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“MIT LIV I DANMARK”
FORTALT AF KHADIIJA
OG 7 ANDRE KVINDER



INDHOLD
KHADIIJA: Da Khadiija kom til landet, fik hun at vide, at hun havde alt for 
høje forventninger. At i Danmark har kvinder med to børn og en mand, der 
hjælper til i hjemmet, svært ved at uddanne sig til sygeplejerske. Så kan 
en enlig somalisk mor til fire børn heller ikke. Men Khadiija er gjort af et 
særligt stof. Stædighed og stolthed har gjort, at hun har nået sine mål for 
sit nye liv i Danmark.

HAWEEYO: Haweeyos liv startede i en nomadefamilie i Somalia langt 
fra den moderne, vestlige verdens bekvemmeligheder. Hårdt arbejde i 
hjemmet og i den barske ørkens natur var hendes hverdag, indtil krigen 
kom. For Haweeyo blev flugten fra Somalia til et møde med Danmark og 
en meget anderledes kultur, som hun havde svært ved at finde sig til rette 
i. Et lønnet arbejde blev aldrig en del af hendes hverdag i Danmark. 

HAAWO: Haawo og hendes mand har aldrig modtaget offentlig forsørgelse. 
De har indrettet deres tilværelse, så arbejde, børnepasning og huslige 
pligter kan hænge sammen. Gennem hele deres ægteskab har de arbejdet 
for at give deres fire børn et godt liv med alle de samme muligheder som 
deres jævnaldrende kammerater. På hver sin måde tager Haawo og hen-
des mand ansvar for familien, og for at alle får, hvad de skal bruge.

ADAY: Aday har aldrig sagt nogen af sine sagsbehandlere imod. Hun har 
altid gjort, hvad hun blev bedt om. Mens børnene var små, var aktive-
ringstilbuddet meget bekvemt. Her blev der ikke forventet noget af hende. 
Men nu er børnene blevet større, og Aday føler, at hun har overskud til at 
passe et arbejde. Og for første gang har hun fået en sagsbehandler, der 
forsøger at hjælpe hende væk fra offentlig forsørgelse.

LEYLO: Leylo har oplevet ting, som et menneske ikke skal opleve. Min-
derne om borgerkrigens rædsler er for evigt printet på hendes nethin-
de. Leylo håbede på et liv i fred i Danmark, hvor hun kunne fortsætte sit 
arbejde som sygeplejerske. Men sproget tog lang tid at lære, og hendes 
uddannelse fra Somalia blev ikke anerkendt, så Leylo måtte finde andre 
veje at gå for at komme ind på det danske arbejdsmarked.

HOODO: Hoodo kom til landet med gå-på-mod og et ønske om uddan-
nelse og arbejde. Men en ulykke satte en brat stopper for hendes planer. 
Årene er gået med lægelige udredninger og gentagne arbejdsprøvninger, 
og den gejst, som Hoodo engang var fuld af, er nu forsvundet. I stedet er 
sygdom og fysiske skavanker efterhånden blevet mere og mere domine-
rende i Hoodos selvfortælling.

FOWSIO: Et mikrolån fra kommunen til opstart af egen virksomhed kan 
måske blive Fowsios vej ud af ledighed. Hun håber på, at lånet sammen 
med målrettet vejledning kan gøre det muligt for hende at genåbne den 
butik, hun måtte lukke ned for fire år siden. Fowsio vil ikke låne penge i 
banken, da et lån med renter ifølge islam er haram. Men nu øjner hun en 
chance for igen at forfølge sin drøm om egen butik.

ILWAAD: I Ilwaads lille lejlighed i Vollsmose i Odense ringer vækkeuret 
hver morgen klokken halv fem. Også i weekenden, for der glemmer hun 
at slå det fra. Ilwaad har, efter eget udsagn, ikke andet i hovedet end sit 
arbejde. Hun elsker sin rutine med at stå tidligt op og tage på arbejde, for 
derefter at kunne slappe af og gøre hvad hun vil, når hun kommer hjem.
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Kvinder med somalisk baggrund er fortsat den 
gruppe af kvinder med anden etnisk baggrund 
end dansk, der klarer sig dårligst på det danske 
arbejdsmarked. Tre ud af fire kvinder over 30 år 
modtager offentlig forsørgelse. 

Bag hvert enkelt tal i denne statistik gemmer 
der sig et menneske og en historie. En historie 
om en ny begyndelse i et nyt land samt de 
muligheder og udfordringer, det nye liv har ført 
med sig. 

På de følgende sider kan du læse otte for- 
tællinger fra otte kvinder med somalisk bag- 
grund. De har deres oprindelsesland til fælles 
og er alle kommet til Danmark i perioden 
mellem 1990 og 2010. De er alle i dag i alderen 
mellem 40 og 60 år. Men bortset fra disse fakta, 
er kvinderne vidt forskellige.

Nogle kommer fra storbyer i Somalia og har 
gået på lange eller mellemlange uddannelser. 
Andre kommer fra landet og har ikke anden ud-
dannelse end grundskolen. Nogle har arbejds- 
erfaring fra hjemlandet og har også haft job i 
Danmark. Andre har aldrig været på arbejds-
markedet. Nogle af kvinderne er kommet hertil 
som flygtninge, mens andre er familiesammen-
førte. Næsten alle kvinderne har børn – ofte 
mange børn. Enkelte af kvinderne er gift, men 
de fleste er fraskilte og dermed alene om bør-
neopdragelsen. 

De otte fortællinger afspejler diversiteten i 
gruppen af kvinder med somalisk baggrund. 
Kvinderne er kommet hertil med forskellige 
forudsætninger, forskellige personligheder og 
egenskaber samt forskellige ønsker og håb for 
fremtiden. 

Alle otte fortællinger baserer sig på personlige 
interviews med somaliske kvinder i 2018. Inter-
viewene indgik som en del af et forskningspro-
jekt om somaliske kvinders syn på og oplevels-
er med arbejdsmarkedet og ledighedssystemet 
i Danmark. Hver enkelt fortælling er sammen-
sat, så den på en autentisk men anonymiseret 
måde gengiver beretningerne fra kvindernes 
interviews om livet i Danmark.

Fortællingerne giver et sjældent indblik i de 
tanker og livsanskuelser, som hver enkelt 
kvinde har omkring sig selv og sin deltagelse 
i det danske samfund. Vi håber, at kvindernes 
fortællinger kan inspirere til nye veje at gå i 
indsatsen for at hjælpe ledige kvinder med 
somalisk baggrund til et bedre liv i Danmark 
med arbejde, egen indtægt og uafhængighed 
af systemet. 

Væksthusets Forskingscenter, 2019.

ET SJÆLDENT 
INDBLIK



KHADIIJA

Da Khadiija kom til landet, fik hun at vide, at hun 

havde alt for høje forventninger. At i Danmark har 

kvinder med to børn og en mand, der hjælper til 

i hjemmet, svært ved at uddanne sig til sygeple-

jerske. Så kan en enlig somalisk mor til fire børn 

heller ikke. Men Khadiija er gjort af et særligt stof. 

Stædighed og stolthed har gjort, at hun har nået 

sine mål for sit nye liv i Danmark.  

           >>
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Beslutningen om at blive sygeplejerske tog jeg 

allerede som helt ung pige i Somalia. Og intet, 

der skete, ændrede nogensinde på den be-

slutning. Jeg ville have startet med at studere i 

Somalia, men så kom borgerkrigen. Der var krig 

i vores by, så min mor bragte os til Mogadishu. 

Min mor er en sej kvinde. Uddannelse var 

også meget vigtigt for hende. Hun er sammen 

med mig og mine børn her i Danmark. Vi kom 

sammen til Danmark i 1999, da jeg var 23 år.

Det første jeg skulle, da jeg kom til Danmark, 

var at lære sproget. I starten fik jeg meget ud 

af sprogskolen, men efter nogle måneder blev 

det kedeligt. Vi lærte ikke noget nyt. Jeg viste 

min notesbog til min lærer og sagde til hende: 

”Her skriver jeg alle de nye ord, jeg lærer. Og 

i to måneder har jeg ikke skrevet noget. Vi 

gentager det samme. Kan vi ikke snart bevæge 

os fremad?”. Hun sagde, at hun ikke kunne lave 

om på tempoet, fordi hun skulle tage hensyn til 

alle i klassen. Så tog jeg over til min vejleder på 

skolen og spurgte, om jeg ikke kunne rykke op i 

en anden klasse på et højere niveau. 

”Hvad har du så travlt for?”, spurgte vejlederen 

mig. Jeg fortalte hende, at jeg gerne ville ud-

danne mig. Jeg ville gerne være sygeplejerske. 

”Er du ikke enlig mor til fire børn?”, spurgte hun. 

”Jo”, sagde jeg. Og så sagde hun: ”Du kan ikke 

blive sygeplejerske”. Jeg blev så overrasket! 

Jeg tænkte, er hun ikke vejlederen? Er hendes 

opgave ikke at støtte folk og vise dem vejen? 

Så jeg blev sur og sagde hende imod: ”Du skal 

ikke fortælle mig, hvad jeg er i stand til, eller 

hvad jeg ikke er i stand til. Du skal bare flytte 

mig over i en anden klasse”. Men det ville hun 

ikke. ”Du har for høje forventninger”, sagde hun. 

”Her i Danmark har kvinder med to børn og en 

mand, der hjælper til, svært ved at uddanne sig 

til sygeplejerske. Så kan du heller ikke”. 

