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TALÁN MINDENKI ISMERI A SZOMÁLIAI LÁNY TÖRTÉNETÉT, AKI A FÉL VILÁGON ÁTKELVE, GYEREKKÉNT MENEKÜLT EL AZ OTTANI NŐK SORSA ÉS  
A KÉNYSZERHÁZASSÁG ELŐL, HOGY AZTÁN MAGYARORSZÁGON SIKERES MODELLKARRIERT FUSSON BE – AKI NEM, AZ JÁRJON UTÁNA. MI 

VISZONT NEM A MÚLTRÓL, HANEM A JELENRŐL, A SZABADSÁG ÁRÁRÓL, KULTURÁLIS KOMPROMISSZUMOKRÓL ÉS BALUL SIKERÜLT RANDIKRÓL 
IS BESZÉLGETTÜNK KAFIYA SAIDDAL, EGY ÉBENFEKETE BŐRŰ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRRAL.

PERHAPS EVERYONE KNOWS THE STORY OF THE SOMALI GIRL WHO CROSSED HALF THE WORLD AS A CHILD TO ESCAPE FORCED MARRIAGE 
AND THE FATE OF WOMEN THERE, AND THEN HAD A SUCCESSFUL MODELING CAREER IN HUNGARY – IF YOU DON’T, READ UP ON IT. 

HOWEVER, WE DIDN’T TALK WITH KAFIYA SAID, THE EBONY-SKINNED HUNGARIAN CITIZEN, ABOUT THE PAST BUT ABOUT THE PRESENT, 
THE PRICE OF FREEDOM, CULTURAL COMPROMISES AND DATES THAT WENT AMISS.

Az álmok három nyelve

dreamsdreams
the three languages of

 What is the first thing that comes to your mind about Hun-
garian culture?
 Thinking of the whole culture, perhaps the food. I remem-
ber when I arrived at the children’s home in Fót, we always 
made lunch together there, and one day we had pasta with 
jam. Almost everyone there was a refugee, and we were not 
used to eating pasta with jam, it is supposed to be salty! 
(laughs) We just blinked at each other, trying to figure out 
what it was, and they said, well, this was lunch! That was per-
haps the weirdest thing I came across.
 And the unusual thing about people was that when you 
ask someone here, “How are you?,” they start telling you in 

 Mi az első dolog, ami eszedbe jut a magyar kultúrával kap-
csolatban? 
 Az egész kultúrát nézve talán az ételek. Emlékszem, amikor 
megérkeztem a fóti gyermekotthonba, ott mindig közösen ké-
szült az ebéd, és az egyik nap lekváros tészta volt. Ott majdnem 
mindenki menekült volt, és mi nem szoktuk meg, hogy lekvárral 
is lehet enni a tésztát, nálunk az sósnak számít! (nevet) Csak 
pislogtunk egymásra, hogy mi ez, ők meg mondták, hogy hát, ez 
az ebéd! Ez volt talán a legfurcsább dolog, amivel találkoztam. 
 Az emberekkel kapcsolatban pedig az volt a szokatlan, hogy 
amikor itt megkérdezed valakitől: „Hogy vagy?”, hosszú monda-
tokban kezdi mesélni, hogy ez történt, meg az történt. 
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Ha Szomáliában valakitől ezt kérdezed, csak rávágja, hogy min-
den szuper, de azt nem szokták elmondani, hogy mi történt ve-
lük, és ténylegesen hogyan vannak.

 Most már elég régóta itt élsz. Mennyire tartod magad ma-
gyarnak és mennyire tartod magad szomáliainak?
 Hmm. Mindig azt szoktam mondani, hogy én elsősorban 
Kafiya vagyok, vagy ahogyan a divatszakmában ismernek, Rea. 
Ugyanannyira vagyok szomáliai, amennyire most már magyar 
is, de nem hely alapján határozom meg magam. Én elsősorban 
én vagyok, aztán jöhet minden más. De leginkább csak Kafiyá-
nak gondolom magam.

 Van olyan dolog, amit magaddal hoztál és máig benned él 
az ottani kultúrából?
 Soha nem mondom el, ha valami fáj. Amikor rossz napom 
van, nem mondom ki, nem beszélek róla, inkább megtartom 
magamnak. Maximum az után beszélek róla, miután már meg-
oldottam a problémákat. 

 Ez egyébként jellemző az afrikai emberekre? A legbelsőbb 
félelmeket mindenki megtartja magának, hogy erősnek tűn-
jenek?
 Igen. Szomáliában úgy tartja a mondás, hogy ha éhezel, kend 
be magad olajjal, hogy senki ne lássa, mennyire száraz a bőröd, 
ne lássák, hogy éhes vagy. Ezt az anyukám is gyakran mondogat-
ta, és ez nagyon bennem maradt.

