Vet for lite om kvinnekroppen
Ungdom har overraskende lite og feil kunnskap om kvinnekroppen.
MiRA-Senteret produserte en bitteliten faktabrosjyre om jomfruhinnen
før jul, den ble revet bort og er nå ute i nytt opplag og på flere språk.
edd for å miste jomfruhinnen? spør
MiRA-Senteret i brosjyren, som forklarer hva jomfruhinnen er og hvordan den fungerer. Brosjyren opplyser også
at ikke alle jenter er født med jomfruhinne, og flere mister den i forbindelse med
idrett eller annen aktivitet. Manglende
jomfruhinne er ikke bevis på
at man har hatt sex, slår
MiRA-Senteret fast, og understreker samtidig at det ikke er
noen skam å miste jomfruhinnen. Unge jenter må selv få
bestemme over sin kropp.
Unni Mathisen ved MiRASenteret forteller at mange
ungdommer og helsepersonell
har kontaktet senteret for å få informasjon og hjelp i forbindelse med spørsmål
om seksualitet. Flere minoritetsungdommer som har debutert seksuelt lurer også
på hvordan de skal møte krav om jomfrudom ved ekteskapsinngåelse.
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Mange myter
– Norske og vestlige medier er overseksualisert. Samtidig skulle man tro at seksualundervisningen i skolen er god nok,
men vi er overrasket over hvor mye unge
jenter ikke vet. Det er mange myter og

lesekroken

«Hva er galt med islam?»
Irshad Manji, Cappelen 2005

Irshad Manji provoserer og
oppfordrer til å ta opp kvinnespørsmål og kvinners rettigheter i
boken «Hva er galt med islam?».
Anbefales!
Irshad Manji er en muslimsk lesbisk kvinne
som ikke er redd for å si det hun mener om alt og
alle. Hun og familien flyktet fra Uganda til
Canada i 1972, da hun var fire år gammel. Allerede i ung alder begynte hun å stille spørsmål
ved islam og Koranen. Når hun ikke fikk de
svarene hun søkte etter hos sine lærere,
bestemte hun seg for å finne svar på egen hånd.
I boken «Hva er galt med Islam? En
oppfordring til ærlighet og forandring», tar hun
utgangspunkt i barndommen sin og de tingene
hun stilte spørsmål ved, men aldri fikk svar på.
Hun provoserer, men samtidig følger hun et
mønster som gir deg svar på de spørsmål som
oppstår underveis.
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mange er redde for å spørre. Dette er
fremdeles tabu, sier Mathisen. MiRASenteret er opptatt av å gjøre ungdom
bevisste på rettigheter i forhold til egen
kropp, men også om rettigheter de ikke
har i forhold til andres kropp. Respekt for
egen og andres kropp er nøkkelord.
– Jomfruhinner og seksualitet er
temaer vi stadig diskuterer med
brukerne av MiRA-Senteret. Det
henger tett sammen med spørsmål
som ærbarhet, skam, forhold til foreldre, ekteskap og kjærlighet, sier
Mathisen videre.
Før jul trykket derfor MiRASenteret den norske brosjyren
«Redd for å miste jomfruhinnen?» i
et opplag på 5000. Nå er nye 5000 norske
brosjyrer trykket, samt 5000 eksemplarer
hver på henholdsvis tyrkisk, somali, arabisk, urdu, farsi og engelsk. Det er særlig
helsepersonell som har etterspurt brosjyren, mange har allerede gått tom for opplaget de fikk fra MiRA-Senteret før jul.
– Brosjyren har fått en enestående mottakelse, det er tydelig at vi har dekket et
lenge forsømt behov, sier Mathisen.
– Ingen har snakket om jomfruhinner
på denne måten tidligere, vi har fått hull
på en byll.