Jeg var chokeret og tog over til min socialråd-

giver for at fortælle hende om mine ønsker. Jeg 

ville gerne flyttes over på en anden sprogskole, 

hvor jeg vidste, at niveauet var højere. Men hos 

socialrådgiveren blev det hele bare værre. Hun 

sagde, at man ikke sender folk fra Afrika til den 

sprogskole. Igen blev jeg chokeret. Jeg sagde 

til hende: ”Du kender ikke mig eller mine evner. 

Du ser kun, at min hud er mørk, og at jeg er fra 

Afrika. Lad mig i det mindste prøve, om jeg kan 

klare det”. Men hun nægtede at lytte til mig 

og ville ikke overføre mig til den anden sprog-

skole. Jeg blev sur og sagde, at jeg ikke ville 

tilbage til min nuværende skole. ”Så må jeg 

tilbageholde din ydelse, hvis du nægter at gå 

på sprogskolen”, sagde hun. ”Gør som du vil”, 

svarede jeg. Og så stoppede hun min ydelse. 

Jeg var skrækslagen for, hvordan jeg skulle 

klare den næste måned uden penge. Dagen 

efter tog jeg over til en lektiecafé, som Dansk 

Flygtningehjælp havde, hvor jeg tit kom og 

øvede mig i at tale dansk. Mens mine børn le-

gede, kom jeg til at sidde ved siden af en dansk 

sundhedsplejerske. Jeg fortalte hende om 

mine oplevelser på sprogskolen og hos social-

rådgiveren. Sundhedsplejersken blev meget 

forarget over, at jeg var blevet behandlet sådan. 

Så spurgte hun pludselig: ”Du kan godt bruge 

en computer, ik’?”. Jeg plejede at hjælpe ældre 

I dag har Khadiija hverken været på arbejde eller på universitetet. Hele formid-
dagen har hun siddet hjemme og arbejdet på sit speciale, mens børnene var i 
skole. Om eftermiddagen møder vi hende i hendes nystartede somaliske forening. 
Khadiija vil meget gerne dele sin historie om en ny begyndelse i et nyt land. 
Allerede inden vi har sat os, strømmer ordene ubesværet ud af hendes mund, og 
en medrivende fortælling tager form. En fortælling om at overvinde modstand og 
forfølge sine drømme på trods…
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somaliere i caféen, når de skulle bruge compu-

ter, så jeg svarede hende, at det kan jeg godt. 

”Så kan du bare komme i aktivering hos mig”, 

sagde hun. Hun havde nogle opgaver på sit 

kontor, som hun godt kunne bruge min hjælp 

til. Blandt andet at oversætte noget materiale 

om sundhed til somalisk. ”Jeg skal nok kontakte 

din socialrådgiver og ordne det”. 

Socialrådgiveren accepterede praktikken hos 

sundhedsplejersken og spurgte mig, hvilken 

sprogskole jeg gerne ville gå på. Nu havde jeg 

lige pludselig et valg! Jeg gentog mit ønske fra 

tidligere, og hun gik med til det. Så startede jeg 

på den nye sprogskole, mens jeg var i praktik 

hos sundhedsplejersken. Det gik stærkt med 

sproget, da jeg først kom i gang på den nye 

skole. Efter et par år færdiggjorde jeg sprog-

skolen. Så tog jeg 9. og 10. klasse. Bagefter 

tog jeg et intensivt HF kursus på et år for dem, 

som gerne vil være sygeplejerske. Og så kunne 

jeg endelig gå i gang med uddannelsen til 

sygeplejerske, som var min drøm. 

Tiden som studerende var hård. Jeg har været 

igennem så meget med et minimum af søvn. 

Nogle gange sov jeg kun to timer på et døgn. 

Det koster mange penge at have børn, så jeg 

var nødt til at arbejde, mens jeg læste. Jeg 

afleverede børnene hos min mor, og de sov hos 

hende, imens jeg tog nattevagter på hospitalet. 

Nogle gange måtte jeg tage direkte fra natte-

vagt over på studiet. Andre dage kom jeg først i 

gang med at læse og lave mine lektier sent om 

aftenen, og jeg læste til langt ud på natten. 

Selvom det var min drøm at læse til sygeplejer-

ske, var det ikke fordi, at tingene kom let til mig. 

Jeg forstod ikke altid tingene med det samme, 

når jeg læste det. Det gør jeg stadig ikke. Nej, 

jeg kæmper rigtig meget. Det kan godt være, 

at jeg læser en side og glemmer, hvad deha-

handlede om. Så læser jeg den igen. Jeg giver 

ikke bare op. Hvis det skal tage mig hele natten 

at forstå én side, så sidder jeg med det hele 

natten. Hvis jeg stadig ikke forstår det, tager jeg 

hen til min vejleder eller til lektiehjælp. 

Det var bestemt ikke nemt for mig at få job 

som sygeplejerske, da jeg var færdig med 

uddannelsen. Jeg gik ledig i to år. Jeg sendte 

flere hundrede ansøgninger, men jeg fik altid 

samme svar – at jeg manglede erfaring. Til 

sidst så jeg et opslag, hvor de søgte en vikar 

i tre måneder til neurologisk afdeling. Jeg 

søgte vikarjobbet og fik det. Efter to måneder 

indkaldte min chef mig til en samtale, hvor hun 

sagde: ”Jeg kan godt lide dit arbejde. Og de 

andre medarbejdere er glade for dig. Derfor 

vil jeg gerne fastansætte dig”. Så kom jeg i en 

fast stilling, og jeg arbejdede der i fem år, indtil 

jeg trængte til nye udfordringer. Jeg ville gerne 

tage en sundhedsfaglig kandidatuddannelse, 

så jeg søgte ind i på Aarhus Universitet, men 

fik ikke plads. Så startede jeg på Syddansk 

Universitet i Odense. Det ligger lidt langt væk. 

Jeg pendler tre timer hver dag. Hver vej. 

Når jeg bliver færdig med uddannelsen, vil jeg 

gerne arbejde med udlændinge og sundhed. 

Når man har en sundhedsfaglig kandidat og 

en bachelor i sygepleje, så har man mange 

muligheder. Nu skal jeg aldrig mere uddanne 

mig til andet! Og hvis jeg får et arbejde, så vil 

jeg aldrig forlade det. Jeg vil tage den lidt mere 

med ro nu og passe på mig selv. 

Jeg er meget stolt af, at jeg har været et godt 

forbillede for mine børn. At jeg både har været 

mor og far for mine børn, samtidig med at jeg 

har uddannet mig og arbejdet. De får det i hvert 

fald ikke fra mig, hvis de vælger at sætte sig 

ned og bare modtage kontanthjælp!

7



HAWEEYO

Haweeyos liv startede i en nomadefamilie i Somalia 

langt fra den moderne, vestlige verdens bekvem-

meligheder. Hårdt arbejde i hjemmet og i den bar-

ske ørkens natur var hendes hverdag, indtil krigen 

kom. For Haweeyo blev flugten fra Somalia til et 

møde med Danmark og en meget anderledes kul-

tur, som hun havde svært ved at finde sig til rette i. Et 

lønnet arbejde blev aldrig en del af hendes hverdag 

i Danmark. 

           >>
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Min familie var et nomadefolk. Vi boede ude på 

landet. Som barn plejede jeg at arbejde med 

de små kvæg, men så voksede jeg fra det. Jeg 

blev gift som 14-årig og flyttede væk fra min 

familie og ind til min mand, og vi startede vores 

nye liv sammen. Det er jo sådan ude på landet, 

at hvis du bliver givet bort til en mand, eller du 

selv kommer hjem med en mand, så bliver du 

jo gravid. Så jeg blev også gravid. 

Jeg var højgravid, mens jeg var ude med 

husdyrene. Jeg plejede at gå ud med dyrene 

om morgenen og først vende hjem om aftenen. 

Mens gederne græssede, flettede jeg baner 

af gedehår, som vi brugte som tag til huset, til 

at sove på eller som beskyttelse mod regnen. 

Det var hårdt arbejde. Jeg havde et barberblad 

med, i tilfælde af at jeg fik veer og skulle føde 

selv. Altså, vi var jo omskåret, sådan plejede det 

at være i Somalia dengang. Så hvis jeg skulle 

føde, skulle jeg selv åbne op. Derfor brugte 

jeg barberbladet på mig selv. Jeg var blandt 

dyrene og holdt øje med dem, mens jeg lå 

og havde veer. Og da barnet kom, brugte jeg 

barberbladet til at skære navlestrengen over. 

Jeg var helt alene med det hele. Jeg havde 

to lagener med. Det ene brugte jeg til at tørre 

blodet af med, og det andet brugte jeg til at 

svøbe om mit barn. Og så tog jeg hjem, mens 

jeg havde mit barn og dyrene med mig. 

Da jeg kom hjem, blødte jeg og havde ikke 

noget energi, men jeg skulle stadig hente vand 

og lave mad. Jeg havde rigtig mange smerter 

fra fødslen og fra barberbladet, jeg brugte på 

mig selv. Men jeg var stadig glad. Selvom der 

ikke var noget afslapning i mit liv i Somalia, 

så var det ikke noget, man mærkede. Det er 

sådan, vi er opdraget. Uanset hvor meget 

arbejde, jeg havde udført, så skulle jeg altid 

være til rådighed og klar med mere arbejde. 