 Neki sokáig nem mondtad el, hogy felvetted az európai 
életstílust, mert féltél, hogy nem lenne büszke rád. Pedig nyil-
ván nem azért segített megszökni Szomáliából, hogy ugyanazt 
az életet éld máshol, ami elől elmenekültél... 
 Nyilván, de ezek nagy belső vívódások. Úgy éreztem, hogy 
azzal, hogy elmondom, én már Európában élek, megtaláltam 
magamat, szabad vagyok és boldog és azt csinálom, amit aka-
rok, az önző dolognak tűnik, miközben ők ugyanúgy élnek Szo-
máliában, ahogy eddig. Nem akartam önző lenni. De végül is 
elmondtam.

 Felszabadító volt a megkönnyebbülés?
 Igazából nem annyira. A legtöbb dolgot, hogy nem viselek 
kendőt, hogy európaiként öltözködöm és élek, azokat elfogadta, 

long sentences that this has happened and that has happened. 
If you ask someone in Somalia that, they’ll just answer that 
everything is great, but they don’t usually tell you what hap-
pened to them and how they actually are.

 You’ve been living here for quite some time now. How 
much do you consider yourself Hungarian and how much do 
you consider yourself Somali?
 Hmm. I always say that first and foremost I’m Kafiya, or as 
they know me in the fashion world, Rea. I am as much Somali 
as I am now Hungarian, but I do not define myself by place. 
First and foremost, I am me, and everything else can come 
after that. But most of all, I think of myself as Kafiya.

 Is there anything you brought with you from the culture 
there that still lives in you?
 I never say anything if something hurts. When I have a bad 
day, I don’t say it aloud, I don’t talk about it, I prefer to keep it 
to myself. At most I will only talk about it after I have solved 
the problems.

 Is this typical of African people? Does everyone keep their 
innermost fears to themselves to make themselves seem 
strong?
 Yes. In Somalia, there is a saying that if you are starving, 
put oil on your body so that no one can see how dry your skin 
is, so that no one can see that you are hungry. My mom also 
used to say that a lot, and it really stuck with me.

 You didn’t tell her for a long time that you had adopted the 
European lifestyle because you were afraid she wouldn’t be 
proud of you. But obviously she didn’t help you escape Soma-
lia to live the same life you escaped somewhere else…
 Obviously, but these are great internal struggles. I felt that 
by telling her that I was living in Europe now, that I had found 
myself, that I was free and happy and doing what I want would 
seem selfish while they are living the same life in Somalia as 
before. I didn’t want to be selfish. But I told her in the end.

 Was the relief liberating?
 Actually, not so much. She has accepted most of the things, 
for example that I don’t wear a headscarf, I dress and live as 
a European, but she hasn’t accepted that I have converted to 
Christianity. Later I thought that perhaps I shouldn’t have 
told her that.

 Was religion the only thing she didn’t accept?
 Yes, that was the only one. And not because they hate 
Christians, but because they can’t even imagine that there can 
be any other truth besides what they believe in.

 Faith, Islam is a very important part of African culture. 
Why did you decide to convert to Christianity?

de azt, hogy áttértem a keresztény hitre, azt nem. Utólag gon-
dolkodtam, hogy ezt talán nem is kellett volna elmondanom 
neki.

 A vallás volt az egyedüli dolog, amit nem fogadott el?
 Igen, ez volt az egyetlen. És nem azért, mert mondjuk utálják 
a keresztényeket, hanem azért, mert nem tudják elképzelni sem, 
hogy létezhet más igazság azon kívül is, amiben ők hisznek.

 A hit, az iszlám nagyon fontos része az afrikai kultúrának. 
Miért döntöttél úgy, hogy áttérsz a keresztény hitre?
 Mindig is kíváncsi típus voltam. Mindig érdekelt, hogy a fiúk 
miért csinálhatnak egyes dolgokat, a lányok pedig miért nem. 
Apukám hároméves koromban hagyott el bennünket, mert ő fi-
úkat akart, de anyukám három lányt szült neki. Érdekelt, hogy 
ha a vallás szerint élünk, akkor hogyan mondhat nemet valaki  
a saját gyerekeire csak azért, mert azok nem fiúk. Érdekelt, hogy 
a férfiaknak miért lehet akár négy feleségük, miközben a nőknek 
kötelességük engedelmeskedni – különben az isten mérges lesz 
rájuk. De miért lenne rám mérges isten azért, mert nem csiná-
lom azt, amit a férjem szeretne? Ezek mindig bennem voltak, 
persze választ sosem kaptam, mert ott nem lehet ilyeneket kér-
dezni. Nem lehetett más vallásról könyveket olvasni, még csak 
tájékozódni sem, pedig attól, hogy elolvasol egy könyvet, még 
nem lesz teljesen más a véleményed.
 Aztán idejöttem, és megismerkedtem az akkori barátommal, 
aki egy nagyon vallásos családban nőtt föl, keresztény családban. 
Mivel én az iszlámot hoztam magammal, sok vitánk volt. De 
ezek építő viták voltak, sokat beszélgettünk sok mindenről, és 
végül úgy döntöttem, hogy hozzám ez az értékrend áll közelebb.

