
Separation 

En mors historie 

 

Moderen er en ung kvinde. Hun er studerende i Island, men hun er langt væk hjemmefra. Hendes hjem 

ligger i Gaza City: den største by i Gazastriben. Hendes mand og hendes to små børn er stadig der. 

Moderen: Kan I forestille jer at lytte til eksplosioner og skyderi hver nat? Kan I forestille jer kloakker, der 

flyder frit i gaderne, som er overfyldt af desperate mennesker? Kan I forestille jer at være holdt fanget i 

jeres egen by: Blokader og svært bevæbnede soldater ved hver grænseovergang? Kan I forestille jer, at 

jeres børn skal vokse op sådan et sted. 

Jeg behøver ikke at forestille mig det. Det gør mine naboer, mine venner, min familie heller ikke. Dette er 

realiteterne i Gaza City i 2019 – en realitet, som jeg, for en kort periode, er fri for. Men jeg har efterladt mit 

hjerte der. 

Israelsk politiker: Palæstinenserne hader Israel. De vi udslette os totalt. Vi må forsvare os selv og vores 

børn. Dette er vores land, og vi har ret til at bo her. 

Palæstinensisk politiker: Israelerne hadere Palæstinensere. De vil udslette os totalt. Vi må forsvare os selv 

og vores børn. Dette er vores land, og vi har ret til at bo her. 

Israelsk politiker: Befolkningen i Gaza er terrorister. 

Palæstinensisk politiker: Folk i Israel er tyraner. 

Moderen: Kan I se problemet? I Gaza er vi rædselsslagne. Ofte har vi kun elektricitet i op til 6 timer om 

dagen. Der er ikke altid vand i hanerne, og 70% af vores arbejdsstyrke er arbjedsløse. 80% af vores 

befolkning lever i fattigdom. Vores børn dør af undgåelige sygdomme, fejlernæring og som tilfældige ofre i 

en voldelig konflikt, der aldrig stopper. 

I Gaza City svæver en gigantisk hvid overvågningsballon over byen. Vi bliver konstant overvåget. Er der øjne 

i jeres himmel? 

Det er meget svært at komme ud; Jeg er en af de heldige. (Hun stopper og bøjer hovedet.) Selvom jeg 

nogen gange ikke føler mig sådan 

Grænsen mellem Gazastriben og både Israel og Egypten er lukkede. Bevæbnede vagter sørger for, at vi er i 

sikkerhed… Erez overgangen er eneste indgang til Israel. 

Israelsk grænsevagt: Du kan ikke forlade Gaza uden at have en tilladelse. Du har ikke den rigtige tilladelse. 

Tilbage eller jeg skyder! 

Moderen: Den vej er lukket. Den anden mulighed er Egypten. Rafah overgangen. 



Egyptisk grænsevagt: Ja du kan krydse grænsen. Men det vil tage os 6 uger at udarbejde din tilladelse. (Han 

klør sig på næsen og smiler) Og vi skal fastslå en passende pris for vores samarbejde. 3000 dollars. Pr. 

person. (Han griner) 

Moderen: Den gennemsnitlige løn i Gazastriben for de få, der er heldige nok at have et arbejde, er fire 

hundrede dollars om måneden. Vi skal sørge for mad og husly til vores børn. 

(Moderen læser og tager noter ved et skrivebord) 

Moderen: Min mand og jeg må arbejde for at få et bedre liv. Vi kan ikke sætte vores lid til nogen andre. 

(En universitetsprofessor henvender sig til hende og kommer med et forslag.) 

Professor: Dette er et projekt, der måske vil passe til dig og dine evner. Den bedste kandidat vil bo og 

studere i Island i nogle måneder. Du vil lære en hel del, og jeg tror du vil have flere muligheder i fremtiden, 

hvis du deltager. (pause) 

Men, jeg er ked af at sige, at denne mulighed kun er for en person; du må efterlade din familie. 

(Moderen tager manden i hånden) 

Moderen: jeg er nødt til at udnytte denne mulighed; vi får måske aldrig en igen. Dette vil give os en chance 

for at skabe kontakter og få erfaringer udenfor Gaza City. Jeg er kun et halvt menneske uden dig, men jeg 

lover, at jeg vil vende tilbage så hurtigt som muligt. Jeg håber, at vores fremtid vil indeholde flere åbne døre 

og muligheder end bevæbnede checkpoints og bomber. Jeg elsker dig. 

Manden: Jeg forstår. Jeg ved at du forlader os, og at vi vil være sammen igen snart. Dette kan være vores 

chance for at sikre vores fremtid – Måske kan vi endda forlade det fængsel, vi lever i. Jeg tør ikke drømme 

om et bedre liv for vores børn uden pigtråd, bomber, snigskytter og selvmordsbombere. Men måske 

alligevel… 

Barn: Mor. Hvor skal du hen. Jeg vil ikke have, at du tager afsted. 

(Moderen lægger hovedet i hænderne, og der bliver helt stille. Børnene og manden træder til siden og 

forlader scenen. Hun løfter hovedet igen.) 

Moderen: Jeg er her, men jeg er her ikke. Min krop er i Reykjavik, men min sjæl er blevet tilbage i Gaza med 

min mand og børn. I sidste uge blev 24 af mine naboer dræbt af raketangreb og skud fra bombefly og 

soldater. Jeg ved, at hvis vi bliver i Gaza, vil vores liv for altid være skamferet af tragedie, af fortvivlelse, af 

smerte.  

Jeg ved, at i sidste ende, er valget måske ikke engang vores, men i det mindste prøver jeg at ændre noget. 

Du ville helt sikkert gøre det samme? 

Ville du ikke? 

 



 

 

 