Og der var altid mere arbejde. Det er ikke 

ligesom her i Danmark, hvor man kan føde på 

et hospital og hvile i tre dage. Det kendte vi 

ikke til. Men da borgerkrigen startede, måtte vi 

flygte til Europa. Så forlod vi vores land og alt 

det, vi kendte til. 

Jeg vidste intet om det land, jeg kom til. Jeg 

så hele tiden ting, der forbløffede mig. Vejret 

skifter fem gange om dagen. Der er noget, der 

hedder sommer, og der er noget, der hedder 

vinter. I Somalia er der kun et slags vejr, og man 

bruger det samme tøj året rundt. I Danmark 

er der sko til regn, tøj til regn, sokker til sne, 

jakker til kulde og jakker til varme. Vi vidste 

ikke, hvorfor eller hvornår vejret ændrede sig. Vi 

tog vintertøj på om sommeren, eller regntøj på 

når solen skinnede. Og flere gange afleverede 

jeg mine børn i vuggestuen uden tøj og sko 

imod regn, så de blev drivvåde, når de legede 

udenfor. 

Og så begyndte pædagogerne at være efter 

mig: ”Dette er en kvinde, der glemmer regntøj”. 

Og jeg fik brev fra kommunen: ”Man har lagt 

mærke til børnenes påklædning”. Men hvordan 

kan jeg glemme noget, som jeg slet ikke ved 

noget om? Burde jeg ikke lære det først? Jeg 

kom hertil med syv børn uden at kende til 

Haweeyo er 58 år og førtidspensionist. Når man ser hendes ansigt og hendes 
besværede gang, er man ikke i tvivl om, at hun har haft et barskt liv. Fysisk hårdt 
arbejde og mange børnefødsler har tæret på kroppen og sat sine tydelige spor. 
Men Haweeyos øjne er stadig fulde af liv og hendes fortælling fuld af farver. Med 
store armbevægelser og højlydt tale tager hun os med på en rejse tilbage til det 
Somalia, som hun på mange måder savner… 
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Danmark, dets vejr og dets system, men der 

var ingen, der fortalte mig noget som helst og 

hjalp mig. Når kommunen kom over til mig, så 

de bare på mig som en håbløs kone, der ikke 

kan tage sig af sine børn. Jeg synes, at når en 

person kommer til landet, så burde danskerne 

først hjælpe med det helt basale. I stedet 

behandlede de mig som om, jeg havde boet 

her hele mit liv. De regnede med, at jeg vidste 

alt det, de vidste.  

Jeg vidste intet om det land, jeg 
kom til. Jeg så hele tiden ting, 
der forbløffede mig”. 

Jeg har været i Danmark i næsten 30 år nu. De 

første 10 år var virkelig svære. Jeg ville ønske, 

at jeg havde vidst alt det dengang, jeg ved 

i dag, om Danmark. At skraldet putter man i 

en skraldespand, man må ikke smide det på 

gaden. At der er forskel på sæbe til vaskema-

skinen, til opvask og til toilettet. At babyer ikke 

må få komælk.

De satte mig i en skole, hvor jeg blev fortalt 

om en eller anden dronning, om historien. De 

underviste mig i militæret, dem der går i hvidt 

tøj. At der er meget politi i Danmark. Og sådan 

noget som fastelavn og hende damen, der 

skulle brændes. Hvad hedder det nu, Sankt 

Hans? Hvorfor lærte de mig ikke, hvordan 

man lever i Danmark? I stedet for at lære mig 

historien, hvorfor fortalte de mig så ikke om 

vejret, der ændrer sig? Om hvilken slags tøj, 

jeg skal give børnene på om sommeren og om 

vinteren? Nej, i stedet viser man mig en kvinde, 

der skal brændes, fordi hun er en heks.

Der kom socialrådgivere og pædagoger og 

alle mulige hjem til mig, og de sad og skrev en 

masse ned i en bog. Jeg forstod ikke noget af 

det hele. Hvorfor kommer alle disse mennesker 

over til mig? Jeg anede ikke, hvad de skrev. Vi 

forstod slet ikke hinanden. Er de her bare for at 

tjene penge? Er de her for at se, om jeg opfører 

mig som en europæer? Vil de tage mine børn 

fra mig?

Så jeg begyndte at få stress, og det var ikke 

en form for stress, jeg gav mig selv. Jeg kunne 

ikke sove, jeg havde hovedpine, jeg var bange. 

Jeg havde så mange bekymringer omkring 

mine børn. Da vi var i Somalia, skældte vi vores 

børn ud, hvis de lavede ballade. Der havde de 

kun én socialrådgiver, og det var mig. De havde 

ikke andre socialrådgivere. Mit barn var i mine 

hænder og kun mine. Men her, der er vi bange 

for at skælde børnene ud. Bange for at social-

rådgiveren kommer og blander sig. Jeg blev 

skør af det. Det gav mig rigtig meget stress. 

Gud har skabt somaliske kvinder som nogen, 

der kan arbejde hårdt. Og jeg har arbejdet hårdt 

i Somalia. Men jeg tænkte slet ikke på at søge 

arbejde her i Danmark. Jeg kunne ikke lede 

efter et arbejde, mens jeg havde alt det med 

mine børn i hovedet. Hvordan kan du arbejde, 

når du er opslugt af indre uro? En person, der 

er stresset, kan ikke gøre særligt meget, når 

hjertet er fyldt op med bekymringer.

Somaliske kvinder er gode mødre. De har brug 

for at blive stolet på. Men de har også brug for 

at blive undervist i nogle ting, når de kommer til 

et nyt land. Hvis jeg havde fået den rette hjælp 

i starten, da jeg kom til Danmark, så ville mit 

hjerte ikke have mærket de problemer, det har 

mærket. Så var der intet, der ville have stået i 

vejen for mig. Jeg sværger. 
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HAAWO

Haawo og hendes mand har aldrig modtaget 

offentlig forsørgelse. De har indrettet deres 

tilværelse, så arbejde, børnepasning og huslige 

pligter kan hænge sammen. Gennem hele deres 

ægteskab har de arbejdet for at give deres fire 

børn et godt liv med alle de samme muligheder 

som deres jævnaldrende kammerater. På hver sin 

måde tager Haawo og hendes mand ansvar for 

familien, og for at alle får, hvad de skal bruge.

           >>
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Jeg er født og opvokset i Hargeisa. Jeg var ung 

og studerede til sygeplejerske, da krigen brød 

ud. Min familie løb ind i mange problemer på 

grund af krigen. Mange af mine familiemed-

lemmer døde, og al vores velstand blev stjålet.

Vi havde ingenting til sidst. Jeg flygtede alene 

fra Somalia og kom til Danmark i 1996. 

Det var nytårsaften, da jeg kom hertil. Der blev 

fyret fyrværkeri af, og alle bragene og lysglim-

tene fik mine tanker tilbage til krigen i Somalia. 

Til alle problemerne og al den uvenskab og 

vold, jeg havde oplevet. Samtidig med det fik 

jeg afvisning på min opholdstilladelse. I lang 

tid troede de ikke på, at jeg var somalier. Men 

til sidst optog de min stemme, og de fandt ud 

af, at jeg havde dialekten fra Hargeisa, og at 

jeg faktisk var somalier. Men det var først tre år 

senere, i 1999, at jeg fik min opholdstilladelse. 

Så jeg var her længe og nåede at blive gift og 

få børn, inden de gav mig den. 

Min mand og jeg er stadig gift. Jeg takker Gud. 

Vi er aldrig blevet skilt. Livet i Danmark var 

rigtig hårdt i starten, men nu har jeg lagt alt det 

med krigen bag mig. Jeg har lagt låg på det, 

og sammen med min mand har jeg ført mit liv 

fremad. Det er, hvad jeg er mest stolt af. 

Da jeg kom hertil, ville jeg gerne uddanne 

mig til sygeplejerske. Så efter jeg havde 

færdiggjort sprogskolen, tog jeg uddannelsen 

til social- og sundhedshjælper. Men da jeg var 

færdig med den, ombestemte jeg mig omkring 

videre uddannelse. Jeg ville jeg gerne have 

et arbejde, så jeg også kunne tjene penge til 

vores familie. Vi har fire børn, og der er mange 

udgifter, når man er en stor familie med mange 

børn. Så selvom jeg havde lyst til at læse videre 

til sygeplejerske, besluttede jeg at arbejde som 

sosu-hjælper i stedet for. Jeg arbejdede fuld tid 

på et plejecenter i mange år.

For seks år siden fik jeg en mulighed for at 

starte min egen butik op. Jeg kendte den slags 

arbejde rigtig godt. Mine forældre havde en 

butik i Hargeisa, hvor vi solgte alle mulige varer, 

og mine søskende og jeg hjalp ofte til i butik-

ken. Mine forældre var gode handelsfolk, og de 

lærte os, hvordan man tjener penge. Så i 2012, 

da en af vores somaliske venner var nødt til at 

lukke sin butik på grund af sygdom, besluttede 

min mand og jeg, at jeg skulle overtage butik-

ken og starte min egen forretning op. 

