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Halima el-Abassi brød ud af sit islamisk indgåede ægteskab. Men prisen for friheden må hun betale af på resten af sit liv.

Foto: Andreas Merrald

DANMARK 30. JAN. 2020 KL. 17.10

Prisen for Halima el-Abassis
frihed var høj
Halima el-Abassi brød ud af sit islamisk indgåede ægteskab. Men
prisen for friheden må hun betale af på resten af sit liv. I dag mødtes
hun med integrationsminister Mattias Tesfaye for at give råd om vold og
social kontrol i islamiske ægteskaber.

AUTOMATISK OPLÆSNING

I dag klokken 14 mødtes Halima el-Abassi med integrationsminister Mattias
Tesfaye (S). Hun forsker i æresrelaterede konflikter og social kontrol og er
forkvinde i Rådet for Etniske Minoriteter. 

De skulle drøfte den nye undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd (Vive), som fortæller om et tusmørkeland, hvor
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indvandrerkvinder er fængslet i voldelige og kærlighedsløse ægteskaber, fordi
en skilsmisse efter dansk ret ikke anerkendes af den tidligere ægtemand,
deres familie eller af nærmiljøet.

Kvinderne kommer fra en verden, hvor ære og skam hersker, og problemer er
noget, der bliver i familien. Når de så alligevel vil skilles og henvender sig til
imamerne, ønsker de islamiske autoriteter ofte ikke at blande sig. Mattias
Tesfaye kalder rapporten rystende.

»Vi lever i 2020. Ikke i middelalderen. De undertrykte kvinder skal kende deres
rettigheder. De bestemmer selv, om de vil skilles. Og det er ikke nok med flere
farverige pjecer. Fagfolk skal tættere på familierne. Voldelige ægtemænd skal
mærke myndighedernes ånde i nakken. Vi vil ikke acceptere social kontrol«.

Hun krævede sin ret
Mødet i dag handlede ikke om Halima el-Abassi, men netop hendes historie
rummer alt det, som skal bekæmpes.

Hun voksede op i en traditionsbundet marokkansk familie med fire drenge og
to piger. Familiens begavede oprører, der krævede sin ret som pige og ville
med til fødselsdage og klassefester, men ikke måtte. Hun ville ikke bære
tørklæde og pakkede det ned i tasken på vej i skole og mente ikke, at det var
hendes opgave at opvarte mændene i familien, eller at hun skulle begrænses i
sin frihed, fordi hun var en pige.

»Jeg sad i vindueskarmen og så ud i gården, hvor mine brødre legede. Jeg
længtes sådan efter at komme ud til dem og de andre børn, men jeg måtte
ikke«.

Da hun var 12 år, tog familien på sommerferie i Marokko. Hun kom ikke med
hjem.

»Jeg glemmer aldrig, da de kørte fra min onkels hus. Jeg så den fyldte bil og
tænkte: Det gør de ikke mod mig. De vender tilbage. Men det gjorde de ikke«.

Først et år senere kom hun hjem, og da hun blev 15 år, sagde hun ja til den

underlivet, som du aldrig har
læst om det før
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mand på 29, som hendes forældre havde fundet.

»Det var ikke et tvangsægteskab, for jeg var træt af at varte op og ville væk. Men
det var meget arrangeret«.

Ægteskabet var ikke kun dårligt. Da hun blev 17 år, fødte hun sin første datter,
og som 19-årig datter nr. 2. Som 21-årig begyndte hun at gå i skole igen, og som
26-årig blev hun mor til en dreng og uddannet socialrådgiver. Ægteskabet
begyndte at halte, og da hun var 28, valgte hun at bryde med sin mand og
flyttede med sine børn ind i en lejlighed i Rødovre.

Familien syntes, at hun svigtede, og da hun senere blev set i selskab med
mænd fra sit arbejde, fik hun gennem sin søster at vide, at hendes forældre
ikke længere anså hende for at være deres datter, og at den ene af hendes
brødre ledte efter hende. Han havde en fortid som kriminel og var lige
kommet ud af fængslet. Hun ringede og spurgte, hvorfor han ledte efter
hende.

»Han sagde, at jeg var en fucking luder. Jeg skulle ikke sove trygt, for pludselig
ville han være bag min ryg«.

En augustnat i 2008 blev Den Sociale Døgnvagt så kontaktet af politiet i
Bellahøj.