 Azért, mert a keresztény vallás – még ha abban is vannak 
vitatható dolgok – a családot részesíti előnyben? 
 Egyrészt igen. Meg tudod, én menekültként jöttem ide. 
Anyukámnak nem az volt az első gondolata, hogy menjek Sza-
úd-Arábiába, egy másik muszlim országba, hanem célirányosan 
Európába küldtek, mert tudta, itt leszek biztonságban akkor is, 
ha teljesen mások az emberek. Mert bár Európában nem musz-
limok laknak, mégis segítettek és otthont adtak nekem. Ez nem 
történt volna meg egy muszlim országban, az ottaniak nem se-
gítettek volna egy bajba jutott nőnek. Sosem kaptam volna me-
nekültstátuszt. Baj van egy vallással, ha az nem segít a sajátjain, 
vagy egyáltalán a bajbajutottakon.

 A menekültstátuszt le lehet vetkőzni idővel, vagy mindig az 
identitás része marad? 
 Ez szerintem mindig ott marad az emberben. Én 2019 óta 
magyar állampolgár vagyok, de a menekültstátuszom azóta is 
megmaradt legbelül.

 Ez a mi hibánk?
 Nem mondom, hogy a magyarok hibája, inkább az egész em-
beriségé. Vannak, akik szeretik különböző csoportokba sorolni 

 I’ve always been the curious type. I always wondered why 
boys can do certain things and girls can’t. My dad left us when 
I was three because he wanted boys, but my mom gave birth 
to three girls. I wondered how, if we live according to the re-
ligion, someone can reject his own children just because they 
are not boys. I wondered why men can have four wives, while 
women have a duty to obey – otherwise God will be angry 
with them. But why would God be mad at me for not doing 
what my husband wants? These questions were always in 
me, but of course I never got an answer because you can’t ask 
questions like that there. You couldn’t read books about other 
religions, you couldn’t even get any information, even though 
reading a single book won’t change your opinion completely.
 Then I came here and met my boyfriend at the time, who 
grew up in a very religious family, a Christian family. Since  
I brought Islam with me, we had a lot of arguments. But 
these were constructive debates, we talked a lot about a lot of 
things, and in the end, I decided that this value system was 
closer to me.

 Is it because the Christian religion – even if it also has con-
troversial aspects – favors the family?
 On the one hand, yes. And you know, I came here as a ref-
ugee. My mother’s first thought wasn’t to send me to Saudi 
Arabia, another Muslim country, I was purposefully sent to 
Europe because she knew I would be safe here even if people 
were completely different. Because even though Europe is not 
populated by Muslims, they helped me and gave me a home. 
This would not have happened in a Muslim country, the peo-
ple there would not have helped a woman in trouble. I would 
never have been granted refugee status. There is something 
wrong with a religion if it does not help those who follow it, or 
those who are in trouble in general.

 Can you cast off your refugee status over time, or will it al-
ways be a part of your identity?
 I think it will always stay with a person. I have been a Hun-
garian citizen since 2019, but my refugee status has remained 
deep inside me.

 Is this our fault?
 I wouldn’t say that it is the fault of the Hungarians, but 
rather of humanity as a whole. Some people like to categorize 

Szomáliában úgy tartja a mondás, 
hogy ha éhezel, kend be magad 
olajjal, hogy senki ne lássa, 
mennyire száraz a bőröd, ne 
lássák, hogy éhes vagy.

In Somalia, there’s a saying that if you are 
starving, put oil on your body so that no 
one can see how dry your skin is, so that 
no one can see that you are hungry.
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az embereket, és most én ebbe a csoportba tartozom. Ez ugyan-
olyan, mint hogy valaki meleg, muszlim stb.

 Sokszor nyilatkoztad, hogy a magyarok alapvetően kedve-
sek. A mindennapokat illetően gyakran ér atrocitás a bőrszí-
ned miatt?
 Érdekes, hogy a legelején, amikor még hordtam a kendőt, 
akkor gyakoribbak voltak a beszólogatások: „Honnan jöttél, te 
néger?” és a többi. Most is szokták mondani, de az utóbbi időben 
nem rosszindulatból, inkább csak rám csodálkoznak, hogy „Jaj, 
de szép fekete lány vagy!” „Még nem láttam ilyen szép magyar 
lányt!” Szerintem nem érzékelik, ezzel mit is mondanak, néha 
legszívesebben megkérdezném, hogy de most mit szeretnél ezzel 
mondani? Hogy a feketék vagy a magyarok egyébként csúnyák?

