
Kampen (The Struggle) 

Makeen: (Til publikum) Tvivl. Usikkerhed. Rædsler. Dette er Syrien 2015. Ve må forlade landet. Vi er ikke i 

sikkerhed her. 

Far: Med ansigtet I hænderne). Vi mangler elektricitet, vi har intet mad. Mine sønner kan ikke komme I skole. 

Vi SKAL væk. Vi må søge en fremtid et andet sted. Vi er ikke i sikkerhed her. 

Makeen: (Til publikum) Vi rejste til Libanon, men havde problemer ved grænsen. 

Libanesisk grænsevagt: Forsvind. I er ikke velkomne her. I har ikke betalt. 

Makeen og hans far bliver afvist. De forsøger hos en anden grænsevagt og betaler en stor bestikkelsessum. 

Libanesisk grænsevagt: (Aggresivt) Okay. I kan krydse grænsen. Men vær tilbage om tre dage. I må kun holde 

tre dages ferie I Libanon. (Makeen og hans far nikker. De er meget bange. 

Far: Makeen. Vi er også nødt til at forlade Libanon. Vi må rejse til Jordan. 

Jordansk grænsevagt: I er ikke velkomne her. Forsvind (Mere bestikkelse) 

Far: Makeen. Vi må rejse videre til Tyrkiet. Men der kan vi ikke blive 

Tyrkisk grænsevagt: Her er I velkomne, men jeres liv vil være hårdt. 

Far: Makeen. Vi SKAL videre. Vores mål skal være Storbritanien. 

Makeen: Men det er så langt væk. 

Far: Din bror vil møde os her snart. 

Broren ankommer og de omfavner hinanden 

Bror: Vi må tage til Izmir, hvor vil tage en båd til Grækenland. 

Makeen: Jeg har hørt at der er tyve personer på en båd beregnet til ti. 

De ankommer til havnen. Båden er allerede overfyldt. 

Far: Der er alt for mange mennesker på den båd. Det er kun beregnet til ti personer. 

Smugler: (Aggresivt) Gå ombord. I har allerede betalt. 

Tyrkisk politimand: Stop. I kan ikke tage den båd. Kom tilbage. Nu. 

Alligevel kommer de ombord på båden. Båden er læk og familien skovler van ud for at udngå den sinker. 

Makeen: Jeg er bange. Båden sinker. 

Bror: Bliv ved med at skovle vand ud. 

Smugler: (Aggresivt). I skal smide jeres baggage overbord ellers sinker vi. Gør det nu! (De smider deres tasker 

over bord) 

Båden synker og alle må svømme. De når land med hjæl fra hinanden. 

Far:  Vi er I live men vi er stadig ikke I sikkerhed. Kom så; vi er nødt til at gå. 



De er udmattede og har gået 30 kilometer. 

Makeen: Hvor langt er der? Jeg kan ikke gå mere. 

Bror:  Kom nu Makeen. Bliv ved. (De ankommer til politistationen) 

Græsk politimand: (Bestemt)  ) Vi tager os af jer imorgen. I kan sove her. 

De er forfrosne og kan ikke sove. 

Makeen: Til sidst når vi Storbritanien. Jeg kan ikke begribe at vi nåede frem og er I live. 

Far: Dette er bare begyndelsen. Hvis vi skal trives her, skal vi lære at tale engelsk. Vi skal læse og arbejde 

hårdere end alle andre. 

Bror: Vi er nået så langt. Vi kan gøre det. 

Makeen: Jeg læste alt hvad jeg kunne få fingre i. Jeg blev bedre, men det var meget hårdt. Jeg var meget 

forvirret i skolen. 

Engelsk elev: (Taler hurtigt) Hvor kommer du fra? Tog du en båd? Kom du i en lastbil? Er dit hus sprunget i 

luften? 

Makeen: Undskyld. Jeg forstår jer ikke. 

Makeen er ked af det, men også målrettet. Han læser mere og mere. Til sidst kan han tale med de andre 

elever. 

Engelsk elev: Kan du tale engelsk nu? 

Makeen: Ja, jeg bliver bedre. Min rejse har været hård og lang, men jeg prøver. 

Engelsk elev: Vil du med I biografen I aften? Det bliver sjovt. (De bliver venner og går sammen) 

Makeen: er min sidste eksamen imorgen. Jeg har arbejdet så hårdt for dette. 

Engelsk elev: Det skal nok gå, Makeen. Du har udviklet dig så meget! 

Lærer: Makeen, Vi er så stolte af dig 

Far og bror: Makeen, Vi er så stolte af dig. 

Makeen: Vi har holdt sammen og overlevet. Vi har kæmpet en hård kamp, men det har været det hele værd. 

Intet er gratis i denne verden, men folk er parat til at hjælpe. Hør alle sammen – Hvis du lytter, hvis du øver 

dig, hvis du lærer noget nyt hver dag giver du dig selv de bedste chancer for at lykkes. Jeg savner mit hjem i 

Hama i Syrien, men jeg har et nyt hjem nu. 

Engelsk elev: Ja. Vi er glade for at du er her sammen med os. Kom så. Biografen eller fodbold (De giver 

håndtryk og forlader scenen) 

 