Nu arbejder jeg hver dag i min butik til klokken 

14.00. Jeg sælger tøj, sko, parfumer, krydderier 

og forskellige andre ting, som jeg importerer 

fra Somalia og andre lande. Mine kunder er 

mest somaliere, men der er også folk med an-

dre nationaliteter, der handler her. Også nogle 

danskere. De kommer for at købe kamelmælk, 

som er ved at blive populært, fordi det er 

sundere end komælk. Jeg sælger både den 

Det er lørdag formiddag, og der er travlt i butikken i det lille kælderlokale. Her sæl-
ges alt fra hårkure til højhælede sandaler. En stak af skoæsker deler butikslokalet i 
to. I den ene side hænger håndtasker, hovedtørklæder og somaliske klædedragter 
på stativer side om side foran bagvæggen med udstillede sandaler og børnesko. 
I den anden side bugner hylderne af diverse skønhedsprodukter og importerede 
fødevarer fra fjerne himmelstrøg. Bag disken står Haawo og ekspederer kunderne. 
For en stund overlader hun butikken til sin mand, og vi sætter os i baglokalet for 
at høre historien om, hvordan Haawo ved et tilfælde fik mulighed for at åbne sin 
egen butik…  
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almindelige og dem med smag af dadler eller 

kanel.

Om eftermiddagen henter jeg mine børn og 

kører dem til deres fritidsinteresser eller til lek-

tiehjælp. Jeg tog kørekort for mange år siden 

og bruger min bil hver dag. Min søn skal køres 

til fodbold, og min datter går til dans. Jeg køber 

ind, rydder op og laver aftensmad til familien, 

som vi spiser sammen. I hverdagene er det 

mig, der har ansvar for børnene og alt arbejdet 

i hjemmet. Min mand har ikke mulighed for 

at hjælpe mig i hverdagene. Han arbejder i 

lufthavnen om aftenen og om natten, så han 

sover om dagen. Han tager mange ekstra 

vagter om natten, så han kan tjene ekstra ind. 

Så kan vi tage på ferie, og børnene kan få 

de ting, de mangler. Og de kan dyrke deres 

fritidsinteresser sammen med deres venner. 

Men i weekenden hjælper han til derhjemme 

og nogle gange i butikken.  

Jeg er stolt af, at både min mand 
og jeg arbejder, så vi selv kan 
forsørge vores familie. Vi knokler 
begge to, og sammen har vi 
opnået gode ting i vores liv”.

I weekenden, når jeg har lukket butikken, tager 

jeg afsted til mit andet job. Selvom butikken 

går godt, får jeg ikke helt den indtægt, som jeg 

personligt gerne ville have, så i weekenderne 

tager jeg vagter på plejecentret om eftermid-

dagen. Jeg kan godt lide at arbejde med ældre 

mennesker. Jeg vil også gerne holde mine 

kompetencer ved lige, for jeg håber stadig på, 

at jeg en dag kan komme ud og uddanne mig 

til sygeplejerske. Men lige nu har vi brug for 

pengene, så jeg har ikke råd til at være på SU.

Det er vigtigt for mig, at vores børn ikke er 

dårligere stillet end andre børn. I sidste uge 

kom min yngste datter hjem fra skole med et 

ansøgningsskema til tøjhjælp. Det er sådan et 

skema, de deler ud til alle børnene på skolen, 

og så kan man søge om at få hjælp til at købe 

tøj til sine børn. Heldigvis har vi ikke brug for 

den slags hjælp. Jeg er stolt af, at både min 

mand og jeg arbejder, så vi selv kan forsørge 

vores familie. Vi knokler begge to, og sammen 

har vi opnået gode ting i vores liv.

Jeg har aldrig været på et jobcenter, og det har 

jeg heller ikke tænkt mig i fremtiden. Måske, 

når mine børn er blevet store og kan hjælpe til 

i hjemmet, kan jeg komme ud og uddanne mig 

til sygeplejerske. Hvis Gud tillader det, og hvis 

jeg har kræfterne til det i den alder. Men jeg er 

også glad og taknemmelig for mit liv lige nu. 

Vi har ikke problemer med økonomien. Vi har, 

hvad vi skal bruge. 
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ADAY

Aday har aldrig sagt nogen af sine sagsbehand-

lere imod. Hun har altid gjort, hvad hun blev bedt 

om. Mens børnene var små, var aktiveringstilbud-

det meget bekvemt. Her blev der ikke forventet 

noget af hende. Men nu er børnene blevet større, 

og Aday føler, at hun har overskud til at passe et 

arbejde. Og for første gang har hun fået en sags-

behandler, der forsøger at hjælpe hende væk fra 

offentlig forsørgelse.  

           >>
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Jeg kommer fra en landsby i det nordlige 

Somalia, der hedder Bardheele. Mit liv i 

Somalia var godt. Jeg nåede at gå i skole indtil 

gymnasiet. Så blev jeg gift, og jeg fik små børn. 



Mine børn kom lige efter hinanden. Min mand 

havde et rigtig godt arbejde, og eftersom jeg 

ikke kunne være væk fra de små børn en hel 

dag, så plejede jeg at være sammen med dem. 

Jeg ville gerne have fortsat min uddannelse og 

studeret på universitetet, men det kunne jeg 

ikke, nu hvor jeg havde fået børn.

Jeg kom til Danmark gennem familiesam-

menføring. Min mand havde allerede forladt 

Somalia og var kommet hertil. Efter jeg kom, 

begyndte jeg i sprogskole. Jeg gik kun i 

sprogskole i et år. I den periode, hvor jeg kom til 

landet, der gik man ikke så meget på sprogsko-

le. Så der gik ikke lang tid, før jeg i stedet blev 

sendt ud i aktivering.

Det var sådan et aktiveringssted, som tilhørte 

kommunen. Kommunen havde ansat hende, 

der var leder, og så tog alle dem, der fik ydelse, 

derhen og arbejdede. Jeg tog derhen hver 

dag i fem år. Man arbejdede der, men man fik 

ikke løn for det. Hvis du selv fandt et arbejde, 

så kom du væk derfra. Men ellers skulle du 

komme derhen i stedet for at være derhjemme. 

Vi lavede mad, vaskede op og gjorde rent.

Jeg arbejdede der seks timer hver dag fra 

kl. 8.00 til kl. 14.00. Det var fordi, mine børn 

var meget små dengang. Sagsbehandleren 

havde svært ved at finde praktik til mig, fordi 

arbejdstiderne skulle passe med, at jeg kunne 

aflevere mine børn i vuggestue, børnehave 

og skole. Så hun sagde til mig: ”Det her sted, 

der er det sådan, at hvis du bliver syg en dag, 

så ringer du bare til dem. Eller hvis dine børn 

bliver syge, så ringer du bare og siger det. Hvis 

du er væk to eller tre dage om ugen, så er der 

ikke nogen, der spørger om, hvor du har været. 

Du skal bare ringe. Så det er til din egen fordel, 

nu hvor dine børn er små”. Så sandheden er, 

at jeg faktisk slet ikke havde noget imod det, 

så jeg sagde ikke nej. Det var jo til min egen 

fordel, som hun sagde, ikke sandt?

I de fem år var der ingen af de sagsbehandlere, 

jeg havde, der prøvede at hjælpe mig videre 

ud i et rigtigt job. Alle sagde bare, ”tag derhen, 

mens du modtager dine penge, så behøver vi 

ikke se hinanden”. Det eneste, de så på, var mit 

fravær. Vi så slet ikke hinanden. Jeg har slet 

ikke tal på alle de sagsbehandlere, jeg havde, 

og som jeg slet ikke fik set, inden de blev skiftet 

ud. Jeg ville slet ikke kunne genkende dem i en 

folkemængde, og alligevel bestemte de over 

mig. Da de så, at jeg tog hen til aktiveringsste-

det, at jeg var ærlig og ikke forsømte det, og de 

fik gode ting at vide, så sendte de mig penge 

og lod mig bare være. 

Jeg har aldrig valgt at diskutere med nogen af 

dem. Jeg holdt bare min mund og gjorde, som 

de sagde. Vi somaliere er ikke altid gode til at 

sige fra, og så brokker vi os senere over, hvor-

dan man har behandlet os. Vi er nogle gange 

selv ude om det. Men jeg ville for længst have 

haft et arbejde, hvis de sagsbehandlere, jeg 

havde før, havde hjulpet mig lige så meget 

Man glemmer hurtigt de tunge regndråber, vandpytterne og den grå himmel 
udenfor, når man træder ind i Adays hjem. Det er som om, alle ens sanser vækkes 
til live. Aday er klædt i flagrende tøj i pink, rød og orange. Hendes hænder og 
håndled er udsmykket med henna i sirlige mønstre. En krydret duft er fulgt med 
hende ud af køkkenet, hvor hun er ved at lave samosaer med sine to ældste døtre, 
og hænger nu i luften omkring hende. De to pigers højlydte latter og snak på 
somalisk strømmer fra køkkenet og videre ud i lejligheden og danner baggrunds-
tæppe under hele samtalen... 
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som hende, jeg har nu. Det afhænger meget af 

personen, der sidder over for dig. Jeg har været 

igennem 20 sagsbehandlere, og jeg kan kun 

sige, at den ene af dem har været god. Altså, 

hvis din sagsbehandler stoler på dine evner 

og siger til dig, ”du skal arbejde”, så kommer 

du jo i arbejde. Min mand havde engang en 

sagsbehandler på sprogskolen, der sagde: ”Du 

udretter alligevel ikke noget, så bare tag hjem 

med dig”. Hvad er det for en sagsbehandler? 

Kan sådan en person hjælpe dig med at nå 

dine drømme? 

Men jeg ville for længst have 
haft et arbejde, hvis de sagsbe-
handlere, jeg havde før, havde 
hjulpet mig lige så meget som 
hende, jeg har nu”. 

