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Allah har
skabt mig som
homoseksuel

Ud af skabet: Angsten for at bringe skam over familien og frygten for at blive udsat for voldelige overgreb
holder langt de ﬂeste homoseksuelle indvandrere med muslimsk baggrund fanget i skabet. Ahmed Mohamud
er en af de få muslimske bøsser, som tør stå ved sin seksualitet. Men det har haft store konsekvenser.
KENNETH SORENTO
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kyerne lå tungt over Dortheavej i København, og regnen silede ned over
Ahmed Mohamud.
Men i modsætning til de andre,
som havde deltaget i fredagsbønnen, løb
Ahmed Mohamud ikke i læ for skybruddet.
Han stod foroverbøjet og kastede op.
Imam Abu Labans budskab om, at homoseksuelle besudlede islam, havde ramt ham
som en knytnæve. Ahmed Mohamud anede
ikke, hvad han skulle gøre. Han måtte ikke
leve som homoseksuel, men han måtte heller ikke tage sit eget liv.

S

Eksemplarisk muslim
Tre år tidligere var Ahmed Mohamud ankommet til Danmark.
Året var 1997, han var 16 år og skulle familiesammenføres med sin stedmor. Allere-

de på vej ud af flyet besluttede han, at Danmark skulle være endestationen for mange
års rejser.
Hans biologiske mor havde ikke haft råd
til at betale for hans skolegang efter faderens død i en trafikulykke. Så det meste af
hans liv havde han boet på skift hos tanter
og onkler.
Når han endelig var faldet til et nyt sted
og havde fået nye venner, fik han uden varsel og yderligere forklaring besked på at pakke og rejse videre på ladet af gamle lastbiler
til endnu et ukendt familiemedlem.
Drengen var dog en populær logerende,
selv om han udgjorde en udgift for den del
af familien, som han boede hos.
For han fik høje karakterer, passede koranskolen og løb ikke med piger.
»De troede, at det var pga. min stærke tro,
at jeg ikke lod mig distrahere af det modsatte køn,« fortæller han med et skævt smil
Ahmed Mohamud havde en klar fornem-

melse af, at hans tiltrækning af andre drenge var noget, som han skulle holde for sig
selv. Derfor gjorde han alt for at fortrænge
den side af sig ved at koncentrere sig om
studierne.

En grim ælling
Ahmed Mohamud klarede sig godt på sprogskolen, blev student på hf og arbejder i dag
som sygeplejerske.
Men det, som ingen vidste dengang om
den arbejdsomme dreng, var, at når han så
sig i spejlet, var det et afskysvækkende menneske, han fik øjenkontakt med.
Når han gik i moskeen for at bede, følte
han sig uren og uværdig.
Flere gange blev homoseksualitet omtalt
som en stor synd af imamen, men det var
umuligt at fordrive de forbudte tanker. Selv
om han bad fem gange om dagen og levede
som rettroende muslim.
Der var ingen forbilleder at spejle sig i, for

han havde aldrig hørt om bøsser eller lesbiske med indvandrerbaggrund. Ahmed Mohamud følte en lammende ensomhed. Men
at søge hjælp hos Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske eller opsøge andre homoseksuelle turde han ikke.
Efter at have taget mod til sig i mange måneder gik han i stedet på biblioteket for at
låne en bog om homoseksualitet.
Det blev til mange flere bøger om emnet,
men særligt én historie kom til at betyde
meget for ham.
»Jeg læste ”Den Grimme Ælling” igen og
igen og glædede mig hver gang over slutningen,« fortæller Ahmed Mohamud lidt
forlegent.

Åbenbaringen i Berlin
Der skulle gå flere år, før dansk-somalieren
fandt mod til at opsøge andre homoseksuelle. For ikke at blive opdaget rejste han til
Berlin.

Søndag den 12. juni 2011

Ahmed betroede sig i første omgang til
en ven af familien, men han svarede aldrig
på brevet.
Til gengæld spredte han mod Ahmed
Mohamuds ønske nyheden til alle i familien. Siden har han intet hørt fra en eneste
af dem. Hans stedmor, hans biologiske
mor, hans syv søskende og de mange onkler og tanter.

Frosset ude af vennerne
Ahmed Mohamud og en irakisk ven, som
han havde mødt på sprogskolen, sad og
drak dampende kaffe af plastikkrus. Ahmed Mohamud var meget nervøs, men på
en sær måde også rimeligt afklaret. Alle
hans tidligere muslimske venner behandlede ham nu med afsky.
En bekendt var få dage tidligere demonstrativt steget af bussen, imens han højlydt havde reciteret en passage fra Koranen. Så da dansk-somalieren skulle fortælle den sidste af sine muslimske venner om
sin seksualitet, havde han forberedt sig på,
at det ville blive sidste gang, de så hinanden.
»Jeg er bøsse,« sagde Ahmed Mohamud
på dansk. Og der blev stille. Helt stille.
På vejen tilbage gennem byen havde
vennen svært ved at holde bilen på vejen.
Han havde aldrig forestillet sig, at en troende muslim kunne være homoseksuel.
Det varede en evighed, før der blev sagt
noget, men da stilheden endelig blev
brudt, insisterede han på, at Ahmed stadig
var hans ven.
Ahmed Mohamud mener, at en hel generation af unge homoseksuelle muslimer
svigtes, fordi politikerne ikke tør kritisere
den udbredte homofobi i indvandrermiljøet og gå i rette med imamernes fordømmelse af homoseksualitet.
Især når det gælder folketingsmedlemmer med muslimsk baggrund, mener Ahmed Mohamud, at man ser en tydelig berøringsangst.
»De vil kun udtale sig om gay-rights i generelle termer. Stort set ingen tør kritisere
eller gå i dialog med imamerne under henvisning til, at de ikke ved nok om teologi,«
siger dansk-somalieren.
Ahmed Mohamud kunne godt tænke sig
at få en dialog i gang med danske imamer,
men han tør ikke tage den første kontakt.
»Jeg vil gerne møde den imam, der siger,
at vi ikke havner i Helvede. Han findes ikke,« siger den unge muslim.
For nogle muslimer er islams hellige tekster Guds egne ord og skal derfor efterleves
til mindste detalje. Det virker absurd på
Ahmed Mohamud.
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Ahmed Mohamud beder ikke
længere på traditionel vis,
for det giver ham dårlig
samvittighed. Så dybt ligger
troen trods alt på, at homoseksualitet er syndigt. Og det
selv om han er overbevist
om, at Allah ønsker, at han
skal være homoseksuel.

