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Vold mot kvinner 
– aldri et kulturspørsmål
Vi kan definere vold som et angrep på
et menneskes fysiske eller psykiske
integritet; en handling som utføres
med den intensjon å skade en person.
Definisjonen av vold må imidlertid
også settes inn i en sosial kontekst,
relateres til samfunnet. Vold er
kjønnsrelatert; menn utsettes for
vold av andre grunner enn kvinner.
Når kvinner utsettes for vold
simpelthen fordi de er kvinner, er
dette et uttrykk for en gjennomgrip-
ende maktubalanse som ligger i bun-
nen av og utgjør selve fundamentet
for det patriarkalske samfunn. Der
hvor maskulin makt dominerer blir
kvinner emosjonelt og økonomisk
avhengige, underlagt en mannlig
beskytter. Organisatoriske og hierar-
kiske strukturer i samfunnet baseres
på at det ene kjønn overordnes det
andre. Å opprettholde slike struktu-
rer krever dyptgripende sosialisering
av det frihetslengtende mennesket –
vold blir en forutsetning. Vold mot
kvinner legitimeres, samtidig under-
mineres både menn og kvinners iden-
titet, og de humanistiske verdier.

De fleste samfunn i verden i dag er
i større eller mindre grad patriar-
kalske. Systematisk vold mot kvin-
ner forekommer overalt som en følge
av dette. Volden antar ulike former,
og forekommer i ulikt omfang rundt
omkring i verdens mange kulturer og
subkulturer. Fysisk vold innbefatter
mishandling, voldtekt, seksuell tra-
kassering hjemme såvel som på
arbeidsplassen – psykisk mishand-
ling tar form av verbal trakassering,
at kvinner ikke tillates å gå ut, hin-
dres i å ta utdannelse, tvangsgiftes,
ikke får anledning til å sikre sin helse
eller mentale velferd osv. 

Kvinner sosialiseres i mange sam-
funn til å tro at deres verdi er knyttet
til mannens liv, til fedre, brødre,
ektemenn og sønner. Mange kvinner
bruker sitt liv og sine prioriterings-
muligheter til å sikre et bedre liv for
mannen. Denne sosialiseringen, og
utryggheten ute i samfunnet, gjør det
vanskelig for mange kvinner å forlate
en situasjon med vold og mishand-
ling. Flere av FNs rapporter konklu-
derer med at hjemmet kan være det
minst trygge stedet for mange kvin-
ner. De utsettes for vold, voldtekt,
incest og ulike former for trakasse-
ring. Diskrimineringen mot kvinner
rammer også unge jenter; de avskjæ-
res fra muligheten til å ta utdannel-
se, tvinges til ekteskap og hindres på
andre måter i å ta kontrollen over
egne liv.

Minoritetskvinner og vold
For voldsutsatte minoritetskvinner
i Norge forverres situasjonen av en
rekke faktorer relatert til denne
gruppen kvinners juridiske og sosiale
posisjon i samfunnet. En ting er at
deres familiesituasjon i stor grad er
definert innenfor opprinnelsesland-
ets kulturelle rammer. Dette involve-
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rer det personlige nettverk, og er
således en viktig faktor for en gruppe
som generelt er sterkt segregert fra
storsamfunnet. Karakteristikker av
vold som familiekrangler eller kul-
turbetingede fenomen gjør at det ikke
gripes inn i situasjoner hvor vold
forekommer. I tillegg mangler ofte
minoritetskvinner grunnleggende
juridiske rettigheter som skal sikre
deres liv og velferd. (Et eksempel på
dette er den såkalte treårsregelen:
ifølge utlendingsloven kreves det at
en kvinne som kommer til landet
gjennom familiegjenforening forblir
gift i tre år før hun innvilges opp-
holdstillatelse på selvstendig grunn-
lag. Bevisbyrden ved eventuell mis-
handling ligger på kvinnen selv;
skilsmisse før tiden vil føre til at hun
sendes ut av landet.) 

De psykiske konsekvenser av å
utsettes for systematisk vold er
omfattende. Mishandling fører til
isolasjon, tap av selvtillit, skam og
skyldfølelse og følelse av tap av kon-
troll over eget liv. For minoritets-
kvinner kommer den juridiske usik-
kerheten på toppen av dette, i tillegg
til den belastning det er å oppleve at
mishandlingen man utsettes for
«aksepteres» av samfunnet, som defi-
nerer den som kulturrelatert og der-
med umulig å gripe inn i annet enn
ved fordømmelse av kulturen den
etter sigende har utsprunget fra.

Kulturifisering av vold
En kvinne av utenlandsk opprinnelse
ble i september funnet død i en skog
ved Hobøl i Østfold. Man finner at
hun er blitt drept av sin ektemann.
Samme måned ble en ung kvinne
med pakistansk bakgrunn drept av
sin ektemann i morens hjem på
Lørenskog. I begge tilfellene var
sjalusi og det faktum at kvinnene

ønsket å bryte ut av ekteskapet moti-
vet for drapet. Drapene ble slått stort
opp i media, slik denne typen saker
gjerne blir: «DREPTE SIN KONE»,
«SIKTET FOR KONEDRAP». Dette
er Norge, ikke New York; vi har ennå
ikke kommet dit hen at mord ikke
anses for nyheter. Men hva slags
nyhet er egentlig dette: hvordan pre-
senteres disse drapene? Som kone-
drap? Som innvandrerdrap? Dette,
og hvordan nyheten blir fulgt opp,
hvordan voldshandlingen blir tolket
i retten og i media er viktige spørs-
mål, hvis svar kan kaste lys på
samfunnet vi lever i.

Det er en sterk tendens til å rela-
tere overgrep mot kvinner til kultur
og religion. VGs intervju (12/10/98)
med mannen som drepte sin kone
hjemme hos moren på Lørenskog er
et godt eksempel på dette. Avisen har
her valgt å presentere saken, som er
et drap, i lys av arrangert ekteskap.
Fokus rettes mot denne kulturelle
praksis, fremmed for nordmenn i
dag, og denne blir indirekte presen-
tert som årsak til drapet. Slik skapes
distanse og fremmedgjøring; drapet
relateres til praksis av en kultur som
er fremmed for norske borgere. Det
arrangerte ekteskapet kommer i for-
grunnen, gjøres til tema. Men i virke-
ligheten er temaet kontroll, et behov
som går dypt i menneskene, uav-
hengig av kulturtilhørighet, nasjona-
litet og etnisitet. Den strukturelle
skjevheten i maktforholdet mellom
kvinner og menn, som gjør kvinner til
objekter for menns kontroll, er det
som virkelig utgjør bakteppet for
denne tragiske hendelsen. Å knytte
voldelig adferd til en kulturell prak-
sis, som VG gjør i denne reportasjen
og som vi ofte ser blir gjort i media, er
en sterk forenkling som er med på å
bygge opp om fordommer i samfun-

net. På denne måten tilslører man
volden, gjør den uadresserbar og uan-
gripelig. 

Det er ikke bare det beskuende
samfunnet som forklarer mishand-
ling og vold med religion og kultur.
Voldsutøvere gjør det også. Dette kan
virke som en bekreftelse på at denne
forklaringen er akseptabel. Men
Norge er i dag et flerkulturelt sam-
funn, og vi kaller verden for en lands-
by, the global village. Vi må finne
fram til felles verdier, som vi kan
enes om og arbeide for å verne.
Mishandling er et spørsmål om
grunnleggende menneskerettigheter
– således må debatten om mishand-
ling av minoritetskvinner knyttes til
menneskerettighetsdebatten og
debatten om juridiske og politiske
rettigheter, og ikke kun tas opp som
et kulturspørsmål.

MiRA mot vold
MiRA har i løpet av sine ti års eksis-
tens jobbet for å sette minoritetskvin-
ners situasjon på dagsorden. Arbei-
det for minoritetskvinner har nå
pågått i tjue år, og vi ser resultater:
det er langt større bevissthet i dag
rundt for eksempel de manglende
rettigheter minoritetskvinner har og
den diskriminering på arbeidsmarke-
det og boligmarkedet minoritets-
kvinner utsettes for. Imidlertid ser
det ut til at det vil være behov for et
senter for minoritetskvinner også i de
kommende ti år. MiRA vil i framti-
den i enda større grad rette søkelyset
mot vold mot kvinner, ikke som et
kulturfenomen, men som et spørsmål
om krenkelse av kvinners menneske-
rettigheter. 
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Et modig prosjekt:

Utrettelig, utålmodig, ubøyelig og modig er karakteristikker av MiRA-Senterets arbeid. 
Senteret har ikke latt seg påvirke av negative forventninger og krav til innvandrer- og flyktning-
kvinner, men har arbeidet aktivt for en større variasjon i samfunnet, likestilling og muligheter.
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MiRA-Senteret er ti år i år, men
senteret har gjennom sin forløper,
Foreign Women’s Group, eksistert
siden 1978. Når senteret har min-
net om denne gruppens tilstedevæ-
relse og menneskerettigheter, har
kvinnene møtt motstand og mistro
fra myndigheter, interessepolitiske
grupperinger og fra norske kvinner.
Heldigvis har man også kunnet se
en motsatt tendens de senere år ved
at flere har blitt oppmerksom på
hvordan gruppens rettigheter neg-
lisjeres, og også på kvinnenes sær-
egne egenskaper og innspill i verdi-
og samfunnsdebatten.

