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Offer eller overlever? 
En fortælling om Acid Survivors Hospital, 
Bangladesh 
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Gitte Bitsch fortæller om et tankevækkende besøg i Bangladesh. Hun besøgte et hospital, 
hvor der udelukkende lå kvinder, der havde overlevet et syre-angreb fra typisk deres mand 
eller forlovede.  

Og hun reflekterer over, hvordan vi danskere i måske stadig højere grad føler os som ”ofre” 
i stedet for ”overlevere” med diverse små og store udfordringer i baggagen, som vi 
bestræber os på at håndtere bedst muligt. 

 
Baggrunden for rejsen til 
Bangladesh 
Til daglig er jeg fuldtidspraktiserende 
psykoterapeut, underviser og 
kommunalbestyrelsesmedlem. Jeg tog med min 
mand på en 2 ugers rejse til Bangladesh, hvor 
han er med til at starte et Danida-projekt op 
vedrørende bedre udnyttelse af afgrøder i 
landbruget. Jeg besluttede hjemmefra, at jeg ikke 
ønskede blot at være almindelig turist, jeg ville 
gerne opleve det rigtige Bangladesh og fik 
arrangeret flere ture ud i lokalmiljøet. Bl.a. 
besøgte jeg hospitalet ”Acid Survivors Hospital”, 
hvor kvinder, der har overlevet at blive udsat for et 
syre-overgreb af deres mand, har til huse. 

 
Fakta om brug af syre på 
kvinder 
I den stærkt muslimske kultur, som hersker nogle 
steder i Bangladesh, er det sådan, at lige så snart 
en kvinde er ramt af syre, så har hun den lavest 
tænkelige status, endda lavere status end en 
hund. Derfor er det meget magtfuldt – og meget 
benyttet – for en mand, der er af forskellige små 
eller store grunde er utilfreds med kvinden, at give 
hende syre. F.eks. tør de fleste hospitaler slet ikke 
behandle en syreramt kvinde af frygt for 
repressalier og voldelige overgreb på både 
patienter og personale. Derfor får de fleste kvinder 
lov at ligge på gaden og dø. Selv hvis kvinden 
vender tilbage til sin familie, er det meget svært. 
Hvis familien hjælper hende, risikerer de selv at 
blive udstødt. Og en henvendelse til hospital 
ender som sagt oftest med, at man bliver afvist. 

Dette hospital er udsprunget af en stærk lokal 
gruppe af kvinder, der var uddannede som læger. 
De ville gøre op med udstødelsen af syre-ramte 

kvinder. De ville gøre op med den kulturelle 
tabuisering, der er omkring det tilladelige i, at 
mænd udfører sådanne overgreb. De kvindelige 
læger fik kontakt med en hollandsk kvinde, der 
hjalp med finansiering, så hospitalet kunne bliver 
etableret. I dag er det sådan, at langt de fleste 
arbejder frivilligt, de kommer i en kortere eller 
længere periode fra hele verden. 

 

»Jeg nærmede mig hospitalet 
med mange forbehold…« 
Jeg sad i taxaen og tænkte: Hvorfor vil jeg have 
denne her voldsomme oplevelse?  Tør jeg se på 
de kvinder, tør jeg lytte til det de har oplevet som 
er så forfærdeligt? Hvorfor skulle de åbne sig for 
mig? 
Derudover, så var det farligt for mig at komme ind 
i den gade, hvor hospitalet lå. Jeg skulle blive 
siddende i taxaen, indtil vagter kom og gelejdede 
mig ind på hospitalet. Den daværende leder af 
hospitalet blev skudt efter flere attentatforsøg i 
2006 af fundamentalistiske muslimske grupper. 
Det er sådan, at der er lavet to love, der var tænkt 
at skulle blive brugt i retssager mod de mænd, der 
har lavet forskellige typer fysiske overgreb mod 
kvinder. Men ingen tør for alvor håndhæve loven. 
At kvinder faktisk overlever syreangreb højner 
muligheden for, at lovene kan håndhæves, og det 
er stærkt fundamentalistiske grupper selvsagt 
imod. Så derfor er det risikabelt for alle 
overhovedet at have nogen som helst form for 
tilknytning til hospitalet. 

Men oven i bekymringen var jeg selvfølgelig 
meget opsat på besøget og spændt på det. 

