jeg var bange for at se ham. Jeg 

begyndte at snakke lidt med Mary igen. Hun græd, når hun kiggede på mig. Jeg sagde til hende, at 

hun ikke skulle græde. Jeg prøvede at trøste hende. Selvom jeg ikke sagde noget til hende, så 

forstod hun, og hun vidste det.  

Jeg sagde til Mary, at vi skulle gå ud af fængslet. Hun sagde ”nej, han kender dig, han kommer efter 

dig, fanger dig og dræber dig. Du må ikke gå ud”. Jeg sagde ikke noget, men tænkte bare, at jeg 

ville ud.  

 

 Med ud af fængslet. Voldtaget i chefens hjem af chefen og hans ven 

 

Efter de 3-4 dage kom chefen og sagde ”du skal være klar i aften, vi skal ud”. Han sagde, at jeg 

skulle have den arabiske dragt på igen. Jeg tænkte, at jeg hadede ham. Jeg svarede ham ikke. Jeg 

var meget bange. Jeg tænkte på, hvad vi skulle. Jeg var bange for, at han ville være påvirket igen, at 

han ville voldtage mig, at han ville slå mig ihjel. Der var så mange tanker. Jeg rystede, svedte, var 

anspændt og havde hjertebanken.  

Om aftenen blev vi hentet i en bil. Jeg gik ind i den, og chefen sad der. Han sagde ”er du klar?”. Jeg 

svarede ikke. Han blev sur og slog i sædet. Jeg blev meget nervøs. Vi kørte til en stor by om natten. 

Jeg begyndte at indse, at de ikke var rigtig politi, måske var det ISIS eller mafia. De var kriminelle, 

og det er politiet jo ikke. Vi kom hen til et meget stort og flot hus. Han gik ud af bilen. Han sagde 

”vi skal bo her fra i dag”. Jeg blev bange. Jeg ville ikke væk fra Mary og de andre i fængslet. Jeg 

savnede dem og fængslet. Vi gik ind i huset og ind til hans værelse. Der var 3 smukke arabiske 

piger. De var lidt ældre end mig. De havde korte pyjamasser på og ingen bh’er under. De røg 

vandpibe og cigaretter. Jeg blev mere bange, da jeg så dem. De så glade ud. Jeg forstod det ikke. 

Jeg tænkte ”hvorfor er de så glade, han er så ikke-god, og hvorfor bor de her?”. De sagde ”åh 

habibi” og kyssede ham og tog hans jakke. Han sad med dem. Jeg sad bare og kiggede på dem alle. 

Han sagde, at jeg skulle tage dragten af. To af pigerne sad på hans ben. En pige tændte hans cigaret. 

De grinte og talte arabisk. Chefen sagde, at jeg skulle gå med ham til et andet værelse. Da vi kom 

hen til værelset, sagde han ”det er dit værelse. Du skal åbne skabet”. Jeg så i skabet, og jeg så, at der 

var tøj, ligesom pigerne havde på. Jeg skyndte mig at lukke skabet igen. Han grinte. Jeg tænkte 

”han er crazy”. Jeg sad mig på gulvet. Jeg havde lyst til at græde, men det kunne jeg ikke, når han 

var der. Han gik ud, og jeg blev siddende.  

En ny pige kom ind på værelset. Hun var lidt ældre end de andre. Hun havde et forklæde på. Hun 

arbejdede der. Hun spurgte ”hvad vil du spise?”. Derefter sagde hun ”han venter på dig i badet”. Jeg 

gik med hende. Jeg var bange. Han sagde ”du skal bade. Vi har gæster”. Jeg tænkte straks, at der 

ville komme nogen og voldtage mig, ligesom hans anden ven havde gjort. Jeg lukkede døren og 
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græd. Jeg kunne ikke vaske mig. Pigen begyndte at råbe, at jeg skulle skynde mig, og at chefen 

snart ville komme efter mig. Jeg vaskede mig og fik noget tøj på. Det var bedre end de andre pigers 

tøj, for jeg var dækket lidt mere til. Da jeg kom ud, ventede pigen i gangen. Jeg kom til et andet 

værelse, hvor de 3 piger skulle give mig makeup på. De sagde, at de kom fra et sted ved Libanon. 

Jeg tænkte, at de måske også var fanget der, men de var så glade. Jeg var forvirret og forstod ikke 

situationen. De gav mig en lang, glat, næsten sort paryk på. Jeg var ellers stadig helt korthåret, efter 

mit hår var klippet af i fængslet. De sagde, at jeg gerne måtte ryge. Jeg sagde nej. Jeg var så ked af 

det. Da de var færdige med at sminke mig og ordne mit hår, sagde de ”Mashallah”. Jeg var sur. Jeg 

havde ikke lyst til det, de gjorde. De sagde, at jeg skulle smile, men jeg kunne ikke.  

Jeg sad sammen med dem i noget tid. De snakkede arabisk. Jeg forstod ikke så meget. Jeg ville gå 

til mit værelse, men de sagde ”nej, vent her”. Efter 20-30 minutter kom chefen. Jeg havde nyt flot 

tøj på. Han sagde ”waow lille pige”. Jeg blev anspændt, bange og hadede ham. De andre piger 

krammede ham. Jeg sad bare og kiggede. Han satte sig tæt på mig, skubbede mit hår væk og 

duftede til parfumen på min hals. Han sagde ”waow”. Jeg prøvede at rykke mig væk, men han 

holdte fast i min nakke.  

