
Onsdag den 2. februar 2011

39. årgang nr. 5

Ta’ ud i byen
Kulturguiden for 

Silkeborg og omegn

- I Danmark er der så mange muligheder, og finder 
man nøglen, kan man åbne alle døre. Men man skal 
være aktiv og selv søge nøglen. Hvis man vil integreres, 
skal man ikke ligge hjemme på sofaen og se tv. Og har 
man valgt at bo i Danmark, bør man også søge at blive 
integreret.

Ordene kommer fra irakiskfødte frisør Abnir Isam al 
Jazrawi, der driver New Style på Vestergade.

Abnir kom til Danmark som flygtning i 1999 og er 
denne uges person i »Bagbutikken«.

- Finder man 
nøglen, kan man 
åbne alle døre
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- Det meste i Danmark er faktisk ret nemt, men det handler lige om at lære, hvordan man skal gøre. Der er 
nogle regler, der skal følges. Men gør man det, går det, siger Abnir Isam al Jazrawi.

Da Abnir Isam al Jazrawi kom til 
Danmark i 1999, søgte han med  
det samme at blive en del af det 
danske samfund

Tekst og foto: Peter Bruvik-Hansen

Det sorte hår, den mellemøstlige glød og 
ikke mindst den tydelige »arabiske« accent 
fornægter sig ikke.

Abnir Isam al Jazerawi er født under 
sydligere himmelstrøg end den tempere -
rede danske, og havde det ikke været for 
den irakiske diktator Saddam Hussein, 
uroligheder og udsigt til krig, kunne Abnir 
i dag have drevet frisørsalon i den irakiske 
hovedstad Bagdad.

For som det var tilfældet for en stor 
del af familien, kom også Abnir i lære 
som frisør, og skulle have fungeret som 
sådan - hvis altså ikke landets politiske og 
militære situation forårsaget af Sadam 
Hussein, satte en stopper for det.

- Jeg havde gode venner i Danmark, og 
de foreslog os at flygte til Danmark, siger 
Abnir, der sammen med familien rejste til 
Danmark og søgte om opholdstilladelse.

Man skal være aktiv
Trods den store omvæltning forsøgte 
Abnir fra begyndelsen at tilegne sig den 
danske levevis, og det foregik helt bogsta -
veligt ved at møde danskerne.

- Den eneste måde man kan lære sproget 
er at komme ud på gaden og møde dan -
skerne. Så man skal snakke med naboerne 
og alle andre dansker, man møder. Hvis 
man skal have en god integration, skal 

man ud og snakke med folk. Man skal ikke 
ligge hjemme på sofaen og se tv. Man skal 
selv være aktiv, siger Abnir, der netop har 
afsluttet to ugers renovering af Salon New 
Style på Vestergade, som han overtog i 
2003.

For det handler om at forny sig og se på 
muligheder i stedet for begrænsninger. Og 
når det gælder samspillet med »indfødte« 
danskere, er det vigtigt at respektere den 
måde, de lever på.

Respekten for andre
- Som fremmed skal man huske at respek -
tere det samfund, man er kommet til. Når 
man selv har valgt at flytte til landet, skal 
man også respektere måden, man lever på 
i det land, siger Abnir, der valgte at tage 
dansk frisøruddannelse, selv om havde 
en frisøruddannelse med i bagagen fra 
Bagdad.

- Uddannelse er en god møde at lære 
andre mennesker at kende på. En god 
måde at lære danskerne at kende. At være 
frisør er et meget »privat« arbejde. Det 
duer ikke, hvis man ikke kan snakke med 

sine kunder og ved, hvad der rører sig, 
siger Abnir.

Er langt fra familien
Og noget må han gøre rigtigt. I hvert 
tilfælde mener han selv, at omkring 99 
procent af hans kunder er »danskere«. Og 
en del af dem bemærker, at de har været 
for længe om at finde vejen ind i New 
Style.

- Men når først de sidder i stolen finder 
de ud af, at der ikke er forskel på mig og en 
anden frisør, siger Abnir og smiler.

Privat er han gift med irakiskfødte 
Susan og sammen har de tre små piger, 
hvoraf den ældste begynder i skole efter 
sommerferien. Alle føler sig godt tilpas i 
Danmark, og pigerne taler udelukkende 
dansk. Den største familiære udfordring 
er afstanden til bedsteforældrene og den 
øvrige familie, der er bosat i henholdsvis 
Norge og Canada.

