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Forord

A t forklare - eller i det mindste forsøge at forklare - det uforklarlige er formå-
let med denne bog. Det er ikke en kriminalroman i traditionel forstand. De 

fl este læsere ved, hvem morderen er. 
Denne bog er en dokumentarisk beskrivelse af et æresdrab og et retsopgør. En 

nævningesag, der med den endelige dom er helt unik. Ikke bare i Danmark, ikke 
bare i Europa, men i hele den såkaldt civiliserede vestlige verden, hvor en hel 
familie tilsammen idømmes 120 års fængsel for æresdrab.

Med denne autentiske beretning er det for første gang nogensinde gjort mu-
ligt at beskrive, hvad der ligger forud for, at en far, hans søn, hans bror, svoger, 
svigerinde og nevø sammen med tre medløbere anholdes, fængsles og dømmes 
for æresdrab og drabsforsøg.

Gennem politiets efterforskning, teleoplysninger, vidneforklaringer, de til-
taltes egne forklaringer ved anholdelsen og i de efterfølgende grundlovsforhør 
følges sagen i detaljer. Hver enkelt af de ni personers rolle og placering afdæk-
kes, frem til nævningesagen indledes 15. maj 2006, og indtil den historiske dom 
afsiges 28. juni 2006 klokken 16.35 i Østre Landsret i København. Få minutter 
efter går dommen verden rundt via nyhedsbureauerne.

Ghazala-sagen fortjener at blive husket gennem en historisk dokumentation 
for en domfældelse, hvor vi i Danmark, som retssamfund, sendte et meget klart 
og nødvendigt signal om, at mord er mord - uanset hvilke fremmedartede æres-
begreber, man forsøger at tillægge handlingen. 

Selv med 13 års erfaring som kriminal- og retsreporter kan det forekomme 
komplet uforståeligt, at nogen tager et andet menneskes liv. Drabssager kan 
forekomme så uforklarlige, at selv mange måneders research efterlader en ræk-
ke ubesvarede spørgsmål.

Først og fremmest spørgsmålet:
Hvordan kan en far slå sin egen datter ihjel?
Første gang, jeg måtte stille spørgsmålet, var i februar 2002, da den 14-årige 

Sonay blev slået ihjel af sin far, Ashraf Mohammad. Han blev senere ved et næv-
ningeting idømt 14 års fængsel.
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Spørgsmålet blev gentaget fi re år senere, da 18-årige Ghazala Khan brutalt 
blev likvideret på taxaholdepladsen ved banegården i Slagelse. Den, der tryk-
kede på aftrækkeren, var Ghazalas egen bror, Akhtar Abbas.

Vi ved i dag, at begge sager betegnes som æresdrab.
I Sonays tilfælde handlede det om en 14-årig pige, der levede et udsvævende 

og - i forhold til hendes forældres opfattelse - lidt for dansk liv.
I Ghazalas tilfælde ved vi, at den 18-årige kvinde blev slået ihjel, fordi hun selv 

valgte kærligheden. Hun valgte den mand, hun elskede, den ti år ældre Emal 
Khan. Hun trodsede familiens tradition, hvor man gifter sine børn i familien. En 
tradition, man har haft i familien Abbas gennem århundreder.

Retsopgøret og politiets efterforskning har blotlagt, hvordan Ghazalas far, 
Ghulam Abbas, Ghazalas farbror, Asghar Ali den Ældre, og Ghazalas morbror, 
Walayat Khan, har udgjort kernen i de familieråd, der bliver holdt i dagene 11., 12. 
og 13. september 2005, hvor det - efter politiets opfattelse - besluttes, at Ghazala 
og Emal Khan skal dræbes.

Hele omdrejningspunktet i nævningesagen; dét, der giver anklagemyndig-
heden mulighed for at betegne drabet på Ghazala som et æresdrab, er faderens 
beslutning om, at der skal dræbes, at sønnen skal udføre drabet, og at familien, 
med tanten, Perveen Khan, som lokkedue, i forening udfører det.