Vi gik til spisestuen. Der var meget mad. Vi ventede på gæsterne. Der kom to mænd. De lignede 

chefen. De så flotte ud. De var ca. 35 år. Pigerne gik hen til dem, tog deres jakker af og kyssede 

dem. Vi sad overfor hinanden, og chefen sad for bordenden. De snakkede arabisk og så på mig. Den 

ene mand sagde ”hun er lille”. Han sendte mig et kys med hånden. Jeg blev bange. De begyndte at 

spise. Jeg kunne ikke, selvom chefen sagde, at jeg skulle. Bagefter hyggede de sig med kaffe, te og 

noget andet varmt. De røg vandpibe. Jeg sagde, at jeg gerne ville på toilet. Jeg ville bare gerne være 

for mig selv lidt, men chefen gik med og ventede udenfor døren. Jeg sad bare derinde. Da der var 

gået for lang tid, bankede han på. Jeg sagde ikke noget. Jeg ville bare gerne græde. Han blev sur. 

Jeg blev bange og kom ud. Vi gik tilbage til de andre. Chefen sagde, at jeg skulle sidde ved ham. De 

hyggede, grinte og snakkede meget. Det blev nat.  

Chefen sagde, at jeg skulle med ham på værelset. Jeg sagde ikke noget. Jeg gik bare med. Han 

begyndte at kysse mig. Jeg skubbede ham. Så tog han meget hårdt fast i mine håndled. Han 

begyndte at tage mit tøj af. Han duftede til min hals og sagde ”waow Mashallah”. Han kyssede mig 

på mine bryster og kroppen. Han tog også sit eget tøj af. Han lod lyset være tændt, men jeg lukkede 

øjnene. Jeg ville ikke se på ham. Vi var i den store seng. Han holdte mine arme helt ud til siden. Det 

gjorde ondt. Han begyndte at voldtage mig. Jeg lagde mærke til, at han ikke brugte kondom. Jeg 

begyndte at tænke på, om jeg ville få sygdomme, når han også var sammen med de andre piger. Jeg 

tænkte på alle mulige andre ting end det der skete. Jeg var bange. Han bed mig også. Bagefter lagde 

han sig på madrassen ved siden af mig. Jeg lagde mig om på den anden side. Jeg græd, og han 

sagde, at jeg skulle stoppe. Han sagde, at han skulle i bad, og så gik han. Jeg lå stadig i sengen.  

 

Efter ca. 5 minutter hørte jeg nogen snakke ude på gangen. Han havde ikke lukket døren. Jeg ville 

gerne lukke døren. Jeg var så nervøs. Jeg havde meget ondt i min krop. En af de andre mænd kom 

ind. Han sagde ”oh, Mashallah”. Jeg blev bange. Jeg rejste mig op og tog en dyne om mig. Han 

kom tættere på. Han aede mit ansigt og sagde ”det er okay”. Han begyndte at kysse mig. Jeg 

begyndte at græde meget højt. Han slog mig hårdt i ansigtet. Jeg tænkte, at det nok var chefen, som 

havde sendt ham. Jeg vidste, at jeg ikke kunne få hjælp fra nogen. Han havde et håndklæde om sig, 

som han tog af. Han lagde sig i sengen. Han tvang mig til at sidde ovenpå ham, mens hans voldtog 

mig. Det var anderledes, end når chefen gjorde det. Jeg havde ikke prøvet det på den måde før. Det 

var meget hårdt, og det gjorde meget ondt. Bagefter lå jeg mig på siden. Han lagde sig helt op ad 

mig, og så voldtog han mig også liggende på siden. Det tog ca. 15-20 minutter. Så gik han. 

Det gjorde så ondt. Jeg begyndte at bløde. Jeg kunne næsten ikke gå. Jeg fandt noget styrke til at 

støtte mig op ad ting i rummet, så jeg kunne komme helt hen til døren og lukke den. Jeg var meget 
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bange. Jeg kom tilbage til gulvet og sad bare der. Jeg var bange for, at de ville komme igen.  

Jeg blev meget syg. Jeg fik hovedpine, store smerter fra underlivet. Min krop blev helt varm, jeg 

svedte og blev svimmel. Jeg sagde ikke noget, men blev bare siddende der. Pigen, som arbejdede 

der, bankede på døren. Hun sagde ”kan du komme ud?”. Jeg havde det for dårligt til at svare. Jeg 

blev bange og nervøs. Pigen ventede. Jeg sagde, at jeg var syg, og jeg spurgte, om hun ville hente 

noget kaffe. Hun hentede mad og drikke til mig. Mit ansigt var helt rødt efter slaget. Hun spurgte, 

om hun måtte tage mig i bad. Jeg sagde okay, for jeg hadede min krop. Jeg gik stille med. Det var 

svært at gå. Jeg sad på gulvet og fik koldt vand over mig. Jeg græd. Jeg græd rigtig meget for første 

gang. Jeg tænkte, at ingen kunne høre mig pga. vandet. Det var godt at græde.  

Jeg fik tøj på og kom ind på mit eget værelse. Jeg sad mig på sengen. Chefen kom ind, men han 

sagde ikke noget. Jeg sagde til ham, at jeg gerne ville tilbage til fængslet. Han sagde, at det kunne 

jeg komme i morgen, men nu skulle jeg sove. Jeg sagde, at jeg gerne ville nu. Han begyndte at råbe, 

at jeg skulle sove nu og i morgen i fængsel. Jeg sagde ikke noget. Jeg sad bare. Jeg var vågen hele 

natten. Jeg ventede på, at jeg kunne komme tilbage til fængslet.  