 

Nem fáraszt néha, hogy a különlegességedet mindig a külsőd-
del azonosítják, hiszen az az igazán szembetűnő, és a belső 
értékeid, amikből szintén rengeteg van, netán háttérbe szo-
rulnak?
 De, egyre többször érzem ezt. Elsőként szépnek látnak, és 
sokszor nem is lépnek tovább, nem tudják, mennyire erős sze-
mélyiségem van belül. Elég az, hogy szép legyek, de egyébként 
maradjak csendben – ez nagyon zavaró.

 A modellszakma tud sokat adni, izgalmas és jó esetben se-
gíti az önelfogadást is. De nem gondolod, hogy ezzel pont ott 
kötöttél ki, ami elől Szomáliából elmenekültél? Hogy a férfiak 
könnyebben tekintenek rád egy darab húsként, netán valami 
egzotikus trófeaként? 
 Egy kicsit igen... de azt már két mondatból levágom, ha valaki 
csak trófeaként tekint rám. Olyankor azonnal menekülök. 

 Hogy állsz most a fiúkkal? 
 Egy ideig szingli voltam, de most újra elkezdtem ismerkedni, 
randizni.

 Ez a randikérdés nálad többszörösen összetett, mert amíg 
Szomáliában nem nagyon randiznak, addig itt, Európában 
már online pörgetik egymást a fiatalok – persze egyik sem fel-
tétlenül jó. Hol vagy te ebben a kavalkádban? Hogyan randi-
zol?

others into different groups, and now I belong to this group. 
It’s the same as being gay, Muslim, and so on.

 You have often said that Hungarians are generally kind. 
When it comes to everyday life, do you often face atrocities 
because of the color of your skin?
 Interestingly, in the very beginning, when I was still wear-
ing the headscarf, the comments were more frequent: “Where 
did you come from, Negro?” and the like. They still say it, but 
lately not out of malice, they’re just marveling: “Oh, what  
a beautiful black girl!” “I have never seen such a beautiful 
Hungarian girl!” I don’t think they realize what they’re say-
ing, sometimes I’d like to ask what they really want to say with 
that. Are black or Hungarian people generally ugly?

 Isn’t it tiring sometimes that your uniqueness is always as-
sociated with your appearance, because it is really striking, 
and your inner values, of which there are also plenty, are per-
haps overshadowed?
 It is, I feel this more and more. They see me as beautiful at 
first, and it often doesn’t even go deeper than that, they don’t 
know how strong my personality is inside. It’s enough to be 
beautiful, but otherwise I should keep quiet – it’s very disturb-
ing.

 Modeling has a lot to offer, it is exciting and, in the best-
case scenario, it also helps you to accept yourself. But don’t 
you think that you ended up with exactly what you escaped 
from in Somalia? That it is easier for men to look at you as  
a piece of meat, maybe as some exotic trophy?
 A little yes… but I can figure it out from two sentences if 
someone just sees me as a trophy. Then I run away immedi-
ately.

 How are you with boys now?
 I was single for a while now, but I have started dating again.

 The issue of dating is much more complicated for you,  
because while people don’t date much in Somalia, here in  
Europe young people swipe each other left and right online 
– of course, neither of which is necessarily good. Where are  
you in this chaos? How do you date?
 I prefer dating in person, you can learn more about the 
other if you are face to face. So far, I’ve always met people at 
work or among friends, not online.
 In Somalia, I never thought about dating, they wouldn’t 
have let me. There, many of us lived under the same roof at 
the same time, and there were times when my female fam-
ily members living with us went on secret dates, because if 
they had asked, they wouldn’t have been allowed to go. On 
the one hand, this is alright, because if something happens, 
the girl will always be responsible, not the boy. She will not be 
asked to marry, and she will be left in shame: it is always the 

 Én személyesen jobban szeretek randizni, többet meg lehet 
tudni egy emberről, ha szemtől szemben vagyunk egymással. 
Eddig is mindig a munkában vagy baráti társaságban ismerked-
tem, nem pedig online.
 Szomáliában sosem gondolkodtam azon, hogy randizzak, 
nem is engedték volna. Ott sokan élünk egy fedél alatt egyszerre, 
és volt, hogy a nálunk lakó lány családtagjaim titokban men-
tek randizni, hiszen, ha elkéredzkedtek volna, úgysem engedték 
volna el őket. Ez egyrészről jogos, hiszen, ha valami történik, ak-
kor úgyis mindig a lány lesz a felelős, nem a fiú. Őt nem fogják 
feleségül kérni és ő marad szégyenben, mindig a lányok viselik  
a következményeket, miközben a férfiakkal semmi sem történik. 
Ebben a közegben felnőve megtanultam, hogy nekem magam-
ra kell vigyáznom. Ezért amikor először találkozom valakivel, 
megbizonyosodom róla, mit gondol a világról, milyen értékeket 
képvisel és összességében milyen ember. Volt pár hosszú kap-
csolatom.