Ghazalas far har i retten forklaret, at hvis Ghazala var stukket af med en 
mand, var det ikke godt, og at de andre pakistanere sagde, det var en forkert 
måde at gøre det på. Underforstået: Ghazala måtte ikke selv vælge den, hun 
elskede. Hvem Ghazala skal elske er noget, familien afgør. Ghulam Abbas for-
klarede i retten, at hans Izat - ære - blev krænket, da Ghazala stak af hjemmefra. 
Han bekræftede i nævningetinget, at såvel Ghazala som hendes et år ældre sto-
resøster, Shumaila, begge skulle indgå i ægteskaber arrangeret af familien.

Forstå det uforståelige!

Selv efter 22 retsmøder i nævningesagen er det ikke lykkedes mig at forstå, 
hvad det er, der får en far til at beordre sin egen datter slået ihjel. Hvordan 

kan en far få sig selv til at beordre sin søn til at eksekvere dødsdommen?
Den Internationale Kampagne for Iranske Kvinders Rettigheder (IKIR) ud-

talte efter dommen: ”Et eneste æresdrab er en skamplet på menneskehedens 
samvittighed. Æresdrab er udtryk for et kvindefjendsk syn.”

En skamplet på menneskehedens samvittighed, ja, men svaret er ikke så en-
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kelt, for man må uvilkårligt spørge, hvad det er, der udløser de uhyggelige beslut-
ninger, som fører til æresdrab.

Er Ghazalas ”vanærede” familie i virkeligheden så forskellig fra den moderne, 
men forsmåede mand, der slår sin hustru eller kæreste ihjel, fordi hun har fundet 
en anden?  

Svaret er nej.
Alligevel kan æresdrab og jalousidrab ikke sammenlignes. I vores velfun-

gerende kultur er der ingen, der sanktionerer eller anerkender en mands be-
slutning om at slå kæresten eller konen ihjel, fordi hun har været utro. Men før, 
under og efter drabet på Ghazala har mennesker med en anden kulturbaggrund, 
mennesker som hævder, at de er velfungerende og velintegrerede i vores sam-
fund, åbent støttet æresdrabet på Ghazala Khan. Det er så udansk, som noget 
kan være, og det kan ikke fortsætte.

Ghazala-sagen har blotlagt en familie, der gennem århundreder har giftet sig 
med nære slægtninge, og som fortsat gør det. 

Disse helt ekstremt nære familiebånd gør, at Ghazalas far, Ghulam Abbas, 
hendes bror, Akhtar Abbas, morbroderen Walayat Khan, farbroderen, Asghar Ali 
den Ældre, tanten, Perveen Khan og fætteren, Asghar Ali den Yngre, sætter sig 
ud over al sund fornuft og tankegang. 

De udgør en familieklan, som ikke alene beslutter, at Ghazala og Emal skal 
dræbes. De udtrykker også, at drabet vil genoprette Ghulam Abbas’ ære.

For at forstå hvad der ligger bag Ghulam Abbas beslutning om at slå sin egen 
datter ihjel, må der nødvendigvis tilføjes en sætning, som har fyldt hans tanker: 

”Min datter har krænket min ære - hvordan skal jeg nu kunne vise mig i mo-
skeen?”

Det er denne ældgamle, pakistanske tankegang blandt konservative kaster 
og klaner, der ifølge sociologer og antropologer ligger bag æresdrab. Det er en 
stammekultur, hvor man betragter kvinder som familiens ejendom. Træder 
en kvinde ved siden af, slår familien hårdt ned. Kvinden må så dø for familiens 
skyld. 

Sådan har Ghazalas familie fungeret i århundreder. På trods af at familien 
gennem mere end 30 år har været en del af det danske samfund, så fastholder 
Ghulam Abbas og familien deres, efter vores opfattelse, primitive landsbynorm 
fra Pakistan: At man gifter sig i familien. For at gifte sig ind i en lavere kaste er 
ærekrænkende.  

