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Allahs piger Vibeke Heide-J\u00f8rgensen Hent PDF "Allahs piger" er en mosaik af kvindehistorier, der

bygger på samtaler med en række piger med muslimsk baggrund. Det er historier om at blive udstødt af sin
familie, om at opleve den store bryllupsnat og om at blive tæsket til blods af sin egen mor. Fælles for pigerne
er, at de er døtre i familier, der er revet op med rode. Derfor bærer de på en smerte og ensomhed. Men fælles
er også ønsket og drømmen om at skabe deres eget liv som frie og uafhængige danske kvinder og samtidig
bibeholde den poesi og stolthed, der hører den islamiske kultur til. Vibeke Heide-Jørgensen er en dansk

forfatter og dokumentarist. Hun er kendt for i sit arbejde at have fokus på samfundsrelevante emner til debat
og oplysning kombineret med sit fokus på det nære og det enkelte menneske. Dette ses blandt andet i Heide-

Jørgensens bog "Allahs piger" (1996) og hendes dokumentarserie "Når 2 køn ikke er nok" (2016).
Dokumentarudsendelsen lavede hun i samarbejde med Lisbet Barret, som hun flere gange tidligere har

arbejdet sammen med, blandt andet i dokumentarserien "Marta og guldsaksen" (2015).
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