 

 



	 3	

Overlevere – ikke ofre 
Da jeg mange timer senere landede på det 
samme bagsæde i min taxi, var min indre 
stemning helt anderledes! Da var jeg bare helt 
lettet og ophøjet og fyldt af livsglæde og energi. 
Taknemmelig for, at de ville fortælle så åbent til 
mig om deres forløb og udvikling.  

Jeg var fyldt af alt det livsmod, de bidrog med. 
Følte mig privilegeret - heldig at være stødt ind i 
nogle kvinder, der ville fortælle deres frygtelige 
historie og samtidig havde så meget livsmod, 
livsglæde og samhørighedsfølelse for hinanden. 
Jeg følte at jeg havde modtaget en gave med et 
vigtigt indhold. Overbevisninger i mig var blevet 
ændret.

 

 
Jeg troede, at jeg skulle møde ofre, men jeg 
mødte overlevere. ”Acid Survivors Hospital” 
hedder det, men jeg havde fra starten ikke fattet 
dybden af præcis det navn. Det var ikke ”Acid 
Victim Hospital”. De hedder jo netop ikke OFRE. 
De er OVERLEVERE. 

Da jeg kom tilbage til Danmark og begynder at 
fortælle om kvinderne og hospitalet, så formår jeg 
ikke at fastholde overlevelses-fortællingen. Alle 
jeg fortæller om kvinderne til – og især også hvis 
jeg viser nogle af billederne af kvinderne – de 
hører en offerhistorie. Og det er jeg ikke 
interesseret i, at de skal. 

Jeg tror, at det bliver så smertefuldt at lytte på, 
hvordan disse ganske unge kvinder har fået 
ødelagt deres kvindelighed og førlighed, hvordan 
de fysisk er invalideret for livstid af syren. At de 
billeder, man danner inde i hovedet, helt 
altoverskygger overlevelses-dimensionen. De 
fleste, jeg har fortalt om kvinderne til, får 
derudover associationer videre endnu. Vi glider 
måske over i en politisk debat om 
fundamentalistiske muslimer, og hvordan man 
kommer den slags overgreb til livs. Vi kommer til 

at tale om, hvordan nogen overhovedet kan leve 
med en sådan skæbne? Offer-fortællingen stjæler 
hele billedet. 

Jeg husker en aften, hvor jeg fortalte en bekendt 
om hospitalet. Han sluttede med at sige, at han 
var ganske sikker på, at han ikke ville sove godt 
den nat. Jeg spørger mig selv: Har jeg elefant-
hud? Hvorfor synes jeg, at der er så meget energi 
i den historie, når alle, jeg fortæller den til, bliver 
syge og dårlige af den? 

Det eneste svar, jeg kan finde på min undren, er, 
at de jo ikke har set de her piger i øjnene, hvor 
der er liv og livsglæde. De har ikke set dem 
skubbe til hinanden og grine og fjolle og fortælle 
om deres fremtidsdrømme. De har ikke set, at 
traumet tilsyneladende ikke har sat sig på en 
måde, så de føler sig som ofre. Det var for mig det 
største. Det er for meget at sige, at de ikke er 
traumatiserede eller at overgrebet ikke har sat sig 
dybt. Det er en skelsættende, alt overskyggende 
hændelse, der altid vil sætte dagsordenen for 
deres liv. Men trods dette faktum er det ikke er en 
offer-dagsorden, der styrer deres liv. Det er 
overleveren, der sætter dagsordenen. Et 
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menneske der vil bruge sin overlevelse til noget! 
For at forstå hvor bemærkelsesværdig det er, 
bliver jeg nødt til at fortælle om bare en af de 
piger, jeg mødte i gruppen. 

 