Kl. 6 om morgenen gik jeg ud af værelset. De sov stadig alle sammen. Jeg gik tilbage på værelset 

og ventede på ham. Han kom ikke. Senere på dagen kom han. Jeg spurgte, hvornår jeg kunne 

komme tilbage til fængslet. Han sagde, at vi ikke kunne komme ud om dagen, hvor nogen kunne se 

os. Vi kunne kun køre om natten. Jeg ventede hele dagen og indtil natten. Jeg tænkte på, hvorfor 

han havde det hus, om han havde en familie der og mange andre ting. Om natten kørte vi tilbage til 

fængslet.  

 

Vi kom tilbage til fængslet om natten. De andre sov. Jeg sad mig på min madras på værelset. Jeg 

kunne ikke sove. Jeg var glad for at være væk fra hans hus igen. Jeg følte mig mere sikker i 

fængslet. De andre piger sov, da jeg kom tilbage, så jeg tændte ikke lyset. Jeg sad bare og tænkte 

på, at jeg hadede mit liv. Jeg tænkte på, hvorfor dette kun skete for mig. Jeg tænkte ”jeg er lille, så 

hvorfor sker det kun for mig?” ”hvorfor skulle jeg væk fra min mor?” Jeg græd stille. Jeg kunne 

ikke sove. Jeg faldt til sidst i søvn ved 3-4 tiden.  

 

 Gode dage med Mary 
 

Da jeg vågnede, havde jeg stærke smerter i lænden. Jeg kunne ikke stå op. Jeg sagde til Mary, at jeg 

havde ondt i ryggen. Hun masserede mig. Det blev bedre. Mary sagde ”jeg troede du var flygtet og 

ikke kom tilbage”. Jeg sagde ikke noget til hende. Hun sagde ”det er okay, det skal nok gå”. Hun 

trøstede mig. Hun er en god person. Hun hentede brød til mig og sagde ”når du har spist det, skal vi 

i bad”. Jeg sagde okay, og vi gik i bad. Vi hyggede lidt. Vi gik udenfor bagefter. Det var en varm 

dag. Vi sad og snakkede sammen om vores familier, og hvor vi kom fra. Det var godt og vi grinte. 

Jeg var meget glad. Hun var meget sjov, og hun prøvede at få mig til at grine, og hun lykkedes med 

det. Vores hår var begyndt at vokse ud igen, og hun sagde, at hun ville flette mit hår dagen efter. 

Det var en dejlig dag.  

Vi snakkede og grinte i flere dage. Jeg fik også flettet mit hår af hende.  

 

 Med ud af fængslet. Voldtaget i chefens hjem  

 

Jeg så ham ikke i en uge. Nogen gange hørte jeg ham snakke udenfor, så blev jeg nervøs for, hvad 

jeg skulle gøre, hvis han kom.  

En dag efter den uge kom han til mit værelse og sagde ”vi skal til mit hus, men vi kommer tilbage 

efter 2 timer”. Jeg sagde ikke noget. Jeg ville ikke snakke med ham. Jeg var bange. Jeg troede han 

løj, om at vi ville komme tilbage så hurtigt. Vi kørte om natten. Der var kun en pige tilbage i hans 
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hus. Jeg blev bange for, hvor de andre var. Hun så glad ud, så jeg tænkte, at måske var det okay. På 

den anden side tænkte jeg også, at hun måske bare gjorde som om, at hun var glad. Han sagde ”vi 

skal spise mad”. Vi spiste noget arabisk mad. Efter maden sagde han ”du må komme med til mit 

værelse”. Jeg blev nervøs og bange. Jeg fik hjertebanken, jeg svedte og blev anspændt. Vi gik ind i 

hans værelse. Han sagde ”jeg skal give dig massage”. Der var en massagebriks. Han sagde ”bare 

sæt dig her, jeg skal lige skifte tøj”. Han skiftede til noget afslapningstøj. Jeg blev meget nervøs. 

Jeg kiggede ud af de store vinduer. Huset var højt oppe, så jeg kunne se ud over byen og se lysene. 

Der var meget lys, og det var meget flot. Han kom tilbage og sagde ”du må ikke kigge ud”. Han 

lukkede gardinerne for. Jeg sagde ikke noget. Han sagde ”sæt dig og tag dit tøj af”. Jeg sagde ”nej, 

hvorfor?”. Han sagde ”jeg skal give dig massage”. Jeg sagde, at jeg ikke ville, og han begyndte at 

råbe. Når han råbte, blev jeg bange. Hans ansigt skiftede pludseligt, når han blev så sur. Der løb 

tårer ned af mine kinder. Jeg tog mit tøj af. Han sagde, at jeg også skulle tage mit undertøj af. Jeg 

gjorde det. Han sagde, at jeg skulle ligge på maven på briksen. Jeg var nervøs. Der stod ting på et 

bord ved siden af - nogle olier, cremer eller lignende. Jeg ved ikke helt, hvad det var. Jeg prøvede at 

være helt stille, som om jeg sov. Han begyndte at massere mig. Jeg var anspændt. Han sagde, at jeg 

skulle slappe af, men det kunne jeg ikke. Han tog noget olie eller noget på mig. Det var lidt varmt. 

Jeg var nervøs for, hvad han ville gøre ved mig. Han gjorde som om, at han ville være sød, men jeg 

troede ikke på det. Jeg var bange for, at han ville dræbe mig. Han masserede hele min krop bagpå. 

Jeg sagde ikke noget imens. Så tog han sit eget tøj af. Jeg tænkte ”hvorfor gør han det, hvis han bare 

skal give mig massage?”. Han sagde, at jeg skulle stå op. Han begyndte at kysse mig. Jeg prøvede at 

skubbe ham væk. Han var meget stærk. Han tog hårdt fat i mine håndled. Han kyssede på min 

mund, hals og bryster. Jeg var lille og havde ikke rigtig bryster dengang, men han kyssede dem og 

min krop alligevel.  