De fortalte om en kvinde, som blev forfulgt af familiemedlemmer og stod med
sine tre børn på politistationen. I rapporten fra Den Sociale Døgnvagt står der:

»Mor samt de tre børn er flygtet fra en adresse hos en veninde på
Frederiksberg ... Hun har ingen penge på sig. Politistation Bellahøj fortæller, at
hun er blevet forfulgt til Station Bellahøj, (…) fordi »hun er blevet for dansk««.

Den Sociale Døgnvagt ringede til samtlige krisecentre på Sjælland. Alt var
optaget. Så skrev de.

»Politiet oplyser, at de vil vurdere, om de vil overvåge hotellet i nat, da de kan
se i deres system, at det er en kendt familie, hun kommer fra, og at hendes
bror er særdeles kendt«.

Gå under jorden
I Landsorganisationen for Kvindekrisecentre rådede man Halima el-Abassi til
at rejse væk i en periode og skifte navn. Det samme gjorde socialrådgiverne i
hendes hjemkommune, Rødovre. De mente ikke, at politiet havde ressourcer
til at beskytte hende.

Det var ikke et tvangsægteskab, for jeg var
træt af at varte op og ville væk. Men det
var meget arrangeret



Halima el-Abassi

På dette tidspunkt kom Halima el-Abassi og Politiken i kontakt med hinanden.
Hun ønskede, at hendes sag blev kendt i offentligheden. Hun troede, at det var
den bedste måde at beskytte sig på, og syntes også, at hun blev behandlet
uretfærdigt.

»Man ville aldrig bede en politiker eller nogen anden om at gemme sig, få ny
identitet og opgive sit liv. Tænk, hvis du blev truet på livet af din nabo, og folk
sagde, at du skulle rive det hele op med rode og flytte til den anden ende af
landet?«.

Hendes familie mente, at hendes udlægning var overdrevet og taget ud af en
sammenhæng. Faderen var ked af det og sagde til Politiken:

»Jeg vil ikke have problemer med Halima, for det er min datter. Politiet har den
sag, og jeg har sagt, at hun skal ikke være bange for noget som helst. Det skal
hun ikke«.

Det var ord mod ord, og familien bestod af syv medlemmer. Ingen billigede
hendes opførsel, men det var kun den ene, Halima el-Abassi følte sig truet af.
Senere i forløbet erkendte han over for Politiken at have truet, men det havde
aldrig været for alvor.

Politiet tog dog sagen alvorligt. De havde udstyret hende med overfaldsalarm
og frarådede Politiken at trykke historien, da det kunne forværre situationen.

Vi ville helst trykke, men ikke bringe liv i fare eller viderebringe alvorlige
beskyldninger, hvis de ikke havde hold i virkeligheden. På den måde var
Halima el-Abassi fanget af truslens anatomi. Når den først er fremsat, bliver
den ført ud i livet, eller også må den truede leve i dens skygge resten af sit liv.
Når man så skriger i afmagt til verden, så tvivler den og stiller spørgsmål, for
der er ingen beviser. Halima el-Abassi mærkede Politikens tvivl og blev selv
fortvivlet. Vi endte med at bringe historien 3. november på forsiden.

'Jeg vil have min ære tilbage', hed den.

De skrevne og elektroniske medier tog sagen op, på Facebook eksploderede
den, en lang række politikere involverede sig, og en måned senere kaldte
daværende velfærdsminister Karen Jespersen (S) sagen banebrydende, fordi
der hele vejen fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti var enighed. Ingen kvinder
skulle ende i en tilsvarende situation.

Indlagt på psykiatrisk afdeling
Nu sidder Halima el-Abassi på Café Jorden Rundt, der ligger i Charlottenlund
ikke langt fra hendes lejlighed.

»Jeg er glad for, at artiklen blev trykt. Jeg har ikke følt mig truet siden, og
angsten er væk. På den måde reddede det mit liv«.

Alligevel var prisen for at bryde ud af ægteskabet ubærligt høj. I to år boede



hun på 18 forskellige adresser med sine tre børn, og i 2010 kunne hun ikke
længere stå op om morgenen, smøre madpakker eller deltage i sine
teenagepigers dagligdag. Hun var også ude af stand til at passe sin dreng på 5
år, så hun lod sig indlægge på Bispebjerg Hospitals psykiatriske afdeling.

»Der havde jeg mistet alt. Min familie, mine venner, mit arbejde som
socialrådgiver, mine børn. Der var ikke længere noget at leve for«.

Et år gik der, før hun lod sig udskrive, men hendes to store piger var vrede.

»De kunne ikke forstå, at jeg havde ladet mig skille for at leve det liv, jeg gerne
ville, og de følte sig svigtet«.