Popy’s fortælling 
Popy er skadet indvendig i munden og de indre 
organer, fordi hun er blevet tvunget til at drikke 
syre. Hun har genlært sig at tale, hun har ingen 
spiserør og mavesækken er skadet. Hun skal 
resten af livet leve af sondemad. Hun blev tvunget 
til at drikke syre kort efter brylluppet, fordi hendes 
mand forlangte, at han skulle have større medgift, 
end han havde fået oprindeligt. Det er almindeligt, 
at hvis man har taget en kvinde under sin egen 
stand, så kommer man bagefter og forlanger 
mere; en slags afpresning af kvindens familie. 
Popy har kun sin mor tilbage og altså ikke en 
familie der kunne honorere et sådant krav. Så han 
tvang hende til at drikke syre og smed hende 
efterfølgende ud. De fleste piger ved ikke, hvad 
syre er, før deres overgreb finder sted. Popy her 
overlevede, fordi hun spontant kastede op. Hun 
løb hjem til sin mor og først der, begyndte læbe, 
tunge og svælg at blive fortæret over de næste 
par døgn. 
Når en pige overhovedet når at komme hjem til 
sin familie, før hun dør, så sker der oftest det, at 
familien slet ikke tør tage imod hende. Denne 
piges mor gjorde det alligevel, fordi hun elsker 
hende højt og hun er den eneste hun har. Men af 
angst for repressalier, så fordømmes man ofte af 
resten af beboerne i landsbyen. Så denne piges 
mor måtte også flygte fra landsbyen. Ingen tør 
hjælpe hinanden. Så det blev for hendes 
vedkommende og bliver oftest til en total-
udstødelse af hele familien, hvis man hjælper. 
Ofte gør man så det, hvis man kan, at man 
gemmer pigen et lille sted inde i byen, i heldigste 
fald med hjælp fra Acid Survivors, så ingen 
opdager, at hun er syreskadet. 

Popy´s forløb på hospitalet: Når jeg spørger 
hende om, hvordan det er lykkedes at komme 
dertil, hvor hun er i dag, hvor hun kan sidde op og 
virke ganske glad og fremtidsorienteret, så er 
hendes prompte svar: Det er pga. de andre piger! 
Hun kigger smilende rundt, peger særligt på en, 
som hun giver et knus. Hun forklarer, at i al den 

tid hun lå og ingenting kunne, ikke kunne tale og 
ikke kunne trække vejret på egen hånd og bare lå 
i sit eget sinds mørke i et lille mørkt hospitalsrum, 
da kom denne anden unge pige, som hedder 
Hena, hver evig eneste dag og satte sig på 
sengekanten og fortalte små historier og bare sad 
og var der med hende. Til slut hver dag sagde 
hun den samme sætning: ”Det bliver ikke ved med 
at være sådan her”. Det fortsatte hun med over en 
lang periode. 

Den første lange periode var for Popy´s vedkom-
mende forbundet med et stærkt ønske om at blive 
udfriet for smerten og den handicappede krop, et 
regulært dødsønske. Da Popy begyndte at få det 
bedre, beretter hun, begyndte hun at føle kim af 
nysgerrighed over for: Hvad kommer så efter 
dette? Hver ny tilstand fik nysgerrigheden til at 
spire omkring: Hvad næst? Nysgerrigheden blev 
med tiden til håb. Måske er der alligevel et liv for 
mig!, var det håb, der begyndte at vokse. 

Hvad er det så for et liv, hun er midt i nu? Popy er 
stadig under behandling, dog kun på dagsbasis 
fra tid til anden. Hun bor på et værelse på det 
hjem, der hører til hospitalet, hvor også de tre 
andre piger bor. Hun skal være i behandling i en 
årrække endnu. Men her i starten af 2012 skal 
hun starte på skole, samle de sidste fag op fra det, 
der kan sammenlignes med vores folkeskole, 
derefter starter hun på jurastudiet. 

Da hun begyndte at komme sig, fandt hun ud af, 
at hendes store kvalitet er et godt hoved. Hendes 
far var murer og brugte aviser i forbindelse med 
sit arbejde. Hun lærte sig selv at læse ved at 
sidde med de aviser, som faren senere skulle 
bruge som byggemateriale, da hun var ganske 
lille. Det er normalt utopisk, at en fattig kvinde 
kommer til at gå i skole. Og endnu mere utopisk, 
at hun kommer til at læse videre. Kun hver tredje 
pige i Bangladesh går i skole, og altså fortrinsvis 
de bedrestillede. Men fordi hun fik lært sig selv at 
læse, så fik hun lov at gå skole og fik lært at læse, 
skrive og regne. Nu skal hun læse to samfunds-
rettede fag op. Og så skal hun have intensiv 
engelskundervisning. De frivillige på hospitalet 
bruges bl.a. også hertil; de har mangeartede 
opgaver. Popy’s historie var bare en af en række 
livsbekræftende historier som den lille 
kvindegruppe berigede mig med den dag. 
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»Hvad skal jeg bruge besøget 
til…?« 
Jeg var efter det berigende besøg noget tænksom 
omkring, hvad jeg egentlig skulle med denne 
oplevelse. Jeg blev bl.a. tilbudt at komme derned 
og blive frivillig terapeut for kvindegruppen i f.eks. 
4 uger. Det tilbud tænkte jeg en del over dagene 
derefter. 
Da jeg kørte derfra i taxa med lethedsfølelsen i 
kroppen, var jeg meget beæret over muligheden 
og opsat på, at det måtte kunne lade sig gøre. Da 
jeg senere i mit eget lønkammer tænkte forløbet 
igennem: Min overraskelse over mødet med 
kvinderne, alle historierne der sank i mit baghoved, 
så blev jeg mere usikker på det, og er nået frem til. 
Nej, det skal jeg ikke. Det siger min intuition mig. 

