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Jamie Nabozny
JAMIE NABOZNY
ALDER: Født i 1975
BOR: I Minneapolis, USA
FAMILIE: Gift med Bo
FØDT: Wisconsin, USA
KÆMPER FOR: 
Antimobning og rettigheder til LGBTI+personer

I gennemsnit er der to mobbeofre i hver dansk 
skoleklasse. I USA er mobningen så slem, 
at den har drevet elever til selvmord. En af 
dem, der tog kampen op mod den ydmygende 
behandling, er Jamie Nabozny. Han sagsøgte 
sin skole for ikke at tage ansvar for at løse 
problemerne.

Alle fotos: Privat

LGBTI+
Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender og Intersex. 

Du kan læse mere her: 
mediekonkurrence.
amnesty.dk/partner
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JAIME FORSØGER SELVMORD

Jamie var så chokeret, at han gik hjem fra 
skole. Her fortalte han sine forældre, hvad 
der var sket. Hans forældre tog det meget 
alvorligt og arrangerede et møde med 
skolens leder og forældrene til de børn, der 
havde givet Jamie tæv. På mødet sagde 
skolelederen:

“Drenge er drenge, og hvis jeres søn vil 
skilte så meget med, at han er bøsse, så må 
han forvente, at den her slags ting sker.”
Skolelederen gav med andre ord grønt lys 
for, at mobningen af Jamie kunne fortsætte. 
Det gjorde den, og den blev meget værre. 
Faktisk så slem, at Jamie Nabozny forsøgte 
at begå selvmord og efterfølgende var ind-
lagt på en psykiatrisk ungdomsafdeling. 

“JEG VILLE FORTÆLLE 
MIN HISTORIE. 
JEG VILLE TALE OM 
MOBNING IGEN.”

amie Nabozny gik i 7. klasse, da mobningen begyndte. 
“Jeg var hverken interesseret i piger eller sport, så der var en række grunde 
til, at jeg stak ud og blev et mål for mobningen. Og så var jeg tilfældigvis også 
bøsse,” husker Jamie tilbage. 

Han tog fat i lærere og skolelederen for at få hjælp til at stoppe mobningen. 
Skolelederen sagde, at han “ville tage sig af det.” 
Men der skete ikke noget – mobningen fortsatte, og den tog til.
Jamie blev en dag passet op af en flok børn, der skubbede ham ind i en bås på 
skolens toiletter og tævede ham.
“Nu må skolelederen da gøre noget!” tænkte Jamie.
Men da han gik til skolelederen, så fik Jamie i stedet denne besked:
“Jamie, hvis du vil skilte så meget med, at du er bøsse, så vil sådan nogle ting ske 
for dig.”

J

WISCONSIN
MINNEAPOLIS

FN’S VERDENSERKLÆRING
 Diskrimination (art. 2)

 Tortur, vanærende og 
 umenneskelig behandling (art. 5)

 Alle har ret til lige beskyttelse mod 
         enhver forskelsbehandling (art. 7) 

 Retten til uddannelse (art. 26)

USA



Jamie Nabozny 
fortæller i dag sin 
historie på skoler.
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BEFAMLET OG FORSØGT ‘VOLDTAGET’

I 8. klasse begyndte Jamie igen i skole. To af de drenge, der havde 
mobbet mest tidligere, skruede endnu mere op for uhyrlighederne. En 
episode står særligt stærkt i voksne Jamies erindring:

“De begyndte at befamle mig og tog fat i mig og skubbede mig ned 
på gulvet, hvor de lod, som om at de voldtog mig foran hele klassen.”

Efter overfaldet løb Jamie op til skolelederens kontor. Drengene havde 
flået hans T-shirt i stykker, og Jamie græd. Men i stedet for at få 
hjælp, så fik Jamie at vide, at skolelederen ikke havde tid til at snakke 
med ham. Efter denne episode forsøgte Jamie atter at tage livet af sig. 
Det lykkedes heldigvis ikke. 
Jamie begyndte et stykke tid efter på gymnasiet. Han håbede, at det 
ville blive bedre, da der jo ikke var nogen, der kendte ham. 

TISSET PÅ OG TÆSKET

Kort efter skolestart på gymnasiet blev der føjet et nyt kapitel til 
Jamies mareridt: En flok drenge tvang ham ind på drengetoilettet, 
hvor de tissede på ham. 
Rektorens reaktion? 
Han bad Jamie gå hjem og skifte tøj. 

Jamie brugte de næste år af sin gymnasietid på hele tiden at regne 
ud, hvordan han kunne være mest usynlig for sine fjender, men en 
dag, da han sad på på gulvet med sine bøger, fandt mobberne ham. 
En af dem sparkede bøgerne ud af hænderne på Jamie og sagde:
“Rejs dig op og slås, svans.”
Da Jamie forsøgte at rejse sig, sparkede de ham. Igen og igen. Jamie 
var efterfølgende så ilde tilredt, at han måtte på hospitalet, hvor han 
blev opereret for indre blødninger og en sprængt milt. 