Da hun blev udskrevet, skulle hendes søn begynde i skolen, og han havde et
godt liv hos sin far.

»Det ville være egoistisk at tage ham tilbage, fordi jeg kunne. Vi har haft en
deleordning siden, hvor han bor fast hos sin far, men også meget hos mig. Nu
er han 14 år, og det fungerer rigtig fint«.

I dag har hun og hendes døtre det godt.

»De forstår mere og mere, og de klarer sig så fint. Den ene er sygeplejerske, og
den anden læser på CBS. De synes, at jeg er stærk, fordi jeg insisterede. Men de
vil altid have en vrede og en sorg over, at jeg ikke var i stand til at være en rigtig
mor, da de var teenagere«.

Da hun lod sig udskrive fra hospitalet, indskrev hun sig på universitetet. Det
var et rigtigt valg. I 2013 blev hun cand.soc. i socialt arbejde og har siden
arbejdet som lektor ved Universitetet i Oslo, hvor hun forsker i æresrelaterede
konflikter og social kontrol. I 2018 udnævnte forhenværende
integrationsminister Inger Støjberg (V) hende til forkvinde i Rådet for Etniske
Minoriteter, og hun skriver nu en ph.d. om disse emner på Universitetet i Oslo.
Hun har fået tilladelse til at skrive den i København, fordi hun savnede sine
børn for meget.

En fri kvinde
Selv om det er 11 år siden, at et enigt Folketing på baggrund af Halima el-
Abassis oplevelser var enige om at gøre noget ved sager som hendes, er der
ikke sket meget.

»Jeg kan blive helt vred, når jeg hører politikere sige, at nu har de læst Sara
Omars bøger eller rapporten fra Vive, og så siger: Nu må vi gøre noget ved det.
For pokker! Det har I vidst i mange år. Men jeg tror faktisk, at Mattias Tesfaye
har en reel vilje til at gøre noget«.

Det var mig, der skulle flytte og skifte

Annonce



navn, selv om jeg intet havde gjort galt
Halima el-Abassi

Halima el-Abassi finder det naivt at tro, at problemerne vil forsvinde i hendes
generation.

»Mørketallet er meget større, end vi aner. Jeg taler med mange mødre, der
godt ved, at deres datter har en kæreste. Men de forstår ikke det samfund, de
lever i, de er ikke en del af det, og derfor forstår de heller, hvordan de skal
opdrage deres døtre, og så ender det med vold og social kontrol«.

Det nytter ikke bare at fjerne pigerne.

»De elsker deres familie og ønsker grundlæggende ikke at miste den. Hvis vi
bare fjerner dem, svarer det til at slukke ildebrande. Problemerne forsvinder
ikke, før myndighederne tager fat i forældrene og forsøger at finde ud af,
hvorfor de føler sig nødsaget til at kontrollere deres piger. Det er ikke
samfundets skyld, at de mødre ikke er en del af det. Men det er samfundets
ansvar at få fat i dem«.

Hun har igen kontakt med det meste af sin familie. De ses ikke ofte, men der er
kontakt og ingen fjendskab. Hun har også fundet en ny kæreste.

»Han er halvt dansk og kvart finsk og kvart marokkansk og er noget af det
sødeste. Helt, helt udramatisk. Bare sød og rolig«.

Så det er en fri kvinde, der i dag mødes med Mattias Tesfaye.

»Jeg har præcis det liv, jeg gerne vil have. Jeg er fri, jeg tænker ikke over, hvad
andre tænker om mig. Jeg rejser, og jeg forsker, og jeg er stolt over den kamp,
jeg har taget. Men hvor har prisen været høj. Den allerhøjeste pris var, at jeg
ikke kunne få lov til at være mor for mine børn, før de naturligt skulle flytte
hjemmefra. Den sorg vil altid sidde i mig«.

Den næsthøjeste pris var den handlingslammelse, hun blev mødt med.

»Da jeg havde allermest brug for
beskyttelse, udstyrede politiet mig
med overfaldsalarm, og
sagsbehandlerne rådede mig til at
flytte til Jylland. Det var mig, der
skulle flytte og skifte navn, selv om
jeg intet havde gjort galt«.

Også den besked vil hun bringe videre i dag.
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Forsvaret melder pigtråd klar
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Amerikanerne er gået til valg:
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For abonnenter

POLITIKEN PLUS

Kampagnetilbud
på Hövding 3:
Populær airbag
til cyklister
Sker der en ulykke pustes
airbaggen op og former sig
omkring hoved og nakke
som en slags beskyttende
hætte.

Ny pluspris 1.799 kr.
Pris uden abonnement 2.295
kr.