Selv har jeg vært med omtrent
siden begynnelsen og har vokst opp
sammen med kvinner med forskjel-
lige bakgrunnsvilkår. Samarbeidet
har avlet tillit, men som i alle for-
hold har bestanddelene også bestått
av debatt, positive og negative tilba-
kemeldinger og videreutvikling. Vi
har delt hverandres hverdag ved å
møte utfordringene sammen, selv
om konfliktene har rammet for-
skjellig ut fra tilhørighet til majori-
tets- eller minoritetsgruppen. På
individplan er det store muligheter
for et berikende, utvidende og enga-
sjerende samspill, men samfunnet
setter mange hindringer i veien for
slike samliv gjennom marginalise-
ringen av minoritetskvinner og den
overordnede rollen som gis majori-
tetsbefolkningen.

Avvisning 
MiRA-Senteret har helt fra slutten
av 70-tallet arbeidet for en selvsten-
dig status for innvandrer- og flykt-
ningkvinner, for rettigheter til arb-
eid, barnepass, bolig, familiegjenfor-
ening, for rettigheter til pensjoniste-
ne og større muligheter for unge
jenter. Kvinnene har også krevd del-
takelse og synlighet på egne premis-
ser i samfunnet, partier og grupper.

Kravet om disse selvfølgelige ret-
tighetene innebærer imidlertid et
brudd med samfunnets tilvante
tankegang om tildekkede, passive
innvandrerkvinner, et brudd i for-
hold til den mannlige sjåvinismen i
interessepolitiske grupper, et brudd
med samfunnets og nasjonalfore-
ningenes forventninger om etnisk
seperatisme og kontroll, og et brudd
med innfødte kvinners tro på sin
rolle som oppdragere og ledere av
feminist- og rettighetskampen.

Alt dette er erfaringer som også
er gjort av minoritetskvinner i
andre land i Europa og USA, men
som likevel er like sjokkerende og

overraskende hver gang en blir
minnet om dem. Jeg har sett eller
blitt vist hvor hard denne avvis-
ningen er, og også hvor kompro-
missløse en del av dens praktiske
konsekvenser kan være. Utvisning
fra landet, trakassering, utelukkel-
se fra sosiale fora, benektelsen av
personlige og faglige evner og stig-
matisering er noen av effektene. 

Som en part med norsk opprin-
nelse har jeg også blitt møtt med
spesielle holdninger som har veks-
let fra automatisk å bli tildelt rollen
som talsperson og ekspert uten å
være berettiget til det, dyttet til
side av andre som vil «ha» innvan-
drerkvinnene som egne objekter, til
latterliggjøring og mistenkeliggjø-
ring av intensiteten i vennskapene
og arbeidet. Det er som om min til-
stedeværelse i det samme rommet
som minoritetsgruppen gjør at noe
slår krøll på seg for majoritetssam-
funnets grep om de eksotiske objek-
tene og virker irriterende på de som
er sympatiske til det flerkulturelle.
Innordning har vært kravet.

Men også på dette området har
holdningene dempet seg. Stadig
flere innvandrere har blitt synlige
gjennom posisjoner i samfunnet, en
lang interessekamp og en ny gene-
rasjon som vokser opp flerkulturelt
har ført til mer samkvem og en mer
allsidig debatt. Likevel fører polari-
seringen i samfunnet mellom de
som er positive til endringer og det
flerkulturelle og de som er mot alt
ukjent, til at innvandrere fortsatt
blir kasteball i den offentlige debatt
og virkelighet.

Etnisk kontroll
Det er selvfølgelig mange refleksjo-
ner jeg har gjort meg i løpet av de
tyve årene jeg har vært med i
MiRA-Senterets arbeid, ved å være
del av et blandet miljø og generelt i
mitt eget arbeid med rettighets-
spørsmål. En av disse er erkjennel-
sen av det norske samfunnets
grunnlag i etnisitet og den derav
følgende etablering av et majori-
tets- og et minoritetssamfunn. Uten
et slikt fast etnisk utgangspunkt
kunne en godt ha tenkt seg nye bor-
gere som gled inn i samfunnet uten
større vanskeligheter enn det som
følger av å skifte bopel og å tilegne
seg nye koder for kontakt og tilpas-
ning. En kunne videre ha tenkt seg
at de som ble født i Norge, ville bli
sett på og betraktet som hvilken
som helst annen ungdom som vok-
ser opp i landet.

Norske utvandrere arbeidet seg
til dels slik inn i det amerikanske
samfunnet. Mange av dem er stolte
av sin norske bakgrunn, de oppfat-
ter seg som norsk–amerikanere og
har beholdt norske tradisjoner og
ritualer. Det amerikanske samfun-
net er skapt ut av de ulike innvand-
rergruppenes bidrag, og deres for-
skjelligartede kulturelle opprinnel-
se er en vesentlig faktor bak sam-
funnets kreativitet og vekst. USA
har også inntil nylig oppmuntret til
en hurtig integrasjon gjennom en
svært liberal statsborgerlovgivning.
Men det amerikanske samfunnet er
også fundamentert på nedslakting-
en av de opprinnelige innbyggerne
indianerne, på arbeidskraften til de
svarte slavene og senere på sin
internasjonale politikk.

Nordmenn føler det som en selv-
følge at de kan reise rundt i verden
uten særlige problemer og tar gjer-
ne bopel i landene rundt Middel-
havet og på Kanariøyene. Noen ste-
der er det opprettet egne lokalsam-
funn bestående av nordmenn, som
praktiserer skikkene sine i sterk
kontrast til resten av samfunnet.
Som misjonærer reiste nordmenn
tidligere rundt for å påvirke til
«sivilisert» adferd og nå er norske
aktivt med i den globale økonomien
og internasjonalt som utviklings-
arbeidere og fredsmeklere. Norge er
kommet i den «heldige» posisjonen
at de kan være med på å bestemme
premissene for samhandling. Slik
sett er Norge med i et større selskap
som nyter godt av den sterke vest-
lige maktposisjonen internasjonalt.

Innvandrere som kommer til
Norge må derfor ikke bare forholde
seg til en ny etablering, men de blir
også personlig konfrontert med den
etnisitet og de verdier som utgjør
maktbasen til vestens hegemoni.
Dette hegemoniet kom til historisk
gjennom vestens økonomiske og
politiske ekspansjon til resten av
verden, og ble befestet gjennom
nasjonalismen. Nasjonalismen til-
hører et tenkesett som vokste fram
med industrialiseringen av Europa
for 200 år siden. Det gamle jord-
brukssamfunnets fellesskap måtte
vike for det moderne samfunnet,
som kjennetegnes av borgernes ano-
nymitet i massesamfunnet. Etni-
sitet og kultur var det som skulle
binde menneskene sammen i et nytt
fellesskap, og det nasjonalistiske
prinsipp innebærer i sin ytterste
konsekvens at det konstrueres en
likhet mellom politiske og kulturel-



le grenser. Nasjonalismen som ideo-
logi innebar kulturell ensretting og
uniformering og en avgrensning
mot «de andre». Som praktisk poli-
tikk innebar den en frigjøring fra
eneveldet og dets underordning av
borgerne, men la samtidig grunn-
laget for utestengning på grunnlag
av opprinnelse, kultur og etnisitet.

Nasjonalismen innebærer en
selektiv historietenkning. Jeg hus-
ker fortellinger om stamfedrenes
norskhet og bedrifter fra barndom-
mens læring. Det ble fortalt om
kjente politikere, forretningsmenn,
kunstnere og andre som hadde
brakt ære til mitt etternavn. De

i familien som ble nazister, forbryt-
ere eller på andre måter brakte
skam over familienavnet ble fortiet.
De hørte rett og slett ikke med i det
gode selskap og ble dermed for-
trengt. Slektshistorien var på lig-
nende måte bygget opp etter de
mest fordelaktige mannlige ledde-
ne, og ignorerte betydningen av
kvinnene og inngifte fra utlandet.

Beretninger om nordmenns even-
tyrferder, store innsatser og edle
mot stimulerte fantasien og følel-
sene. «Er det ikke utrolig at et så
lite folkeferd kan utrette så mye?»,
spurte læreren. «Det er noe veldig
spesielt med nordmenn», fortsatte
han, og tilføyde dermed egenskape-

ne mot og patriotisme til god, som
typisk for det å være norsk. Lære-
rens stemme ble mismodig når han
snakket om folk og land i sør. «Det
er ikke lett å få disse landene på
rett kjøl igjen, og å hjelpe folk med
så store problemer», hevdet han.