 Nehéz volt megküzdeni a kulturális különbségekkel?
 Igazából nem. Inkább az okozott nehézségeket, hogy elég 
erős személyiség vagyok, és ahogy már mondtam, sosem sírok, 
panaszkodom – mondhatni teljesen bezárkózom, meg aztán 
megvan a saját határozott akaratom. Ez volt, hogy okozott gon-
dokat, de semmi komolyabb.

 Ezt nálunk úgy mondják, hogy akkor nem vagy egy szoba- 
növénytípus. 
 Nem, az biztosan nem! (nevet)

 Ha az általános szépségideált nézzük, neked milyen a sze-
mélyes ízlésed akár férfiak, akár nők terén?
 A nőkben a természetességet szeretem, ha nem nagyon vál-
toztatnak a külsőjükön és elfogadják magukat úgy, ahogy van-
nak. Persze egy finom smink és a szép ruhák kellenek a jó közér-
zethez, szerintem normális, ha valaki ezt szereti, csak nem kell 
túlozni. Férfiak terén az ápoltság és a tisztaság a legfontosabb, 
viszont nem szeretem az olyan sznobokat, akik az öltözködéssel 
akarják elfedni, hogy belül valami hiányzik. 

 Ha konkrét ideált kellene mondanod, neked van preferen-
ciád bőrszín alapján például?
 Szeretném, ha multikulturális családom lenne, hogy meg-
tanítsam a leendő gyerekeimnek, hogy nem kell kizárólag egy 
csoportba tartozni. Ha magyar vagy, nem csak magyarral egye-
sülhetsz, és ha szomáliai vagy, nem csak szomáliaival házasod-
hatsz össze. Az emberek sokfélék, és nincs azzal baj, ha szerelmes 
lettél egy teljesen eltérő kinézetű vagy kultúrájú emberbe – csak 
a szerelem számít, és az, hogy azzal az emberrel szeretnél len-
ni. De válaszolva a kérdésre, engem vonzanak a magyar férfiak, 
szépnek látom őket. 

 Lehet, hogy a saját tapasztalataid miatt sem látod annyira 
szépnek a színes bőrű férfiakat? 

Az emberek sokfélék, és nincs azzal 
baj, ha szerelmes lettél egy teljesen 
eltérő kinézetű vagy kultúrájú 
emberbe – csak a szerelem számít, 
és az, hogy azzal az emberrel 
szeretnél lenni. 

People are diverse, and it’s okay to fall 
in love with a person with a completely 
different look or culture – all that 
matters is love and that you want to 
be with that person. 

kardigán/cardigan Blumarine
nadrág/trousers Zara
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 Biztos, hogy emiatt, igen. Volt egy szomáliai fiú, akivel pár 
hétig randiztam, nem is bírtam tovább.
 
 Itt Magyarországon? 
 Igen. De az a baj, hogy az afrikai kultúrában a férfiak ural-
kodnak, és itt is ugyanúgy elvárják egy nőtől, hogy ottani nő-
ként, vagyis alárendeltként viselkedjenek. Ezért nem is igazán 
látom vonzónak őket.

 Volt negatív randiélményed magyar fiúval is?
 Persze! (nevet) Volt egy fiú, aki bevallottan beguglizott, mi-
előtt találkoztunk. Aztán belekezdett egy monológba, hogy min-
den nő a gazdag férfiakat szereti, és mikor próbáltam meggyőzni 
az ellenkezőjéről, röhögve kérdezte, hogy ha most venne nekem 
egy házat, ne mondjam már, hogy nem fogadnám el! Nem akar-
tam neki mondani, hogy ha ilyen férfira lenne szükségem, eny-
nyi erővel Szomáliában is maradhattam volna. Nyilván nem lett 
folytatása a dolognak. De viccet félretéve, a függetlenségem na-
gyon fontos nekem. Ha kell valami, megdolgozom érte és majd 
megveszem magamnak.

 Neked már nem kell megkötnöd ezeket a kompromisszu-
mokat. Szoktad azt érezni viszont, hogy a szabadságodnak  
a magány a záloga? 
 Ez határozottan így van.

 És megéri?
 Szerintem senki sem mondhatja el, hogy teljesen, százszáza-
lékosan szabad. De most már, hogy tudok rendszeresen beszélni 
a családommal, nem érzem magam annyira egyedül.

 Nagyon szépen beszélsz. Magadénak érzed már a magyar 
nyelvet?
 Nem, nagyon nem! (nevet) Még mindig sokszor van olyan, 
hogy tudom, mit kellene mondani, és a fejemben is van, csak 
hirtelen elfelejtem, vagy nem jut eszembe. Nagyon bosszantó! 
De van olyan is, hogy használok bizonyos kifejezéseket, és csak 
hónapok múltán jövök rá, hogy az nem is helyes. Szóval mindig 
újat és újat tanulok.