Jeg ledte efter forklaringen på, hvorfor jeg vidste, 
at jeg ikke skulle det; er det min egen angst for at 
blive trukket ind i noget dystert, farligt, svært? 
Eller er det en erkendelse af, at det jeg som 
vestlig terapeut naturligt ville byde ind med i 

sådan en gruppe af unge kvinder, slet ikke vil føre 
dem naturligt i retning af det, deres egen kultur og 
overlevelsesvilje fører dem? Det var klart det 
sidste der afgjorde min beslutning. 

Hvorfor mener jeg, at det kan være svært at 
fokusere på overlevelsen som det basalt naturlige 
som vestlig terapeut og vestlig klient, for den sags 
skyld? Mine mange refleksioner herom vil jeg 
forsøge at forklare sådan her: Uden at det skal 
negligeres og nedgøres, at vi udsættes for 
traumer også i vores del af verden, så var mødet 
med syre ramte kvinder et møde med de 
ubetingede største udfordringer og de mest 
voldsomme vilkår påført af andre, jeg i min tid 
som terapeut, endnu har mødt. 

Det gik op for mig, at for disse kvinder var det at 
blive ramt af et syre-overgreb noget, der kunne 
ske. I deres kultur var det et slags alment vilkår, 
en risiko, et fænomen som mange kvinder 
rammes af. Når kvinderne fortalte, så hører vi 
med vores kulturbaggrund det som et ubærligt 
overgreb, i denne kultur er det et fælles 
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kvindevilkår. Det er i disse kvinders liv et 
fænomen frem for et personligt traumatiserende 
overgreb - der jo låser én fast i, at man er et offer. 
De taler ikke ud fra at være offer men ud fra, i 
modsætning til de fleste, at: Jeg er en af de 
heldige, der har overlevet. Godt nok kan det føles 
uønskværdigt at overleve et invaliderende syre-
angreb. Men som behandlingen på hospitalet 
skrider frem, så vokser man ind i en kultur, at man 
er heldig. De virker som om, de slet ikke ved, at 
den slags er man traumatiseret af for livstid! Og 
så opfører de sig som om, at det er man altså ikke 
traumatiseret af. 

Jeg sidder selvfølgelig med mine psykologiske 
teorier og funderer over, hvorvidt det er en usund 
fortrængning, eller der rent faktisk foregår en sund 
reformulering af en livsfortælling gennem 
behandlingsforløbet på hospitalet. Det virker 
umiddelbart som om, at det er det sidste, der 
foregår. 

 

Aleneheden er værre end 
invaliditeten efter syre-
overgrebet 
Når jeg spørger dem: Hvad er det værste i din 
situation? - Så svarer de: Alene-stunderne om 
aftenen! Her kommer deres skæbne til at fylde og 
gøre ondt, naturligvis. I deres kultur er det 
ekstremt unormalt at være alene; man har til alle 
tider levet mange mennesker sammen på meget 
lidt plads, i familien og landsbyen, med en dyb 
afhængighed af hinanden. I selvsamme øjeblik, at 
pigerne havde italesat det værste, fniste de og 
siger: ”Så derfor har vi flyttet vore senge sammen!” 
- Og alligevel er der selvfølgelig øjeblikke, inden 
de falder i søvn, hvor de er ladt alene med deres 
egne tanker. 
Det der slår mig, når de fortæller deres historie er, 
at det vigtigste ubetinget er, at de har hinanden. 
Og med det som fundament får de skabt sig et liv, 
hvor de vil noget; de vil være værdifulde for 
nogen. De ser, qva fællesskabet, at de har en 
fremtid. 

