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Y/OUR POVERTY er historien om en far der er havnet på starthjælp, mens han er i 
arbejdsudredning. Bogen er samtidig et billede på fattigdom og velfærdssystemet i 
Danmark. Fortællingen foldes ud i en personlig og lyrisk dokumentarisme, hvor 
nøgterne observationer og impressionistiske billeder flettes sammen. I et sprog der har 
sin egen logik. Noteringer af forløb med kommunen, natlige samtaler med solsorte, 
Anders And læsning, drømme om trylledrik, indkøbsture i Lidl og penge der igen og 
igen tælles. Omkranset af meningsløse aktiveringsforløb og uendelige ventetider, hvor 
blade falder og farvetoner veksler. Der bygges et personligt portræt af faderen og hans 
måde at overleve. Han er på samme tid sin egen og alle andre, der på den ene eller 
anden måde er havnet som en lille brik i et uoverskueligt system. Et system med sine 
egne  udgange.   

Bogen er baseret på notater og teks/ragmenter fra en årrække hvor min far 
var på starthjælp. Det er min fars ord, mine egne, sagsbehandlernes, 

kommunens, drømmenes. Alt man kan er at skrible sig ud af kaos. 

Lad os plante et pengetræ du gamle. lægge et frø i jorden, se det gro, vokse sig 
stærkt. og så plukke det ferske pengeløv.  

Bronze og ravskinnende, gyldenblade.  

Du er systemets vitamin b. eller systemets afgnavede 
kødben. der er bare ikke meget kød på dig mand. 

Nadia Josefine El Said (f. 1977). Uddannet fra Den Danske 
Filmskole. Arbejder i et felt mellem tekst, animation, grafik 
& video. Har været trykt i Hvedekorn, Victor B. Andersen, 
Slagtryk, Texas Longhorn m.fl. samt udstillet og produceret 
tekstbaserede projekter. Udgav tekst/billedbogen jeh suiz 
un alma i 2016 på Forlaget Gladiator. 
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