Makt og politikk
Etter avblåsingen av øst–vest kon-
flikten, er islam og krav fra den tre-
dje verden om økonomisk og politisk
likeverd, blitt den nye fienden for
vesten. «Problemskaperne» i euro-
peisk sammenheng er ikke lenger
bare sigøynere, tatere og jøder. Nå
er det «innvandrerne» – de fremme-

de, som først og fremst defineres
som et sikkerhetspolitisk problem
for Europa. Disse defineres som kul-
turelt så annerledes fra europeerne
at det er vanskelig å integrere dem i
samfunnet. Bildet av horder av
mennesker på vei mot Europa, hvis
motiv er å berike seg på andres vel-
ferd og dermed undergrave syste-
met, gjengis i politikken, statsap-
paratet, forskningen, media, litte-
raturen og i vandrehistoriene.

Mens nasjonalismen framhever
det kulturelle og etniske fellesska-
pet, bidro rasistisk og rasehygienisk
tankegods til å understreke ulikhe-
tene til de som ble definert som van-
skelig assimilerbare i det norske

fellesskapet. Etter sammenbruddet
av den europeiske kolonialismen og
etter fordømmelsen av nazismen og
fascismen, kan det ikke lenger
argumenteres for raseteoriene. Men
etnisisme har blitt legitimt, perso-
ner og partier kan åpent fremme en
norsk etnisk identitet og argumen-
tere for en mer fordelaktig posisjon
på dette grunnlaget uten å bli
offentlig uthengt. Siden forskjells-
behandling på grunnlag av hud-
farge og opprinnelse fortsatt skjer,
er det viktig å vise hvordan disku-
sjonene om etnisitet ofte kamuflerer
rasismen i Norge. Like viktig er det
å ta opp de spesifikke måtene for-

skjellsbehandlingen slår ut på i for-
hold til kjønn. Den rasistiske
kjønnsundertrykkingen oppsto his-
torisk ved de økonomiske og sosiale
endringene slaveeierne og kolonis-
tene foretok, som førte til at kvinner
ble skjøvet ut fra og mistet en rekke
av sine økonomiske, juridiske og
sosiale rettigheter. 

Etter den 2. verdenskrig fikk
kvinner hvis menn hadde reist ut
for å arbeide ansvaret for å ta vare
på familien i hjemlandet, og senere
som familieimmigranter får de bare
arbeid i noen kvinneyrker, de
mangler flere juridiske rettigheter
og de hindres i å delta sosialt i
samfunnet.
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Med disse fakta på bordet, for-
bauser det meg hver gang like mye
når kulturell egenart eller språkfor-
skjeller med den største selvfølgelig-
het gis som forklaring på innvan-
drerkvinners situasjon i samfunnet.
Når innvandrerkvinners problemer
med innvandringsregelverket eller
på bolig- eller arbeidsmarkedet tas
opp, kan en være nesten sikker på
at det kommer en rekke innlegg om
de «rare» kulturformene. Sjelden ser
man en analyse av det norske sam-
funnets oppbygning, økonomi og
kultur som en mulig forklaring på
fordelingen av godene i samfunnet. 

Er dialog mulig?
Folk med opprinnelse i sør, nord,
vest og øst kan møtes i et godt og
sterkt miljø, når de fristiller seg fra
sin tidligere kulturelle og etniske
innprenting. For den enkelte er det
en vanskelig prosess å løsrive seg
fra tradisjonelle forestillinger om
tilhørighet og fellesskap, men
belønningen er at man ikke lenger
behøver å være bundet til en
begrenset definisjon av seg selv i
forhold til etniske termer. Samtidig
kan denne prosessen føre til at man
«ser» omgivelsene for det de er og
dermed åpner for muligheten til
nye relasjoner og levemåter.

En slik frigjøring betyr selvfølge-
lig ikke at man kaster barnet ut
med badevannet. Kulturelle
uttrykksformer gir variasjon og
flere løsningsforslag til samfunnets
utfordringer, mange er kommet til
etter hundre- og tusenvis av år med
utprøvinger og diskusjoner og de gir
den enkelte kontinuitet og gode
følelser. Men etnisitet blir en
tvangstrøye når den blender utsy-
net og blir en ufravikelig mal for
hva som er godt og dårlig. Og når
samfunnet er dominert av en etnisk
gruppe og denne gruppens autoritet
til å prege relasjonene og å skape
gruppen «de andre», er det all
grunn til å reagere.

En del forskere, politikere, forfat-
tere og journalister har valgt å
fokusere på negative ritualer og tra-
disjoner for innvandrerkvinner. De
stiller med rette en hel rekke vikti-
ge spørsmål om kvinners rettighe-
ter og rettssikkerhet innen kvinne-
nes egne miljøer. Men det er en
sterk tendens til heller å lage sensa-
sjonelle, moralsk fordømmende og
eksotiske beskrivelser av ritualene
og skjebnen til enkeltkvinner, enn å
se problematikken i en helhet og å
la bredden av kvinner det gjelder få

snakke og komme med forslag til
løsning. MiRA-Senteret har for
eksempel i årevis arbeidet som kon-
fliktmegler innad i miljøer, og har
gjentatte ganger søkt om økono-
misk støtte til et ressurs- og aktivi-
tetshus blant annet for jenter og
kvinner som kommer på tvers av
sin familie eller omgivelser. På
dette punktet er det ikke kommet
inn støtte fra kulturrefserne.

Objektgjøring er en avledet funk-
sjon av etnisk makt og forskjellsbe-
handling. Forutsetningen for å
kunne bruke samfunnets maktmid-
ler, moralisere og påtvinge andre
sine forestillinger og påbud, er å
anonymisere den andres egenverdi.
Enkeltindividene stues sammen i
en gruppe og blir lett til «våre» inn-
vandrere, som alle vil hjelpe. Hva
med å starte med å gi minoritetene
like muligheter i samfunnet og stil-
le dem i samme kø som de innfødte?
Er ikke dette den beste hjelpen for
personer fra minoritetsgruppen,
som vil ta fatt på oppgaven med å
endre negative levebetingelser?

For MiRA-Senteret har livsviljen
alltid vært sterkere enn forsøkene
på å redusere dets betydning. Som
et fruktbart resultat er det vokst
opp et stort nettverk av innvandrer-
og flyktningkvinner i hele landet,
som arbeider for integrering i majo-
ritetssamfunnet ved å ta opp beho-
vet for endringer i egen situasjon.
Norske kvinner har også blitt
koblet inn i senterets arbeide, og
noen tar med seg senterets ideer
videre.

Det går seint med å få anerkjen-
nelse for innvandrerkvinners ret-
tigheter og krav på beskyttelse i
samfunnet, men MiRA-Senteret
har spredd sine ideer til mange mil-
jøer som arbeider videre med disse.
Utfordringen til senteret framover
slik jeg ser det, er å ta vare på inn-
spillene fra andre, og ha tid og rom
for et mangfold av problemstilling-
er. Men dette er også et ressurs-
spørsmål. Utfordringen går derfor
tilbake til majoritetssamfunnet. 

AV TURID HEIBERG

Det hender vi synes det er trist 
og dødt i lokalene våre. De står
tomme hele kvelden og det triller
altfor sjelden latterkuler rundt i de
brune gangene. Her har vært felt
mange tårer, og det meste har vært
diskutert opp og i mente. Noe har
løst seg, ting har blitt bedre, og alt
som har hendt er innfelt i veggene
her. Og MiRA lever i beste vel-
gående, det arbeides jevnt og
trutt. Men som sagt, det hender vi
synes her er trist og dødt.
Vi trenger friskt blod! 

OG DER STÅR DU. 
Kribler det i skrivehånden? Eller skrive-
tåa, om det er ditt verktøy. Vil du si noe?
Vil du skrive i bladet? Vil du klage over
ensrettethet eller dumhet du møter? Vil
du skryte av noen? Vil du lære noe om
arbeidet vi gjør, vil du vite om innvan-
dring, om historien bak dagens bilde? 

MiRA har opprettet en nettverks-
gruppe for unge jenter, og vi tilbyr
hjelp i forhold til en rekke spørsmål.
Kompetent hjelp, med tilknyttet
taushetsplikt. Men nettverksgrup-
pa er mer enn en hjelpesentral.
Den er ment å skulle være et rom
hvor jenter på alle måter kan
møtes og være politiske eller
sosiale, gjerne begge deler,
gjerne begge deler på en gang,
eller ingen av delene. Kreative,
refsende, levende! For svarte. 

Vi vet det finnes jenter der ute
som føler noe om sin hverdag,
sitt liv, sin samtid, seg selv –
og som ønsker å dele det med
andre. MiRA magasinet tren-
ger skribenter, nettverks-
gruppa trenger interessent-
er, verden trenger levende
jenter. MELD DEG!

du ungedu unge
– har du ingenting 

på hjertet?
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I følge utgiveren er boka skrevet særlig med
tanke på dem som jobber i helse- og sosialsek-
toren, men den skal være til nytte for alle som
møter folk med bakgrunn i fremmede kulturer,
både på arbeidsplassen og på fritiden.