Jamie sammen med 
sin mand Bo. De håber på 
snart at kunne starte en 
familie. 
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FLYGTER TIL STORBYEN

Efter hospitalsindlæggelsen vidste Jamie, at han aldrig nogensinde ville 
være i sikkerhed på gymnasiet. Han besluttede sig for at søge tilflugt i 
storbyen Minneapolis 300 kilometer hjemmefra. Det var nemlig det eneste 
sted, Jamie vidste, at der var andre homoseksuelle. 
Jamie var lige fyldt 17 år, da han ringede til sine forældre for at fortælle om 
sin store beslutning:

“I ved, hvor slemt det 
er for mig i skolen, lad 
mig bo her, så jeg kan 
være i sikkerhed.”

Forældrene syntes, at 
det var meget svært, at 
deres søn var nødt til at 
bo så langt væk, men 
accepterede, at det var 
nødvendigt. 

SEKS MILLIONER I ERSTATNING 
I Minneapolis kom Jamie i kontakt med en organisation, der kæmpede for bøsser og 
lesbiskes rettigheder. De mente, at han skulle sagsøge sin gamle skole, fordi de havde 
brudt loven ved at ignorere mobningen.
Jamie syntes først, at det var lidt skørt, men ringede så til sin mor, der sagde:
“Der er alt for mange børn, der lider. Nogen er nødt til at sige, at det her er forkert. Du 
har styrken til at kæmpe. Du er nødt til at gøre det.” 

Jaime lagde sag an med hjælp fra et meget anerkendt advokatfirma. De vandt over de 
to skoleledere fra grundskolen og rektoren fra gymnasietiden. Det viste sig nemlig, at 
der i staten Wisconsin var vedtaget en lov, der kriminaliserede diskrimination af elever 
på baggrund af deres seksuelle orientering. Skolelederne havde altså brudt loven. I 
USA er den slags dyrt, og efter et forlig blev Jamie Nabozny tilkendt en erstatning på 
900.000 dollars. Det svarer til omkring seks millioner danske kroner. 

JAMIE BLIVER AKTIVIST

“Jeg tænkte, at den (retssagen red.) sendte en klar besked om, at hvis 
du diskriminerer LGBTI+piger og drenge, så kommer det til at koste dig 
dyrt. Helt naivt troede jeg, at tingene ville ændre sig fra den ene dag til 
den anden.”

Men det gjorde de ikke. 

15 år efter retssagen kunne Jamie læse og se mediehistorier om børn, der havde 
begået selvmord, fordi de var blevet mobbet på grund af deres seksuelle orientering. 
Det fik Jaime til at springe ud som aktivist.
Han tager nu rundt på skoler og konferencer og fortæller sin historie til alle, der vil 
lytte. Han opfordrer til, at vi bliver bedre til at forebygge mobning. Han peger på, at det 
kræver, at vi alle bliver mere empatiske, og at lærere og pædagogisk personale bliver 
bedre uddannet til at håndtere mobning, hvis den opstår. 
“Det er vigtigt at forstå, at det ikke er, fordi der er flere selvmord eller mere mobning 
mod homoseksuelle. Det er kun, fordi der er nogen, der sætter fokus på det nu. Det her 
har foregået i meget lang tid.”

Kilder: bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2018/05/Temarapport-om-mobning-2017.pdf

THE SOUTHERN POVERTY LAW CENTER presents a TEACHING TOLERANCE film “BULLIED: A STUDENT, A SCHOOL AND A CASE THAT MADE HISTORY”   a BILL BRUMMEL PRODUCTIONS documentary   
associate producer JAMIE HEBERT  composer JAMIE DUNLAP   directors of photography JOHN RHODE & JASON NEWFIELD   editor DAN WOLFMEYER   

executive producer RICHARD COHEN   produced and written by BILL BRUMMEL  directed by BILL BRUMMEL & GEOFFREY SHARP

visit us online at WWW.TEACHINGTOLERANCE.ORG

A Student, a School and a Case that Made History

BULLIED
SOUTHERN POVERTY LAW CENTER presents

A TEACHING TOLERANCE  DOCUMENTARY
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MERE OM JAMIE
 Safe School Advocate: På 

 jamienabozny.com ligger der 
 interviews, videoer og links til fakta.

 Dokumentaren ‘Bullied’ (30 min.): 
 vimeo.com/30915646

 Sociale medier: facebook.com/
 Jamie-Nabozny-137340552975251 
 og twitter.com/Jamie_Nabozny

Kilde: Jamienabozny.com

JUSTICE WARRIORS
Materialet består af denne case og tre andre cases samt 
tilhørende lærervejledninger. 
Materialet er målrettet 7.-10. klasse. Materialet er gratis. 
Redaktionen er afsluttet august 2019.
Redaktion: Signe Poppenbøll Hansen (ansv.), 
Lene Vendelbo / vendelbokommunikation.dk (skribent)
Layout: Tina Schembecker / eye-on-you.com

Materialet er udviklet sammen med Robert F. Kennedy Human 
Rights og støttet af Østifterne.

AMNESTY INTERNATIONAL
Gammeltorv 8, 5. sal
1457 København K
Tlf. 33 45 65 65
www.amnesty.dk/undervisning
E-mail: undervisning@amnesty.dk

SPEAK TRUTH TO POWER

ROBERT F.
KENNEDY
HUMAN
RIGHTS
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