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Jeg levede
som et
spøgelse
INDVANDRERPIGES UNGDOM
VAR TÆSK OG
TRUSLER:
Fanget mellem
familiens kontrol og
kærestens jalousi
KRISTIAN KORNØ
Aisha var en kamplads. I ﬂere år var den kun 17-årige pakistanske pige fanget mellem familiens massive sociale kontrol og den hemmelige kærestes jalousi og
afpresning. Det resulterede i
tre selvmordsforsøg, før hun
fyldte 18 år.
Ekstra Bladet har mødt
Aisha for at høre hendes historie, som hun indvilger i at
fortælle, fordi hun vil sætte
fokus på den lukkede og undertrykkende virkelighed,
som mange indvandrerpiger
lever i.
Aisha kan ikke stå frem

med sit rigtige navn og billede, da hun for mange år siden ﬂygtede fra sin familie
for at undgå et tvangsægteskab. Men Ekstra Bladet
kender hendes identitet.
Den yngre kvinde er vokset op i en mellemstor dansk
by i en på overﬂaden velintegreret familie, hvor de seks
søskende alle har en uddannelse og arbejde. Aishas opvækst var også velfungerende og integreret.
– Jeg var altid åben og glad
og udadvendt. Jeg kunne
klare det hele og havde masser af håb og drømme for
fremtiden. Det var et problem. Jeg hørte ﬂere gange i

min opvækst mine forældre
tale om deres frygt for, at jeg
blev for dansk.

Min far og
mine brødre
fandt min skjulte
telefon, begyndte
at slå og kaldte
mig luder
I teenagetiden blev de bange anelser bekræftet. Aisha
accepterede, at hun ikke
måtte tage med til klassefester og på studietur. Men
hun ﬁk lov til at nægte at ta-

ge tørklæde på og kunne beholde sit fritidsjob.
Alt var godt, indtil hun
som 16-årig mødte kærligheden.
– Vi blev forelskede. Jeg
traf ham på skolen. Han havde arabisk baggrund, så han
kendte ’reglerne’ og vidste,
at min familie ikke måtte vide noget. Vi begyndte at være kærester i det skjulte.
Mødtes på skolen og andre
offentlige steder, fortæller
hun.

Holdt i fangenskab
En dag, da Aisha kom hjem,
fornemmede hun allerede i
opgangen, at der var ophid-

set snak og opkørt stemning
i lejligheden. Knap havde
hun åbnet døren, før hendes
mor rev hende ind og begyndte at spørge hende ud.
Nogen havde set hende med
en fremmed dreng uden for
skolen.
– Jeg fortalte hende sandheden. Hun skældte mig ud,
svinede mig til og slog mig.
Det blev kun værre, da min
far og brødre kom hjem. De
fandt min skjulte telefon, begyndte at slå og kaldte mig
luder, billig og alle mulige
andre grimme ting, fortæller den unge kvinde og har
tydeligvis svært ved at fortælle den del af sin historie.

Aisha blev holdt fanget på
sit værelse i ﬂere dage. I begyndelsen fulgte moderen
hende i skole og kom tilbage
i frikvartererne for at holde
øje med hende.

Jeg skulle
give kæresten
adressen, hvis jeg
gik nogen steder
Efterhånden tog hendes
hverdag igen sin vante form,
og hendes kæreste fulgte
med. De talte om fremtiden
og levede igen deres skjulte
kærlighedsliv.
Familien
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Sendt på
genopdragelse
Aisha ﬁk samlet sig efter det
nye selvmordsforsøg. Men
kun til nyheden om, at hun
skulle på genopdragelse i familiens hjemland. Hun husker tilbage på den tid som et
sort hul. Chok og frygt for
fremtiden i det fjerne land
ﬁk hende til at følge med i en
slags trance.
– Når jeg tænker tilbage,
var jeg død indeni. Jeg gav
op. Fulgte med og forsøgte at
leve det liv, de ville have mig
til. Jeg får helt kvalme af at
tale om det, siger hun.
I Pakistan ﬁk den sociale
kontrol et hak mere. Her
fulgte kvindelige familiemedlemmer hende på toilettet og sov sammen med hende, så hun aldrig var alene.
Månederne i det fremmede
slæbte sig afsted, og kontrollen blev langsomt lempet. På
et tidspunkt mødte Aisha en
ny mand fra samme by, som
hun blev glad for.