Flerkulturell håndbok er en oppslagsbok med fakta oppført alfa-
betisk, samtidig som enkelte emner som hører sammen er sam-
let i egne artikler, for eksempel »Arbeid, utdanning og lønn»,
»Pakistansk kultur – noen hovedtrekk» og »Religiøse fester og
høytider». Faktainformasjon finnes også om blant annet asyl-
søkere og flyktninger (definisjoner), islam, likestilling og
omskjæring. Boka er noe uoversiktlig med mange kryssrefe-
ranser og henvisninger til andre oppslagsord, men det er sam-
tidig positivt med henvisning til kildene; andre bøker og
publikasjoner som er relatert til det enkelte emnet, så man
kan finne utfyllende opplysninger om emner av spesiell inter-
esse.

Håndboka inneholder mye aktuell og viktig informasjon,
blant annet om rasisme og norsk innvandringspolitikk, og
kan definitivt være til hjelp for mange som har ønske om
eller behov for å vite mer om flerkulturelle spørsmål.

ANNE BRUDE

Sparebanken NOR samarbeider med
MiRA-Senterets om å utvikle en infor-
masjonsbrosjyre om det å bli kunde i
banken. Brosjyren vil inneholde infor-
masjon om hva som kreves for å opp-
rette en bankkonto, hvordan man som
kunde bruker kontoen (innskudd av
lønn, trygd etc, uttak i minibank, beta-
ling av giroer), og hvilke plikter og
ansvar man har som kunde.

Brosjyren vil med hjelp av MiRA-
Senterets nettverk bli oversatt til flere
språk: urdu, hindi, punjabi, tyrkisk,
persisk, arabisk, bosnisk, serbisk, kro-

atisk, somalisk, engelsk, fransk og
spansk. 

Sparebanken NOR ønsker etter-
hvert å utvikle tilbudet til å omfatte
brosjyrer om andre av bankens tjenes-
ter, f.eks. lån, og de håper også å
kunne tilby flerspråklige kundekon-
takter med flerkulturell bakgrunn i
bankfilialene. Forhåpentligvis vil til-
budene til kunden kunne utvides
etterhvert som banken knytter kon-
takter og utvider sin kjennskap til
kunder med fremmedspråklig bak-
grunn.

Denne høsten har MiRA-Senteret
startet et samarbeid med Spare-
banken NOR i forbindelse med
bankens ønske om å bedre sin
service til kunder med fler-
kulturell bakgrunn.

Flerkulturell håndbok
GUNNAR NEEGAARD
Kommuneforlaget 1998
kr. 130,–

Le
se

kr
ok

en

En bank for deg?
MiRA-Senteret samarbeider med Sparebanken NOR



Reisen. Å lære å se, det er kanskje et
uttrykk for reisen inn i seg selv. Hvis
det er tilfellet, så er det sannsynligvis
den mest fascinerende, gledelige og
smertefulle reisen i livet. 

Veien. Underveis, på reisen, møter
du mennesker, eller tiltrekkes dem
som en magnet. Mennesker som gjør
inntrykk og setter spor, som fører deg
inn på avenyer som blir en del av ditt
liv, din vei, dine veivalg. Hvor du
plutselig oppdager at du formes, men
samtidig får lov til å forme. Og plut-
selig finner du tilbake til lysten. Du
innser betydningen av energi og
synergi, symbiose og fellesskap. Du
oppdager skjæringspunktet mellom
det private og offentlige, det person-
lige og politiske, og deg selv midt oppi
det hele. 

Livet. Å håndtere en hard virkelig-
het, sortere omverdenens paradok-
sale krav – å finne svarene… umulig-
hetene overvelder og provoserer oss
vekk fra fellesskapet og gjør oss så
uendelig små. Tilsynelatende motset-
ninger og selvmotsigelser, kontraster
og konflikter, i oss og rundt oss, sliter
kontinuerlig. Bruddstykker av en vir-
kelighet som overvelder og blir det
hele istedenfor å aksepteres som en
nødvendig og kaotisk liten bit av
livet. 

Kanalen. Hvem skaper båndene
som knytter sammenhenger, som
viser paradoksenes og selvmotsigel-
senes vei til sannheten? Og hvem er
det som kan synliggjøre broene som
ligger der mellom ytterpunktene?
Hvem skaper bølgene som flytter
mennesker over grensene? Nøkkelen
ligger i å omsette, oversette, kanalise-
re – følelser til ideer, ideer til hand-

ling, avmakt til politikk. Men
de færreste av oss makter
det alene.

Rommet. Skal du kunne se
din egen eksklusjon og for-
nemme din marginalisering
uten å bli bitter, må du finne,
og skape rommet. Stedet hvor
sinnet og latteren får utfylle
hverandre; likeverdig, symbio-
tisk. Rommet hvor likegyldig-
hetens rus kan forvandles til
forpliktelsens uro. Ikke en uro du
flykter fra, men en skapende
kraft, din kraft. 

Speilet. Rommet, møteplassen,
som du går til med din søken og din
angst. Som du går til frivillig fordi du
vet at der vil du se din egen utilstrek-
kelighet og kunne speile den i andres.
Og vite at der, i akkurat dét rommet,
vil summen av speilbildene bli
omdannet til forståelse og kunnskap.
Til trygghet, aksept, anerkjennelse,
styrke.

Ankeret. Om du glir vekk fra det,
så er det likevel med deg, bundet til
deg som en blomstrende, åndelig
navlestreng. Uansett om du er i nær-
heten eller beveger deg rundt andre
geografiske hjørner, så vil vissheten
og styrken som har berørt deg og som
du selv har påvirket ligge der som en
ballast. Et anker. Du kan forflytte
deg fysisk fra et miljø, men miljøet
forblir stadig en del av deg selv. En
del av ditt språk og din grunnhold-
ning. Av den tro du forvalter og for-
midler. Grunnlaget for din bevissthet
og selvtillit.

Gleden. Å vokse, å kunne puste,
være fri. Bli tilfreds med seg selv, slå
seg til ro med sine omgivelser. Et sted

under-
veis, gjen-
nom motstanden
og etter frykten, gjenoppdager du din
egen musikk og hører at den er del av
en mye større sang. Undringen vek-
kes til live, gleden gjenoppstår og
hverdagen blir en gave igjen. 

Svaret. Du spør meg: Hva har
MiRA betydd for deg? Ganske mye,
faktisk. Kanskje er jeg pompøs, men
dette er vel et jubileum, ikke sant?
Etter to tiår, etter halvparten av mitt
liv, kan jeg stadfeste at MiRA har
vært ankeret, strømmen og kanalen.
Referanserammen. MiRA har vært
veien til en møteplass hvor jeg har
møtt mine søstre, og gjennom dem
– meg selv. 

Å se seg selv er å bli. Å se seg selv
er å bli født, i bunn og i grunn…

AV NITA KAPOOR

Synet. Å se seg selv – gjennom historiens tilfeldig-
heter, i kulturenes smeltedigler. Å se sitt ansikt,
føle sin avmakt, oppdage sin styrke… Å kjenne at
du forstår, først plutselig som et innfall, så gradvis
og mer innstendig. Og deretter – i relieff – bli
bevisst din egen forvirring og usikkerhet. Å kjenne
blikket fokusere og refokusere til det faller på
plass. Å lære et språk, og berøre kunnskapens
ulike dimensjoner i sin egen forstand. 

mira …
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bell hooks 
fra periferien

til sentrum –

om kampen for synliggjøring av svarte kvinner 

Foto: Anne Brude



«Jeg forteller ofte historien om en gang jeg var sam-
men med to av mine mannlige venner, en svart og en
hvit. Min svarte venn og jeg er begge intellektuelle, og
vi snakket om det å være svart i Amerika. Vår hvite
venn sa da til oss: «Dere er vel ikke svarte, dere er
intellektuelle.» Denne vennen har vi kjent i mange år,
og han har aldri vist noen tydelige fordommer mot
svarte mennesker. Vi er veldig glade i ham begge to,
og vi trodde han forsto spørsmålet om rase i USA.
Plutselig oppdager vi altså at i hans tanker er svarte
og intellektuelle rake motsetninger, og at vi, ved å
være intellektuelle, fjerner oss fra rase og etnisitet.»

bell hooks setter med denne historien søkelyset på
et av hatet og uvitenhetens mest profilerte ansikter:
rasisme. Til tross for gjennomgripende endringer
i samfunnet i løpet av de siste hundreår lever frem-
deles ideen om en rases overlegenhet i forhold til
andre videre i menneskesinnet, og gir seg utslag
i segregering og diskriminering av folk på bakgrunn
av kulturtilhørighet, rase og etnisitet. bell hooks har
i over tyve år kjempet mot denne holdningen gjen-
nom sine bøker, essay og foredrag om synliggjøring
og likestilling av svarte minoritetskvinner. 

