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Ormbarn Sakina Ntibanyitesha Hent PDF Ormbarn är Sakina Ntibanyiteshas egen berättelse från Burundi,
Rwanda och Kongo. Om ett barns och ung kvinnas utsatthet i skuggan av etniska konflikter och krig. Om ett
nästan ofattbart lidande i ett samhälle genomsyrat av våld och hat, där männen tar för sig av kvinnor som

kommer i deras väg och där ett människoliv inte är mycket värt.

Sakina Ntibanyitesha växte upp utan sina föräldrar. Hennes skolgång blev eftersatt, men hon fick sin mormors
berättelser vid lägerelden. Och som sjuåring blev hon själv en sagoberätterska för de nunnor som bistod
henne en av de gånger hon behövde hjälp. Först som vuxen fick hon möjlighet till att studera. Idag bor

Sakina i Luleå och arbetar som undersköterska. Hon berättar med en lätthet i språket. Och trots allt det tunga
talar hon om försoning med sina förövare.

"Ett hjärtskärande levnadsöde, där Sakina vägrar se sig som offer. Efter flera besök i Afrika upphör jag aldrig
förvånas över den okuvlighet och det mod som finns i en ofta utsatt vardag."

Karin Malmsten, journalist Sveriges Radio
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