Bejler uden penge
– Jeg var forelsket. Han ringede til min far for at anmode om at blive gift med mig,

som man skal. Han ﬁk nej.
Han var ikke god nok. Havde
ingen penge og uddannelse.
Det var ikke godt nok. Jeg
var ulykkelig.
Den unge pige blev med
det samme sendt tilbage til
Danmark.
Her tog hun en beslutning,
der ville ændre hendes liv
for altid. Hun stak af fra familien, gik under jorden og
ﬁk en ny identitet. Af sikkerhedshensyn kan hun ikke
fortælle om ﬂugten. Hun ﬁk
hjælp af foreningen Ny Identitet.
Flugten og den sidste tid i
familien vil dog for altid sidde i Aisha. I dag har hun fået
en ny mand og har børn, og
de får nogle gange tankerne
til at vende tilbage til familien, hun forlod for mange år
siden.
– Mine børn har ikke nogen familie på deres mors side. Og de aldrig kommer til
at kende den mor, som havde
drømme, ambitioner og følte, at hun kunne det hele.
Hun er væk for altid. Knækket af fortiden.

Naders frivillige indsats er en hård tjans. Han har flere gange været ved at give op. FOTO: ERNST VAN NORDE

På flugt
fulgte hende stadig tæt, og
det ﬁk kæresten til at blive
jaloux.
– Han forandrede sig. Han
blev besat af mig, fordi han
ikke kunne få mig hundrede
procent. Han begyndte at
tjekke, hvor jeg var, når jeg
var sammen med min familie. Jeg skulle give ham en
adresse, hvis jeg gik nogen
steder. Så startede han med
at true mig med at afsløre os
for min familie, fortæller
hun.
Kæresten kunne pludselig
ﬁnde på at ringe på den
skjulte telefon og kræve, at
hun skulle møde ham med
det samme. Så skulle hun

Den yngre kvinde har i dag ingen kontakt til hverken mor, far eller
brødre. Her holder hun sit ansigt skjult. FOTO: TIM KILDEBORG JENSEN

ﬁnde på en løgn, så familien
ikke fattede mistanke, og
skynde sig over til ham. Gik
de på gaden, og en anden
mand så meget som strejfede
hendes blik, svinede vennen
hende til og kalde hende billig luder og det, der var værre.

Presset til
selvmordsforsøg
– I den periode har jeg mit
første selvmordsforsøg. Jeg
beder ham om at lade mig
være, for jeg kan ikke holde
til det længere. Så vil jeg dø,
siger jeg. Han svarer ved at
sige: ’Dræb dig selv.’ Og det
er dråben, der får mig til at

forsøge første gang, fortæller hun.
Selvmordsforsøget
mislykkes, men Aisha sygnede
langsomt hen. Familien ﬁk
færten af, at noget var galt,
og opdagede, at hun havde
genoptaget
forbindelsen.
Straffen lød igen på tæsk og
indespærring på værelset,
fortæller Aisha og farer
sammen, fordi en telefon ringer ved nabobordet.
– Her mange år efter har
jeg stadig svært ved telefoner. Da min kæreste ikke
kunne få fat i mig, ringede
han til min familie og fortalte, at vi stadig så hinanden.
Hver gang ﬁk jeg tæsk, og til

sidst blev jeg bare sådan en,
som de åbnede døren ind til
og svinede til. Jeg gik rundt
som et spøgelse derhjemme,
siger hun.
En aften, da kæresten havde ringet til ﬂere familiemedlemmer og fortalt, at
han havde intime billeder af
hende, blev hun igen straffet
hårdt. Senere lå hun på sit
værelse og følte sig ensom,
bange og forladt af alle, og
derfor tømte hun et glas
smertestillende piller, men
overlevede.
– Det var sidste gang, jeg
forsøgte selvmord, siger
hun.
kkr@eb.dk

Han hjælper
kvinder til nyt liv
Organisationen Ny Identitet har gennem de seneste
otte år hjulpet kvinder i alle faser af misbrug fra ægtefæller og andre familiemedlemmer. Hundreder af
kvinder er rådgivet over
telefonen. Stifteren, Nader, vurderer, at omkring
45 kvinder på ﬂugt har til
en ny tilværelse i en anden
del af landet eller i udlandet. Han ønsker ikke sit efternavn frem.
– Problemet er ikke blevet mindre med tiden. Og

for kvinderne kan det være risikabelt at gå til det offentlige. Hvis der er en dør
at banke på i kommunen,
kender deres familie måske lige en, der kan slå
dem op i systemet, og så
kan det blive farligt, fortæller Nader.
– Det er voldsomt og omfattende for en ung at begynde et nyt liv. For os og
organisationen er det også
en stor indsats hver gang,
siger han.

