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Vejen væk fra Baalbeck Suzan Daoud Hent PDF Den 11. november 1992 er en mærkedag i Suzan Daouds liv.
Det var dagen, hvor hun og hendes familie landede i Danmark efter et liv som palæstinensiske flygtninge i en
libanesisk flygtningelejr i Baalbeck. Den dag i november fik Suzan og hendes familie overrakt nøglerne til
ikke bare en ny lejlighed ... men også et nyt liv. Siden da har Suzan Daoud opnået mere, end hun nogensinde
drømte om ville være muligt for den lille pige fra flygtningelejren. Hun har fået sig en uddannelse og et
arbejde, er blevet gift og har fået tre børn, har involveret sig i frivilligt arbejde i sit lokalmiljø og er ikke

mindst folkevalgt byrådsmedlem i Fredensborg Kommune. Undervejs har hun forsøgt at finde "hjem" �en ikke
helt nem udfordring, når man er vokset op i Libanon, føler sig som palæstinenser i hjertet, men har skabt
rammen for sig selv og sin familie i Danmark. ANMELDELSER "Flot og modig bog om hendes vej fra

flygtningelejren Baalbeck," skriver Frederiksborgs Amts Avis om Suzan Daouds "Vejen væk fra Baalbeck" -
og tilføjer "rigtig god læsning." "[D]et er en lille fin bog om en vellykket integration, og om hvordan det er at
vokse op i Danmark som flygtning, og det er en bog, som er god at få forstand af." -Anne Grete Jacobsen
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Den 11. november 1992 er en mærkedag i Suzan Daouds liv. Det var
dagen, hvor hun og hendes familie landede i Danmark efter et liv
som palæstinensiske flygtninge i en libanesisk flygtningelejr i

Baalbeck. Den dag i november fik Suzan og hendes familie overrakt
nøglerne til ikke bare en ny lejlighed ... men også et nyt liv. Siden da
har Suzan Daoud opnået mere, end hun nogensinde drømte om ville
være muligt for den lille pige fra flygtningelejren. Hun har fået sig
en uddannelse og et arbejde, er blevet gift og har fået tre børn, har
involveret sig i frivilligt arbejde i sit lokalmiljø og er ikke mindst
folkevalgt byrådsmedlem i Fredensborg Kommune. Undervejs har
hun forsøgt at finde "hjem" �en ikke helt nem udfordring, når man er



vokset op i Libanon, føler sig som palæstinenser i hjertet, men har
skabt rammen for sig selv og sin familie i Danmark.

ANMELDELSER "Flot og modig bog om hendes vej fra
flygtningelejren Baalbeck," skriver Frederiksborgs Amts Avis om
Suzan Daouds "Vejen væk fra Baalbeck" - og tilføjer "rigtig god
læsning." "[D]et er en lille fin bog om en vellykket integration, og

om hvordan det er at vokse op i Danmark som flygtning, og det er en
bog, som er god at få forstand af." -Anne Grete Jacobsen
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