Ahmed Mohamud har talrige gange hørt imamer
og andre muslimer påstå, at seksuel præference er
et valg, og at homoseksualitet kan kureres. Det gør
ham vred.

Trykkefrihedsselskabet

»Mange moderate muslimer accepterer homoseksualitet, men
så længe ingen tør udfordre imamerne, fremstår alle muslimer i
Danmark som homofobiske,« siger dansk-somalieren Ahmed
Mohamud. Fotos: Helle Arensbak

»Jeg blev overvældet af en for mig helt ny
og fantastisk verden,« fortæller Ahmed Mohamud.
I en alder af 25 år mødte dansk-somalieren for første gang bøsser, som havde det
godt med deres seksualitet.
I flyet på vej hjem var det umuligt at holde tårerne tilbage. Ahmed Mohamud græd
af glæde.
»Jeg tænkte, at hvis Allah havde skabt
mig som bøsse, måtte det være o.k.«
Det var svært at få det sagt til de jævnaldrende på kollegiet.
Han var bange for at miste sine gode venner der, som det så ofte var sket tidligere i
hans liv. Men til sidst kunne han ikke holde
det tilbage længere.
»Mine danske venner sagde, at de holdt af
mig som den, jeg var,« fortæller Ahmed Mohamud rørt og understreger, at han ikke
kunne have taget springet uden deres støtte.
Men familien vidste stadig ingenting.

Han mener, at en religiøs tekst skal læses
ud fra den samtid, som teksten er skrevet i,
og forstås ind i den nutid, som mennesker
lever i.
Som eksempel på, at islams hellige tekster i andre sammenhænge fortolkes, nævner han, at man tillader kvinder at arbejde
og piger at dele klasseværelse med drenge.
»Mange moderate muslimer accepterer
homoseksualitet, men så længe ingen tør
udfordre imamerne, fremstår alle muslimer i Danmark som homofobiske,« siger
dansk-somalieren.
Ahmed Mohamud insisterer på, at man
som muslim skal være kritisk over for
islam og muslimske traditioner, for ellers
tager man ikke demokratiet alvorligt.
Den holdning fik dansk-somalieren til at
melde sig ind i det kontroversielle ”Trykkefrihedsselskabet”.
At formanden, Lars Hedegaard, for nylig
blev dømt for racisme, og at medlemmerne ofte beskyldes for at være islamhadere,
får ikke Ahmed Mohamud til at overveje
sit engagement i selskabet.
Selv om han langtfra er enig i alt, hvad
de andre siger, oplever han, at de kan rumme ham som den, han er. Og han tror selv,
at han er med til at nuancere selskabets
opfattelse af muslimer og ikke mindst homoseksuelle. Efter et foredrag fik han for
eksempel lokket selskabet med på en nærliggende bøssebar. Og nu er det nærmest
blevet en fast tradition.
Ahmed Mohamud mener, at man både
kan være muslim og homoseksuel.
»Jeg mærker nu en stærkere og mere autentisk forbindelse til Gud,« siger han.
Han går dog ikke længere i moské, fordi
han er bange for de andres reaktion. Han

»Jeg læste ”Den Grimme Ælling” igen og igen
og glædede mig hver gang over slutningen. «
Ahmed Mohamud

beder heller ikke længere på traditionel vis,
for det giver ham dårlig samvittighed.
»Så dybt ligger troen trods alt på, at homoseksualitet er syndigt«, siger han.
Og det selv om han er overbevist om, at
Allah ønsker, at han skal være homoseksuel.
Når han skal bede, søger han ofte ned til søerne i København og lukker øjnene.
Ahmed Mohamud har talrige gange hørt
imamer og andre muslimer påstå, at seksuel
præference er et valg, og at homoseksualitet
kan kureres.
Det gør ham vred.
»Jeg har ikke valgt min seksualitet. Jeg er
født bøsse,« siger han med eftertryk.

Knus af svigerfar
For godt et år siden mødte Ahmed sin jævnaldrende kæreste Martin.
Da han skulle præsenteres for Martins forældre, var han ængstelig. Men han blev
mødt med stor varme.

»Jeg fik et ordentligt knus af min svigerfar,« fortæller Ahmed Mohamud med et
bredt smil.
Selv om han holder meget af svigerfamilien, vil længslen efter hans egen familie altid
være der.
Og så savner han sproget, humoren og
maden.
Men hvad andre måtte mene om hans
måde at leve sit liv på, rører ham ikke længere.
Martin og Ahmed går som alle andre kærester hånd i hånd ned af gaden.
Og de kysser også farvel, når de skilles. Ikke for at skabe opmærksomhed eller provokere andre. Men fordi de holder af hinanden.
»Jeg har lige så meget ret til at opleve ægte
kærlighed og nyde de smukke sommeraftner sammen med den, jeg holder af,« siger
Ahmed Mohamud.