 Of course! (laughs) There was a boy who admitted hav-
ing googled me before we met. Then he started a monologue 
about how every woman loves rich men, and when I tried to 
convince him otherwise, he laughed and told me that if he 
bought me a house now, he didn’t believe I would not accept 
it! I didn’t want to tell him that if I needed a man like that,  
I could just as well have stayed in Somalia. We obviously 
didn’t continue dating. But joking aside, my independence is 
very important to me. If I need something, I’ll work for it and 
then buy it for myself.

 You no longer have to make these compromises. Do you 
sometimes feel that the price of your freedom is loneliness?
 That is definitely the case.

 And is it worth it?
 I don’t think anyone can say that they are completely, one 
hundred percent free. But now that I can talk to my family 
regularly, I don’t feel so alone.

 You speak very well. Do you consider the Hungarian  
language your own?
 No, not at all! (laughs) There are still many times that  
I know what to say and it’s in my head, I just suddenly forget 
it, or I can’t remember it. It’s very annoying! But there are also 
times when I use certain phrases and I only realize months 
later that it’s not even correct. So, I always learn something 
new.

 What language do you dream in?
 It depends on who I’m dreaming about.

 Really?
 Yes. It’s weird, but if I dream of my family, we always speak 
in Somali, if it’s someone I met here, but we usually speak in 
English, I speak English, and if I’m talking to my Hungarian 
friends, I dream in Hungarian.

 You have had many interviews and have been asked many 
times what your plans are for the future. The answer has 
changed many times – not that a teenage girl needs to know 

If something happens, it is always 
the girls who bear the consequences 
while nothing happens to the men. 
Growing up in this environment, 
I learned that I had to take care 
of myself. 

 Milyen nyelven álmodsz? 
 Ez attól függ, kivel álmodok.

 Tényleg?
 Igen. Ez furcsa, de ha a családomról álmodok, akkor mindig 
szomáliai nyelven beszélünk, ha valaki olyanról, akit itt ismer-
tem meg, de általában angolul beszélünk, akkor angolul, ha 
pedig a magyar barátaimmal, akkor magyarul álmodok.

 Sok interjú készült már veled, és sokszor kérdezték, mi 
a terv a jövődet illetően. A válasz sokszor változott – nem 
mintha egy tinilánynak tudnia kellene, mit akar felnőttként 
– de most hol tartasz, mi a terv – ha van – a modellkedés  
mellett?
 Lassan 23 éves leszek, és egyelőre a modellkedést szeretném 
folytatni, amíg megy. Az ügynökségem a színészkedés felé is 
tolna, mert jól beszélek angolul, de én először szeretném befe-
jezni az egyetemet, és aztán meglátni, onnan merre vezet az út. 
Mindig figyelem az új lehetőségeket, nyitott vagyok mindenre. 
És remélem, egyszer majd lesz családom. 

 Egy régi interjúban azt mondtad, nem szeretnél férjhez 
menni.
 Úgy értettem, szomáliai férfihez biztosan nem. Ha valakivel 
itt ismerkedek meg, ahhoz igen. Nekem fontos a családalapítás.

 És hány gyereket szeretnél?
 Régen azt mondtam, hogy hetet vagy ötöt, mint ahogy én 
nőttem fel. De most, hogy itt élek és látom az európai életet, tu-
dom, hogy nem tudnék hét gyerekre vigyázni, úgyhogy talán... 
hármat? Igen, az a minimum! De majd meglátjuk. Egy biztos 
nem elég! (nevet)
 
 Könnyebb Szomáliában ennyi gyereket terelgetni?
 Igen, más a felállás. Ott mindig együtt van a család, több 
generáció él együtt, anya, apa, nagymama, rokonok. Sokan 
segítenek a háztartásban, mindenki ott van a közelben, és ha 
valami baj van, jönnek. Anyukámnak is hat testvére van, sok-
kal könnyebb így vigyázni a gyerekekre, mert eloszlik a teher 
és a felelősség. Magyarországon viszont minden külön házban 
zajlik, jó esetben néha a nagyszülők besegítenek, de ennyi. Ez 
nekem elég ijesztő.

 Igen, ez is egy érdekes kompromisszum. Hogy bár a nők 
helyzete elég siralmas Szomáliában, de amikor a gyerekvál-
lalásra kerül a sor, akkor ezt a részét kiragadva könnyebbnek 
mondanám.
 Igen, a család mindig ott van. Ha például egy férj meghal, az 
anyát az egész család támogatja, viszik a gyerekeket az iskolába, 
sok terhet levesznek a válláról, és sosem lesz egyedül. Ez min-
denképpen jó benne. De hát minden kultúrában van valami 
szépség, nincs olyan, hogy itt minden csak jó, ott meg minden 
csak rossz.

girls who bear the consequences while nothing happens to the 
men. Growing up in this environment, I learned that I had to 
take care of myself. That’s why when I meet someone for the 
first time, I make sure what he thinks about the world, what 
his values are, and what kind of person he is overall. I had  
a couple of long relationships.