Hende, jeg har nu, lytter til mig og spørger til 

mine ønsker. Hun har stolet på mig. På vores 

første møde sagde hun til mig: ”Jeg ser dig som 

en aktiv person, for det er der nemlig blevet 

skrevet om dig. Du ligner en, der kan arbejde”. 

Jeg sagde til hende: ”Jeg vil gerne arbejde, 

uanset hvad det er. Hvis du beder mig om at 

feje gulvet, hvis du beder mig om at kravle op 

i den højeste bygning, så gør jeg det”. ”Fint”, 

sagde hun, ” jeg hjælper dig med den hurtigste 

vej. Jeg skal gøre en indsats for at hjælpe dig 

ud af offentlig forsørgelse”. Så svarede jeg: 

”Okay, jeg er klar”. 

Vi plejer at mødes to gange om måneden. For 

en måned siden fortalte jeg hende, at jeg gerne 

vil ud i en praktik, og i går havde hun lavet en 

klar til mig på et plejehjem. Hun sagde: ”Hvis 

de ikke ansætter dig efter to måneder, så tager 

jeg dig over til et gymnasium, der ligger meget 

tæt på dig”. Jeg har sagt til hende, at jeg vil ikke 

i praktik i mere end to måneder. Jeg er virkelig 

træt af praktikker. Jeg vil gerne have et arbejde. 

Jeg vil helst arbejde med rengøring, men jeg 

har også foreslået et sted, hvor man arbejder i 

en stor have, hvor man graver i jorden, bruger 

maskiner og vander blomsterne. Jeg kan 

arbejde med hvad som helst. Jeg vil bare gerne 

tjene mine egne penge og være uafhængig. 

Jeg håber, at jeg får job på plejehjemmet efter 

praktikken. Jeg skal smøre brød i køkkenet 

til de ældre, rydde op og gøre rent. Jeg har 

snakket med hende chefen, og hun er en rigtig 

god kvinde. Hun fortalte mig, at hun har boet i 

Afrika og Mellemøsten i 24 år. Hun sagde, ”så 

jeg har arbejdet med mange muslimer”. Der 

er mange steder, hvor man diskriminerer dig 

på grund af dit tørklæde, men hende her har 

ikke et problem med mit tørklæde. Hun sagde: 

”Du kan sagtens arbejde med det. Du kan have 

din nederdel på, men du skal have en lang 

skjorte over den. Og du kan bare beholde dit 

tørklæde på”. Tænk, det sagde hun! Du kan 

bare beholde dit tørklæde på. Men der er nogle 

regler i forhold til hygiejne i køkkenet, så da 

hun så min henna på hænderne og neglene, 

fortalte hun mig, at det ikke er tilladt at have på. 

”Sådan er reglerne”, sagde hun, ”og jeg vil miste 

mit arbejde, hvis du ikke overholder reglerne”. 

Så jeg sagde, at jeg selvfølgelig nok skal lade 

være med at tage det på igen.  

Nu glæder jeg mig til at starte i praktikken. 

Nu afhænger det kun af, hvordan jeg udfører 

arbejdet, og ikke af min påklædning. Jeg bliver 

vurderet på mine evner og ikke min baggrund 

og min religion. 
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LEYLO

Leylo har oplevet ting, som et menneske ikke 

skal opleve. Minderne om borgerkrigens rædsler 

er for evigt printet på hendes nethinde. Leylo 

håbede på et liv i fred i Danmark, hvor hun kunne 

fortsætte sit arbejde som sygeplejerske. Men 

sproget tog lang tid at lære, og hendes uddan-

nelse fra Somalia blev ikke anerkendt, så Leylo 

måtte finde andre veje at gå for at komme ind på 

det danske arbejdsmarked. 

           >>
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Jeg takker Gud for, at vi er i et fredeligt land. 

Der er ikke skyderier og bomber over os 

mere. Vi somaliske mødre, der kom i starten 

af 90’erne, har krydset land og hav med vores 

børn. Som katte med deres killinger i munden 

har vi taget flugten. Vi har set vores nærmeste 

blive dræbt for øjnene af os. Vi har trådt over 

lig på vores vej. Sådan kom jeg hertil. Og jeg 

håbede på et godt og fredeligt liv.

Jeg havde tre børn med mig, da jeg kom. 

Den ældste var syv år. Han kom i noget, der 

hed modtagerklasse på en dansk skole. Det 

var en helt ny verden for ham. En dag, mens 

jeg sad på sprogskolen, ringede de til mig fra 

hans skole og sagde, at jeg skulle skynde mig 

derover. Der var brug for mig. Jeg fik et chok og 

tænkte, hvad kan der være sket? Der var langt 

mellem sprogskolen og mit barns skole, men 

jeg skyndte mig så meget, jeg kunne. Hele 

vejen derhen havde jeg borgerkrigen i hovedet, 

og jeg tænkte på alle de forfærdelige ting, der 

kunne være sket mit barn. Da jeg kom derhen, 

sagde læreren: ”Din søn har siddet og kigget ud 

ad vinduet hele dagen, mens jeg har undervist. 

Jeg giver lektier for, men han hører ikke efter. 

Han kigger bare ud ad vinduet”. 

Jeg sank sammen på en stol og tog mig til 

hovedet. Jeg har oplevet bomber blive smidt 

ned fra himmelen. Jeg har set lig, og jeg har 

set død. Det barn, hun kalder mig over til, kun 

Gud ved de steder, jeg har været igennem 

med ham på armen. De ting, jeg har trådt over. 

Prøv lige at se forskellen! Forskellen på, hvad 

denne lærer kalder mig ind for, og alt det, der 

er i mit hoved! Han er en dreng på syv år, der 

lige er kommet fra Afrika. Han har aldrig set 

høje bygninger og høje træer før. Selvfølgelig 

kigger han ud ad vinduet! Jeg ville forklare 

læreren det, men jeg havde ikke noget sprog, 

jeg kunne forsvare mig med. Heldigvis kaldte 

de på en tolk for mig, og jeg sagde til ham: ”Kan 

du spørge læreren om dette for mig: Ved hun, 

hvad hun lige har gjort mod denne mor? Mit 

hoved var lige ved at eksplodere af angst. Når 

der ikke er sket noget alvorligt, kunne de så 

ikke have talt med mig på et andet tidspunkt, 

i stedet for at ringe efter mig, mens jeg er på 

sprogskolen?”. 

Jeg fortæller det her, fordi folk her kan slet ikke 

forstå, hvad det vil sige at have oplevet krig. De 

mærker ikke smerten. Vi har mistet hele vores 

verden. Hvis vi havde et hjem, så har vi efterladt 

det bag os. Hvis vi havde penge, så har vi 

efterladt dem bag os. Vi har ikke vores familier 

hos os. Hele vores netværk er væk. 

Danmark er et fredeligt land, gudskelov, men 

jeg fandt ikke fred her. Jeg kom til et land, hvor 

man deler ansvaret for mine børn med mig. 

Som mor havde jeg ikke andet i tankerne end 

sundhedsplejersken, pædagogerne og børne-

nes skole. Det var som om, at det var dem, der 

bestemte over mig og mit liv. De kontrollerede, 

om jeg var ordentlig ved mine børn. Så jeg 

begyndte at ræse afsted. Hele tiden anstrengte 

jeg mig for at gøre det rigtige eller gøre det 

bedre. Jeg tænkte hele tiden, åh nej, de må 

ikke tage mine børn fra mig!

Vi møder en smilende Leylo uden for den somaliske kvindeforenings lokaler. Hun 
er klædt i en lang sort nederdel, en sort langærmet skjorte og sorte højhælede 
støvler. Om hovedet har hun et fyldigt lysegrønt tørklæde, der bryder det ellers 
helt sorte look. Leylo placerer solbrillerne på toppen af tørklædet og inviterer os 
indenfor. Smilet på Leylos læber forsvinder hurtigt, da hun påbegynder sin fortæl-
ling, og en mørk alvor breder sig i stedet i hendes ansigt. Man er ikke i tvivl om, at 
det gør ondt på hende at tænke tilbage på flugten fra Somalia...
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Samtidig ville jeg gerne udrette noget i dette 

land og bruge den viden, jeg havde med mig. 

Jeg er uddannet sygeplejerske og har arbejdet 

som sygeplejerske på et hospital i Somalia. Mit 

afgangsbevis var det eneste dokument, jeg 

havde med mig, da jeg kom til Sandholmlejren. 

Jeg havde det godt pakket ind i et tørklæde, 

som jeg havde inde under tøjet på hele rejsen. 

Da jeg kom hertil, sendte de mig ud på et 

hospital, hvor de iagttog mig arbejde i seks må-

neder. I seks måneder så de, at jeg godt kunne 

lave det hele med mine egne hænder. At det 

arbejde, jeg udfører, er rigtigt, og at den viden, 

jeg havde med mig, var rigtig. Men alligevel 

sagde hospitalet til mig, at jeg først kunne få 

arbejde der, efter jeg havde lært sproget. 

Det tog mig mange år at lære det danske 

sprog, fordi jeg også havde alt det andet i 

tankerne. Mine børn og oplevelserne fra krigen. 

Men da jeg var færdig med sprogskolen, 

sagde hospitalet pludselig nej til mig: ”Den 

viden, du har med fra Afrika, den duer ikke her 

i Danmark. Du skal have en dansk uddannelse”. 