POLITIKEN PLUS

Månedens
Rabataftale: Få
30% på plet- og
lugtfri
luksusskjorter
fra LABFRESH
LABFRESH har som mål at
ændre forbrugsmønstre:
køb mindre tøj, vask
sjældnere og brug det i
årevis. Alle produkter er
OEKO-TEX certificeret og
produceret i EU.

Krisen kradser
stadig i DF, og
Pia Kjærsgaard
ærgrer sig over
nye fejltrin
DANMARK

IBYEN GUIDER

Stor ny Cheap
Eats-liste: Her er
Københavns 20
bedste måltider,
der gør dig mæt
for max 100 kr.
IBYEN

Spar 496 kr.

Læs mere
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Podcasts
DU LYTTER TIL POLITIKEN

30:52

K-pop – popmusik fra Sydkorea – har
forandret den globale musikscene.
Med pastelfarvet hår, synkrone
dansemoves og musik i et frygtløst
mix af genrer. Som hos verdens største
boyband, k-popbandet BTS. Men hvad
siger K-poppens sejrsgang om en
verden, der er vant til, at stor pop er
noget, der synges på engelsk og
kommer fra steder som USA og
England?

Hvordan blev Sydkorea en musikalsk supermagt? 
DU LYTTER TIL POLITIKEN

29:04

I lørdags underskrev USA og Taleban
en fredsaftale for Afghanistan efter 19
års krig. En krig, som blev indledt efter
terrorangrebet 11. september, og som
har kostet tusindvis af mennesker
livet. Nu vil Donald Trump have
tropperne hjem. Hvorfor har krigen
været så svær at vinde? 

Et historisk terrorangreb og 19 års krig – kan USA og Taleban nu blive venner? 

DU LYTTER TIL POLITIKEN
Theodore var
lektor. Nu bor han
under et halvtag i
L.A.

27:40

46-årige Theodore Henderson var
engang lektor i engelsk litteratur. Nu
bor han under et halvtag på gaden i
Los Angeles. Hvordan endte han der?
Og hvordan spiller Californiens kæmpe
problem med hjemløse ind i den
amerikanske valgkamp?

Forsiden
40 borgmestre i opråb om

SENESTE NYT
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https://politiken.dk/indland/art7687335/Lad-de-rige-betale-mere
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Utilfredse veganere forsøgte at
afbryde Biden – men så trådte
hans kone i karakter
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1,5 milliard kroner
og vandt kun
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Live: To stater ikke
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Joe Biden vinder overraskende sejre i
nat og fortsætter sin optur
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opråb om
udligning: Lad
de rige betale
mere
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Et uland i
ligestilling:
Dansk idræt
kan ikke være
tjent med, at et
job som
elitetræner
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lukket land for
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SPORT
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Marcus Rubin
har fundet en
guldserie dybt
inde i Netflix-
bagkataloget:
Det er som
'Heat', der
møder
'Reservoir Dogs'
FILM OG TV

PRÆSIDENT VALG I  USA

Nu er der to
kandidater tilbage –
og især én har både
store fordele og store
svagheder mod
Trump

USA

MERE OM PRÆSIDENTVALG I USA
- Se datoer og resultater for primærvalgene og
få de seneste meningsmålinger

Ballade i blå blok:
Pape langer ud efter
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Læserne var ikke i
tvivl: Dy Plambeck
vinder Politikens
litteraturpris 

 

 

Politiken mener: Dy
Plambeck hylder
søstersolidariteten
på en måde, så
man(d) frydes

Taleban dræber
20 og bryder
formentlig
aftale med USA
INTERNATIONALT

Jes Stein
Pedersen:
Litteratur-
prisvinder
skriver om
underlivet, som
du aldrig har
læst om det før
BØGER

Venstre
POLITIK

SPORTSDØGNET

Kasper Hjulmand
debuterer mod
Belgien

SPORT

Udligning: Afgørende
diskussion bygger på
10 år gamle tal
POLITIK

Negative renter får
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LÆS SENERE

Jan Kruse drømte om en el kørestol, så
han kunne vise sin samlever Rom: Det
blev begyndelsen på et langt fup-
nummer 

De skammer sig, og en af dem ville kun
fortælle om det på en café, fordi
ægtefællen intet vidste 

flere til at kaste sig ud
i risikable
investeringer
FORBRUG OG LIV

Karen-Lise Mynster
går stadig forbi ham

hver dag på sit
arbejde: »Jeg var

meget, meget,
meget forelsket i

Søren. Han var min
prins«
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