 Was it difficult to deal with cultural differences?
 Not really. Rather, my strong personality caused difficulties, 
and like I said, I never cry or complain – I would say I close 
myself in completely, and I also have my own single-minded 
will. There were times this caused problems, but nothing too 
serious.

 So, as we say it in Hungary, you are not a houseplant type 
then.
 No, I’m certainly not! (laughs)

 Thinking of ideal beauty in general, what is your personal 
taste in either men or women?
 I like it when women are natural, if they don’t change their 
appearance much and accept themselves the way they are. Of 
course, you need some light make-up and nice clothes to feel 
good, I think it’s normal to like that, we just shouldn’t over-
do it. In men, neatness and cleanliness are paramount, but  
I don’t like snobs who want to cover something that’s missing 
inside with their style.

 If you had to say a specific ideal, do you have a preference 
based on skin color, for example?
 I would like to have a multicultural family to teach my fu-
ture children that they don’t have to belong to just one group. 
If you are Hungarian, you don’t have to unite with a Hungar-
ian, and if you are Somali, you don’t have to marry a Somali. 
People are diverse, and it’s okay to fall in love with a person 
with a completely different look or culture – all that matters is 
love and that you want to be with that person. But to answer 
your question, I am attracted to Hungarian men, I see them 
as beautiful.

 Is it possible that you don’t see men of color as beautiful 
because of your own experiences?
  That’s for sure, yes. There was a Somali boy I dated for  
a few weeks; I couldn’t take it any longer.

 Here in Hungary?
 Yes. But the problem is that in African culture men domi-
nate, and they also expect women here to behave as the wom-
en there, that is, in a submissive way. That’s why I don’t really 
find them attractive.

 Did you also have negative dating experiences with Hun-
garian boys?

Ha valami történik, mindig 
a lányok viselik a következ-
ményeket, miközben a férfiakkal 
semmi sem történik. Ebben 
a közegben felnőve megtanultam, 
hogy nekem magamra kell 
vigyáznom. 
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 Ha választhatnál a mostani éneddel, a következő életedben 
szívesebben születnél fehér bőrrel?
 Ha egyszerű életet akarnék, akkor azt mondanám, hogy igen, 
de nem szeretnék egyszerű életet. Élni, küzdeni és ezzel értelmet 
adni az életemnek – szeretem, ahogyan most vagyok. Régen ta-
lán másképp gondoltam volna, de már vállalom azt, aki vagyok. 

 A belső elfogadás segít abban, hogy kevésbé érezd magad 
kívülállónak?
 Igen. Persze tisztában vagyok azzal, hogy más vagyok, de nem 
ragaszkodom a saját gyökereimhez. Tudom, én nem vagyok ma-
gyar, mert nem itt születtem, de én akkor is úgy érzem, hogy 
mindannyian „csak” emberek vagyunk, ahogyan én is ember  
vagyok.

 Egyébként meg ki mondja meg, hogy ki lehet magyar és ki 
nem?
 Persze, de hát megmondják. Anélkül, hogy a dolgok mögé 
néznének, hogy minden ember mögött ott egy történet. Vannak 
rossz napok, amikor túl sok minden összejön amúgy is, és nehe-
zebben viselek egy megjegyzést, de már elfogadtam ezt a helyze-
tet. Mert nem tudok sokat tenni az előítéletek ellen, így ezeken  
a helyzeteken tovább kell lépni.

 Mi volt a legnehezebb harcod, amit meg kellett vívnod – 
most már tudjuk, hogy magadban?
 Magányos voltam nagyon sokáig. Persze a gimi alatt voltak 
ismerőseim, dolgoztam is, szóval voltak közösségeim, de a csa-
ládot nem pótolta, nem volt meg a biztonságérzet, hogy én is 
tudok valakihez fordulni. Az érzés, hogy itt vannak körülöttem 
az emberek, és én nem vagyok egy közülük, ezért senki sem fogja 
megérteni a problémáimat, elég nehéz volt. Az itteni szomáli-
ai közösség nem szeretett engem, nem fogadtak be, mert nem 
úgy viselkedtem, mint ők, hiszen felvettem egy itteni életstílust, 
a magyarok pedig a bőröm színe miatt nem tudnak száz szá-
zalékig befogadni. Ez a kitaszítottság volt, amivel a legtovább 
küzdöttem. Ma már elfogadtam.