Den allestedsnærværende rasismen
I høst besøkte bell hooks Oslo. Da diskuterte vi blant
annet rasismens kraft, og dens innvirkning på sam-
funnet og dagliglivet for menneskene som utsettes
for den. Rasisme i samfunnsstrukturen muliggjør en
systematisk og ekstrem forskjellsbehandling når det
gjelder fordeling av makt og ressurser. Den gjør seg
gjeldende overalt; i lovverket, i maktapparatet, på
arbeids- og boligmarkedet, i utdanningssystemet, og
minoritetskvinner merker dens påvirkning. Rasisme
er et maktverktøy som en gruppe i samfunnet bruker
for å bevare eller øke sin innflytelse over en annen
klasse eller gruppe av mennesker. Rasismen gjen-
nomsyrer samfunnet, og den skjelner ikke mellom
mann eller kvinne, ung eller gammel. Alle trues og
rammes av rasisme, og det er derfor viktig å inklude-
re en analyse av rasisme i diskusjonen om utvikling-
en av samfunnet. 

Rasisme er et likestillingsspørsmål!
MiRA-Senteret har gang på gang gjennom de siste ti
årene påpekt hvordan kvinnebevegelsen ofte har
fungert ideologisk og politisk som et stilltiende hale-
heng til de dominerende kreftene i det norske sam-
funnet. Vi har hørt få protester mot institusjonalise-
ring av rasisme. Vi har sett at minoritetskvinners
arbeid for likestilling har vært lite anerkjent i det
norske samfunnet. Den stereotype oppfatningen av
minoritetskvinner som mer eller mindre analfabeter,
kledd i slør, fattige, uten initiativ og innelåst av sine
menn har vært utbredt i det norske samfunnet, og
norske kvinneorganisasjoner har ikke tatt til orde for
en nyansering av dette bildet, ei heller tatt initiativ
til en dialog med minoritetskvinner. Når vi tar opp
temaer som angår minoritetskvinner er den norske
delen av kvinnebevegelsen markant fraværende.
Når minoritetskvinner diskuterer feminisme og
rasisme er etnisk norske kvinner nesten aldri til-
stede, unntatt når de er spesielt invitert som fore-
dragsholdere eller paneldeltagere. 

I bell hooks’ beskrivelser av situasjonen for mino-
ritetskvinner i USA finnes mange paralleller til vår
egen. Den engasjerte kvinnen har ofte rettet fokus
mot ekskluderingen av rasismeperspektivet fra
generell feministisk teori, og pekt på hvor viktig det
er for svarte kvinner at feminismen relateres til
rasisme. For i hvite kvinners kamp for likestilling
har svarte kvinners situasjon gjennom årene blitt
oversett, av hvite kvinner og av resten av samfunnet.
Hun sier at hvite kvinner ikke nødvendigvis prøver å
unngå en dialog, «men de vil at den skal foregå
hovedsakelig på deres premisser. Når svarte kvinner
velger sted og setter dagsorden nekter mange av
disse hvite kvinner å delta, de er ikke synlige i disse
fora i det hele tatt. De sier indirekte med sine hand-
linger at hvis de selv ikke kan bestemme dialogen, så
har den ingen verdi for dem. Tragedien i dette er at
disse hvite kvinnene dermed sier at de ikke har noe å
lære fra svarte kvinner.» bell hooks påpeker at til
tross for det retoriske globale søsterskapet, så står
hvite kvinner i en maktposisjon i forhold til svarte

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner inviterte bell hooks til Oslo
i august til et nettverksseminar i anledning vårt tiårsjubileum. bell hooks er en av USAs
mest innflytelsesrike og omdiskuterte intellektuelle. Hun er professor i engelsk litteratur
og kvinneforskning og underviser for tiden ved City College i New York, og har blant
annet skrevet 16 bøker. bell hooks er en av de mest kjente feministene i den svarte
kvinnebevegelsen i USA og har lenge jobbet med kvinnespørsmål sett i perspektiv av
rasisme. Hennes bok Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism ble i 1992 utropt til en
av de 20 viktigste kvinnebøkene de siste tyve årene av Publisher’s Weekly. 
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kvinner. «Det vi ikke ser ofte nok er
hvite kvinner som kritiserer disse for-
holdene, og som også kritiserer sin
egen posisjon innenfor det eksisteren-
de hvite patriarkalske overklasse-
samfunnet, som sier at det er dette vi
må endre for å vise virkelig solidari-
tet med svarte kvinner. Eller fattige
kvinner, som kvinnebevegelsen hel-
ler ikke representerer.» 

Svarte kvinner i kryssild
For å oppnå likestilling for minori-
tetskvinner er det nødvendig å få til
en aktiv dialog mellom hvite og svar-
te kvinner. Det er viktig for MiRA-
Senteret å fremheve at hvite norske
kvinner alltid har deltatt i vårt
arbeid for synliggjøring og likestilling
av minoritetskvinner. Problemet lig-
ger hos de kvinnene som sitter i
maktposisjoner i Norge i dag, og som

ikke ønsker å gå inn i en mer fruktbar
dialog med minoritetskvinner. I følge
bell hooks er dette også et problem i
USA: «De kvinnene som ønsker å
bekjempe rasisme, både individuelt
og kollektivt, er de kvinnene som
synes maktesløse i forhold til majori-
tetssamfunnet. De hvite kvinnene
som har makt innenfor den eksiste-
rende samfunnsstrukturen synes
også å være de som er minst villige til
å ta kritikk basert på rasisme, eller å
dele makten med svarte kvinner.»

bell hooks’ erfaring gjennom
mange års forskning og kamp for syn-
liggjøring av svarte kvinner er at den
eneste delen av kvinnebevegelsen
som får oppmerksomhet og anerkjen-
nelse i samfunnet er den delen som
ledes av privilegerte hvite kvinner, og
dette gjelder uansett om vi snakker
om Norge eller USA. Når privilegerte
kvinners’ status endres, endres til en
viss grad også situasjonen for kvinner
generelt, men dette, påpeker hooks,
betyr dessverre ikke at svarte kvin-
ner oppnår likestilling. Ideelt sett

ville en global kvinnebevegelse gitt et
stort antall kvinner likestilling, men
når feminisme, eller kvinnebevegel-
sen, i utgangspunktet blir formet
innenfor den eksisterende samfunns-
strukturen, vil svarte kvinner forbli
undertrykket. «Den eksisterende
strukturen i samfunnet bygger på et
rasedelt og klassedelt hierarki hvor
svarte kvinner alltid er nederst, bort-
sett fra den ene kvinnen som greier å
komme seg oppover stigen.»

bell hooks bruker begrepet hvitt
overklassepatriarkat om verdens-
samfunnet, og mener med dette et
samfunn med hvit mannlig domi-
nans. I et slikt samfunn vil svarte
kvinner alltid være i bakgrunnen.
Men kvinners situasjon og sosiale
betingelser er også bestemt av klasse-
og raseforhold innen den eksisteren-
de maktstrukturen, i tillegg til

kjønnsrelaterte maktforhold. Det er
derfor ofte spesielt vanskelig for
minoritetskvinner å bli sett, da de
ikke bare kjemper for likestilling i
forhold til hvite menn, men også i for-
hold til svarte menn og hvite kvinner.
Svarte kvinner må kjempe for synlig-
gjøring også i de overveiende svarte
samfunnene, fordi disse også er patri-
arkalske, med den skjevhet i makt-
fordeling og representasjon dette
innebærer.

Representasjon vs. progresjon
«Jeg tror noe av problemet er at vi
ikke kontrollerer vår egen represen-
tasjon. Se bare på medias fremstilling
av svarte mennesker, den er ofte vel-
dig negativ. Hvis vi ikke kontrollerer
hvordan vi selv presenteres blir vi
styrt av de som er i maktposisjoner,
og i disse kjønnsdiskriminerende og
rasistiske samfunnene blir årsaken
til svarte kvinners usynlighet tillagt
oss selv. Det hvite patriarkatet skyl-
der på oss hvis vi som svarte kvinner
ikke er helt integrerte eller helt til-

stede, i stedet for å se på det faktum
at det er noe helt fundamentalt galt
med hva som skjer i samfunnet.»

Det er samtidig viktig å være opp-
merksom på at de få svarte kvinnene
som blir synlige i viktige institusjoner
eller som oppnår maktposisjoner i det
eksisterende systemet ikke nødven-
digvis er representanter for den type
progressiv tenkning som kan skape
endringer. «Jeg tror vi er enige om at
det er viktig for feminismens utvik-
ling at kvinner er representert i sty-
rende organer, men hva skjer når de
kvinnene som greier å få innpass er
like konservative eller pro-patriar-
kalske som menn? Dette er faktisk
ikke uvanlig, også når vi snakker om
svarte kvinner eller menn. Dermed
kan økt representasjon eller synlig-
gjøring av svarte kvinner kun være
en del av en løsning, men ikke den

eneste strategien.» Hun påpeker at
de få kvinnene eller svarte mennes-
kene som greier å synliggjøre seg i
maktposisjoner ikke nødvendigvis er
de beste representantene for kvinner,
verken svarte eller hvite, da disse ofte
ukritisk tilpasser seg det eksisteren-
de hvite overklassepatriarkatet vi
har i dagens samfunn.