Æresdrab må bekæmpes af moderne muslimer - ikke mindst af muslimske 
kvinder - herunder Den Internationale Kampagne for Iranske Kvinders Rettig-
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heder, som siger nej til at indgå i arrangerede ægteskaber. 
Dertil kommer, at det danske samfund må tage spørgsmålet om æresdrab og 

tvangsægteskaber ind som en del af undervisningen i folkeskolen og på gymna-
sier. Vi må gennem lovgivning og retspraksis stille det krav, at alle, der ønsker 
at leve her i landet, må indse, at æresdrab og tvangsægteskaber aldrig kan blive 
accepteret i Danmark.

August 2006
Arne Schmidt Møller
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Mor, jeg er forelsket

22. februar 2002: Afgangshallen i Københavns Lufthavn i Kastrup er denne 
søndag som de 51 øvrige søndage året rundt: Et mylder af forventnings-

fulde turister, stressede forretningsfolk og mennesker, der bare skal fra ét land 
til et andet. Alle søger de mod check-in-skranken og videre mod sikkerhedskon-
trollen.

En ung fyr, Emal Khan, har afl everet sine rejsedokumenter og er på vej ad rul-
letrappen til sikkerhedstjek og derfra videre til gaten.

En 15-årig pige står stadig i afgangshallen og tager afsked med sin far og sine 
onkler. Sammen med sin søster, Shumaila, smiler Ghazala og vinker til sin far, 
da hun står og venter på sit sikkerhedstjek.

Ghazala og Shumaila har været på ferie i Danmark. De er som tusinder af an-
dre piger af pakistansk herkomst født i Danmark, men opholder sig i familiens 
oprindelsesland, hvor de går i skole og opdrages af moderen og bedsteforæl-
drene.

Pigerne går den lige vej til gaten, afl everer deres boardingkort og fi nder deres 
plads i fl yet. Maskinen fra Pakistan International Airways ruller langsomt mod 
startbanen, klar til take-off . 

Forude venter syv en halv times fl yvning. Begge pigerne har prøvet turen 
adskillige gange før. De ved, at det handler om at gøre sig det så mageligt som 
muligt. Så snart fl yet er i luften, og det velkendte ”pling” har forkyndt, at skiltet 
”Fasten Seatbelts” slukkes, rejser Ghazala sig og sætter sig på et af de to tomme 
sæder foran sin søster. På den måde har de begge bedre plads til at hvile sig un-
der fl yveturen. På rækken foran hende sidder den 25-årige Emal Khan. Han ven-
der sig og smiler til den kønne pige.

   Mens stewardesserne triller rundt med serveringsvognene, falder Emal og 
Ghazala i snak. Han fortæller, at han er fra Afghanistan; men er som så mange 
andre afghanere fl ygtet sammen med sin familie fra taleban-styret og har søgt ly 
i Pakistan. Han fortsatte i 1999 fl ugten til Danmark, hvor han har fået asyl med 
fl ygtningestatus og opholds- og arbejdstilladelse. 

Emal fortæller den unge pige på sædet bag ham, at han har været heldig, for 
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han har fået job som opvasker i en restaurant i Kastrup Lufthavn og har i øvrigt 
lejet et værelse hos en bekendt i en lejlighed i Parmagade på Amager.

Ghazala fortæller ham, at hun er født i Danmark, hvor hendes far driver et 
taxavognmandsfi rma på Amager, og hvor hendes bror, Akhtar, der ligeledes er 
taxachauff ør, også bor sammen med sin kone. De har også en anden storebror, 
Anser, der kører taxa i København. Hun selv og søsteren bor derimod sammen 
med deres mor og bedsteforældre i Pakistan. 

Ghazala fortæller videre, at hun og søsteren har været på ferie i Danmark, 
fordi hun er født i Danmark og dermed dansk statsborger. Da de skal følge de 
pakistanske regler om opholdstilladelse, skal hun med jævne mellemrum til 
Danmark i en periode, for på den måde opfylder hun de pakistanske myndighe-
ders visumregler.