Lyset var tændt, og jeg havde ikke lyst til at se hans krop. Jeg hadede hans krop. Han havde mange 

hår på brystet. Jeg lukkede mine øjne. Min krop var meget anspændt, så da han begyndte at trænge 

ind i mig, gjorde det meget ondt. Han holdte mig hårdt fast og gjorde det alligevel. Han begyndte at 

voldtage mig. Jeg græd, og han holdte hårdt fast om min kæbe. Det gjorde meget ondt. Han rev mig 

i håret, og han bed mig mange gange på halsen og brystet. Det gjorde ondt i underlivet og i lænden. 

Han lugtede af cigaretter og noget stærk parfume. Jeg tænkte på, at jeg hadede hans krop. Det tog 

ca. 10-20 minutter. Da han var færdig, gik han ud af rummet. Jeg tror, at han gik ud for at vaske sig. 

Jeg græd. Jeg lagde mig på gulvet. Det gjorde ondt i hele kroppen og især i underlivet. Jeg tænkte 

”hvorfor er jeg ikke død?”. I det øjeblik ønskede jeg, at jeg var død. Jeg var meget ked af det, og jeg 

havde ingen håb. Han kom ikke tilbage med det samme. Efter en time, kom han tilbage igen. Han 

sagde, at jeg skulle gå i bad. Jeg hadede min krop, og jeg ville gerne vaske den. Jeg svarede ham 

ikke, men gik bare derud og tog mit tøj med. Han sagde ”du må ikke komme for sent”. Jeg åbnede 

for vandet og græd meget. Jeg vaskede min krop, skiftede tøj og kom ud. Pigen der arbejdede der, 

sagde til mig, at de ventede på mig på sofaen. Jeg gik hen til dem. Chefen, den anden pige og jeg 

sad i sofaen. De røg vandpibe og snakkede arabisk. Chefen spurgte, hvordan mit bad var, og jeg 

svarede ikke. Han sagde, at jeg skulle blive glad. Han sagde, at jeg skulle ryge vandpibe og drikke 

te. Jeg drak te, fordi jeg havde hovedpine. De snakkede.  

En mand kom. Jeg vidste ikke, hvem det var. Han sagde tillykke til chefen. Chefen sagde ”hvordan 

gik det med det?” Pigen krammede manden. De var glade. Chefen sagde til mig ”når du bor med 

mig, kan jeg sende dig til Italien”. Jeg begyndte at tænke, at pigerne måske var som mig. Jeg sagde, 

at jeg ville tilbage til fængslet. Jeg troede, at han løj for mig. Han sagde ”jeg vil sende dig med den 

anden pige”. Først sagde jeg ikke noget, så sagde jeg ”kan vi ikke tage tilbage til fængslet?”. Han 

sagde ”måske”. Jeg tænkte, at han måske ikke ville sende mig tilbage til fængslet. Jeg blev nervøs. 

Han sagde ”måske i morgen”. Jeg lagde mærke til, at han kun sagde måske. Han sagde ikke ja. Jeg 

gik på mit værelse, mens de hyggede sig. Jeg sagde til dem, at jeg ville sove, men det kunne jeg 



 
 

12 
 

ikke. Hele natten tænkte jeg på, om han løj eller ej. Jeg ville ikke med hende. Jeg ville hellere 

tilbage til fængslet og forsøge at komme ud derfra.  

 

Næste dag kom chefen og sagde, at vi kunne tage tilbage om natten. Jeg ventede hele dagen i huset. 

Jeg sov om dagen. Om natten tog vi tilbage til fængslet. De andre piger sov, da vi kom tilbage. Jeg 

gik hen til Marys madras og sad der lidt, selvom hun sov. Jeg vidste, at de andre piger vidste, hvad 

der foregik, når jeg kom og gik om natten, selvom de ikke sagde noget. Jeg følte mig håbløs, og jeg 

gik tilbage til min egen madras. Jeg forsøgte i lang tid at sove. Jeg faldt i søvn ved 4-5 tiden. Det 

var en hård nat, men jeg havde det bedre i fængslet end i hans hus.  

 

 Ville hænge mig selv 

 

Jeg begyndte at tænke meget på, at jeg skulle ud, at jeg skulle flygte. Næsten hver dag gik jeg rundt 

og kiggede efter et sted, som jeg kunne komme ud fra. Jeg blev nervøs, når vagterne kiggede på mig 

imens. Jeg blev bange for, at de ville dræbe mig.  

En dag så jeg et sted. Om aftenen aftalte jeg med to piger, at vi skulle flygte.  

Kort tid efter blev vi alle kaldt ud for at få en besked. Vi fik at vide, at der var kommet nye regler. 

Vi kunne ikke komme ud mere. Det rigtige politi kendte ikke til stedet. Vi skulle blive inde, så det 

ikke blev opdaget. Jeg skulle blive på værelset med Mary og de andre. Jeg tænkte, at jeg ville dø. 

Jeg følte mig håbløs. Jeg var bange for, at de ville flytte os til et andet fængsel. Jeg var nervøs for, 

at der ville komme en ny chef, som ville gøre det samme. Jeg havde hørt, hvordan chefen snakkede 

om mig med sine venner, og det gjorde mig bange. Jeg følte mig nervøs, håbløs og meget ked af 

det. Jeg havde brug for at komme væk og aldrig være selv med chefen igen. Jeg var så nervøs og 

anspændt.  

 

I en uge var vi på værelset hele tiden, på nær når vi kom på toilet og i bad. Den mand, der slog os 

ved morgenmaden, kom til vores værelse, når vi sov og slog os mange gange. Han slog på hele 

kroppen.  