Å knytte interesseallianser
bell hooks understreker slik viktig-
heten av at en økt representasjon
omfatter å bringe fram i lyset men-
nesker som har en progressiv hold-
ning og som ønsker endringer i sam-
funnet. «Faktum er at vi tjener på
solidariteten til hvite mennesker som
har en progressiv tankegang. Vi vet jo
at verken de svarte i Norge eller de
svarte i USA noensinne kommer til å
bli en majoritetsbefolkning, og derfor
kan vi ikke bare satse på representa-
sjon av svarte for å sette vår situasjon
på dagsorden.» Vi må bygge opp soli-
dariteten med progressive hvite, sær-
lig kvinnebevegelsen, og bygge allian-
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Å BLI SETT PÅ LIK
LINJE MED ANDRE 
I SAMFUNNET ER 
ESSENSIELT FOR 
ALLE MENNESKER 

Alle foto: Anne Brude



ser uavhengig av opprinnelsesland og
kulturer. bell hooks minner om at
«det er viktig at vi er realistiske på
dette området, fordi hvis vi ikke stre-
ber etter solidaritet er vi dømt til å
forbli i periferien. Vi må ha folk fra
alle kulturer på den andre siden av
døra, folk som vil slippe oss inn når vi
banker på. Jeg mener derfor det er
særdeles viktig å være klar over at
når vi snakker om rettigheter, enten
vi snakker om kvinner generelt eller
svarte kvinner og menn, da snakker
vi alltid om politiske endringer som
går motstrøms.»

Her i landet finnes det flere organi-
sasjoner som jobber med for eksempel
innvandrer- eller rasismespørsmål,
men de arbeider ikke spesielt ut ifra
et kvinneperspektiv. Det er derfor
viktig at kvinneorganisasjonene drøf-
ter progressiv representasjon i forbin-

delse med svarte kvinner. Det er ikke
nok å tenke solidarisk, etnisk norske
kvinner må diskutere, aktualisere og
virkeliggjøre denne solidariteten. Det
ville vært større muligheter for en
endring av politikken i Norge hvis det
fantes progressive representasjoner
av svarte kvinner og menn på alle
områder. «Hvis det var slik at man
bare kunne ansette svarte mennes-
ker og de ville bli akkurat som resten,
da ville ikke de hvite vært skeptiske
eller redde. Menn frykter at hvis det
blir flere kvinner i maktposisjoner, vil
kvinnene få innflytelse, og hvite fryk-
ter at hvis det blir flere svarte i makt-
posisjoner, vil svarte få innflytelse i
samfunnet.» bell hooks forklarer at
«fordi det er så vanskelig for svarte å
oppnå å bli synliggjort må de som fak-
tisk blir synlige i arbeidslivet og i
media ha en progressiv holdning for
at vi skal kunne oppnå endringer i
samfunnet. Vi kommer ikke videre
hvis de bare glir ubemerket inn i det
eksisterende hvite patriarkatet.» 

Liksom-likhet
I Norge i dag kan man allikevel forle-
des til å tro at svarte faktisk er repre-
sentert på alle nivåer i samfunnet. Se
bare på det populære uttrykket ‘Et
flerkulturelt samfunn’. Men kultur er
ikke begrenset til bare å omfatte de
forskjellige former for kunst, eller
visse begrensede uttrykksformer som
for eksempel mat, musikk og kles-
drakt. Kultur favner hele spekteret
av menneskelige uttrykk og definerer
hvordan livet skal organiseres og
leves. I media opplever vi det ‘flerkul-
turelle samfunnet’ gjennom skanda-
leoppslag om tvangsekteskap, gjeng-
slagsmål og kriminelle handlinger
begått av personer med innvandrer-
bakgrunn. Dette mediaskapte bildet
av innvandrere undergraver arbeidet
for likestilling, og må endres om vi
ønsker å oppnå reell likestilling.

Minoritetskvinner må synliggjøres.
På områder som for eksempel utdan-
ning og helse må minoritetene kreve
sin rett til å være representert og sin
rett til å delta i utformingen av pre-
missene for eget livsløp. 

Å bli sett på lik linje med andre i
samfunnet er essensielt for alle men-
nesker. Hvordan man skal fremstå
for å oppnå respekt og likestilling er
ofte vanskelig å avgjøre. Spørsmålet
om hvordan man kan forholde seg til
sin egen identitet er spesielt viktig for
minoritetsungdom, særlig unge jen-
ter og gutter som slites mellom to kul-
turer. De oppdager ofte gjennom
segregering og rasisme at de ikke er
likestilt med de hvite i samfunnet, og
har ofte problemer med å identifisere
seg fullt og helt med kulturen og tra-
disjonen foreldregenerasjonen repre-
senterer. bell hooks poengterte komp-
leksiteten i svart identitet på denne
måten: «Her i Norge er ikke de svarte
lenger bare innvandrere. Dere har
også svarte som er norskfødte, og som
er oppvokst her, og som har norsk

som morsmål. Det er på en måte den
samme situasjonen som vi har i USA,
der har vi en innfødt afrikansk–ame-
rikansk befolkning, og i tillegg har vi
en økende innvandrerbefolkning;
afrikanere, folk fra den afrikanske
befolkningen i Karibien, svarte fra
Sør-Amerika. Alle disse menneskene
og tilstedeværelsen av alle disse iden-
titetene betyr at vi ikke kan ha en
bestemt oppfatning av hva det er å
være svart, vi må se kompleksiteten
som ligger i svart identitet.» 

Den enkeltes historie
Mens vi kjemper for å bli sett, for å bli
hørt, mens vi kjemper for våre rettig-
heter må vi ikke glemme at vi under-
veis utvikler våre egne, personlige
identiteter. Vår historie blir skrevet
underveis, og hva vi kjemper for og
med er deler av den historien. Identi-

tet er et begrep i konstant bevegelse
og utviklingen skjer gjennom oss selv,
med inspirasjon fra andre. På MiRA-
Senterets nettverksseminar snakket
bell hooks om viktigheten av å se på
seg selv der man er i øyeblikket og
jobbe ut ifra det, i stedet for å skape
en erstatning basert på forventninger
eller hva man ser i andre. I arbeidet
med egen identitet må man ha noe
å bygge på, være bevisst på sitt eget
utgangspunkt. Alle har en grunn-
identitet som bygger på familien og
slektens historie, og det er ofte
denne historien man må forme sitt
liv ut ifra.

AV FAKHRA SALIMI

MIRA MAGASINET    2/98     •     13

DE KVINNENE SOM ØNSKER
Å BEKJEMPE RASISME, BÅDE
INDIVIDUELT OG KOLLEKTIVT,
ER DE KVINNENE SOM SYNES
MAKTESLØSE I FORHOLD TIL
MAJORITETSSAMFUNNET. 
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[og iforgårs]

MiRA i dag og i går
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Dette synes åpenbart i dag, men på tiden
da det skjedde, forutså man ikke foran-
dringen innvandringen av arbeidere ville
føre til. Dette innså man først seinere, da
spørsmål om de nye landsmenns sosiale
velferd begynte å melde seg – da skyndtet
man seg å innføre innvandringsstopp.
But alas, too late! Forandringen var et
faktum. 

I dag, i Norge anno 1998, er foran-
dringen fremdeles et faktum, forvirring-
en stor, forviklingene mange. Jeg er på
MiRA-senteret, sammen med en som job-
ber med å skape klarhet og bedring rundt
spørsmålet om minoriteter i Norge – sen-
terets primus motor og aktiv i minoritets-
bevegelsen siden dens spede begynnelse
– Fakhra Salimi. Og det er klarhet jeg
ønsker også; hvorfor og hvorledes om for-
tid og fremtid. Hun kremter før hun
svarer. «Vi må se på historien.»

Likestilling for hvem, sa du?
«Etter at innvandringsstoppen ble inn-
ført i 1975, begynte det å komme nokså
mange kvinner og barn til Norge, gjen-
nom familiegjenforening som fremdeles
var lov. Det ble ganske snart tydelig at
det norske lovverket inneholdt en hel del
kjønnsdiskriminerende aspekter som
ikke ble debattert i likestillingsfora.»

Og vi husker at dette var de mange
demonstrasjonstogs tid: antiimperialis-
me, kvinnefrigjøring og liberalisering var
ord på alles lepper, og likestillingsbeve-
gelsene var svært aktive (slet ut den ene
fotformskoen etter den andre). Minori-
tetspolitikk var imidlertid ikke nettopp et
hett tema.