Den store forskel mellem deres og vores kultur er, 
at de fra såvel behandlere som andre patienter på 
hospitalet, bliver talt til som overlevere med nye 
muligheder i livet. I stedet for at være ofre. De har 

vinket farvel til hele deres kvindelighed, fordi den 
er syret væk. De kan ofte ikke vende tilbage til 
familien. Men hele behandlingen tager afsæt i, at 
de tilhører den lille heldige gruppe af overlevere. 

Hvis vi forestiller os den vestlige verden, så ville 
behandlingen tage udgangspunkt i, at kvinden har 
været ofre for det mest forfærdelige og 
meningsløse, der tænkes kan, og de ville blive 
behandlet på ”Centre for totur OFRE”. 

Alle patienter jeg mødte på hospitalet var 
overbeviste om, at de ville bruge deres liv på at 
formidle deres indsigt. Enten som frivillige på 
hospitalet, som sygeplejerske, som aktivist eller 
som Popy, jurist. Så de syntes, at de havde fået 
en særlig mulighed for at gøre noget andet, end 
der oprindeligt var tænkt, f.eks. læse videre. 

Selvom de var patient i bedring, så bidrog de i 
øvrigt også til den daglige drift af hospitalet. F.eks. 
lavede de bandager, som de solgte til andre 
hospitaler. De lavede ekstra mad i køkkenet, som 
de kunne sælge ved døren. Alt sammen for at 
generere penge til hospitalet. Altså deres fokus er 
flyttet ud på noget meningsfyldt og fremadrettet. 

 

»Jeg kan ikke bidrage med 
noget hos dem…« 
Jeg vil lige afrunde mine refleksioner om at være 
frivillig terapeut. Jeg er ikke den terapeut, de har 
brug for, og det er fordi - hvis jeg skal provokere 
lidt - jeg er rundet af en kultur, hvor vi selv i 
en ”sundheds-fremmende ånd” bliver talt til og 
føler os som ofre, så snart vi af en eller anden 
grund har særlige udfordringer ind over vores 
livsforløb. Kvinder i Bangladesh er rundet af en 
kultur, hvor de, der er der, er overlevere. Jeg tror 
simpelthen ikke, at jeg er i stand til at løfte mig ud 
over den ”pyldre-kultur”, som jeg er opvokset i og 
arbejder i. Det gik op for mig, at kvinderne her 
fyldte mig med en ydmyg og nysgerrig respekt for 
deres måde at anskue verden på. De har ikke 
brug for mig, jeg tror i stedet, at jeg her har fundet 
noget, som vi i vesten har brug for, der er noget i 
deres historie, vi kan lære meget af. 
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Det, kvinderne har åbnet mine øjne 
for - det der siden besøget har 
rumsteret i mit hoved, er forskellen 
mellem at opleve sig som OFFER 
og opleve sig som OVERLEVER. 
Og hvilke helbredelses- og 
vækstmuligheder der er forbundet 
hermed. Tænk hvis vi–uanset hvad 
vi måtte have oplevet–magter at 
skabe en kultur, alment set, og 
bestemt også i den terapeutiske 
kultur, hvor vi finder MENING med 
og udnytter ubehagelige erfaringer 
og omsætter dyrekøbte oplevelser 
til livskompetencer. 
Som terapeut her i DK vil jeg være langt mere 
vågen over for ikke at hænge fast i fortællingen, 
sammen med mine klienter, at de er ofre for 
arbejdsløshed, stress, sygdom, skilsmisse, 
økonomisk krise eller hvad nu, der måtte være 
opstået af udfordringer i deres liv. Fordi 
offerfølelsen låser og fastholder dem i det tabte. 
Jeg vil bestræbe mig på at invitere mine klienter 
med på at være nysgerrige, være detektiver i 
deres eget mestringsliv.  Sætte fokus på, at ud af 
det tabte vokser helt nye muligheder frem, som 
det er vores opgave, vores ansvar, vores 
forpligtelse at gribe. Det skal selvfølgelig ikke føre 
til negligering og fortrængning af potentielle 
traumer – men et traume behøver måske ikke at 
låse et menneskelivet ud. Faktisk er denne tilgang 
ikke ny i mit terapeutiske virke, som har afsæt i 
det socialkonstruktivistiske. 