Tiden fl yver bogstavelig talt af sted. Pludselig fortæller kaptajnen over højtta-
leren, at passagererne skal spænde sikkerhedsbælterne, for der er kun få minut-
ter, til maskinen lander i Islamabad. Emal og Ghazala når lige at udveksle e-mai-
ladresser, inden fl yet sætter hjulene på landingsbanen. Derefter forsvinder de i 
hver sin retning i det enorme menneskemylder i den internationale lufthavn.

Tre måneder efter mødet ombord i fl yet til Islamabad dumper der en e-mail 
fra Ghazala ind i Emals mailboks. Han bliver glad og svarer hende. Gennem 
cyberspace suser mails mellem København og Pakistan. De begynder at chatte 
og tale i telefon. Totalt atypisk for kærlighed i den muslimske verden udvikler 
mødet på fl yrejsen mellem København og Islamabad sig til noget meget varmt. 
De ved begge inderst inde, at det er stjålen kærlighed. Dér, hvor de kommer fra, 
og med den baggrund de har, er kærlighed et familieanliggende. Det er noget, 
der arrangeres. Men de er efter få måneders hektisk korrespondance fanget i en 
stormende forelskelse, som ingen andre er indviet i.

Og kærlighedsforholdet udvikler sig hen over sommeren i 2002. 
I dag ved vi, at deres love story ikke fi k en happy ending. 
Første gang off entligheden får et indblik i romancen er, da Emal 2. juni 2006 

bliver afhørt som vidne i retsopgøret mod Ghazalas familie. På dette tidspunkt 
er Ghazala død. Skudt og dræbt af sin bror. Hendes far sidder fængslet, tiltalt for 
at have beordret Ghazala dræbt, fordi hendes kærlighed til Emal krænkede hans 
ære. Han er også tiltalt for at have afsagt dødsdommen over Emal. Men Emal 
overlevede likvideringen. Det er i nævningetinget, vi for første og formentlig 
også sidste gang får historien om Ghazala og Emal.

Emal Khan ankommer til Østre Landsret i København under enorme sikker-
hedsforanstaltninger. En sort civil politibil med tonede ruder ruller over Kon-
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gens Nytorv, videre gennem Bredgade og drejer til venstre ad Fredericiagade. 
Der er uniformerede og civile politifolk overalt. De civilklædte kommer fra den 
særlige aktionsstyrke. De fl este er i jeans, sweatshirts og gummisko. Kun den 
lille grå spiralledning, der forbinder en radiomodtager med en øresnegl, afslører, 
at disse mænd er ude i et politimæssigt ærinde. 

Politiet i Slagelse, der har efterforsket likvideringen af Ghazala og drabsfor-
søget på Emal, har meget sikre beviser for, at Emal, her otte måneder efter at 
skuddene faldt foran Banegårdspladsen i Slagelse, fortsat er efterstræbt af det 
pakistanske miljø i København. 

Han har siden 23. september 2005 levet under politibeskyttelse og er i dag ud-
styret med ny identitet. (Det betyder, at han har fået et nyt navn, nyt cpr-num-
mer og en ny adresse). 

Derfor er sikkerhedsforanstaltningerne i og omkring landsretten ekstreme, 
da han skal afgive forklaring. Betjentene står strategisk posteret langs gitterheg-
net i Bredgade og på begge sider af Fredericiagade. Der er totalt stopforbud i hele 
området.

Hvilken indkørsel føreren af den sorte bil benytter, ved kun de politifolk, som 
er i området. Medlemmer af aktionsstyrken eskorterer Emal Khan ind i lands-
rettens hovedbygning. Gangene er ryddet for personale, da han føres frem til 1. 
afdeling.

Tilhørerne er forment adgang, da retsmødet principielt foregår for lukkede 
døre; men pressen har fået 11 pladser i det tilstødende lokale, hvor de ni tiltalte er 
placeret. Det er foruden Ghazalas far, Ghulam Abbas, hendes bror, Akhtar Ab-
bas, hendes farbror, Asghar Ali, (herefter og i sagen i øvrigt betegnet som Asghar 
Ali den Ældre), hendes morbror, Walayat Khan, hendes tante Perveen Khan, gift 
med Walayat Khan, hendes fætter, Asghar Ali, (herefter og i sagen i øvrigt beteg-
net som Asghar Ali den Yngre), samt tre taxachauff ører: Naweed Sharif, ansat i 
Ghazalas fars fi rma, Anser Iqbal, selvstændig vognmand, mens den tredje, Ghu-
lam Ahmed, er en bekendt til Ghazalas bror og ligeledes taxachauff ør.