«På den tiden da likestillingsloven ble
utformet, ble Norge betraktet som et i
hovedsak hvitt, homogent samfunn. Like-
stillingsloven inkluderte dermed ikke det
perspektivet at Norge skulle komme til å
bestå også av mennesker med andre reli-

gioner, klesdrakter, verdier og måter å
leve på, som ville oppleve å bli diskrimi-
nert i det norske samfunnet. Likestillings-
loven ble utformet med tanke på kjønn.
Dermed ble det slik at når kvinner av
utenlandsk opprinnelse opplevde å bli dis-
kriminert, for eksempel på arbeidsplas-
sen, så kom denne diskrimineringen ikke
innunder likestillingsloven, fordi det ikke
var snakk om kjønnsdiskriminering slik
dette begrepet ble definert i lovverket.»

En gruppe innvandrerkvinner samlet
seg for å diskutere den virkeligheten det
viste seg de i stor grad hadde felles; dis-
kriminering på arbeidsmarkedet, på
boligmarkedet, stigmatisering i samfun-
net, utestengning fra det sosiale og poli-
tiske liv. Slik ble Foreign Women’s Group
startet i 1978. Og selvfølgelig møtte man
motstand.

Sure miner
«Det fantes allerede flere aktive, sterke
innvandrerorganisasjoner som rettet
søkelyset mot diskrimineringen i sam-
funnet og satte ord på rasismen, men de
var dominert av menn og tok ikke opp
kvinnerelaterte problemer i noen særlig
grad. Det kom til dels sterk kritikk fra
nettopp disse miljøene da vi opprettet
FWG. Hvorfor trengte vi en innvandrer-
kvinneorganisasjon? Ville man danne en
slags skilsmisseorganisasjon, oppfordre
kvinner til å forlate mennene sine?»

Dette ligner på argumentasjonen brukt
mot opprettelsen av de første kvinneorga-
nisasjonene i Norge mot slutten av forrige
århundre, og var ikke uventet. For meg
lyder det som et større paradoks at mange
av de kritiske røster som lot seg høre kom
fra kvinneorganisasjonene: hva med den
sagnomsuste søstersolidariteten? 

«Kritikken dreide seg i hovedsak om
representativitet: man mente at kvinne-
ne i FWG ikke var representative for inn-

vandrerkvinner, at vi var for vestlig-
gjorte. Resonnementet var at «ekte»
innvandrerkvinner var undertrykt, og
ute av stand til å snakke for seg selv,
dermed ville de ikke være i posisjon til å
danne noen organisasjon. Ergo var FWG
ikke representative, siden vi gjorde
nettopp dette.» Litt enkel argumenta-
sjon, kanskje?

«Bygget på stereotypier, hvis makt
man ikke skal undervurdere. Nettopp
denne stereotypifiseringen var kjernen i
de problemene innvandrerkvinner møtte
i det norske samfunnet, som vi hadde
organisert oss for å definere og motarbei-
de. Hvordan skulle for eksempel en
pakistansk kvinne være? Jeg har ikke
tall på hvor mange ganger jeg ble stilt
spørsmålet om jeg ikke var glad for at jeg
var så heldig å leve i Norge hvor jeg
kunne være fri? Når jeg så spurte «Hvor-
dan det?» fikk jeg gjerne til svar at i
Pakistan er jo kvinner så undertrykte, de
får ikke lov til dette og ikke til det, og…
Jeg måtte stadig forklare for folk at jeg
kom til Norge som voksen kvinne, og min
frihet og den jeg er i dag hadde jeg med
meg fra Pakistan.» 

Segregering for integrering
Foreign Women’s Group ble også
beskyldt for å være segregerende:

«Spesielt da vi etter to år som åpen
organisasjon bestemte at FWG skulle
være en organisasjon kun for innvandrer-
og flyktningkvinner. Grunnen for dette
var som man kan tenke seg den samme
som gjorde at kvinner i sin tid begynte å
danne foreninger og organisasjoner som
ikke var åpne for menn; vi ønsket å skape
omgivelser der innvandrerkvinner på
egne premisser skulle kunne definere
sine problemer og diskutere mulighetene
for å håndteres disse. Det språklige var et
viktig aspekt. De norske kvinnene som

Intervju med Fakhra Salimi
MiRA tylles i taft og hylles som seg hør og bør en som fyller ti. I den anledning skal vi snakke litt om sen-
teret, og går tilbake i tid, slik vi gjerne gjør når vi skal feire noe, til 60- og 70-tallet. Selv var jeg ikke engang
påtenkt på den tiden, men Norge var i frodig vekst, i hvis kjølvann det oppsto et behov for arbeidskraft som
delvis ble dekket ved import fra utlandet, hovedsakelig fra land i den tredje verden. I tillegg til det økono-
miske aspektet, fikk influksen av arbeidere fra utlandet konsekvenser for den sosiale og kulturelle utvik-
lingen i det lille landet Norge. 
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deltok var naturlig nok språklig sterkere
enn mange av minoritetskvinnene og
kunne derfor formulere premissene og
dominere denne arenaen. Men hensikten
med å opprette FWG var jo nettopp å
motarbeide denne tendensen. Dermed
bestemte vi at organisasjonen skulle
være åpen kun for flyktning- og innvan-
drerkvinner. Naturlig nok fikk vi mye
kritikk for dette.»

Man kunne tro at resultatet av dette
ville kunne bli nettopp det man kjempet
imot, nemlig økt isolasjon av minoritets-
kvinner. Men slik var det ikke, sier Salimi.

«Diskusjonene gikk unektelig høyt, og
uenighetene var mange og gikk til tider
dypt. Det kan de gjøre i dag også, uten at

vi lar være å samarbeide av den grunn.
Vi krevde hele tiden å bli regnet som et
fullverdig medlem av den norske kvinne-
bevegelse. Faktisk var nettopp dette et
nøkkelpunkt i vårt arbeid, og er det enda
i dag; at likestillingspolitikk må inklu-
dere minoritets- så vel som kjønns-
perspektiver.» 

Dagens dont
Da jeg var fjorten gikk jeg i tog, ofte.
«Kamp mot all rasisme, der du jobber, der
du bor!» «Norge ut av NATO!» Jeg skjønte
vel ikke så mye av det, men som det bru-
ste i blodet! Og intensjonene var gode.
I dag har jeg modifisert meg noe. Slagord
på fantasinivå med konfirmasjonssangen
til olebror som har blitt så stor så stooor,
og korrektheten, indignertheten, den
moralske forargelse! som gjerne ligger
i luften når mennesker samles for å kreve
og protestere gir meg ofte en flau smak i
munnen. Jeg tror mange deler den følel-
sen. Og det er kanskje synd, hvis toggang
kan brukes som en indikasjon på engasje-
ment. For er det ikke sånn at det fremde-
les diskrimineres? 

«I dag finnes det et helt annet gehør for
minoritetsperspektivet, både i organisa-
sjonene og i de statlige instanser. Dette
vil imidlertid ikke si at diskriminering
ikke lenger forekommer. Det er fremdeles
en kamp for å overleve for mange; se på
arbeidsledighetsstatistikken, for eksem-

pel, hvor minoritetskvinner ligger på
topp. Innvandrerkvinner er i flertall i de
lavest lønnede yrker, og antallet innvan-
drerkvinner blant sosialklienter øker
år for år.

Det er et problem at når man har dis-
kutert en sak en stund – slik vi har disku-
tert diskriminering av minoritetskvinner
i tjue år nå – så tror folk at saken er ute
av verden. Men kampen fortsetter for oss
– enkelte ting har blitt bedre, men andre
har blitt verre. For eksempel er toårsre-
gelen, som gir en innvandrer gjennom
gjenforening selvstendig juridisk status
først etter to års ekteskap i Norge, blitt til
treårsregelen. Mange kvinner er i dag
truet med utvisning med hjemmel i

denne loven. Fortsatt godkjenner ikke
den norske staten tidligere kvalifikasjo-
ner i en rekke profesjoner; fortsatt er det
svært nødvendige tilbud om barnepass i
forbindelse med språkundervisning til-
gjengelig til kun et lite mindretall; fort-
satt mangler fritidstilbud til unge minori-
tetsjenter.» 

Men det mangler ikke på situasjonsbe-
skrivelser som kan legge grunnlaget for
forbedringer, og det mangler heller ikke
uttrykt vilje: «Alle» vil hjelpe en innvan-
drerkvinne. Hvorfor er det ikke gull og
grønne skoger?