Så de fortalte mig, at jeg først skulle tage en 

HF eksamen og så starte forfra med at læse 

til sygeplejerske. Jeg tænkte, hvordan skal 

jeg kunne det med små børn? I hvilken alder 

vil jeg så være færdig med alt det, før jeg kan 

få et arbejde? Heldigvis havde jeg en god 

vejleder på sprogskolen. Hun var faktisk et godt 

menneske. Hun sagde til mig: ”Du skal ikke give 

op nu. Du er aktiv, og dit sind er i orden. Jeg 

synes, du skal tage uddannelsen til social- og 

sundhedshjælper. Den kan du starte på nu 

uden HF”. Så jeg tog den vej. Og sådan kom jeg 

ind på arbejdsmarkedet. 

Jeg arbejdede i 15 år på et plejehjem. Jeg 

nåede aldrig til at arbejde som sygeplejerske. 

Jeg kunne simpelthen ikke nå dertil. I stedet 

arbejdede jeg i 15 år med noget, jeg ikke var. På 

plejehjemmet blev de også ved med at sige, 

”du kan ikke sproget”. Du kan slet ikke komme 

nogen vegne uden at høre det. Jeg synes ikke, 

mit sprog er en hindring. Men det kommer altid 

op som et problem. Du kan aldrig blive god 

nok. Hvis samarbejdet er dårligt, eller nogen 

er irriteret over din hudfarve eller din religion, 

så bringer de altid sproget på banen: ”Vi kunne 

ikke forstå hinanden”. 

Jeg er virkelig blevet træt. Træt af at have 

prøvet at udrette mange ting i dette land, som 

jeg ikke kunne alligevel. Jeg kan ikke arbejde 

mere. Al den stress blev for meget for mig, så 

jeg kunne ikke holde styr på det hele. Børnene, 

skolen, hjemmet, arbejdet. Der var meget pres, 

og jeg blev rigtig syg og havde ingen energi. 

Hvis de bare havde ladet mig arbejde på ho-

spitalet dengang, så ville der være mange ting, 

der var i orden i dag. Så ville mit sprog have 

været endnu bedre, jeg ville have arbejdet, og 

min selvtillid ville have været på toppen. Men 

de låste mig fast på grund af sproget. 

Jeg synes, man skal finde en måde at hjælpe 

folk på gennem deres viden, i stedet for at blive 

ved med at fokusere på sproget. Man skal stole 

på folk og den viden, de har med sig. En dame, 

jeg arbejdede med på plejehjemmet, sagde 

engang til mig: ”Du har et handicap”. Jeg spurg-

te, hvorfor har jeg det? Hun svarede: ”Fordi du 

ikke kan sproget”. Det er sådan, danskerne ser 

os. Jeg havde en højere uddannelse og mere 

viden end hende, og alligevel kalder hun mig 

handicappet. Men sprog er ikke lig med viden. 

Det bliver heldigvis anderledes for vores børn. 

De har både viden og sprog. Vi somaliske mød-

re har løbet, og vi har faldet, så vi kunne bringe 

vores børn frem. Vi har bygget deres base, så 

de kan uddanne sig og arbejde i Danmark. Jeg 

er stolt over, at alle mine børn klarer sig godt og 

har taget en uddannelse. Vi er ovre den hårde 

tid. Nu venter jeg på mine børns fremtid.
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HOODO

Hoodo kom til landet med gå-på-mod og et ønske 

om uddannelse og arbejde. Men en ulykke satte en 

brat stopper for hendes planer. Årene er gået med 

lægelige udredninger og gentagne arbejdsprøv-

ninger, og den gejst, som Hoodo engang var fuld 

af, er nu forsvundet. I stedet er sygdom og fysiske 

skavanker efterhånden blevet mere og mere domi-

nerende i Hoodos selvfortælling.  

           >>
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Før krigen brød ud, var alting godt i Somalia. 

Alle levede fredeligt sammen. Dem, der havde 

noget, havde noget, og dem, der ikke havde 

noget, havde i det mindste sikkerhed. Men 

alt dette ændrede krigen på. Pludselig havde 

man ikke mad og vand. Folk sultede og blev 

syge, og der var ikke nogen læger, fordi de var 

flygtet. Folk levede i frygt. Man var bange for at 

blive ramt af skud, eller for at en bombe sprang 

ved siden af ens hus.  

Min mand, børnenes far, var forsvundet. Vi 

kunne ikke finde ham. Vi frygtede det værste, 

men pludselig kontaktede han os efter noget 

tid og fortalte, at han var i Danmark, og at han 

ville bringe os dertil. Gudskelov. Så det jeg 

søgte allermest, da vi rejste til Danmark i 1999, 

det var fred. Det fyldte meget i mit hjerte. Fordi 

først når et menneske lever i fred, kan det 

skabe et liv for sig. Så det eneste, jeg havde i 

tankerne, det var at finde et sted, hvor vores fire 

børn kunne leve i fred og sikkerhed.

Jeg var glad for, at der var en person her før 

os, så børnene og jeg ikke skulle igennem et 

asylcenter. Vi tog med et fly fra Somalia, og da 

vi landede, holdt der en bus foran flyet, som 

kørte os til vores nye hjem, hvor der var nogen, 

der havde forberedt aftensmad til os. Så det 

var en nem start for os. 

Dengang, jeg kom til Danmark, var min drøm 

at blive tolk. Jeg ville gerne hjælpe folk, der er 

i vanskeligheder. Så jeg ville gerne lære dansk 

og tage en uddannelse. Jeg har kun gået i fol-

keskole indtil 8. klasse i Somalia. Jeg blev gift 

meget tidligt, mens jeg var teenager, så jeg fik 

ikke mulighed for at tage en uddannelse i So-

malia. I Danmark gik jeg først på sprogskole og 

gennemførte alle trinene. Så gik jeg bagefter 

på VUC om aftenen, når min mand var kommet 

hjem fra arbejde, for at tage 9. klasse.

Dengang plejede jeg at sige til mig selv: ”Du 

skal arbejde, du skal udrette noget”. Jeg arbej-

dede med rengøring i nogle år på to forskellige 

arbejdspladser. Jeg fandt selv mine jobs, jeg 

fik ikke hjælp fra kommunen. Jeg kom i en for-

ening, hvor jeg kunne låne deres computer. Jeg 

havde ikke selv en. Der fandt jeg jobopslag på 

internettet, som jeg søgte på. Og jeg var heldig 

at få job. Selvom rengøring er hårdt, var jeg 

glad for at arbejde og tjene mine egne penge. 

Men jeg ville også gerne uddanne mig og ikke 

bare arbejde ufaglært hele mit liv. Så jeg søgte 

ind på den pædagogiske assistentuddannelse. 

Jeg nåede bare ikke at starte, for jeg blev 

pludselig ramt af voldsomme smerter. Jeg 

kunne slet ikke fungere på grund af smerterne. 

Jeg kunne ikke engang gå. Jeg var ude for en 

ulykke, mens jeg var gravid med vores sjette 

barn, hvor jeg faldt og kom til skade. Det første 

år efter ulykken mærkede jeg kun lidt til det, 

men så blev det pludselig værre, og de sidste 

syv år har jeg haft meget ondt og haft mange 

fysiske problemer. 

At Hoodo hedder Hoodo, finder vi først ud af et stykke inde i samtalen. For Hoodo 
præsenterer navnene på sine smertestillende piller, før hun præsenterer sit eget 
navn. Som det første åbner hun sin håndtaske og tager Ibuprofen, Panodil og flere 
pakker med receptpligtig medicin ud, og fortæller hvornår hun skal tage hvilke 
piller. Dernæst viser hun stokken, støttestrømperne og de hævede ben frem, 
mens hun redegør for sine fysiske begrænsninger. Hoodo bliver forbavset, da vi 
beder hende starte fortællingen et helt andet sted, nemlig i Somalia før hun rejste 
til Danmark… 
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Lægerne kunne ikke sige, hvad der var galt. 

Jeg har været ved mange læger og på mange 

hospitaler for at blive undersøgt. Og hver gang 

jeg spurgte lægen, ”hvad fejler jeg?”, så sagde 

han, at det bare var en lille infektion. Engang 

havde jeg en rigtig dårlig læge. Han sagde til 

mig, at jeg skulle motionere. Jeg havde rigtig 

ondt i ryggen, så jeg havde altså ikke brug for 

motion. Hvis det var motion, jeg havde brug for, 

så ville jeg da kunne mærke det. Det er meget 

frustrerende. De bliver ved med at scanne og 

tage blodprøver, og alligevel kan de ikke sige, 

hvad jeg fejler. Men jeg går rundt med stok! 

Jeg kan næsten ikke bevæge mig. Jeg har 

små børn, jeg er ansvarlig for et helt hjem, en 

hel familie. Så det er en rigtig svær situation. 

Lægerne forstår ikke min krop. Kommunen 

forstår ikke min krop. 

Jeg ville ønske, kommunen  
kunne hjælpe mig med et fleks-
job, så jeg kunne komme  
ud nogle timer om ugen”.

Jobcentret sender mig hele tiden i arbejds-

prøvning. De siger: ”Du skal prøve at arbejde”. 

