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Et løft af sløret Rushy Rashid Hent PDF „Det, jeg godt kan lide ved Rushy Rashid og hendes bøger, er, at hun
på én gang har stor kærlighed til sin familie og familiens kultur. Samtidig med at hun hudløst beskriver det
umulige ved at presse denne kultur ned over børn og unge, der vokser op i Danmark. Hendes beskrivelser af
familietraditionerne, bryllupsritualerne osv. er farverige og kærlige, så man forstår rigdommen og skønheden i

den pakistanske kultur. Samtidig med at hun ikke skjuler den absolutte nødvendighed i at bryde med
familiens kollektive tænkemåde. I Danmark er det den enkeltes lykke, der er målet, også for familierne. I

hjemlandet er det familiens tarv, der er afgørende. Hvad der er godt for familien, er også godt for den enkelte.
Denne modsætning giver smertelige konflikter og blødende sår, når de unge må skuffe deres forældre og

træffe valg, som familien i hjemlandet hverken forstår eller respekterer. Rushy Rashid har selv truffet sådanne
smertelige valg. Hun har heldigvis ikke glemt sine forældreskultur. Hendes opgør er et kærligt opgør. Det er
derfor, hun er værd at læse, også i genoptryk!“ Fra Bertel Haarders forord „Man kan læse stabelvis af tykke
bøger fra biblioteket om indvandrere og integration. Det bliver man meget klogere af. Man kan også bruge tre
timer på at læse Rushy Rashids bog. Den giver samme effekt.“ Orla Borg, Morgenavisen Jyllands-Posten
Rushy Rashid Højbjerg (f. 1968) arbejder i dag som journalist, forfatter, foredragsholder, debattør og meget

mere. Et løft af sløret er Rushy Rashids debutbog, hvori hun beskriver sin egen udvikling fra en ung
pakistansk pige til en moderne „paki-dansk“ kvinde.

 

„Det, jeg godt kan lide ved Rushy Rashid og hendes bøger, er, at hun
på én gang har stor kærlighed til sin familie og familiens kultur.
Samtidig med at hun hudløst beskriver det umulige ved at presse
denne kultur ned over børn og unge, der vokser op i Danmark.

Hendes beskrivelser af familietraditionerne, bryllupsritualerne osv. er
farverige og kærlige, så man forstår rigdommen og skønheden i den
pakistanske kultur. Samtidig med at hun ikke skjuler den absolutte
nødvendighed i at bryde med familiens kollektive tænkemåde. I

Danmark er det den enkeltes lykke, der er målet, også for familierne.
I hjemlandet er det familiens tarv, der er afgørende. Hvad der er godt



for familien, er også godt for den enkelte. Denne modsætning giver
smertelige konflikter og blødende sår, når de unge må skuffe deres
forældre og træffe valg, som familien i hjemlandet hverken forstår
eller respekterer. Rushy Rashid har selv truffet sådanne smertelige
valg. Hun har heldigvis ikke glemt sine forældreskultur. Hendes

opgør er et kærligt opgør. Det er derfor, hun er værd at læse, også i
genoptryk!“ Fra Bertel Haarders forord „Man kan læse stabelvis af
tykke bøger fra biblioteket om indvandrere og integration. Det bliver

man meget klogere af. Man kan også bruge tre timer på at læse
Rushy Rashids bog. Den giver samme effekt.“ Orla Borg,

Morgenavisen Jyllands-Posten Rushy Rashid Højbjerg (f. 1968)
arbejder i dag som journalist, forfatter, foredragsholder, debattør og
meget mere. Et løft af sløret er Rushy Rashids debutbog, hvori hun

beskriver sin egen udvikling fra en ung pakistansk pige til en
moderne „paki-dansk“ kvinde.
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