Jeg ville dø. Jeg planlagde, at jeg ville dø på toilettet. Jeg rev mit tæppe op og tog det med ud på 

toilettet. Jeg ville bare dø. Jeg kunne ikke mærke noget. Jeg kunne ikke mærke min krop. På vej ud 

til toilettet tænkte jeg på min mor. Jeg tænkte på, at hun ville blive ked af det, når hun hørte, at jeg 

var død. Jeg blev meget ked af det, da jeg begyndte at tænke på det. Jeg sad næsten på toilettet i en 

time. Jeg hængte tæppet over en stang ved toiletbåsen, så jeg var klar til at hænge mig selv. Jeg 

græd meget. Det var hårdt i brystkassen. Jeg blev ved med at tænke på min mor. Min mor hjalp mig 

igennem det, ved at jeg tænkte på hende. Jeg gik tilbage til værelset og sagde det ikke til nogen.  

 

 Flugt fra fængslet 

 

I 14-15 dage kom vi ikke ud. Vi kom til toilettet og tilbage til værelset. Vi snakkede lidt på 

værelset. Vi snakkede om vores liv og historie. Vi sov. Vi bedte. Jeg er ortodoks. Der var ortodokse 

og muslimske piger på vores værelse. Vi gav plads til hinandens bøn, uanset hvilken religion man 

tilhørte.  

 

Efter de 14-15 dage fik vi lov til at komme ud og ryge cigaretter. Jeg ville ikke ryge, men jeg 

begyndte at ryge dagligt for at komme ud. Vagterne var med os hver gang. Vi var ude en halv time 

ad gangen, og så kom vi ind på vores værelse i fængslet igen.  

 

Efter ca. 2 uger fik vi lov til at komme udenfor igen. Jeg blev glad. Jeg mærkede, hvordan vinden 
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blæste. Luften var dejlig.  Det var meget varmt om dagen, men om aftenen var det okay.  

Hver aften sad jeg og så på et sted, hvor jeg tænkte, at vi kunne komme ud. Jeg havde en lille 

telefon, som jeg havde fået af chefen. Den havde jeg med ud hver aften. Jeg brugte den til at 

kontakte menneskesmuglerne.  

En aften ved 19-tiden sad vi udenfor og røg. Jeg snakkede de to piger, som jeg tidligere havde 

snakket om flugt med. Der blev sagt, at vi skulle gå ind på værelset. Jeg var meget nervøs. Vi gemte 

os ved nogle træer i stedet for at gå ind. Vi sad der næsten en time. Jeg var nervøs, bange og havde 

hjertebanken. Jeg slukkede min telefon. Jeg ville ikke have, at nogen hørte, hvis 

menneskesmugleren ringede. Efter en times tid blev det mørkt. Vi begyndte at gå ud fra 

fængselsområdet.  

 

Vi skulle kravle over et hegn og hoppe langt ned. Jeg var nervøs og bange. Jeg gjorde det alligevel 

sammen med de andre. De var også bange. Vi begyndte at løbe. Vi kendte ikke vejen. Der var kun 

træer.  Jeg havde ingen sko på. Det gjorde ondt, men jeg tænkte ikke på det.  

Da vi havde løbet i lang tid og stoppede, tændte jeg min telefon. Chefen havde ringet. Jeg tænkte, at 

han ville komme efter mig. Vi sad ved tre store træer. Jeg var meget træt, nervøs og havde 

hjertebanken.  

De andre piger begyndte at råbe af mig. De syntes, at det var hårdt. Vi havde ingen vand og mad. 

Jeg var ligeglad med dem, vand, mad og sko. Vi sad lidt, og så ringede jeg til menneskesmuglerne. 

Jeg ville gerne ringe til min bror, men jeg kunne ikke huske hans nummer. Der var ingen 

forbindelse. Jeg prøvede igen og igen. Jeg fik fat i dem. De sagde, at de ville komme. Vi kunne ikke 

forklare dem vejen. Vi lagde os til at sove. Vi gemte os blandt træerne. Vi var uden mad og vand 

hele dagen.  

 

Pludselig ringede telefonen med et andet nummer. Jeg tog den. Det var chefen. Han sagde ”hej lille 

skat. Når du kommer tilbage, sender jeg dig til Italien”. Jeg blev nervøs og rystede, da jeg hørte 

hans stemme. Jeg lagde på. Jeg var nervøs for, at han ville komme efter os.  

 

Menneskesmuglerne havde sagt, at vi skulle gå mod byen om aftenen, når det blev mørkt, så de 

kunne finde os. Vi begyndte at gå, indtil vi kunne se lys. Vi gik hele natten. Vi var bange for, at der 

ville komme dyr efter os. Vi så noget lys på vejen. Vi så nogle mørke, afrikanske drenge. De blev 

chokerede. Vi fortalte dem, at vi var sultne. Vi talte med hænderne, da vi ikke forstod hinanden. De 

gav mad og mælk. Vi fik pasta. Det smagte godt. De blev først lidt bange for os. Jeg ringede igen til 

menneskesmuglerne. Jeg spurgte, om de kunne hente os der, og om de kunne forklare drengene, 

hvorfor vi var der. De sagde, at vi skulle blive der, og at de ville komme om en halv dag.  

Drengene begyndte at komme tæt på os. De kyssede os. De ville voldtage os. Vi græd og skubbede 

dem væk. Der kom en god mand, og drengene løb væk. Jeg var meget bange. Jeg fik 

menneskesmuglerne til at snakke med drengene igen. Menneskesmuglerne tilbød dem penge, hvis 

de ikke rørte ved os igen. Den gode mand blev også og passede på os.  