Jeg prøver, men jeg kan ikke. Jeg kan ikke så 

mange timer. Jeg har også slidgigt i knæene og 

sukkersyge. Mine ben hæver op, så jeg har fået 

støttestrømper af kommunen. Men alligevel 

sender de mig ud i praktik på et værksted, hvor 

jeg skal møde op hver dag. Ellers stopper de 

mine penge. Så siger de, ”vi har stoppet penge-

ne, fordi du ikke mødte i praktik”. Jeg havde det 

dårligt, jeg havde mange smerter. ”Nå, hvorfor 

har du så ikke en seddel fra lægen?”. Og når 

jeg så tager over til lægen, så skriver han på 

computeren, ”hun fejler intet”. Og jeg står jo 

og siger, at jeg har det dårligt, men lægen har 

ikke videresendt det. Og når jeg så siger til 

jobcentret, ”her er lægen, prøv at snakke med 

ham”, så siger han, ”hun fejler intet. Hun har det 

fint”. Så bliver jeg rigtig ked af det. Der er ingen, 

der hjælper mig, når jeg taler. Jeg har talt og 

talt, men nu er jeg holdt op med det, fordi der 

er intet, der ændrer sig i morgen. 

Sagsbehandlerne i jobcentret bliver hele tiden 

skiftet ud. Så bliver jeg overdraget til en anden, 

og så skal jeg starte forfra. De er ikke dårlige 

mennesker, men jeg får hele tiden en ny. De 

læser alle sammen en masse på skrift, og så 

er det kun det, de går ud fra. Jeg ville ønske, at 

de så på mig, og at de lyttede til mig. At de så, 

hvordan jeg har det, og at de hjalp mig i forhold 

til mine styrker og mine evner. Men de er alle 

sammen ens. Jeg har vist dem, hvad jeg kan, 

og det arbejde jeg kan lave. 

Heldigvis er der nu en læge, der tager mig 

alvorligt. Han har fundet ud af, at jeg har skader 

på ryggen og i hoften. Så nu er de ved at afprø-

ve, hvad jeg kan med mine hænder. Det er ikke 

fordi, jeg vil slappe af og bare være på kontant-

hjælp. Jeg vil gerne i fleksjob, hvis de kan tage 

hensyn til mit helbred. Det er ikke godt bare 

at være derhjemme. Det er bedre, at man gør 

noget, mødes med folk og snakker med dem. 

Det er godt for dit sind. Smerterne bliver værre, 

når du sidder hjemme og tænker på dem hele 

tiden. Jeg ville ønske, kommunen kunne hjælpe 

mig med et fleksjob, så jeg kunne komme ud 

nogle timer om ugen.

Jeg kan godt arbejde lidt, hvis nogen arbejds-

giver vil have mig. Men jeg har brug for mange 

pauser. Hver gang smerterne kommer, er jeg 

nødt til at spise Ibuprofen og Panodil. Jeg har 

dem altid med i tasken. Det er vigtigt, at jeg 

tager dem, og at jeg stopper op og lægger mig 

og hviler. Så ja, jeg har forstået min krop nu og 

de smerter, der er. Jeg ville ønske, at jobcentret 

også kunne forstå. At de både kunne se mine 

evner og mine begrænsninger.
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FOWSIO

Et mikrolån fra kommunen til opstart af egen 

virksomhed kan måske blive Fowsios vej ud af 

ledighed. Hun håber på, at lånet sammen med 

målrettet vejledning kan gøre det muligt for hen-

de at genåbne den butik, hun måtte lukke ned for 

fire år siden. Fowsio vil ikke låne penge i banken, 

da et lån med renter ifølge islam er haram. Men 

nu øjner hun en chance for igen at forfølge sin 

drøm om egen butik. 

           >>
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Jeg har været på kontanthjælp i fire år. Men 

før det havde jeg en butik i to år. Det var en 

butik, hvor jeg solgte lidt af hvert. Tøj, parfumer 

og sådan noget. Jeg lånte penge fra mine 

søskende til at starte butikken op. Jeg fik ikke 

noget hjælp fra kommunen, og jeg kendte slet 

ikke reglerne. Jeg startede bare butikken op 

uden at have undersøgt noget. I starten gik det 

godt, og jeg kunne både betale for min butik, 

husleje, forsikring og alle de andre regninger. 

Men til sidst tjente jeg mindre og mindre, og 

der begyndte at være flere og flere regninger, 

som jeg ikke kunne betale. Jeg gik til kommu-

nen og spurgte, om de kunne hjælpe mig, men 

det ville de ikke. De sagde: ”Hvis du ikke får nok 

indtægt fra butikken, så må du lukke den ned. 

Ellers kan du ikke få nogen ydelse herfra”. Så 

jeg blev nødt til at lukke den ned.

Jeg synes, man skal hjælpe folk, der har am-

bitioner, og som gerne vil fremad. Kommunen 

sagde bare: ”Du må klare dig selv”. De burde 

hjælpe folk, der vil være selvstændige, det er jo 

dem, der kender reglerne. Men for at være helt 

ærlig, så burde jeg også selv have undersøgt 

det hele ordentligt. Det gjorde jeg ikke. Ellers 

har jeg ikke oplevet problemer i dette land. 

Gud har givet mig lykke her. Jeg lever i fred, 

og jeg har fået et godt helbred af at være her. 

Jeg synes, at danskerne har modtaget os rigtig 

godt. Jeg er meget taknemmelig. De har taget 

imod os som flygtninge, de har givet os et hjem 

og sagt ”kom, uddan jer”. Og hvis du bliver syg, 

så får du hjælp. 

Dengang jeg havde min butik, kom der mange 

nye flygtninge til. Asylcentrene var helt fyldte. 

En dag, jeg sad i butikken, kom der en somalier 

ind, der var helt vildt tynd og ikke havde nogen 

tænder. Han havde rejst over havet og havde 

det svært. Jeg fik ondt af ham, så jeg forærede 

ham alle mulige ting fra butikken – uden at 

tænke over regnskabet. Jeg kunne ikke lade 

være, Gud har givet mig et blødt hjerte. Jeg 

vil gerne hjælpe andre somaliere, der har det 

svært. Både her i Danmark og i Somalia. Du 

skal hjælpe den lidende muslim, uanset hvor 

han er. Du skal hjælpe folket, fordi Gud elsker 

dem, der hjælper andre, og som føler med 

andre. Men jeg kan ikke hjælpe nogen nu, fordi 

min kontanthjælp dækker kun lige huslejen. 

Men hvis jeg havde et arbejde, så kunne jeg 

hjælpe. Derfor har jeg sagt til mig selv: ”Fowsio, 

du er nødt til at nå dine egne mål først”. 

Mit mål er at åbne butikken op igen. Jeg vil ikke 

bare sidde derhjemme og modtage penge 

resten af mit liv. Jeg vil gerne udrette noget for 

mig selv. Og nu har jeg hørt, at kommunen er 

begyndt at hjælpe folk og give dem penge, så 

de kan starte deres egen virksomhed op. Det 

hedder mikrolån og er uden renter. Fordi, når 

man åbner noget, hvor kan du få pengene fra? 

Vi kan ikke låne penge i banken. Vi er muslimer, 

vi kan ikke tage imod haram penge, hvor der er 

renter oveni. Jeg har en veninde, der har fået et 

mikrolån på 10.000 kroner af kommunen. Først 

var der et halvt år, hvor hun fik vejledning og 

forberedte sig til at starte op. Og bagefter var 

Ramadanen er lige startet, og Fowsio har fastet fra før solopgang. Fowsio lægger 
ærbødigt Koranen tilbage på dens plads på en lille, smukt udskåret koranholder 
i træ, inden hun sætter sig til rette i stolen. Ramadanen er en spirituel måned for 
Fowsio. Her har hun særligt fokus på læsning af Koranen og på velgørenhed. 
Det er dog ikke kun på grund af ramadanen, at Fowsio citerer koranvers for os 
og forholder sig til religiøse forskrifter. Gennem Fowsios fortælling bliver det 
tydeligt, at for hende er en god muslim én, der anstrenger sig for at bidrage til det 
omkringliggende samfund…  
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der et halvt år mere, efter hendes forretning var 

åbnet, hvor hun stadig fik vejledning og hjælp. 

Hvis du får hjælp i et år, kan du udrette rigtig 

meget på det år, hvis du anstrenger dig. Så jeg 

vil gerne anmode jobcentret om et mikrolån 

og sige til dem, ”sidste gang jeg startede op, 

skete der dette for mig, så kan I ikke hjælpe 

mig denne gang?”. Hvis de hjælper mig, og hvis 

Gud tillader det, så vil jeg rigtig gerne tilbage til 

butikken. 

Hvis jeg kom tilbage til butikken og ikke fik 

kontanthjælp, ville jeg også meget nemmere 

kunne få statsborgerskab. Man kan ikke få 

passet, hvis man modtager ydelse. Mine børn 

har passet, men jeg skal søge visa og alt 

muligt. Jeg har to børn, der er voksne nu. Deres 

far døde, da de var små. De vil gerne rejse til 

Etiopien sammen med mig og besøge hans 

familie, men jeg kan ikke tage med, fordi man 

ikke må rejse, når man modtager kontanthjælp. 

Jeg vil gerne have et arbejde og være fri for 

kontanthjælp, så jeg kan rejse, når jeg vil, og så 

jeg forhåbentlig kan få mit pas. 

Jeg vil gerne være en del af 
det danske folk og udføre det 
arbejde, jeg kan udføre. Man 
skal kunne drage nytte af os 
somaliere. Som muslimer skal vi 
anstrenge os for at være til nytte 
for folket”. 