 

»I Danmark hjælper vi 
kun ”ofre”…«  
Det, der her gør den helt store forskel, er den 
samfundsmæssige italesættelse. Hvor man i 
Bangladesh har gjort en dyd ud af 
nødvendigheden; at skabe udvikling og overleve, 
er denne vigtige dyd i Vesten, af velstanden og 
velfærdssamfundet, desværre sendt til tælling; 

Her hjælper vi KUN ofre! 
Man kan også perspektivere min oplevelse i 
forhold til hele den værdi-debat, der lige nu raser i 
medierne. Når vi diskuterer, om der i DK findes 
fattige mennesker, og om vores hospitalssystem 
og vores sociale system er godt nok, så ser jeg nu 
tingene i et lidt andet lys. Debatten udspringer i 
høj grad af en offerkultur, hvor vi er særdeles 
forkælede og har meget høje forventninger til, 
hvad samfundet og andre mennesker skal give os, 
uden at vi nødvendigvis tager et ansvar på os om, 
hvad vi skal give.  

Den individualistiske specialness-
kultur, som vi lever i, hvor vi alle 
skal være unikke, outstanding og 
kun arbejde med det, vi brænder for, 
og kun være sammen med dem, 
der giver os noget, er måske bare 
kommet et skridt for langt ud. De 
kulturer, der er gruppe-orienterede, 
og hvor fokus er på, hvad jeg kan 
tage ansvar for at skabe og give, 
virker ganske enkelt sundere på 
mig. 
Jeg ser i min praksis mange tapre og seje 
mennesker, der kæmper deres kamp på en flot og 
virksom måde. Det ville hjælpe disse seje 
mennesker meget, hvis de selv og vi som 
samfund i langt højere grad betragtede dem som 
overlevere frem for ofre. Med status af overlevere 
ville de kunne få tildelt den ære, status og 
anerkendelse for deres arbejde, som de fortjener. 
Deres indsigt, livsklogskab og kompetencer ville 
lettere kunne brede sig ud og berige såvel deres 
eget liv som vores samfund. 

Jeg ser og møder desværre også mange 
mennesker der på 2. - 5. og 10. år sidder fast i 
deres egen offerhistorie; ikke fordi de ønsker det, 
men fordi det er den eneste synlige vej for dem. 

Hvis behov er det at skabe ofre? Ingens; vi gør 
det ikke med vilje. Men vi skaber ofre for mange 
ting i vores kultur! – Blandt andet og navnlig fordi, 
når vi som velfærdssamfund bevilliger midler og 
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støtte til mennesker med særlige udfordringer, så 
skal de være ofre, klienter, patienter eller noget 
lignende, som berettiger dem til hjælp. Det 
offentlige system skulle måske omskrive alle 
tilgange til bistand til at have fokus på overlevere. 

Tag til eksempel alene-moderen med seks børn 
under 13, som er stærkt presset af sin situation, 
plaget af rygproblemer og gigtlignende smerter. I 
dag bliver den eneste for hende synlige udvej at 
være en klient, en sag i systemet, at bruge årevis 
til at få systemet til at forstå, at hun ikke kan 
arbejde, har brug for pension og derved går mere 
og mere i offerrollen og mindre og mindre i 
overlever-/ mestringsrollen. Det styrker ikke de 6 
kommende samfundsborgere som hun 
egenhændig opdrager, det styrker ikke kvinden 
selv og det styrker slet ikke de offentlige systemer 
og økonomi, som nu med stor sikkerhed får en 
ung kvinde på førtidspension med en lav grad af 
livskvalitet, til følge. Hvis hun blev behandlet af 
vores offentlige system som ”overleveren” og får 6 
års legitim forældreorlov, hvor hun skaber 6 
samfundsduelige børn, før hun skal på 
arbejdsmarkedet igen, vil være en væsentlig 
bedre rollemodel for sine børn – og medføre et 
mindre træk på de offentlige kasser samlet set. 

Lad os lære af Bangladesh og smide vores 
offermentalitet og vores stigmatisering af 
hinandens afmagt over bord. De, der mødes af 
svære vilkår og store udfordringer gennem deres 
livsforløb, skal mødes med den støtte og respekt, 
deres kamp for udvikling og overlevelse kræver 
og fortjener. 

Hvis jeg får muligheden, så takker jeg gerne ja til 
et ophold på nogle uger ved Acid Survivors 
Hospital, ikke som eksperten/terapeuten, men 
som forsker/studerende, der gerne vil erhverve ny 
indsigt og lærdom. 


