
Hvem	  skal	  reddes?	  
	  
	  
Hamida,	  kvinde,	  22	  år.	  
Har	  mistet	  sin	  1	  årige	  søn	  og	  mand	  i	  giftangrebet.	  Hendes	  forældre	  og	  svigerforældre	  lever	  stadig.	  De	  bor	  i	  
hovedstaden	  Damaskus.	  Hun	  er	  aktiv	  i	  modstandskampen	  mod	  Assads	  styre	  og	  har	  flere	  gange	  været	  i	  
kontakt	  med	  vestlige	  medier,	  hvor	  hun	  har	  beskrevet	  de	  forfærdelige	  hændelser	  i	  landet.	  Hendes	  
beretninger	  har	  konkret	  betydet,	  at	  der	  blev	  lavet	  en	  stor	  indsamling	  i	  Østrig,	  som	  skaffede	  en	  masse	  
medicinsk	  udstyr	  til	  en	  flygtningelejr	  i	  Libanon.	  
	  
Aisha,	  pige,	  8	  år.	  
Har	  mistet	  hele	  sin	  familie	  i	  det	  voldsomme	  giftangreb,	  som	  ramte	  Ghouta.	  Hun	  er	  derfor	  helt	  alene.	  
Sandsynligheden	  for	  at	  hun	  overlever	  sine	  skader	  længere	  end	  et	  år	  fra	  nu	  er	  kun	  ca.	  50%.	  	  
Hun	  er	  glad	  for	  dyr	  og	  har	  fodret	  to	  katte,	  som	  hver	  aften	  kom	  hen	  til	  familiens	  dør.	  Hun	  er	  desuden	  god	  til	  
at	  synge	  og	  drømmer	  om	  at	  blive	  sanger.	  Hun	  er	  dårlig	  til	  matematik,	  men	  god	  til	  at	  skrive	  og	  digter	  små	  
vers,	  som	  hun	  går	  og	  synger	  for	  sig	  selv	  og	  sine	  bedste	  veninder.	  
	  
Margaret,	  kvinde,	  43	  år.	  
Englænder	  som	  arbejde	  for	  Læger	  Uden	  Grænser	  i	  Syrien.	  Hun	  var	  på	  besøg	  i	  Ghouta,	  da	  angrebet	  pludselig	  
kom.	  Hun	  har	  hverken	  mand	  eller	  børn.	  I	  sin	  fritid	  læser	  hun	  en	  del	  og	  skriver	  på	  en	  bog	  om	  sine	  oplevelser	  i	  
mange	  forskellige	  krigszoner	  i	  verden.	  Hun	  håber,	  at	  bogen	  kan	  hjælpe	  til	  at	  flere	  mennesker	  i	  den	  vestlige	  
verden	  tager	  ansvar	  og	  vil	  hjælpe	  til,	  hvor	  i	  verden	  der	  er	  brug	  for	  det.	  
	  
Baasim,	  dreng,	  6	  år.	  
Hans	  far	  døde	  i	  angrebet,	  men	  hans	  mor,	  bror,	  søster	  og	  flere	  tanter	  og	  onkler	  overlevede.	  Han	  har	  det	  
efter	  omstændighederne	  fysisk	  godt	  og	  er	  tilbage	  på	  benene	  om	  et	  par	  dage,	  men	  han	  har	  fået	  svære	  
traumer	  af	  alle	  de	  forfærdelige	  ting,	  han	  har	  oplevet	  under	  krigen.	  	  
	  
Niels,	  mand,	  24	  år.	  
Dansk	  statsborger.	  Konverterede	  som	  18	  årig	  til	  Islam.	  I	  Danmark	  er	  han	  aktiv	  i	  Hizb	  ut-‐Tahrir.	  Han	  tog	  til	  
Syrien	  i	  2012	  for	  at	  kæmpe	  mod	  Assads	  styre	  og	  er	  tilknyttet	  den	  islamistiske	  bevægelse	  Kata’ib	  Al	  Iman	  
(“Brigaden	  af	  Tro”),	  som	  har	  stærk	  forbindelse	  til	  al-‐Qaeda.	  	  
Han	  har	  en	  kone	  og	  to	  små	  børn	  -‐	  en	  pige	  på	  to	  og	  en	  dreng	  på	  fire	  år.	  Før	  han	  tog	  af	  sted,	  arbejdede	  han	  
som	  mekaniker	  i	  Brønshøj.	  
	  
Khalid,	  mand,	  35	  år.	  
Gasangrebet	  har	  gjort	  Khalid	  blind,	  og	  hans	  syn	  vil	  aldrig	  komme	  tilbage.	  I	  forvejen	  har	  han	  mistet	  begge	  
ben	  i	  krigen	  og	  vil	  resten	  af	  sit	  liv	  være	  afhængig	  af	  megen	  hjælp.	  Hvis	  han	  skal	  klare	  den,	  er	  det	  vigtigt	  at	  
han	  kommer	  ud	  af	  Syrien	  og	  ikke	  bare	  til	  en	  flygtningelejr	  i	  et	  naboland,	  men	  til	  et	  vestligt	  land,	  hvor	  han	  
kan	  få	  den	  medicinske	  behandling,	  som	  er	  livsvigtig	  for	  ham.	  
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