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I et samfund som Bangla-
desh, hvor kvinder ikke har 
de samme rettigheder som 
mænd, er kvinder ofte udsat 
for diskrimination og vold. 
Syreangreb er en af de ting, 
de kan blive udsat for, og det-
te sociale fænomen har dybe 

rødder i historiens patriarkal-
ske samfund og kontrollen 
over kvinder. Brugen af vold 
er kulturelt accepteret for at 
sørge for, at kvinden kender 
sin plads.

Det er typisk saltsyre, 
svovlsyre eller salpetersyre, 
der hældes på offerets krop 
eller ansigt. Ugerningen er 
for det meste ikke dødelig, 
men forårsager svære fysiske 

og psykiske problemer for of-
feret, der både vil opleve so-
cial isolation og at skulle leve 
med daglige smerter. Omgi-
velserne reagerer ofte med 
det synspunkt, at det er kvin-
dens egen skyld, at hun er 
blevet angrebet.

Slina Ahmed, der er admi-
nistrerende direktør for Acid 
Survivors Foundation, ASF, i 
hovedstaden, Dhaka, mener, 

at man ikke skal se på kvin-
derne som ofre, men snarere 
som ”overlevende”. ASF prø-
ver at hjælpe kvinderne til at 
få nyt mod på livet.

Årsagerne til angrebene er 
forskellige. Der kan være tale 
om en konflikt om jord, en af-
visning af et ægteskabstilbud 
eller utilfredshed med en 
medgifts størrelse.

”Heldigvis ser vi fra år til år 

et fald i antallet af angrebe-
ne, fra 240 i 2000 til 85 i 2013. 
Men et fortsat stort problem 
er, at det ikke er alle ger-
ningsmændene, der bliver 
dømt. Det kæmper vi sam-
men med anklagemyndighe-
den for at gøre noget ved,” si-
ger Selina Ahmed.

Oversat af Henrik Brun

De udsatte kvinder i Bangladesh
I Bangladesh er syreangreb på kvinder et socialt fænomen, som har til formål at straffe uvorne kvinder og skræmme andre kønsfæller. Antallet af angreb 
har været faldende gennem de seneste 10 år, og flere gerningsmænd bliver i dag dømt, men langtfra alle

0 Amena Khatun Neela, 20 år, blev angrebet med syre i 2008, da hun var 15 år. Det var en ældre mand, der gjorde det i protest mod, at hun ikke ville gifte sig med ham 
og i stedet havde planer om at gøre sin uddannelse færdig. Efter behandlingen genoptog hun sine studier og satser på et job i en bank. – Alle fotos: Marielle van Uitert.

0 Jolly Akclis, 18 år, blev angrebet den 7. februar i år. Hun blev 
overhældt med saltsyre, mens hun sov, fordi hun afviste et ægte-
skabstilbud. Hun vil stadig gerne være lærer, men hun kæmper 
med manglende selvtillid på grund af sit udseende. 

0 Biddut Durjoy Kumar, 10 år, blev angrebet, da han var halvanden måned. Hans bedstemor forsøg-
te at dræbe ham, fordi han ifølge hindu-arveret stod til at skulle arve hele familiens formue, da han 
var den eneste mandlige slægtning i familien. Han har i dag meget svært ved at tale og har det van-
skeligt i skolen, hvor han ofte føler sig ensom. 

0 Sheema Akter, 17 år, blev angrebet sidste år af en mand, som hun afviste at gifte sig med. I dag 
håber hun stadig at stifte familie på et tidspunkt, og hun vil gerne studere kemi. 

0 Nusrat Jahan Sweety, 24 år, blev angrebet af sin mand, der var utilfreds med, at han ikke fik flere 
penge af hendes forældre. Manden er ikke blevet dømt. I dag har Nusrat genoptaget sin gamle pas-
sion, dansen. Hun har også fået job som ekspedient i en tøjbutik.

0 Lilima Khatun, 30 år, blev angrebet i 1992, da hun var syv år. En 
indflydelsesrig landsbyboer havde truet hendes fattige far til at 
gifte hende bort. Men efter at være blevet misbrugt flygtede hun 
hjem til sine forældre igen. En nat blev hun overfaldet med saltsy-
re af den forsmåede ægtemand. Efter 19 operationer har hun fået 
et job hos ASF som assistent. 

0 Farida Begum, 38 år, blev angrebet i 1997 af sin mand, der var 
utilfreds med medgiftens størrelse. Efter to års forgæves krav om 
at få flere penge af Faridas forældre, angriber han hende med 
saltsyre. Hendes mand blev fænglset i 12 år, men er for få måne-
der siden kommet på fri fod. 

Læserrejse

Pontus, Galatien og Kappadokien. 
Stederne lyder fremmedartede og 
alligevel bekendte. Vi kender dem 
fra Bibelen, og det var blandt andet 
folk fra disse egne, der oplevede 
pinseunderet i Jerusalem. Det var 
også til kristne i disse områder, at 
apostlen Peter skrev sit første brev, 
og Paulus skrev Galaterbrevet. 

På læserrejsen kommer du til at op-
leve den bjergtagende kyststræk-
ning ved Sortehavet, som også bli-
ver kaldt ”Den Grønne Kystvej”. Syd 
for havnebyen Trabzon besøger vi 
det maleriske Sumela-kloster, der er 
den måske mest berømte ruin ved 
Sortehavskysten. Fra klosteret, som 
klamrer sig til en stejl klippevæg, 
har du den mest vidunderlige ud-
sigt over den frodige Altindere-dal. 
Selve turen til klosteret er utrolig 
smuk. Vi kører gennem et varieret 
bjerglandskab med udsigt til dybe 
dale med brusende floder og fred-
fyldte enge.

Vi bevæger os sydpå ind i landet 
gennem det flotte og varierede land-
skab for til sidst at møde de karak-
teristiske vulkanlandskaber i områ-
det Kappadokien. Det fascinerende 
landskab består af imponerende 
formationer, hvor asken fra vulka-
nerne gennem tiden er blevet pres-
set sammen. I dette særlige måne-
landskab skal vi også opleve hule-
boernes kirker og bosteder, der kan 
dateres tilbage til omkring 4000 år 
før Kristus. Området er endvidere 
kendt for sine underjordiske byer 
og gravhuler, hvor de første kristne 
skjulte sig under de store kristenfor-
følgelser, som først ophørte, da kej-
ser Konstantin gjorde den jødiske 
sekt til sit byzantinske imperiums 
statsreligion.    

Oplev en ganske særlig og anderle-
des rejse til steder i Tyrkiet, som du 
normalt ikke kommer på en almin-
delig turist- eller charterrejse.

Tilmelding og program på telefon 8723 1240
Læserrejsen finder sted 3.-10. oktober 2014 og koster kr. 12.995,- pr. person i delt dobbeltværelse. 
Prisen inkluderer transport, 7 x overnatning i delt dobbeltværelse, 7 x morgenmad og 7 x aftensmad, 
udflugter ifølge program, dansk rejseleder og autoriseret norsktalende guide. 

Yderligere oplysninger og udførligt program fås ved henvendelse til Unitas Rejser på telefon: 87 23 12 40 
eller unitasrejser.dk, hvor også tilmelding kan foretages. Unitas Rejser er gerne behjælpelig med diverse 
forsikringer. 

Pontus, Galatien og Kappadokien
Tag med Kristeligt Dagblad og Unitas Rejser til det skønne og 
grønne Nordtyrkiet den 3.-10. oktober 2014


