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Genopdragelsen Anton Geist Hent PDF Forlaget skriver: Samia var lige begyndt i gymnasiet, da hendes far
tvang hende til Pakistan. Hun skulle genopdrages. Genopdragelsen er en gribende dokumentarisk beretning

om en ung kvindes manglende frihed, om fænomenet genopdragelse og om fejlslagen integration.

Forud for at Samia fik besked på, at hun skulle til Pakistan, var gået flere års konflikt imellem far og datter.
Hun ville leve et liv ligesom andre danske unge. Han ville have en datter, der kunne indordne sig efter

traditionelle pakistanske værdier og forstå kvindens naturlige plads i familien. I syv år befandt Samia sig i
pakistansk fangenskab, og i løbet af de syv år forsøgte hun gang på gang at flygte. Men hver gang blev hun

indfanget og straffet. Først da hun begyndte at bøje nakken, opstod der en chance for at slippe væk.

Genopdragelsen er en afslørende fortælling om Samia og hendes årelange kamp imod sin fars vilje. Det er en
fortælling om kultursammenstød og fejlslagen integration og om viljestyrke og tilgivelse.

Bogen er baseret på hundredvis af dokumenter og interview med historiens hoved- person og andre kilder. Af
hensyn til hovedpersonens sikkerhed er Samia et opdigtet navn.
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Forud for at Samia fik besked på, at hun skulle til Pakistan, var gået
flere års konflikt imellem far og datter. Hun ville leve et liv ligesom
andre danske unge. Han ville have en datter, der kunne indordne sig
efter traditionelle pakistanske værdier og forstå kvindens naturlige
plads i familien. I syv år befandt Samia sig i pakistansk fangenskab,
og i løbet af de syv år forsøgte hun gang på gang at flygte. Men hver
gang blev hun indfanget og straffet. Først da hun begyndte at bøje

nakken, opstod der en chance for at slippe væk.
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