 Szerinted mire jó a hírnév? 
 A hírnév csak akkor jó, ha jól használod. Ha valaki kihasz-
nálja és rossz dolgokat képvisel, akkor nincs semmi értelme. 
Mondjuk én egyáltalán nem gondolok úgy magamra, hogy híres 
vagyok. Én egy lány vagyok, aki itt él, felépített magának egy 
életet, de ennyi.

 Nevezhetjük szerepnek vagy identitásnak, neked mi áll az 
első öt helyen?
 Az első biztosan az, hogy önálló vagyok és nő vagyok. Aztán 
modell, szomáliai és magyar. De elsősorban a nő.

 Ha újra megszülethetnél akkor is nő lennél?
 Mindenképpen. Egyszerűbb az élet férfiként, de szerintem 
sokkal izgalmasabb nőként létezni. 

what she wants as an adult – but where are you now, what are 
your plans besides modeling, if you have any?
 I’m almost 23 and I want to continue modeling for the 
time being, until I can. My agency would also push me to-
wards acting because I speak English well, but I want to fin-
ish university first and then see where my path leads me from 
there. I am always on the lookout for new opportunities, I am 
open to anything. And I hope to have a family one day.

 In an old interview, you said you didn’t want to get married.
 I meant I would definitely not marry a Somali man. If I meet 
 someone here, then yes. Starting a family is important to me. 

 And how many children would you like?
 I used to say seven or five, that’s how I grew up. But now that 
I live here and see the European lifestyle, I know I wouldn’t 
be able to take care of seven children, so maybe… three? Yes, 
that’s the minimum! But we’ll see. One is not enough for sure! 
(laughs)

 Is it easier to shepherd so many children in Somalia?
 Yes, the situation is different there. The family is always to-
gether there, several generations live together, mother, father, 
grandmother, relatives. Many people help in the household, 
everyone is around, and if something goes wrong, they come. 
My mom also has six siblings; it’s much easier to take care of the 
kids like this because the burden and responsibility are shared. 
In Hungary, on the other hand, everything happens in a sepa-
rate home, at best the grandparents help sometimes, but that’s 
it. That’s pretty scary for me.

 Yes, this is also an interesting compromise. That although 
the situation of women in Somalia is quite deplorable, when it 
comes to having children, I would say it is easier there if I only 
look at this part.
 Yes, the family is always there. For example, if a husband 
dies, the mother is supported by the whole family, they take the 
children to school, they take many burdens off her shoulders, 
and she will never be alone. That’s definitely good about it. 
But there is beauty in every culture, there is no such thing that 
everything is good here and everything is bad there.

 If you could choose with your current self, would you prefer 
to be born white in your next life?
 If I wanted a simple life, I would say yes, but I wouldn’t want 
a simple life. Living, fighting, and giving meaning to my life  
– I love the way I am now. I might have thought differently in 
the past, but now I’m proud of who I am.

 Does internal acceptance help you feel less like an out- 
sider?
 Yes. Sure, I’m aware that I’m different, but I don’t cling to 
my own roots. I know I’m not Hungarian because I wasn’t 

born here, but I still feel that we’re all “only” people, just as  
I am a person too.

 By the way, who is to say who can be Hungarian and who 
can’t?
 Of course, but they do say. Without looking behind things, 
that there’s a story behind every person. There are bad days 
when too many things happen anyway and it is harder to bear 
the remarks, but I’ve come to accept this situation. Because  
I can’t do much against prejudices, so I have to get past these 
situations.

 What was the hardest battle you had to fight – now we know 
within yourself ?
 I was lonely for a very long time. Of course, I had acquaint-
ances during high school, I also worked, so I had commu-
nities, but they didn’t make up for the family, I didn’t have  
a sense of security that I had someone to turn to. The feeling 
that there were people around me and I was not one of them, 
so no one would understand my problems was pretty hard. 
The Somali community here didn’t like me, they didn’t accept 
me because I didn’t behave like them, as I had adopted a lo-
cal lifestyle, while Hungarians cannot accept me one hundred 
percent because of the color of my skin. This exclusion was 
what I struggled with the longest. I have accepted it by now.

 What do you think fame is good for?
 Fame is only good if you use it well. If someone takes ad-
vantage of it and represents bad things, then it makes no 
sense. But I don’t think of myself as famous at all. I’m a girl 
who lives here, built a life for herself, but that’s it.

 We can call it a role or an identity, what do you have in the 
top five?
 The first is definitely that I am independent and a woman. 
Then model, Somali and Hungarian. But first and foremost  
a woman.

 If you could be born again, would you still be a woman?
 Absolutely. Life is easier as a man, but I think it is much 
more exciting to exist as a woman. 

Senki sem mondhatja el, hogy 
teljesen, százszázalékosan szabad.

No one can say that they are 
completely, one hundred percent free.

Egyszerűbb az élet férfiként, de 
szerintem sokkal izgalmasabb 
nőként létezni.

Life is easier as a man, but I think it is 
much more exciting to exist as a woman.
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