 

 I sikkerhed efter flugten fra fængslet  
 

Om natten kom menneskesmuglerne. De snakkede samme sprog som mig. De kom i en stor bil. Jeg 

blev glad. De havde tøj, sko og mad med. Det føltes som en drøm. Jeg var så glad, at jeg græd af 

glæde. Jeg følte mig lidt mere sikker. Vi spiste, skiftede tøj og fik sko. Det var svært at få sko på, da 

mine fødder gjorde meget ondt og var fyldt med åbne sår. Der var meget blod.  

Vi kørte til Tripoli. Vi skulle gemme os i bilen, så vi ikke kunne blive set udefra. Vi sov lidt. Det 

var afslappende. Vi kørte i 2-3 timer.  
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Vi kørte hen til en menneskesmuglernes chef. Vi skulle gå ind på hans værelse. Vi fortalte ham, 

hvor vi havde været, og hvad vi havde været igennem. Han var sød ved os. Han ringede til min bror 

og min mor. De spurgte ham, hvor jeg var, og han fortalte dem, at jeg var på vej mod Italien. De 

blev glade. Jeg var glad for, at de havde fået besked. Jeg følte mig i sikkerhed.  

Vi kom i bad, spiste og slappede af. Han købte shampoo og tøj til os. Vi skulle vente der i en uge. 

Når vores familier havde betalt, skulle vi videre til Italien. Vi kunne ikke gå ud, da vi ikke måtte 

blive opdaget. Jeg bedte meget til Gud i den uge. Jeg takkede Gud.  

En pige havde en drøm om, at hun blev gift. Vi troede det betød, at vi ville dø på vejen til Italien. Vi 

blev meget bange. Vi prøvede at berolige hinanden.  

Han havde købt traditionel kaffe til os, som vi drak meget af. Vi hyggede os og havde det dejligt 

sammen. Jeg var glad.  

 

Efter en uge talte jeg i telefon med min mor. Jeg blev så glad. Hun havde været nervøs, fordi hun 

ikke havde hørt fra mig længe. Hun havde hørt om flere, der var døde på vejen til Italien. Hun blev 

lettet, da vi snakkede sammen. 

Min familie betalte for min tur videre. Menneskesmugler-chefen sagde, at vi skulle gå om 2-3 dage. 

Han sagde ”Vi er klar til Italien”.  

 

Efter 2-3 dage tog vi afsted. Vi skulle køre mod stranden om aftenen efter kl. 22. Det var svært ikke 

at blive opdaget i bil. Vi skulle gemme os i bilen. Chaufføren virkede meget nervøs. Jeg var også 

meget bange. Vi kom til stranden, hvor vi skulle være i et hus sammen med ca. 300 andre 

flygtninge. Der var ingen mad eller toiletter. Vi skulle være stille, så vi ikke blev opdaget. Vi 

ventede der i 5-6 timer.  

Kl. 5 om morgenen kom en båd, og vores navne blev kaldt. Omkring 100 mennesker skulle med 

den lille båd. Jeg var ikke nervøs. Jeg var bare glad for at komme væk. Jeg tænkte ”hvis jeg dør, er 

det okay”. Jeg ville hellere dø end komme tilbage.  

Vi begyndte at sejle væk. Jeg blev nervøs, da jeg så alt vandet omkring os. Jeg blev bange for, at der 

ville komme vand ind. Vi bedte alle til Gud. Jeg begyndte at blive dårlig, og jeg kastede op. Jeg 

ville lukke mine øjne, og jeg faldt i søvn.  

Vi sejlede hele dagen og natten. Vi var på havet i 2 dage i den lille båd. Efter de 2 dage kom der et 

større skib og hjalp os. Jeg tror, at det var nogen fra Italien, som var vant til at hjælpe. Jeg blev så 

glad. Jeg havde kvalme, og jeg frøs meget, men jeg følte mig alligevel lettet. Jeg smilte og følte, at 

jeg var i sikkerhed. De gav os tæpper, mad og vand. Vi sejlede hele dagen på det store skib. 

 

 Kom til Italien efter 3 dage på havet  
 

Vi sejlede til Italien, hvor nogen fra Røde Kors ventede på os. De gav os tøj, sko, mad og tasker. 

Jeg blev igen glad. Der var nogen fra samme land som mig, der arbejdede med Røde Kors. De 

sagde ”I er i Italien, og i skal ikke være bange”. Vi sad lidt på stranden. Så skulle vi videre med 

busser. Alle over 20 år skulle i busser til et sted, og alle under 20 år skulle i busser til et andet sted. 

Der var ikke plads nok i busserne til dem over 20 år, så en af dem jeg kendte, kom med samme bus 

som mig. Jeg havde givet min brors nummer til min anden veninde. Så jeg vidste, at vi kunne 

komme i kontakt igen.  

Vi kørte til Røde Kors lejren om natten. Vi spiste og badede. Jeg fik min menstruation, da vi kom 

frem. Jeg blødte meget. Jeg var glad for, at det først kom der.   

 

Vi var i Røde Kors lejren i 1-2 dage. Det var godt nok at være der, men vi måtte ikke gå udenfor 

lejren. Vi skulle have taget fingeraftryk osv., men jeg ville gerne videre til min bror, som var 
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kommet til et andet land. Jeg savnede ham og ville være ved ham. Vi sagde til dem i lejren, at vi 

skulle ud og købe noget tøj, og så stak vi af derfra.  

 

 En dreng hjalp mig  
 

Da vi kom væk fra lejren, mødte jeg en dreng, som tilbød at hjælpe mig. Jeg kom med ham hjem. 

Jeg lånte en telefon af ham og kontaktede min familie. De sendte mig penge til tøj, mobil og 

togbillet. Det var meget koldt. Det var november. Så jeg købte en jakke. Jeg ventede ved ham i en 

uge. Han var meget sød ved mig.  

