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Den sidste pige. 
Mit fangenskab og min kamp mod Islamisk Stat 
af Nadia Murad 
2018
Da Nadia var 21 år indtog IS hendes landsby 
i Irak. Hun nægtede at konvertere til islam og 
blev solgt som sexslave. Imens blev en stor 
del af hendes familie henrettet. Mirakuløst lyk-
kedes det hende at flygte til Kurdistan, hvorfra 
hun siden har rejst verden rundt for at fortælle 
om IS’ systematiske folkedrab på yazidierne.
(99.4 Murad, Nadia)

Nadia Nadim. Min historie
af Nadia Nadim
2018 
De fleste kender Nadia Nadim som fodbold-
landsholdets stjerne med afghansk baggrund. 
Bag det kompromisløse vinderinstinkt gemmer 
sig en dramatisk historie om en henrettet far, en 
flugt fra Taleban og en tur gemt i en lastbil op 
igennem Europa. 
(79.71)

Min lykkes fjender. 
Afghanistans modigste kvinde
af Malalai Joya
2010
Hun hedder slet ikke Malalai Joya, men som 
kvindelig menneskerettighedsaktivist i Afgha-
nistan må hun have et dæknavn, følges af liv-
vagter og gemme sig bag den forhadte burka. 
Hendes historie er samtidig historien om, hvor-
dan det ene regime har afløst det andet. 
(99.4 Joya, Malalai)

Håb. Historien om Doaa. 
En ung kvindes flugt fra krigen i Syrien
af Melissa Fleming
2017
Som barn var Doaa rædselsslagen for vand, og 
hun lærte aldrig at svømme. Alligevel så hun og 
kæresten ikke andre muligheder end at flygte 
fra rædslerne i Syrien og siden forfølgelserne 
i Egypten og sejle over Middelhavet for at nå 
Europa. 
(99.4 Al Zamel, Doaa)

Himlen over min fars tag
af Zeinab Mosawi
2018
Først rev hun tørklædet af. Så fik Zeinab smag 
for teenagelivet i Allerød med fester, flirt og 
flasker. Faderen slog hende som straf, men 
Zeinab trodsede ham og fortsatte. Kort før nytår 
blev hun som 16-årig tvunget på familiebesøg i 
Irak og efterladt hos faderens dogmatiske fami-
lie. Uden returbillet, pas og penge.
(99.4 Mosawi, Zeinab)

Med hånden på rattet. En saudiarabisk kvindes 
kamp for ligeværd og frihed
af Manal al-Sharif
2018
’Luder’, ’Amerikaniseret’ og ’Forræder’. 
De skældsord føg gennem de sociale medier, 
da Manal al-Sharif lagde en video ud med sig 
selv bag rattet i en bil. Forinden var hun tiltalt 
for ’kørsel i kvindelig tilstand’.
Bogen er en bestseller i hele verden og et ind-
blik i saudisk kvindeundertrykkelse.
(99.4 al-Sharif, Manal)



Flugten fra Islamisk Stat. 
En hjemvendts bekendelser
af Sophie Kasiki
2016
Som barn og ung var hun ensom, og det var 
først, da Sophie Kasiki konverterede til islam, at 
livet gav mening. Hun blev radikaliseret og over-
bevist om, at hun kunne gøre en god gerning i 
Syrien. Hun tog sin treårige søn Hugo med til 
Syrien, men indså hurtigt, at hun havde begået 
sit livs fejltagelse.
(99.4 Kasiki, Sophie)

Nujeen. 
I kørestol på flugt fra krigen i Syrien
af Nujeen Mustafa
2016
De færreste er upåvirket af 16 måneders flugt 
fra Syrien gennem Tyrkiet over Middelhavet og 
videre til Grækenland, Makedonien, Serbien og 
Ungarn, for til sidst at søge asyl i Tyskland. Nu-
jeen på 16 år er tillige handicappet og sidder i 
kørestol. 
(99.4 Mustafa, Nujeen)

