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Min tabte barndom og Udenfor rækkevidde Birgit Rasmussen Hent PDF Denne bog handler om
traumatiserede flygtninge. Hvad skete der inden traumepåvirkningerne startede? Hvad skete der, inden

flugten til et andet land fandt sted?
To anonyme flygtninge beretter direkte og uden filter deres personlige historier - 'Min tabte barndom' er en
palæstinensisk flygtnings beskrivelse af hvordan kriges rædsler, en barbarisk skolelærer og familiens vilkår
for overlevelse skabte grobund for at melde sig som barnesoldat. Det ene førte det andet med sig og inden

længe var den meget unge mand involveret i krigsoplevelser, tilfangetagelse og tortur, flugt, fangeudveksling
og en tragisk og helt unødvendig fængsling i et syrisk fængsel med mere tortur og forråelse til følge inden

han blev løsladt og rejste hjem for blot at måtte vælge en ny vej. Mangel på arbejde og muligheder førte ham
til sidst til Danmark.

'Udenfor rækkevidde' af en afghansk flygtnings beskrivelse af, hvordan han kom til Danmark efter en barsk
tid, hvor hans familie blev taget som gidsler af talebanske krigere for at tvinge ham til at arbejde for sig.
Mange grusomheder og trusler på livet betød, at han til sidst måtte flygte over hals og hovedet for at redde
skindet. Med sig fik han de to ældste børn, men han måtte efterlade sin kone og øvrige børn i kløerne på
taleban. Efter en meget lang og risikofyldt flugt, herunder den sidste etape som bådflygtning kom han til
Danmark, hvor han kæmpede videre for at genforene sin familie. En familie som blev udsat for mange

grusomheder efter faderens flugt. Det er lykkedes Mahmoud efter ganske mange år at blive
familiesammenført med sin kone, og en datter er blevet gift i Danmark. Der er stadig en søn i asyllejren som

endnu ikke har fået asyl i skrivende stund og som risikerer tvangsudvisning. Den sidste søns skæbne i
Afghanistan er uvis, men det formodes at han er holdt som gidsel i Afghanistan.

Hver beretning efterfølges af en objektiv beskrivelse af behandlingsindsatsen i et helhedsorienteret
perspektiv, fortalt af forfatteren, som er uddannet socialrådgiver og har mange års arbejde med bl.a.
traumatiserede flygtninge på asylcentre, i et behandlings- og rehabiliteringscenter for traumatiserede

flygtninge, kommuner samt et kvindekrisecenter bag sig.
Bogen er skrevet med ønsket om at tilføre yderligere viden til problematikken samt fastholde viden om

arbejdet i en helhedsorienteret kontekst.
Bogens målgruppe er alle, som interesserer sig for traumatiserede flygtninge - personer under uddannelse til
f.eks. socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, sundhedspersonale og er desuden velegnede som cases til

undervisning. Bogen kan også læses at den almindelige borger for interessens skyld, idet den giver indblik i
vilkårene for traumatiserede flygtninge i Danmark.

Uddrag fra lektørudtalelse:
”Ingen andre fagbøger fortæller så rystende skarpt om traumatiserede flygtninge og deres rehabilitering.”

Horsens Folkeblad anmelder skrev:
”To flygtninge fortæller deres personlige beretninger, krydret med forfatterens faglige erfaringer. Ønsket er at
levere et indblik i det liv, som traumatiserede flygtninge lever, og som de færreste danskere får set med egne
øjne. I bogen står det hurtigt klart, at asylcentrene ifølge forfatteren kan være traumatiserende i sig selv, også

for flygtninge, som ikke før har været traumeramte”
Netavisen www.sameksistens.dk skrev:

”Bog sætter ansigt på to af flygtninge-statistikkens tusindvis af barske menneskeskæbner”
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