 

Jeg havde ingen pas. Jeg havde købt ting, så jeg lignede alle andre. Drengen havde fortalt mig, at 

jeg skulle forsøge ikke at se bange ud, når politiet kom forbi mig i toget. Jeg skulle bare høre musik 

på min mobil. Da jeg kom med toget, kom politiet forbi flere gange. Jeg blev nervøs, da de gik 

forbi. Jeg fik hjertebanken, og jeg fik svært ved at få luft. De kiggede på mig, men de gik videre 

hver gang.  

Jeg skulle skifte tog i Frankrig. Jeg var nervøs. Det var svært at finde rundt. Jeg havde billetter på 

min mobil, men det var stadig svært. Jeg måtte bede om hjælp fra en kontrollør. Jeg ringede også til 

drengen, som sagde, hvad jeg skulle gøre. Jeg kom med det rigtige tog.  

 

 Kom til Danmark  
 

Jeg ville til samme land som min bror, men han sagde til mig, at han havde en ven, som ville giftes 

med mig. Hans ven havde spurgt min familie om lov, og de havde sagt ja. Min bror sagde, at hvis 

jeg kom til samme land som ham, skulle jeg giftes med hans ven. Hvis jeg ikke ville det, skulle jeg 

tage til et andet land. Jeg valgte derfor, at rejse til et andet sted. Da toget stoppede i København i 

Danmark, stod jeg af. Jeg havde hørt om Danmark, og jeg vidste, at det var her, jeg ville være. Jeg 

ville ikke giftes.  

Da jeg stod af toget i København, var det svært. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg kunne 

ikke sproget. Jeg mødte en dreng med samme sprog som mig. Han viste mig vej hen til politiet. Jeg 

var nervøs, for jeg havde hørt, at politiet ville fange folk som mig. Jeg gik alligevel selv ind. De 

havde travlt, og de havde ikke engang tid til mig. Jeg skulle vente, til de kaldte mit navn. Efter 

noget tid kom en pige og interviewede mig med en tolk. Hun var sød. Jeg følte mig sikker ved 

hende. Jeg havde stadig ikke hår, så politiet troede, at jeg var en dreng til at starte med. Jeg fortalte 

dem, at jeg var en pige.  Jeg fik taget fingeraftryk. Jeg ville gerne bo her, så det føltes okay at få 

taget fingeraftryk.  

Jeg skulle vente 2-3 timer. Om aftenen kørte de mig til Sandholmlejren. Jeg følte mig okay og rolig. 

Jeg var der i 4-5 dage. Jeg sov sammen med en somali-pige. Det var okay. Jeg fik tøj, sko og en 

jakke.  

 

 Fik en kæreste 
 

Efter 5 dage skulle jeg til et asylcenter. Jeg var på asylcenteret i ca. 3 måneder. Der var kun drenge 

der. Jeg tænkte på, om jeg måske var placeret der, fordi de troede, at jeg var en dreng. Jeg følte mig 

alene. Jeg manglede veninder at snakke med. Jeg mødte to drenge, som jeg blev venner med. Den 

ene blev efter lidt tid min kæreste. Jeg blev forelsket i ham. Han var god ved mig. Vi gik ud i byen 

sammen, lavede mad sammen og hyggede os. Han respekterede mine grænser, og derfor kom jeg til 
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at elske ham.  

 

Jeg elskede min kæreste, men jeg kunne ikke få lyst til sex. Jeg blev bange hver gang, vi skulle 

være sammen. Derfor endte vi også med at gå fra hinanden efter næsten 3 år.  

 

Efter opholdet på asylcenteret flyttede jeg alene til en lille by. Jeg mødte to piger, som boede i 

samme by. Vi blev meget gode venner.  

Jeg begyndte også i sprogskole. Jeg kunne ikke sove om natten. Mine veninder blev gode til dansk, 

men ikke mig.  

 

Jeg startede i praktik i Netto. Jeg havde ondt i min krop og i armen. Jeg kunne stadig ikke sove. Det 

var meget hårdt. Jeg forstod ikke systemet. Jeg gik til lægen næsten hver uge, fordi jeg havde ondt. 

Jeg kunne ikke bære varerne i Netto eller gøre rent på mit værelse. Lægerne kunne dog ikke finde 

nogen sygdom. Jeg sagde til kommunen, at jeg ikke kunne arbejde. De troede jeg løj. Det var hårdt. 

Jeg var i praktik i Netto i 2 måneder. Jeg spurgte folkene ved Netto, om jeg så skulle arbejde der. 

De sagde, at jeg ikke kunne arbejde der, da jeg manglende sprog og så træt ud.  

 

 Livstruende sygdom, indlagt på sygehuset 

 

Jeg følte mig meget alene, selvom jeg havde mine veninder. Jeg snakkede med min sagsbehandler 

om, at jeg gerne ville være færdig med min to-sprogseksamen. Han sagde det var dyrt. Jeg spurgte 

om lov til at komme på højskole, hvor jeg kunne tage en to-sprogs eksamen.  

I 2017 kom jeg på højskole. Det var okay, men jeg kunne stadig ikke sove. Jeg var bange og ked af 

det. Jeg røg mange cigaretter. Jeg havde ondt i hjertet. Jeg havde svært ved sproget.  

Mens jeg var på højskole, fik jeg det meget dårligt. Jeg fik svært ved at spise. Jeg fik mange 

smerter. Jeg havde fået en livstruende sygdom. Jeg troede, det var min egen skyld. Jeg troede, det 

var fordi, jeg havde været ligeglad med mig selv. Mine veninder trak sig fra mig. Jeg følte mig helt 

alene, og jeg forstod ikke hvorfor. Jeg var indlagt i 2 uger. Efterfølgende skulle jeg have meget 

medicin og til mange kontroller i mange måneder. Derefter blev det okay igen. Mens jeg var på 

højskole, begyndte jeg også at få ondt i knæet. Jeg blev også opereret i knæet. Jeg bestod min to-

sprogs-eksamen.  