I retssalen sidder tre juridiske dommere, 12 nævninger, tre reservenævninger, 
forsvarerne for de ni tiltalte, to anklagere, en tolk og en sekretær, som skal skrive 
Emals forklaring ned. 

Retsformanden, landsretsdommer Michael Lerche, beder Emal tage plads ved 
siden af tolken.

Emal sidder, så han ser direkte op på de tre dommere. Til venstre for dommer-
ne sidder rettens sekretær. Til højre for Emal sidder den ene af de to anklagere, 
vicepolitimester Jeanette Wincentz Andersen, som skal afhøre Emal. Skråt til 
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højre bag Emal sidder den anden anklager, vicestatsadvokat Jørgen Jensen. På 
hans venstre side sidder tolken, og lidt længere tilbage er nævningerne placeret. 
Bag Emal sidder de ni forsvarsadvokater. Desuden er hans bistandsadvokat til 
stede i retten.

Michael Lerche forklarer Emal, at han som vidne skal tale sandt; at de ni til-
talte sidder bag den grå væg, og at hans forklaring skal være tydelig, fordi mikro-
fon- og højttalersystemet ikke er optimalt.

Emal Khan taler lavmælt. Men hans forklaring er usvigelig sikker. Han efterla-
der ingen tvivl om, at det, han fortæller, har han gennemlevet tusinder af gange i 
sine tanker.

Ghazalas far kigger på højttaleren, farbroderen og morbroderen kigger på 
hinanden. Tanten lytter opmærksomt. Broderens øjne fl akker, da Emal på urdu 
fortæller, at han og Ghazala har kendt hinanden siden 2002. Ordene fl ænser sig 
langt ind i deres kroppe, da Emal afslører deres hemmelige forbindelse:  

”Ghazala ringede mest til mig ved to-tiden om natten, pakistansk tid. Hun 
trak stikkene til de andre telefoner i huset ud og brugte telefonen på sit værelse. 
Hendes familie måtte ikke få det mindste nys om vores forbindelse,” forklarer 
Emal Khan gennem sin tolk.

Faderen, broderen, onklerne og tanten sidder nærmest apatiske, som om de 
alle er ramt af et lammende slag, da Emal afslører, at han og Ghazala genså hin-
anden i foråret 2004, da Ghazala var i Danmark for at kunne overholde reglerne 
om visum og ophold i Pakistan:

 ”Vi mødtes i hemmelighed på en lille legeplads ved en børnehave bag hendes 
fars hus på Portlandsvej på Amager. Vi mødtes hver, eller hver anden dag. Vi sad, 
så vi kunne holde øje med, om der kom nogen. Hendes brødre og onkler kørte 
taxa om natten og sov om dagen, så vi mødtes som regel tidligt om morgenen. 
Nogle få gange besøgte Ghazala mig på min bopæl - et værelse, jeg havde lejet i 
Parmagade,” forklarer Emal.

Han fortæller videre, at hen over sommeren 2004, hvor Ghazala boede på 
Portlandsvej, bliver de forelskede og begynder at snakke om at gifte sig. De læg-
ger planer og er enige om, at han ikke må besøge hende, fordi det er for farligt. 
De ved, at deres forhold kan få konsekvenser. Hele tiden dukker spørgsmålet om 
familiens reaktion op.

Under retsmødet spørger anklageren, vicepolitimester Jeannette Wincentz 
Andersen, som det mest naturlige i denne verden, hvorfor Emal dog ikke bare 
bankede på døren på Portlandsvej og besøgte Ghazala?

”Det ville være rent selvmord,” lyder svaret ud gennem højttalerne. Emal 
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