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Tabuenes andre ansikt handler om minoritetskvinner
i Norge og deres tanker om kropp, seksualitet og relasjoner.
Den tar et oppgjør både med kulturelle tabuer, og med
forestillingene om disse kvinnene som undertrykte og
uten innflytelse over sine egne liv. I Tabuenes andre ansikt
presenterer kvinnene selv sine historier.
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Hvilke forhold har kvinner og jenter med
minoritetsbakgrunn til sin egen kropp og seksualitet?
Hvor viktig er ære og skam, dyd og frigjøring?
Hvorfor velger noen jenter å vente,
og andre å ha sex? Og hva svarer man
når noen spør hvorfor du fremdeles er jomfru?

Hva er seksualitet for meg?

«Det andre mener om min kropp
og det andre mener om hvordan
jeg bør se ut påvirker også min
seksualitet, det påvirker mitt forhold
til min kropp.»
Meltem Safak Lundsten

«Seksualitet er en del av alle
mennesker, en naturlig del av deres
personlighet, både for menn og
kvinner, en veldig viktig del av livet.»
Eva Marie Schreiber

«Seksualitet betyr for meg å ha god
kjennskap til egen kropp (…) og de
grenser man setter for seg selv.»
Meltem Safak Lundsten

«For meg er seksualitet veldig
knyttet til følelser – jeg mener det må
være en emosjonell aktivitet.
Den personen jeg skal være med
– det skal ikke bare være en fysisk
kontakt.»
Susan Rakhsh

«Seksualitet er ikke nødvendigvis
sex, å gå utfordrende kledd eller
å spille på seksuelle symboler.»
Eva Marie Schreiber

Om moderne fenomener
«Kvinnelig seksualitet er et veldig
komplekst tema. Gjennom historien
har jo ikke kvinner hatt kontroll over
egen seksualitet, sine seksuelle
behov, sine egne seksuelle lyster (…)
Det er et veldig moderne fenomen.»
Fakhra Salimi

Om å velge å involvere seg i seksuelle forhold

«Om du velger ikke å ha sex,
skal du være stolt av det. Og velger
du ikke å være jomfru, skal du være
stolt av det også.»
Rutaba Butt

«Man bør ha frihet til å velge
å ha sex, og frihet til å velge
ikke å ha det.»
Abha Johar

«Å misbruke denne friheten er noe
av det dummeste du kan gjøre.»
Rutaba Butt

Om betydningen av å ha sosiale fora

«Hvordan seksualiteten utfolder
seg blant kvinner i østlige land –
det er noe helt annet enn hvordan
dette oppfattes av det vestlige
samfunnet.»
Fakhra Salimi

«Det er innmari viktig at jenter lærer
om sin egen kropp – ikke bare den
fysiske seksualiteten – men sin
kropp. At vi lærer å ut fra den
kunnskapen si at det er riktig for
meg – så derfor gjør jeg det.»
Meltem Safak Lundsten

«Jeg kan ikke huske at jeg fikk vite
i min barndom noe om samleie, om
disse ritualene. Så lenge du ikke er
gifteklar har du ikke tilgang på denne
informasjonen.»
Nuray Yildrum

Om menstruasjonen:
«Det å få informasjon om at dette
er naturlig, det skjer med alle, og
hvorfor det skjer – det er viktig.»
Abha Johar

«Jeg tror at det kroppshysteriet og
de kroppsidealene som settes gjør at
veldig mange jenter innleder et
seksuelt forhold, til tross for at de kanskje ikke ønsker det og kanskje ikke
greier å bære konsekvensene av det –
for eksempel uønsket svangerskap.»
Meltem Safak Lundsten
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