
12 millioner piger under 18 år bliver hvert år 
gift. Sonita Alizadeh var som 16-årig den næste i 
rækken, men så skrev hun en vred rap. Den reddede 
Sonita fra ægteskab. Nu kæmper hun for at afskaffe 
børneægteskaber. 

RAPPEDE 
SIG UD AF 
BØRNEÆGTESKAB

Sonita 
Alizadeh

SONITA ALIZADEH
ALDER: Født i 1996
BOR: I USA
FØDT: I Afghanistan
(flygtet til Iran som 10-årig) 
KÆMPER FOR: 
Afskaffelse af børneægteskaber

Fotos: Bragt med tilladelse fra Sonita Alizadeh.
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“I DAG ER JEG AKTIVIST 
ELLER MÅSKE RETTERE 
RAP-TIVIST.”
SONITA ALIZADEH
Kilde: Sonita.org

onita Alizadeh er 14 år, da hun begynder at synge. Først prøver hun at 
udtrykke sig som popmusiker, men hun synes, at tempoet er for langsomt – 
det passer ikke til det, hun har på hjerte. Da Sonita en dag hører en rapper i 
radioen, går det op for hende, at rap er en langt bedre genre for hende. For 

det Sonita har på hjerte, er langt mere hårdtslående end sange, hvor hjerte rimer på 
smerte. 

Men lad os lige lære Sonita lidt bedre at kende. Hun er flygtning fra Afghanistan, 
og da hun laver sin første rap, bor hun sammen med sin familie i Iran. Sonita har 
masser af oplevelser at skrive om fra Afghanistan, 
hvor hun var vidne til Talibans overgreb som 
fx afstraffelse af kvinder, der ikke var helt 
tildækkede. Men også fra Iran, hvor hun har 
skullet kæmpe for at få en uddannelse. Sonitas 
familie er nemlig illegale flygtninge. De bor 
altså ulovligt i Iran, og derfor har Sonita heller 
ikke ret til at gå i skole. Hun finder dog selv en 
organisation, hvor hun kan få lov til at gå i skole. 

S

IRAN
AFGHANISTANUSA



TALIBAN
Islamistisk bevægelse, som 
kontrollerede store dele af 
Afghanistan fra 1996-2001. 
Taliban bestemte bl.a., at kvinder 
ikke måtte uddanne sig eller tage 
et arbejde. De straffede folk, der 
ikke fulgte deres regler ved fx 
at kaste sten på dem, indtil de 
døde. 

Kilder: brittannica.com og 
denstoredanske.dk
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http://www.Sonita.org


“VI HAR ALLESAMMEN ET 
REDSKAB, SOM VI KAN 
BRUGE TIL AT SKABE EN 
FORANDRING. MIT ER EN 
MIKROFON. HVAD ER DIT?”
SONITA ALIZADEH

Kilde: Sonita.org

SONITA KOSTER 60.000 KR.

Sonita skriver sin første rap hos organisationen, 
hvor hun går i skole, selv om det både er ulovligt 
for en pige at rappe alene og også farligt. Emnet for 
Sonitas første rap er børnearbejde. Noget, hun selv 
har erfaring med. Sonita har nemlig selv været nødt 
til at være rengøringskone og sælge varer på torvet, 
for at familien kunne klare sig. Hun ved derfor, at 
livet er virkelig svært for mange af de afghanske 
flygtninge, og derfor undrer det hende heller ikke, 
at pigerne i hendes klasse løbende dropper ud, 
fordi de skal giftes. Allerede da Sonita var ti år, 
forsøgte hendes forældre at gifte hende bort, men 
det lykkedes ikke. 

Men seks år senere får hun at vide, at nu er det på 
tide at blive gift. Familien har brug for de penge, 
som de vil få af Sonitas kommende mands fami-
lie – det, man kalder en medgift. Sonitas bror skal 
nemlig giftes, og familien skal betale hans kom-
mende kones familie en medgift. Prisen for Sonita 
er 9.000 amerikanske dollars. Det svarer cirka til 
60.000 danske kroner.

Men Sonita vil ikke giftes.

FN’S VERDENSERKLÆRING
      Vælge sin egen ægtefælle (art. 16)

      Ytringsfrihed (art. 19)

      Retten til uddannelse (art. 26)



MEDGIFT
En sum penge eller 
noget andet af værdi 
(fx en ko), som betales 
i forbindelse med 
ægteskab. Især 
udbredt i fattige lande. 
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MERE OM SONITA
 Organisation Sonita: På sonita.org 

 ligger der interviews, videoer 
 og links til fakta.