Forklædt som jihadbrud. En afsløring af Islamisk 
Stats rekrutteringsmetoder 
af Anna Erelle
2015
’Du har en smuk sjæl. Og du er også smuk 
udenpå,’ siger Bilel over Skype til journalisten 
Mélodie, der researcher på en artikel om Isla-
misk Stat. Snart er de islamisk gift uden Mélo-
dies medvirken. Hun får dog listet så meget ud 
af Bilel, at hun kan dokumentere, hvordan euro-
pæiske kvinder bliver narret til Islamisk Stat.
(32.7)

Forbandede barndom
af Sapran Hassna
2016
Det eneste Sapran glædede sig til, da hun var 
barn, var sin 18-års fødselsdag. For der kunne 
hun flytte hjemmefra og bestemme alting selv. 
Med god grund. Hun og hendes tre søstre blev 
udsat for vold eller seksuelle overgreb af sin 
danske plejefamilie. Sagen har været en doku-
mentar på TV2.
(99.4 Hassna, Sapran)

Glansbilleder
af Amiri Geeti
2016
I dag er Amiri Geeti en kendt dansk blogger og 
debattør og et forbillede for mange unge kvinder 
fra minoritetsmiljøet. Som purung lignede hun 
og familien et stjerneeksempel på vellykket in-
tegration, men inden for hjemmets fire vægge 
foregik der vold og undertrykkelse.
(99.4 Geeti, Amiri)

#Minhistorieminmening. 
313 stemmer om hijab
af Iman Meskini
2019
Hun er blevet ungdomsidol efter at have spil-
let Sana i serien Skam, og med denne bog 
slår den hijabklædte nordmand et slag for 
kvinders ret til selv at bestemme over deres 
liv og tøjvalg. Selv opfatter Iman Meskini sin 
tid i det norske flyvevåben som befriende. 
Alle havde jo det samme tøj på.
(30.172)



De forklædte piger fra Kabul
af Jenny Norberg
2015
Hvad gør man, når man som afghansk mor 
gerne ser sine pigebørn have en fri og legende 
barndom? Og når faderen regnes for mislykket, 
hvis han ikke får drengebørn? Man klipper bare 
håret af datteren og giver hende bukser på.
(30.1728218)

Slave i Islamisk Stat. 
Ghaliyas historie
af Deniz Berxwedan Serinci
2017
”I er omringet. I kan ikke flygte. Overgiv jer eller 
dø”. Det var beskeden til Ghaliya og de andre 
yazidier, der havde gemt sig på Sinjarbjerget i 
Irak. De overgav sig, og Ghaliya og hendes sø-
ster blev slaver hos IS-krigere.
(99.4 Ravo Ghaliya Barkat)

Jomfruhinder og hijab
af Mona Eltahawy
2015
For mellemøstlige kvinder har der altid været to 
revolutioner at kæmpe. En sammen med mænd 
mod diktaturerne og en anden mod kvindehad. 
Det skriver kvindesagsaktivisten Mona Eltahawy 
i denne rapport om kvindeundertrykkelse i bl.a. 
Yemen, Marokko og Libyen.
(30.172815)

For at kunne leve. 
En nordkoreansk piges rejse mod friheden
af Yeonmi Park
2015
Yeonmi var tretten år gammel, sulten og vejede 
27 kilo, da hun med sin mor tog flugten fra Nord-
korea til Kina. De havnede i kløerne på kinesi-
ske menneskehandlere og blev sexslaver.  Men 
håbet om at nå Sydkorea var intakt.
(99.4 Park, Yeonmi)

Jeg er Malala. Pigen der kæmpede for 
uddannelse og blev skudt af Taleban
af Malala Yousafzai
2013
Oprindeligt var hun bare en 15-årig pakistansk 
pige, der interesserede sig for Justin Bieber og 
Twilightfilm. Men anonymt bloggede hun også 
om livet under Taleban. I 2012 blev hun skudt i 
hovedet og overlevede mirakuløst.
(99.4 Yousafzai, Malala)

Kvinderne i Kabul. 
Beretninger fra Kabul Beauty School
af Deborah Rodriguez
2008
Alle de andre amerikanske nødhjælpsarbejdere 
var ingeniører, læger og landbrugsteknikere. 
Deborah var frisør. Taleban havde lukket alle 
skønhedssaloner, men det lykkedes hende at 
oprette en kombineret frisørskole og skønheds-
salon. Her fik hun et kig ind i kvindernes liv med 
tvangsægteskaber og overgreb.
(30.1728218)



