
Kære medlemmer af MHIS, 

 

Først vil jeg ønske jer og jeres kære et godt og fredfyldt nyt år. Tak for året der er gået og for 

den støtte og interesse I har vist for vores arbejde i Somaliland. 

 

Centret i Burao har det godt og mange syge mennesker og deres familier får god 

behandling.  

 

I november 2013  blev jeg og bestyrelsen tvunget til, at træffe beslutninger som følge af 

uheldige  begivenheder og dem vil jeg berette om her. 

 

Jeg blev inviteret til at holde oplæg om vores arbejde i Burao på en lægekonference i 

Mogadishu i dagene 7-9 november. Dagen før jeg skulle flyve fra Hargheisa holdt jeg møde 

med Somalilands sundhedsminister(han er ny i stillingen) og berettede om vores arbejde i 

Burao og om konferencen i Mogadishu jeg skulle rejse til. Han bad om kopi af min power-

point præsentation og ønskede mig god rejse. 

 

Konferencen i Mogadishu var meget spændende og vigtig for landet men viste sig, at være 

en ministeriel konference, der handlede mest om hvordan man kunne opbygge 

sundhedsvæsnet i Somalia i de næste 5 år. Somalias sundhedsminister åbnede konferencen 

og gav senere interview til de somaliske medier og udtalte stolthed over, at der var læger fra 

alle dele af Somalia, inkl. Burao og andre byer i Somaliland. Somaliland betragter nemlig 

ikke sig selv som en del af Somalia, men som et selvstændigt land, der har løsrevet sig fra 

Somalia. 

Der var også interviews med deltagerne inkl. mig selv. Journalisten, der talte med mig 

præsenterede mig som deltager fra Somalilands regering men sagde først dette i forbindelse 

med at hun i studiet redigerede interviewene. Og derfor kunne jeg ikke korrigere hende.  De 

blev meget vrede i Hargheisa, og der blev bragt interviews herom. Indenrigsministeren 

udtalte, at lægerne fra Somaliland, der havde deltaget i konferencen i Mogadishu var 

landsforrædere og skulle anholdes ved ankomsten til Hargheisa lufthavn. Jeg blev ikke 

bekymret over denne udtalelse fordi jeg ikke mente, at det vedkom mig. Jeg kunne ikke 

være forræder overfor Somaliland idet jeg er fra Somalia og, i øvrigt er dansk statsborger. 

Derudover anså jeg min aktive deltagelse i konferencen som hyldest til 

sundhedsmyndighederne i Somaliland. Men det generede mig, at jeg i interviewet blev 

præsenteret som noget jeg ikke var. Jeg bad om et dementi via et nyt interview og det fik jeg 

2 dage senere. Men, der var balladen allerede i gang. Udover mig var der 3 læger fra 

Somaliland på konferencen. De var alle fra byen Borama i Somaliland og blev anholdt da vi 

ankom til Hargheisa lufthavn. Ingen sagde noget til mig og jeg rejste videre til Burao i bil. 

Næste dag mens jeg sad i mit hjem og spiste frokost med en veninde kom der en jeep med 

bevæbnet politi for at hente mig. Arrestordren kom fra indenrigsministeren i Hargheisa og 

jeg skulle fragtes, i første omgang, til politistationen i Burao og derfra til Hargheisa. Politi 

myndighederne i Burao havde ingen anelse om, hvad jeg var sigtet for. Jeg kendte godt 

politistationen og medarbejderne der, jeg havde været der flere gange for, at undersøge 

anholdte, der var mistænkte for, at være syge. Jeg blev behandlet med venlighed og respekt 

men fik lov til, at sidde der i næsten 10 timer mens forhandlinger imellem mine støtter i 

Burao (og dem var der mange af til stede på stationen)og myndighederne i Hargheisa stod 

på. Til sidst fik jeg lov til, at tage hjem og være i husarrest under den regionale 

sundhedsdirektørs ansvar. Alt det her fandt sted på en torsdag og da fredag er helligdag 



kunne der først træffes afgørelse om min sag om lørdagen. 

 

Fredagen står i min erindring som en tåget dag; mange telefonsamtaler med min søn, med 

MHIS bestyrelse og med mine støtter i Burao. Og mange tårer. Lad mig sige, at mit liv ikke 

på noget tidspunkt har været i fare men følelsen af, at være krænket, ydmyget og uretfærdigt 

behandlet var meget stærk. Og følelsen af utryghed for hvad de ville beslutte i Hargheisa om 

lørdagen? Aftalen var, at indenrigsministeren vil ringe til mig lørdag morgen og efter 

samtalen vil han beslutte, hvad der skulle ske. Da jeg intet hørte med middagstid om 

lørdagen ringede jeg selv til sundhedsdirektøren og hans respons var, at ”sagen kunne 

betragtes som afsluttet.” Når ministeren ikke ringer så er det fordi sagen er afsluttet, du kan 

gå på arbejde og tilbage til dit liv”. Hvad???? Er det sådan retsvæsnet i Somaliland 

fungerer? Man anholder uskyldige mennesker og så skal de bare acceptere det passerede og 

gå videre med deres liv? Desværre er svaret ja, det er sådan det foregår. Men, det vil jeg 

ikke finde mig i og den samme holdning havde MHIS bestyrelse. 