- Susans forældre bor i Canada, og mine 
forældre og to brødre bor i Norge. Specielt 
Toronto er langt væk, og det er svært at 
holde kontakten. Det er svært for bedste -

forældrene at følge deres børnebørn og 
svært for børnene at få et godt forhold 
til deres bedsteforældre, siger Abnir, der 
helt praktisk mærker udfordringen, når 
børnehaven har »Bedsteforældredag«

Sådan må det være
- Men så er vores nabo rigtig god til at gå 
hen i børnehaven. Så tager min ældste 
datter hende i hånden og forklarer de 
andre i børnehaven, at hendes bedstefor -
ældre bor i Canada, men at hun har taget 
naboen med, siger Abnir og smiler.

Og med hans forældre bosiddende 
i Norge bliver det også kun til to til tre 
besøg årligt. Og det er for lidt, lyder det 
fra Abnir, der samtidig pointerer, at det 
nødvendigvis må være sådan, når man nu 
har valgt at leve, som man har.

- Jeg har mange danske venner, der har 
deres forældre på Sjælland. Og de ser ikke 
deres forældre mere, end jeg gør. Men 
man må respektere den måde, man vælger 
at leve sit liv på. Sådan er samfundet 
bygget op. Men det er da bestemt en helt 
anden måde at leve på end i Bagdad, hvor 
jeg havde onkler, tanter og fætre lige i 
nærheden. Her i Danmark har man ikke 
den samme familiefølelse, siger Abnir og 
tilføjer.

Man har selv nøglen
- Men vi har valgt at bo i Danmark og 
valgt, at vores børn skal vokse op her. 
Vores børn skal integreres i det danske 
samfund, og det er her, de skal have deres 
uddannelse, siger Abnir.

Den ældste datter har allerede valgt 
fremtidig levevej. Hun skal

- Husk at respektere det samfund, 
du er kommet til

Uddannelse er en god møde at lære andre mennesker at kende på. 
En god måde at lære danskerne at kende. At være frisør er et meget 
»privat« arbejde. Det duer ikke, hvis man ikke kan snakke med sine 
kunder og ved, hvad der rører sig

Abnir Isam al Jazrawi
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indehaver af salon New Style i Vestergade  
- uddannet frisør i Bagdad og i Danmark
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- Hvis man skal have en god integration, skal man ud og snakke med folk. Man skal ikke ligge hjemme på 
sofaen og se tv. Man skal selv være aktiv, siger Abnir Isam al Jazrawi, der efter to ugers lukning og total-
renovering har genåbnet New Style.

 være frisør som sin far. Og det gør 
naturligvis Abnir glad, selv om han 

gerne ser, at hun også får en anden uddan -
nelse.

- Frisør er et godt job, men jeg synes, de 
skal have en anden uddannelse. Danmark 
har så mange muligheder. Man har selv 
nøglen, så det gælder om at åbne døren. 
Det meste i Danmark er faktisk ret nemt, 
men det handler lige om at lære, hvordan 
man skal gøre. Der er nogle regler, der 
skal følges. Men gør man det, går det, siger 
Abnir, der under Muhammedkrisen flere 
gange valgte at stå vagt ved den danske 
kultur og forsvare dansk levevis

Følg dansk tradition
Det sket eksempelvis på en rejse til Syrien, 
hvor han brugte fire timer i lufthavnen i 
Damaskus på at forsvare de danske Muham -
medtegninger og dansk journalistik.

- De så, jeg havde et dansk pas, og så ville 
de høre, hvorfor danskerne var sådan, og 
hvorfor aviserne skrev, som de gjorde. Så 
måtte jeg forklare dem, at det ikke var som 
i Mellemøsten, hvor aviserne mange gange 
skal have lov til at skrive historier og trykke 
tegninger. I Danmark må journalisterne og 
aviserne skrive det, de vil. Og hvis avisen 
for eksempel vil skrive, at kommunen ikke 
fungerer så godt, så er det i orden. Og hvis 
man rejser til Danmark, skal man respektere 
den måde, man lever på her. Hvis man 
vælger at flytte til Danmark, skal man søge 
at blive integreret. Og man skal ikke gå 
ud på gaden med sine egne traditioner og 
forsøge at lave om på danskernes samfund. 
Har man sine egne traditioner, skal man 
beholde dem hjemme. Men ude i samfundet 
skal man følge de danske traditioner og 
de danske regler. Det er det vigtigste, siger 
Abnir Isam al Jazrawi.
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