
Uddrag fra Geeti Amiris erindringsbog ’Glansbilleder’: 

 

Om vold i hjemmet: 

»At se ind i hans øjne i det sekund var som at se ind i helvede. Han slog løs på 

mig, mens jeg forsøgte at beskytte mit ansigt, og på et tidspunkt tog han en kniv 

op af køkkenskuffen, mens jeg lå ude i gangen og forsøgte at kravle ind på mit 

værelse for at låse døren, men han stoppede mig og holdt kniven mod min hals 

og sagde, at jeg inden længe ville komme til at mærke den, hvis jeg ikke forstod 

alvoren i det, jeg gjorde.  

Aldrig har jeg haft så stærkt et ønske om at dø. 

Dagen efter den episode henvendte jeg mig på skolens kontor og bad om hjælp. 

De havde længe vidst besked, men de greb ikke ind, før jeg selv tiggede om 

hjælp. Selv om alle på skolen havde indberetningspligt. Selv om jeg var et 

umyndigt barn, der blev udsat for psykisk og fysisk vold i hjemmet.«  

 

Om tvangsfjernelse: 

»Mens der blev udskrevet medicin mod smerterne fra de trykkede ribben og 

udleveret pjecer, som forklarede om hjernerystelsens eftervirkninger, og min 

overlæbe blev behandlet med sårrensende væske, indså kommunen, at nok var 

nok. Min sagsbehandler trykkede på speederen og besluttede sig for, at nu skulle 

jeg væk. To uger efter blev jeg fjernet hjemmefra.«  

 

Om fagpersonalets accept af social kontrol: 

»Bostedet mente, at mit valg om at være sammen med min kæreste var forkert. 

Da jeg betro-ede mig til min faste kontaktpædagog, sagde hun ’Hvad vil din mor 

sige til, at du har valgt at være sammen med en fyr før ægteskabet?’ Jeg havde 

svært ved at forstå, hvorfor de på bostedet lige pludselig talte om mit 

barndomshjem og ikke mente, at jeg var kvalificeret til at træffe mine egne 



beslutninger. Var det ikke derfor, de havde os piger boende? For at vi kunne 

vælge vores eget liv? « 

»Lederen af bostedet havde søgt om en enkeltydelse hos kommunen og fået 

midler til at tage pigen med på en privatklinik og få hendes mødom 

rekonstrueret. Dette var lederens håndte-ring af en pige, som kom fra et miljø, 

hvor hendes værdi afhang af, om hendes mødom var intakt eller ej. Bostedet 

valgte at bøje sig for hendes bagland frem for at kræve, at hendes bagland 

udviklede sig.«  

 

Udkommer tirsdag den 8. november på forlaget Lindhardt og Ringhof 

 


