
 

Jesidigutten Sahir* ble bortført av IS da han var 15 år. Han ble hjernevasket, torturert og han 
trenger hjelp til å vende tilbake til livet. 

Sahir (15) ble bortført av IS-soldater i Irak og sendt til Raqqa i Syria. Der ble han og 34 andre 
jesidi-gutter sultet, torturert og tvunget til å pugge koranvers og lære våpenbruk. Så ble de 
sendt i krigen for IS. «Jeg ble tvunget til å kjempe», forteller Sahir. «Det var enten det eller 
døden. Jeg hadde ikke noe annet valg. Det var utenfor min kontroll. For å overleve, kjempet 
jeg. Det er det verste som kan hende et menneske, det mest nedverdigende…» 

Ekstrem vold var normalt. Barnesoldatene kunne være så unge som seks år, og de ble tvunget 
til å utføre tortur og vold. De ble vitner til bestialske drap og voldtekter. Følelseslivet ble rasert.  

Som IS-soldat patruljerte Sahir en dag et område på motorsykkel. Plutselig ble han beskutt. 
Han ble truffet på to steder, og motorsykkelen krasjet. IS-krigerne tok ham til et sykehus hvor 
hånden hans ble operert. På sykehuset fikk Sahir uventet kontakt med onkelen sin, som igjen 
fikk hjelp fra en menneskesmugler til å frakte Sahir ut fra sykehuset. Sahir ble deretter overgitt 
til kurdiske styrker, som noen dager senere klarte å få ham hjelp til Irak.  

«Det er for mye å beskrive hvordan det føltes å se familien 
min. Jeg var så takknemlig. Jeg trodde aldri at jeg skulle 

komme hjem igjen», forteller Sahir. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Som barnesoldat for IS ble Sahir frarøvet alt en tenåring trenger av varme og trygghet. Under 
trusler, vold og manipulasjon ble han påtvunget en religion, et språk, verdier og handlinger 
som ikke var hans egne. Tidligere barnesoldater som Sahir er ofre – som har blitt tvunget til å 
være overgripere. De sliter nå med store søvnproblemer, hjertebank, «flashbacks», mareritt, 
angst og har store lærevansker.  

Sahir forteller: «Jeg kan aldri glemme det som hendte meg. Det er en del av meg, som et 
merke. Der er der for alltid. (…) Da jeg kom tilbake… ingen ga meg noen støtte, ingen rakte ut 
hånden. Det jeg søkte var bare noen som kunne bry seg om meg, støtte meg, si at ‘jeg er her 
for deg’. Noen som kunne legge hånden på skulderen min og si at alt skal bli bra… Det er dette 
jeg har søkt etter, og jeg har ikke funnet det.» 

*Sahir er ikke guttens egentlige navn, det er anonymisert av sikkerhetsgrunner. Hans historie er hentet fra Amnesty 
International sin rapport «Legacy of Terror» (juli 2020, www.amnesty.org). 

 

Det er mødrene og familien som er nøkkelen til å hjelpe 
barnesoldatene som har vendt tilbake fra IS-fangenskap. 
Mødrene står nærmest til å hjelpe barnesoldatene tilbake 
til livet. Men de er i villrede om hvordan de skal møte 
guttene, og er ofte selv traumatisert.  

Stefanusalliansen støtter et program på Hope Center i 
Irak for å nå ut til disse guttene. Programmet innebærer 
undervisning, hjelp og opptrening til mødrene, slik at de 
igjen kan hjelpe guttene hjemme til å mestre fortiden sin.  

http://www.amnesty.org/

