Daniel Rye: “Jeg kunne have været din bror, søn eller nabo!” Et foredrag
om fangenskab i ”ondskabens baggård”.
D. 10. april fra 19.00-22.00 var vi i 9 klasse på skolen sammen med 170 andre tilhørere fra by og omegn for
at høre en helt utrolig historie. Daniel Rye, en ung mand som havde været tilfangetaget i 13 måneder af det
vi i dag kalder ISIS, kom og fortalte sin rystende historie. Han var tidligere elitegymnast, tømrer drop out og
nu fotograf/fotojournalist.
Han var rejst til Syrien, midt i borgerkrigen fordi, han ville finde ud af, hvorfor folk ville forlade alt det, de
havde kæmpet for til fordel for at flygte nordpå. Han blev taget til fange fordi, de troede, han var spion.
Han blev udsat for frygtelig tortur. Han prøvede både at stikke af og at kvæle sig selv. Men uden held. Han
mødte mange mænd, da han sad inde, og nogle blev han rigtig gode venner med. De lærte hinanden ting og
fortalte lange, fantastiske historier. En dag kom han hjem til sin familie igen. Men ikke alle gjorde det, og
nogle er enten dernede endnu eller blevet dræbt.
Selvom historien er utrolig sørgelig og intens, formåede Daniel stadig at få publikum til at grine med sine
jokes og indlevelse. Han kom med en masse forskellige syn på ting i verden. Han kom med en stor viden og mening ift. verdens kommende udfordringer.
Han vidste nøjagtig, hvornår publikum ville være mest stille, - det skete, da han begyndte at snakke om de
mest frygtelige øjeblikke, rummet blev trykket og man opfattede Daniels historie på en helt anden måde,
end hvis vi havde læst om det i skolen. Han kom med nogle råd, som vi unge mennesker især kan bruge i
fremtiden. Et citat, som vi vil huske ham for, er “Jeg fik det bedste ud af det, jeg nu engang havde.” At
foredraget tog en time mere end vi havde fået at vide, gjorde ikke det helt store, da hans historie var så
utrolig spændende, at det ville være forkert at smutte, inden vi hørte slutningen.
Selvom slutningen skred fra historien, var det alligevel et foredrag, man vil huske - og tage med os
fremover. Han signerede skolens bog “Ser du månen, Daniel” med ordene: “Husk at gå efter jeres
drømme!” - og det vil vi forsøge at opfylde.
Tak til ”Den dynamiske landsby” for at invitere os.

Skrevet af Julie, Freja og Frederikke. 9a.










Lillesøsteren Christina lader som om intet er hændt og går derfor stadig i gymnasiet
Det er ved at være 5 år siden
Han blev “kendt” fordi han kom i medierne tit
Daniel Muldyr (Han kaldenavn, der hvor han en af gangene sad fanget)
Steven, David, Allan og James (Daniels nære venner) blev henrettet på film. Peter tog sit
eget liv
John og Louisa sidder stadig dernede, hvis de stadig er i live
Obama stod op og erklærede at Amerikanerne ville lave en reference der skulle
bekæmpe islamisk stat (De erklærede krig)
Han har udgivet over 250 foredrag omkring hans tid som gidsel i Syrien

