
Flygtning af tvang 

Awad Muhammeds historie 

 

Awad er en kenyansk mand. Han er 20 år gammel. I Kenya anerkender man ikke homoseksualitet og der er 

ingen beskyttelse fra politi og myndigheder mod fordomme og diskrimination. 

Awad: (Til publikum) Jeg er bange. Bange fordi jeg ikke kan fortælle sandheden. Jeg har læst aviser, set film 

og tv-programmer og surfet på nettet. Jeg ved at mennesker i andre lande i andre dele af verden kan leve 

trygt og uden frygt for overgreb og udstødelse. Min forbrydelse i mit hjemland Kenya er ene og alene at 

være homoseksuel. 

Hvis jeg bliver her vil jeg med sikkerhed miste livet. 

Awad træder tilbage og hans familie træder frem. 

Awads far: (råber) Jeg har ingen søn. Det er en vederstyggelighed. Det er ugudeligt. Jeg har ingen søn 

Awads bror: (voldeligt) Jeg har ingen bror. Hvis den kommer tilbage, slår jeg den ihjel. 

Awads mor: (grædende) Han er syg og ingen kan hjælpe ham. 

Familien træder tilbage. Awad træder frem igen. 

Awad: Jeg arbejder med biler. Jeg har sparet sammen og har nu min egen lejlighed. Jeg forholder mig roligt. 

Gør ikke opmærksom på mig selv. Min familie ønskede at jeg blev gift og fik børn. Jeg ved, jeg aldrig kan 

gifte mig med en kvinde. 

Awad træder tilbage og hans familie træder frem. 

Awads bror: (vredt) Det var med en anden mand. Jeg så det og fortalte dig det, far. 

Awads far: (med knyttet hånd): Dette har bragt skam over vores familie. Denne ugerning er ikke 

velkommen i vores hjem 

Awads mor: (tager sig til hovedet) Er der ingen løsning? Ingen måde han kan ændre sig? 

Familien træder tilbage. Awad træder frem igen. 

Awad: (Kigger intenst på de tre medlemmer af hans familie) Min far. Min mor. Min bror. Jeg vil altid elske 

jer, men jeg kan ikke leve sammen med jer. Hvis jeg ikke forlader Kenya, ved jeg, at jeg vil blive dræbt. Jeg 

ved I ikke vil beskytte mig. 

Jeg har brug for at I ved, at jeg ikke fortryder hvad jeg er. Jeg er ked af at Kenya er som det er og af det 

Kenya har gjort jer til. 

Awad forlader scenen, stopper én gang for at se tilbage. Han ryster på hovedet og går væk. 

Awad: Det lykkedes mig at rejse til Amsterdam. Jeg løj og sagde jeg var på ferie. Jeg slap væk fra Kenya, 

men mit liv blev ikke nemmere. 

Hollandsk told: Hvorfor er du kommet til Holland? 



Awad: Jeg vil gerne søge asyl. Jeg kan ikke vende tilbage til Kenya. Jeg er homoseksuel og jeg vil blive 

tæsket og dræbt hvis jeg kommer tilbage. 

Hollandsk told: (køligt) Du vil blive tilbageholdt sammen med andre som dig. En dommer vil afgøre om du 

kan blive eller om du må rejse tilbage til Kenya. 

Awad: (vender sig væk) Jeg tilbragte tre måneder i fængsel sammen med andre asylansøgere. Nogle af dem 

var forfærdelige mennesker. De hadede mig (han viser sin arm) De her sår forsvinder, men minderne om 

det ophold vil bestå. 

Dommer: Jeg forstår, at hvis ansøgeren returnerer til Kenya, vil hans liv være i fare. Derfor er vi villige til at 

give asyl. 

Awad smiler og går i knæ. Han klapper i hænderne og ser op i himlen. 

Awad: Jeg blev løsladt fra fængslet og fik muligheden for at rejse til Barcelona. Her kom jeg i kontakt med 

en organisation: ACATHI. De lyttede til min historie og hjalp mig med at finde husly. 

ACATHI kvinde: Vi har mulighed for at hjælpe svage og udstødte og vi forstår de udfordringer som 

mennesker i LGBTQ+ miljøet udsættes for i deres hjemlande. Vi kan hjælpe jer. 

Awad: ACATHI kunne hjælpe mig med at finde arbejde og de hjalp også med at finde et sted at bo. De 

behandlede mig som et menneske, de diskriminerede ikke og havde ingen fordomme om mig pga. min 

seksualitet. I Barcelona kunne jeg leve frit og være stolt af, at være homoseksuel. Jeg er ikke bange her. 

ACATHI kvinde: Casal de Barri Pou de la figuera er et offentligt financieret projekt ledet af Casc Antic Gestió 

Comunitària Federation. Det er et fælles lokalt mødested. 

Awad: Jeg føler mig hjemme her. Min familie har udstødt mig og det gør mig ked af det. Jeg håber at vi en 

dag kan blive genforenet selvom det er usandsynligt. 

Awads bror ryster arrigt på hovedet bag ham. Awads far ser til med et ligegyldigt blik. Awads mor rækker 

hænderne ud mod ham, men hendes mand tager fat om hendes hænder og sænker dem. 

Awad: Min familie har udstødt mig men Barcelona har taget sig af mig. Her på Casal de Barri Pou de la 

Figuera har jeg mulighed for at deltage i begivenheder, jeg kan studere, jeg kan støtte nye initiativer og 

projekter til gavn for LGBTQ+ miljøet og andre dele af samfundet. Jeg har mulghed for at høre til. 

For første gang i mit liv, føler jeg, at jeg hører til. 

Awads kæreste træder frem. De holder hinanden i hånden. På den ene side træder ACATHI kvinden frem. På 

den anden træder dommeren frem. Awads familie forlader scenen. Hans mor fortsætter med at græde. 

 

 

 