Denne boken kan se ut til å være en sterk
kritikk av islam og det islam står for. Men etter
hvert som man går lengre inn i boken, vil man
merke at målet hennes ikke er å fortelle deg at
islam er den gale religion. Hun oppfordrer
muslimer til å tenke selv og tørre å sette spørsmålstegn ved ting som omhandler religionen.
Hun går inn i blant annet Palestina-Israelkonflikten og forteller om en reise hun foretok til
disse landene. Hun beskriver konflikten i et
historisk perspektiv og analyserer situasjonen
ut ifra eget ståsted.
Videre i boken skriver forfatteren om martyrdøden som skal føre en til 70 jomfruer i paradiset. Hun problematiserer martyrdøden og hvordan den tar utallige uskyldige menneskers liv.
Manji stiller videre spørsmålet om hvordan en
kan rettferdiggjøre en slik brutal handling og i
tillegg, friste med belønning i paradiset. 70
jomfruer i paradis virker kanskje fristende for
enkelte menn, men hva med kvinnelige selvmordsbombere? Hvordan vil de bli belønnet?
Forfatteren tar så opp et svært interessant

Stopper jomfruhinnekirurgi
Minoritetsjenter og jomfruhinner har
vært debattert i media flere ganger de
siste årene, særlig i forbindelse med at
Volvat Medisinske Senters praksis med å
sy på jomfruhinner på minoritetsjenter.
Mange mente dette var «livreddende»
kirurgi, fordi jentene fryktet vold og drap
om de ikke var jomfruer på bryllupsnatta. MiRA-Senteret er en av svært få
aktører som har argumentert mot
jomfruhinneoperasjoner og har kritisert
Volvat i kraftige ordelag.
– Det finnes ikke dokumentasjon på at
norske jenter er blitt utsatt for vold eller
drap fordi det ikke kom blod på lakenet
bryllupsnatta, sier MiRA-Senterets
leder, Fakhra Salimi.
– I stedet for å oppfordre unge jenter til
å leve med en løgn og tvinge dem til å
underkaste seg en kvinneundertrykkende tradisjon de selv ikke tror på, så må
samfunnet støtte disse jentene slik at de
får styrke til å stå for egne valg og selv
kjempe frem sin likestilling.
Volvat har nå valgt å legge ned
tilbudet om jomfruhinnekirurgi. Svært
gledelig, og på høy tid, mener MiRASenteret og mange minoritetskvinner.
Men MiRA-Senteret tror som Volvat at
enkelte jenter nå vil reise til utlandet for
å få rekonstruert jomfruhinnen.
– Derfor ønsker vi å spre kunnskap og
bidra til holdningsendringer i de mest
tradisjonsbundne miljøene. Ingen
trenger å skamme seg over å ha mistet
jomfruhinnen før ekteskapet i Norge
anno 2006, sier Salimi.
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spørsmål: om martyrdøden virkelig er beskrevet
i Koranen, eller om det er menneskelig tolkning,
et «menneskelig svik som har sneket seg inn».
Hun tar også for seg sharialoven med
utgangspunkt i en nigeriansk kvinne som ble
straffet med 180 piskeslag for å ha blitt voldtatt.
Begrunnelsen var at voldtekt er en førekteskapelig seksuell handling, noe som er strengt forbudt i islam. Denne straffen fikk kvinnen til tross
for at hun hadde syv vitner som kunne fortelle at
hun ble tvunget. Manji spør hvordan folk kan
akseptere at slikt skjer. Er dette islam, eller en
feiltolkning av den? spør hun leserne.
Jeg anbefaler på det sterkeste at kvinner i
alle aldere leser denne boken, først og fremst
fordi Irshad Manji tar for seg kvinnespørsmål og
kvinners rettigheter innenfor islam. Hun gir deg
også innblikk i en annen side av PalestinaIsrael-konflikten. Når jeg først startet å lese
boken greide jeg ikke å legge den fra meg. Hun
skriver provoserende, men på en helt annen
måte enn andre forfattere som tar for seg islam.
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