Æret være mine døtre. 
En fars fortælling om at dræbe sit eget barn
af Lene Wold
2018
’Umoralsk adfærd’. Det var årsagen til, at jordan-
ske Aisha blev slået ihjel. Den norske journalist 
Lene Wold fandt ud af, at Aisha var dræbt af sin 
far, og at søsteren var tæt på samme skæbne. 
Bare fordi Aisha havde småflirtet med en ung 
mand. 
(34.38)

Den udkårne
af Fayza Oum’Hamed
2016
Cirka 250 kvinder lever i fangenskab i Amster-
dam.  Det er kvinder fra især Mellemøsten, der 
er tvunget ind i et ægteskab, og som derefter 
lever som slaver i voldelige forhold. En af dem 
var Fayza Oum’Hamed, der blev voldtaget i 
Marokko og smuglet ind til sine svigerforældre 
i Amsterdam. 
(99.4 Oum’Hamed, Fayza)

Hanan Syrien. 
Mit møde med en stærk kvinde fra mit fædreland 
af Naser Khader
2016
På Koldingvej i Vejle bor den enlige mor Hanan. 
I sidste øjeblik slap hun fra en massakre i Syrien. 
Hun kom til Danmark og oplevede debatten om 
karikaturtegningerne. Da Naser Khader også var 
involveret, tog hun kontakt til ham og fortalte sin 
dramatiske historie.
(99.4 al-Daher, Hanan)

En kvindes pris
af Somaly Mam
2009
Somaly er ikke hendes rigtige navn. Hun ken-
der det ikke. Som ganske lille forældreløs pige 
i Cambodja blev hun solgt som sexslave af den 
bedstefar, der skulle passe på hende. Og solgt 
videre. Flere gange. Ved held og ukuelig vilje-
styrke kom hun ud af prostitutionen og helligede 
sig socialt arbejde.
(99.4 Mam, Somaly)

Et liv i to verdener
af Esma Birdi
2008
Tyrkiske Esma kom til Danmark som - vistnok 
– syvårig og havde aldrig oplevet støvsuger, 
trafiklys eller tv.  Hun accepterede et arrangeret 
ægteskab, men brød ud efter tyve år. I dag er 
hun integrationskonsulent og dansk gift.
(99.4 Birdi, Esma)

40 piskeslag 
af Lubna Ahmad al-Hussein
2010
Lange bukser er forbudt for kvinder i Sudan. 
Også selvom kvinden har kunstige ben! Den 
kendte og oprørske journalist Lubna Ahmad al-
Hussein trodsede forbuddet og blev pisket som 
straf. 
(34.798424)
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Dødevaskeren
af Sara Omar 
2017
Dansk/kurdiske Sara Omar kom under politibe-
skyttelse, da hun udgav denne roman, som er et 
missilangreb på konservative, muslimske kred-
se. Omar kritiserer nemlig omskæring, æresdrab 
og anden kvindeundertrykkelse.

skønlitteratur

Oplyst
af Tara Westover
2019
’Holocaust?’ Tara anede ikke, hvad det var, og 
hendes amerikanske studiekammerater kiggede 
forundret på hende. Hun var vokset op i en mor-
monfamilie langt ude på landet i Idaho. Uden 
telefon, tv og skolegang. Det var først som ung, 
hun kom i kontakt med resten af verden.

Et andet menneske, et andet liv
af Sofie Jama
2019
Tre flygtningeskæbner væver sig ind i hinanden: 
Den tjekkiske jøde Esther overlever holocaust, 
den palæstinensiske dreng Umar ankommer 
som uledsaget flygtningebarn til Danmark og 
somaliske Baraka flygter til Danmark.

De bortførte piger
af Mary Lynn Bracht
2018
Under anden verdenskrig var Korea besat af ja-
panerne. 16-årige koreanske Hana blev deporte-
ret af japanske soldater og tvunget til at arbejde 
som prostitueret. Et halvt århundrede senere 
leder hendes søster efter hende.

Mig fattes intet 
af Soumya Ammar Khodja
2018
Korte noveller om kvinders forhold i Algeriet fra 2. 
verdenskrigs afslutning til årtusindskiftet.
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