 Dokumentaren ‘Sonita’ (91 min.): 
 filmcentralen.dk/alle/film/sonita 

 Sociale medier: facebook.com/Sonitalizadeh/ 
 og twitter.com/sonitaalizadeh

 Musikvideo ‘Daughters for sale’: 
 youtube.com/watch?v=n65w1DU8cGU

Sonita Alizadeh: 

“JEG KAN IKKE HADE MIN FAMILIE”
“Min mor var barnebrud (moren var 13 år, da hun blev gift red.) 
og mødte ikke sin mand før sin bryllupsdag. Ved at gifte mig 
bort i en ung alder, så gentog hun blot cirklen. Jeg kan ikke 
hade min familie for at forsøge at sælge mig, for jeg forstår godt, 
hvorfor de gjorde det. 

Når jeg kigger på problemets kerne, som jo skyldes mangel på 
forståelse og ikke mangel på kærlighed, så kan jeg også gå til 
det med kærlighed og medfølelse i stedet for bitterhed og vrede. 
Jeg kan se, at det handler om at lære familier og lokalsamfund 
andre måder at skabe muligheder for piger. Det er en bedre 
måde for en blivende forandring. Det er svært at løse problemer 
med bitterhed og vrede.”

JUSTICE WARRIORS
Materialet består af denne case og tre andre cases samt tilhørende lærervejledninger. 
Materialet er målrettet 7.-10. klasse. Materialet er gratis. Redaktionen er afsluttet august 2019.
Redaktion: Signe Poppenbøll Hansen (ansv.), Lene Vendelbo / vendelbokommunikation.dk 
(skribent)
Layout: Tina Schembecker / eye-on-you.com

Materialet er udviklet sammen med Robert F. Kennedy Human Rights 
og støttet af Østifterne.

AMNESTY INTERNATIONAL
Gammeltorv 8, 5. sal
1457 København K
Tlf. 33 45 65 65
www.amnesty.dk/undervisning
E-mail: undervisning@amnesty.dk

  

FRA ENSOM KAMP TIL GLOBAL KAMP
“Jeg vidste ikke, at der var nogen, der interes- 
serede sig for og arbejdede for at afskaffe 
børneægteskaber. Det gav mig en følelse af at 
være meget alene,” husker Sonita tilbage. 

På trods af følelsen af ensom kamp skriver Sonita 
rappen ‘Daughters for sale’ og får hjælp til at lave 
en musikvideo. Videoen bliver lagt på YouTube, og 
den går viralt. 

Organisationen Strongheart Group lægger mærke 
til Sonitas stærke stemme og tilbyder hende 
hjælp, så Sonita kan fortsætte sin skolegang i 
USA. I USA er hun uden for risiko for at blive 
giftet bort mod sin vilje, og hun kan ånde lettet 
op, men det gør hun ikke. Sonita kan nemlig ikke 
slippe tanken om alle de andre piger, der bliver 
giftet bort under tvang. Derfor begynder Sonita 
Alizadeh at fortælle sin historie, så verdens ledere og beslutningstagere bliver mere opmærksomme på 
de mange millioner piger, der hvert år bliver gift mod deres vilje. 

“Hvis vi kan redde en pige fra denne tradition, så har vi reddet tusinder af andre piger alene, fordi hun 
bliver et forbillede for familien og lokalsamfundet,” siger Sonita. 

Kilder: Sonita.org, filmen ‘Sonita’ og humanrights.org

Fra musikvideoen:‘Daughters for sale’. Kilde: Filmstriben

SPEAK TRUTH TO POWER

ROBERT F.
KENNEDY
HUMAN
RIGHTS

4 / RAPPEDE SIG UD AF BØRNEÆGTESKAB  

http://sonita.org
http://filmcentralen.dk/alle/film/sonita 
http://facebook.com/Sonitalizadeh/
http://twitter.com/sonitaalizadeh
http://youtube.com/watch?v=n65w1DU8cGU
http://vendelbokommunikation.dk
http://eye-on-you.com
http://www.amnesty.dk/undervisning
http://www.amnesty.org
https://rfkhumanrights.org
https://www.oestifterne.dk