 

 Flyttede sammen med mine veninder 
 

Efter 6-7 måneder kom jeg tilbage til den lille by sommeren. Efter ca. 1 måned flyttede jeg sammen 

med mine veninder i en lidt større by, og jeg tilmeldte mig VUC for at tage 9. klasse. Det var godt 

at bo med mine veninder. Jeg følte mig mindre alene. Vi havde det godt sammen. Jeg havde stadig 

svært ved at sove. Det var også svært at gå i skole. Jeg dumpede eksamen to gange. Jeg ville så 

gerne blive færdig med min 9. og bestå, men jeg kunne ikke. Jeg prøvede at lære, men det lykkedes 

bare ikke. Læreren sagde til mig, at jeg burde stoppe, da jeg alligevel ikke kunne lære det. Så kom 

jeg tilbage til kommunen på kontanthjælp. 

 

Efter noget tid skulle min veninde flytte, så jeg måtte finde en lejlighed til mig selv. Jeg kunne ikke 

finde en 1-værelses lejlighed, som jeg havde råd til. Jeg fandt en lejlighed, der var for dyr, en 2-

værelses lejlighed. Jeg lånte mange penge af forskellige mennesker og tog SU-lån. Jeg lånte penge 

til varme, strøm, husleje og mad. Jeg brugte også SU-lån til at forsøge at tage kørekort. Jeg bestod 

teoriprøven, men jeg dumpede køreprøven mange gange, fordi jeg blev bange og fik ubehagelige 

minder hver gang, jeg skulle sidde sammen med politibetjenten til køreprøven. Det endte med, at 
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jeg ikke havde penge til at prøve flere gange, og jeg måtte opgive kørekortet.  

 

Jeg fik på et tidspunkt en varmeregning. Den var fra den periode, hvor jeg havde været på højskole, 

så jeg tænkte ikke, det kunne passe, at jeg havde brugt varme og skulle betale noget, så jeg betalte 

den ikke. Året efter fik jeg et brev om, at jeg skulle i retten, for der var kommet mange renter på. 

Jeg blev meget nervøs. Jeg troede, at jeg skulle i fængsel. Jeg tog til lægen for at få noget medicin, 

da jeg var så bange. Jeg viste også lægen mine papirer og fortalte om, at jeg havde været i fængsel 

og var blevet voldtaget. Lægen sagde, at jeg skulle snakke med nogen, så jeg kom til Psykiatrien. 

Jeg snakkede ikke så meget med dem i Psykiatrien. Så kom jeg videre til RCT-Jylland. Jeg var 

nervøs første gang, jeg kom dertil. Jeg var ikke så åben.  

 

 Fik behandling 
 

Jeg kom i behandling ved RCT-Jylland. Det var første gang, jeg snakkede om mit liv. Det var hårdt, 

men jeg var glad for at blive hørt.  

 

Mens jeg gik i behandling, flyttede jeg også til et lille værelse, så jeg kunne begynde at betale min 

gæld. Jeg går på VUC og forsøger at tage min 9. klasse igen.  

 

Nu er min søvn blevet bedre. Jeg er fysisk stærkere, og jeg kan gøre rent, bære ting og gå i fitness. 

Min hovedpine er også blevet bedre.  

Jeg kan snakke med andre. Jeg kan gå i skole hver dag, og jeg kan forstå mere af det, som læreren 

fortæller. Jeg falder heller ikke i søvn i skolen mere.  

Før var jeg ikke så åben, men nu har jeg fortalt hele min historie, og det er ikke svært at forklare, og 

jeg bliver okay, når jeg gør det.  

Før syntes jeg, at min krop var dårlig. Jeg hadede den. Nu begynder jeg at elske min krop. Den er 

stærk.  

Før tænkte jeg meget på fængsel, voldtægter og alle de svære oplevelser. Nu tænker jeg næsten kun 

på det, når folk spørger, om jeg ikke snart skal have en kæreste. Det fylder ikke så meget mere. Jeg 

kan også godt tåle at se en film om fængsel uden at slukke for den.  

 

Jeg har stadig gæld, og folk ringer og vil have penge. Så bliver jeg nervøs. Det er også stadig svært 

at finde rundt i samfundet og forstå systemerne. Jeg er stadig ikke klar til at få en kæreste og være 

fysisk sammen med en endnu. Jeg savner min familie rigtig meget, og det gør ondt. Jeg er stadig 

heller ikke helt så glad, som mine veninder ser ud til at være.  

 

Jeg har drømme og håb for fremtiden. Det første er, at jeg skal blive bedre til dansk.  

Jeg vil gerne finde et arbejde og betale min gæld af. Jeg vil gerne nå til, at jeg ikke skal tænke mere 

på dem, jeg skylder penge.  

Jeg vil gerne blive færdig med 9. klasses eksamen og tage en uddannelse som tjener.  

Jeg vil fortsætte med at gå i fitness og passe godt på mig selv og min krop.  

Jeg vil også gerne blive model. Det har været en drøm, siden jeg var helt lille.  

Jeg vil gerne have venner omkring mig.  

Jeg håber på at få en mand og familie engang. Jeg håber på at få 2 børn. Jeg drømmer om, at vi får 

vores eget hus, og at vi skal rejse sammen og se smuk natur.  

Jeg håber, at jeg kan få set min mor igen.  

 

 