 

MHIS havde fået 200.000 kr. af Dansk Flygtningehjælp til oprettelse af et sundhedscenter, 

hvor patienterne kunne motionere og vi kunne holde foredrag om sund levevis. 2 rum var 

allerede istandsat til formålet, og jeg skulle snart til Dubai for, at købe motionsmaskinerne. 

MHIS havde også en ansøgning under behandling i Obel fondet og vores chancer for at få 

bevilliget midler var gode.  

Beslutningen i MHIS blev at standse vores aktiviteter og ansøgningen til Obelfonden, og at 

jeg skulle rejse hjem til Danmark. Når jeg havde sundet mig, kunne jeg og bestyrelsen tage 

stilling til vores fremtidige aktiviteter i Burao. 

 

Der er ingen tvivl om, at rigtig mange mennesker var kede af og vrede over det der skete 

med mig. Jeg fik mange henvendelser og sympati tilkendegivelser både fra Somaliland og 

fra diaspora. Mange enkeltpersoner og organisationer henvendte sig til myndighederne i 

Somaliland for, at jeg skulle have en officiel undskyldning. 

 

MHIS har modtaget en officiel skriftlig undskyldning og jeg blev ringet op af 

indenrigsministeren, der meget beklagede hændelsesforløbet. Sundhedsministeriet er uden 

skyld og ansvar i det rod der er sket, det er takket være sundhedsministerens personlige 

indgriben, at jeg ikke blev transporteret til Hargheisa med det samme, men fik lov til at være 

hjemme i husarrest. 

 

Nu er oplevelsen kommet på afstand, og hovedet i bedre stand til at træffe beslutninger om 

fremtiden. Vi har holdt bestyrelsesmøde og vores beslutning er, at vi ikke trækker os helt ud 

af arbejdet i Burao. Det ville være synd og skam. Men, der er brug for at signalere en 

grænse for, hvad man som myndigheder kan tillade sig. Jeg går tilbage til den arbejdsrytme 

jeg startede med, og det er 1 måneds arbejde i Burao i kvartalet. Vi har sendt brev til 

sundhedsministeriet og fortalt om vores beslutning og samtidig vores krav om, at de skal 

dække alle udgifterne fremover i forbindelse med mine arbejdsperioder i Burao. Vi afventer 

svar. 

Vi har også besluttet, at henvende os til Obel fonden med ønsket om en ny ansøgning men 

denne gang udelukkende om materielle ting og ikke om støtte til udviklingsarbejde, som det 

var i den første ansøgning. Bestyrelsesmedlemmerne Anne Lindhardt, Agnete Philipsen og 

jeg har holdt møde med Obel fonden i sidste uge og man var positiv overfor vores 

henvendelse og vores nye ansøgning vil blive behandlet i juni. Vi vil søge til en ambulance, 



møbler i sengeafdelingen og om medicinudgiften i 3 år.  De penge fra Dansk 

Flygtningehjælp som vi ikke nåede at bruge er returneret og regnskabet afsluttet. 

 

Jeg rejser til Burao i februar og denne gang bliver min billet betalt af MHIS og jeg dækker 

selv de øvrige udgifter. Udover det kliniske arbejde skal jeg, sammen med formanden for 

TAF (Togdheer Abroad Foundation) der har bygget sengeafdelingen og betaler halvdelen af 

lønningerne til personalet, mødes med sundhedsministeren og drøfte det videre arbejde og 

samarbejde. 

 

Denne her historie belyser godt den stemning der netop nu er i Somaliland. Man har ventet 

længe på anerkendelse som selvstændig stat og udsigterne synes aktuelt at være langt væk. 

Denne frustration afstedkommer paniske og uovervejede beslutninger og landet fremstår 

tydeligt som det man kalder ”fragile state”. 

 

Men, vi i MHIS er ikke politikere og vil ikke blande os i landets politik. Vi er der for at yde 

psykiatrisk hjælp og erfaringerne hidtil har vist, at der er behov for vores tilstedeværelse. 

Mange mennesker sætter pris på det arbejde der laves på centret. Mange har modtaget 

behandling og rådgivning og personalet er blevet meget mere selvstændige i deres 

håndtering af opgaverne. Vi er på rette vej og vil fortsat støtte Mandhaye Mental Health 

Center. 

 

Mange venlige hilsner, 

Fatuma 

6 januar 2014 