Dengang jeg lukkede butikken ned, gik der 

lang tid, hvor kommunen ikke sendte mig 

nogen steder hen. Jeg sad bare derhjemme 

for mig selv. De hjalp mig ikke med at finde 

et arbejde. Så begyndte de at sende mig ud i 

praktikker. Jeg har ikke længere tal på alle de 

praktikker, jeg har været i. Jeg har været i et 

køkken, jeg har været i en børnehaveklasse, 

jeg har været så mange forskellige steder. Lige 

nu er jeg i praktik i en vuggestue tre dage om 

ugen, men jeg ved ikke, om jeg kan få job. Det 

har ikke været mit held at få et arbejde i dette 

land. Derfor drømmer jeg også mere og mere 

om at vende tilbage til butikken.

Jeg vil gerne være en del af det danske folk og 

udføre det arbejde, jeg kan udføre. Man skal 

kunne drage nytte af os somaliere. Som musli-

mer skal vi anstrenge os for at være til nytte for 

folket. Hvis man sagde til mig: ”Du kan få penge 

resten af dit liv”, så ville jeg ikke have det. Hvis 

du som menneske bare sidder derhjemme, 

så begynder du at tænke for meget og blive 

mærkelig. Men hvis du bevæger dig fremad og 

tager del i samfundet, så får du ro i dit indre. 

Jeg skelner ikke mellem kristne og muslimer. 

Vi er alle lige for Gud. ”Lakum Dinukum Waliya 

Din” (Koranvers: For dig, din religion, og for mig, 

min religion). Vi skal blande os med folket, 

uanset om de er kristne eller muslimer. Vi skal 

udvise barmhjertighed. Det gjorde Profeten 

også, han tog imod alle. Må fred og velsignelse 

være med Ham.
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ILWAAD

I Ilwaads lille lejlighed i Vollsmose i Odense 

ringer vækkeuret hver morgen klokken halv fem. 

Også i weekenden, for der glemmer hun at slå 

det fra. Ilwaad har, efter eget udsagn, ikke andet 

i hovedet end sit arbejde. Hun elsker sin rutine 

med at stå tidligt op og tage på arbejde, for der-

efter at kunne slappe af og gøre hvad hun vil, når 

hun kommer hjem.  

           >>
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Jeg er vokset op i Hargeisa, som er den 

næststørste by i Somalia. Da jeg var yngre, var 

det mine forældre, der forsørgede mig og mine 

søskende, men da vi blev ældre, tjente vi selv til 

føden. Når man bliver ældre og bliver gift, må 

man forsørge sig selv. I Somalia arbejder man 

hvor som helst og med hvem som helst, hvor 

man kan tjene penge. En gang arbejdede jeg 

i en butik, en anden gang i en restaurant, hvor 

jeg lavede mad. I Somalia klarede hver mand 

sig selv. Min mand og jeg måtte stå på egne 

ben og forsørge os selv. 

Hvis jeg ikke havde arbejdet i Somalia og haft 

erfaringer derfra, så var jeg nok ikke kommet i 

job i Danmark. Jeg har haft mit rengøringsjob 

i 12 år nu. Jeg kan godt lide at komme her på 

skolen. Både børnene og lærerne er rigtig 

søde. Jeg har et godt forhold til mine kolleger. 

Der er ingen af dem, jeg kan sige noget dårligt 

om. Hver morgen står jeg op klokken halv 

fem og tager på arbejde. De sidste tre år har 

jeg også haft et job som hjemmehjælper 

tre eftermiddage om ugen. Jeg er i en god 

rutine med mit arbejde. Nogle gange har jeg 

faktisk ikke andet i hovedet end mit arbejde. I 

weekenderne kan jeg finde på at stå op og tro, 

at jeg er er ved at komme for sent på arbejde. 

Så skynder jeg mig med at blive klar, indtil jeg 

opdager, at det er weekend. 

Jeg synes, det er vigtigt at være en del af 

samfundet og bidrage gennem job. Det var 

ikke svært for mig at komme i job. Jeg kom 

hertil i 2002, og i 2006 var jeg i job. Jeg tror, at 

det, at jeg aldrig har takket nej til de praktikker, 

jeg blev sendt ud i, har gjort, at jeg nemt kom i 

arbejde. Vi var fire piger fra Somalia dengang, 

der blev sendt i praktik på et hotel. Det endte 

med, at de tre andre stoppede i praktikken. 

Jeg var den eneste, der var tilbage. Det er 

meget hårdt at arbejde på hotel, men jeg tog 

afsted hver dag alligevel. Jeg mødte op i alle 

de praktikker, jeg blev sendt ud i. Jeg forsømte 

heller ikke sprogskolen. Jeg kastede mig ud i 

det hele. Og det var grunden til, at mine lærere 

hjalp mig med at finde job. 

Faktisk blev jeg tilbudt arbejde på hotellet, hvor 

jeg var i praktik, men jeg spurgte min sagsbe-

handler, om hun ikke kunne hjælpe mig med 

at finde et rengøringsjob i stedet, for det er 

utroligt hårdt at arbejde på hotel. Der er mange 

etager, mange værelser og mange senge, der 

skal gøres klar. Og så fandt hun det job, jeg har i 

dag, til mig. Min sagsbehandler har været rigtig 

god og hjulpet mig i job hurtigt. Jeg startede 

i praktik på skolen, og så ansatte de mig, da 

praktikken var slut. 

Efter at have arbejdet der i et stykke tid fik jeg 

en skade med mit ben, så jeg måtte stoppe 

med arbejdet. Men efter jeg fik det bedre med 

mit ben, så ansatte de mig igen. De sagde, at 

de gerne ville have, at jeg arbejdede for dem 

igen. De huskede mit arbejde. Så de har faktisk 

valgt mig to gange. 

Klokken er 8.00 om morgenen, og skolegården er fyldt med skoleelever i alle 
aldre, der myldrer ind i skolens bygninger. Ilwaad er ved at gøre rent i det sidste 
klasselokale, inden klokken ringer ind til første time. Hun bakker ud af klasseloka-
let, mens hun rutineret svinger gulvmoppen i ottetaller over gulvet og efterlader 
lokalet skinnende rent. Hun kører rengøringsvognen på plads, og vi sætter os på 
en bænk under et stort kastanjetræ i den nu stille skolegård. Da vi beder Ilwaad 
fortælle om, hvordan hun fik sit job, viser det sig, at rengøringsjobbet ikke er hen-
des eneste arbejde. I virkeligheden passer Ilwaad to jobs… 
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Desværre er jeg aldrig blevet rigtig god til 

dansk. Jeg var kun i landet i otte måneder, før 

jeg blev sendt ud i den første praktik. Praktik-

ken satte en stopper for sprogskolen. Den smu-

le dansk, jeg taler i dag, har jeg lært gennem 

mit arbejde. Det danske sprog er meget svært. 

Nogle gange kommer jeg til at tale på somalisk 

til mine kolleger, fordi jeg ikke kan finde de 

rigtige ord på dansk. Så tager de sig til hovedet 

og siger, ”vi forstår slet ikke, hvad du siger”. De 

griner, når jeg fortæller dem, at jeg også tog 

mig til hovedet og sagde ” jeg forstår slet ikke, 

hvad du siger”, dengang på sprogskolen når 

læreren stod ved tavlen og underviste.  

Desværre er jeg aldrig blevet 
rigtig god til dansk. Jeg var kun 
i landet i otte måneder, før jeg 
blev sendt ud i den første prak-
tik. Praktikken satte en stopper 
for sprogskolen. Den smule 
dansk, jeg taler i dag, har jeg 
lært gennem mit arbejde”.

Heldigvis kan jeg øve mig lidt mere i dansk på 

mit andet job som hjemmehjælper, end jeg 

kan i rengøringsjobbet. Der er ikke så meget 

mulighed for at snakke sammen med kolleger-

ne, når man arbejder med rengøring, fordi vi 

arbejder hver for sig. Men som hjemmehjælper 

er der mere kommunikation. Jeg gør rent for 

de ældre, hver gang jeg kommer hjem til dem, 

men nogle gange vil de også gerne have van-

det blomsterne, og andre gange vil de gerne 

have hjælp til at stryge eller skiftet sengetøj. Så 

snakker vi sammen om opgaverne, og så lærer 

jeg flere ord. 

Jeg har selv fundet jobbet som hjemmehjæl-

per, fordi jeg gerne ville tjene ekstra penge. Jeg 

kendte en dame, der arbejdede der og var glad 

for jobbet, så jeg søgte ind samme sted og fik 

job med det samme. Jeg har mange kvalifikati-

oner, jeg kan bruge, så jeg er ikke bange for at 

blive arbejdsløs. Jeg kunne også arbejde i en 

restaurant i Danmark for eksempel. Det ligger 

slet ikke til mig ikke at arbejde og tjene penge.

Mit mål er altid at kunne klare mig selv og 

aldrig komme på offentlig forsørgelse. Jeg 

elsker, at jeg kan tage på arbejde hver dag, og 

at jeg kan gøre, hvad jeg vil med mit liv, når jeg 

kommer hjem. Jeg er skilt nu og har ingen børn, 

så jeg kan slappe af, når jeg kommer hjem. 

Jeg er stolt af, at jeg kan tage vare på mig selv 

økonomisk uden at være afhængig af nogen 

andre. Der er ingen, der kan koste rundt med 

mig nu og sende mig i praktik. I dag er jeg fri. 

Det er min succes.
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