«Det som mangler er evnen til gjen-
nomføring av konkrete prosjekter. Resul-
tatet er det vi kan kalle «tokenism». Det
er politisk korrekt å inkludere innvan-
drerperspektivet. Man holder et seminar
om et hvilket som helst allment anliggen-
de, og inviterer en representant for inn-
vandrere som deltager. Svært ofte blir
denne knyttet inn som en perifer del av
opplegget; en workshop, et innlegg, et
kulturinnslag. Dette handler ikke om
reell integrering av minoritetsperspekti-
vet, men fungerer likefullt som en legi-
timering. Når krisesentrene nylig feiret
20 år, sendte de først ut et program uten
en eneste representant for minoriteter, til
tross for at de rapporterer at stadig flere
innvandrerkvinner benytter seg av deres
tilbud. Når de i siste minutt henvender
seg til MiRA for å få en «passende inn-

vandrerkvinne» til å holde foredrag, kan
jeg ikke vurdere dette som et reelt ønske
om å ta for seg minoritetsperspektivet på
en seriøs og dyptpløyende måte, men må
se det som et uttrykk for et ønske om å
være politisk korrekt. Slik oppnås ikke
likestilling.»

«Det kan også være interessant å
merke seg hva som kvalifiserer et men-
neske til å uttale seg på vegne av innvan-
drere. Mens man i saker som angår nord-
menn oppsøker en ekspert for en faglig
uttalelse, nøyer man seg ofte i saker rela-
tert til innvandrere med en hvilken som
helst kilde; å være mørkhudet er kvalifi-
kasjon nok. Snakker man om universelle
tema, og ønsker en uttalelse fra den jevne

mann av folket er dette legitimt – trekkes
derimot diskusjonen opp på et høyere
nivå, hvor forhold skal settes i perspektiv
og en situasjon skal settes inn i en teore-
tisk ramme er det ikke holdbart. Ofte lar
man en innvandrer komme til orde for å
beskrive sin situasjon, for så å trekke inn
en norsk fagperson til å sette saken i reli-
eff mot samfunnet. Dette er en undergra-
ving av innvandreres evne til selv å ana-
lysere sin virkelighet, og sette sine opple-
velser inn i et større perspektiv. Og det er
ikke fordi disse ressursene ikke finnes.»

Og som med så meget annet, you got to
give some to get some. For å synliggjøre
disse ressursene, behøves nettopp ressur-
ser, i form av bevilgede midler og reell
vilje til å slippe minoriteter inn på alle
samfunnets arenaer.

«Alt arbeidet som er blitt gjort til nå er
gjort på frivillig basis, med en enorm inn-
sats fra innvandrerkvinner selv. Det har
vært skolerende og viktig, men nå er folk
slitne. De er lei av å jobbe gratis. MiRA
har et enormt kontaktnett, men mangler
ressurser til å aktivisere de kreftene som
finnes i befolkningen. Vi har ikke midler
til å bekjempe usynliggjøringen.»

Man må jo bare undres, over at man til
tross for kunnskap og kjennskap i fri flyt,
har så lite forståelse og så megen mistro
til hverandre. Fremdeles forstår man
ikke hva det innebærer å leve i et multi-
kulturelt samfunn, at det krever å gi

«ALT ARBEIDET SOM ER BLITT GJORT 
TIL NÅ ER GJORT PÅ FRIVILLIG BASIS, 
MED EN ENORM INNSATS FRA INNVANDRER-
KVINNER SELV. DET HAR VÆRT SKOLERENDE
OG VIKTIG, MEN NÅ ER FOLK SLITNE. 
DE ER LEI AV Å JOBBE GRATIS. 
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plass. Men arbeidet for likestilling fort-
setter. Det må jo bety at det fortsatt blin-
ker i visjoner i de engasjerte hjerter?

Visjoner
«Ideen med MiRA-senteret da det ble
opprettet i 1989 var å utvikle et aktivi-
tetshus. Visjonen var – og er fremdeles –
å skape et fristed, et rom for den kreativi-
tet som finnes men som i dag ikke har
noen kanaler. Vi ønsket et sted hvor inn-
vandrerkvinner selv kan drive sine pro-
sjekter, synliggjøre sine krefter. Slike hus
finnes i England; prosjektene rangerer
fra språkundervisning og film til data og
tegnekurs. Det finnes i Italia; i et hus gitt
dem av kommunen driver innvandrer-
kvinner sine egne verksteder. Noen ting
er felles, mens andre er selvstendige, og
kvinnene tjener penger til egen drift.
Dette er jo MiRA’s prosjekt! 

Et aktivitetshus vil være uvurderlig
også i forhold til det som nå er og i fram-
tiden i enda større grad vil være MiRA’s
hovedsatsingsområde, nemlig unge
jenter med minoritetsbakgrunn. MiRA
har nådd mange unge jenter bare de to
siste årene, selv med de begrensede res-
surser vi har hatt. Det er viktig å være
klar over at for minoritetsjenter er kam-
pen for rettigheter fremdeles aktuell.
Norske jenter kan ta for gitt friheten til
selv å definere og styre sine liv; de kan
fritt velge utdannelse, arbeid og sosial
livsførsel. Minoritetsjenter må kjempe for
disse tingene. Det er ingen automatikk
i at en minoritetsjente får jobb når hun
konkurrerer med en norsk jente på
arbeidsmarkedet. Derfor vil minoritets-
jenter ha grunner til å organisere seg
også i framtiden.» 

Jeg er jente, hvit, og femogtjue. Diskri-
minering i den form du snakker om ram-
mer ikke meg i min hverdag. Er anti-
rasisme-debatten uaktuell for etnisk
norske unge? 

«For norske ungdommer vil antiras-
isme bevegelsen spille større rolle i for-
hold til bevisstgjøring enn til rettigheter.
På samme måte som kvinnespørsmål har
brakt mannsrollen opp til diskusjon, vil
fokus på minoriteter bringe opp spørsmål
om majoriteten. Det skjer, blant annet
som en følge av diversifiseringen av sam-
funnet, en sterk mobilisering rundt for-
skjellige verdispørsmål i disse dager; på
hvilken måte skal vi organisere vårt
familieliv; hva slags relasjoner ønsker vi
å ha? De store endringene som trengs
i samfunnet vil springe ut fra et inklude-
rende perspektiv, og forståelsen for at
likestilling betyr samspill, mellom kjøn-
nene og mellom minoritet og majoritet.
Endringer krever utvetydighet fra sam-
funnets ledere, altså en slutt på den
utbredte «tokenism» og dobbeltmoral.

Dernest kreves det at enkeltindividene
stiller spørsmål til seg selv, definerer sine
egne holdninger»

Og vil endringene komme?
«Segregeringspolitikken av tidligere
dager er ikke lenger akseptabel, for den
bygger på et verdensbilde som ikke
lenger er relevant. Minoritetene er her for
å bli. bell hooks sier det slik: verden blir
aldri hvit igjen. Man snakker om integre-
ring av innvandrere som om dette kun
innebar en endring i deres tankemåter og
adferdsmønstre, som om samfunnet var
en statisk enhet som skal forbli den
samme. Men reell integrering innebærer
en tilpasning for alle parter; samfunnet
endrer seg også. Vi er på vei mot en ny
verdensforståelse, og det er en prosess
som tar tid. I denne prosessen er det inspi-
rerende å observere at ungdom er de
minst rasistiske, spesielt ungdom i Oslo-
området. Det finnes mye egensegregering,
men ungdommen har fått mulighet til å
møtes på likefot, og vi ser at kunnskap og
kjennskap reduserer rasismen.»

I morgen
Jeg vil velge å tolke dette som optimisme
– på tross av de mange nedslående fakta
damen presenterer fra stolen sin i MiRA’s
slitne lokaler. Og det er som Nordahl
Grieg ungdommen hun setter sin lit til.
Men ingenting overlates til tilfeldighet-
ene – det foreligger detaljerte handlings-
planer for MiRAs aktivitet for de kom-
mende år. Jeg lar Fakhra avslutte med

hovedtrekkene i denne handlingsplanen.
Ikke overraskende plasserer hun oppret-
telsene av et aktivitetshus øverst på lista:

«Aktivitetshus, ja. Dette vil gi oss uen-
delig større muligheter i forhold til pro-
sjekter vi ønsker å gjennomføre, inspirere
til aktivitet hos senterets brukere, og gi
oss en solid ramme for arbeidet for unge
jenter. Et flerbrukshus vil også være med
å bygge opp kommunikasjonen mellom
generasjonene – et hittil ignorert område
innen norsk minoritetspolitikk.

Videre vil vi satse på arbeidet for mino-
ritetsjenter og samling av faglig doku-
mentasjon rundt minoritetsspørsmål, vi
vil utvide arbeidet med selvorganisering
og opprettholde vår innflytelse over utfor-
mingen av minoritetspolitikk i landet.»

Dette er arbeid som vil
iverksettes/videreføres selv om julenissen
svikter i år også. Søknadene om støtte vil
bli sendt ut til stat og kommune i 1999
som i de 10 foregående år, og man setter
sin lit til at i år vil de offentlige instanser
se sitt ansvar og sørge for å gi liv til fagre
løfter. Om MiRA nå blir hørt vil det bety
en betraktelig bedring av kårene for
arbeidet mot likestilling – fortsatt ignore-
ring vil bety at arbeidet går saktere, og at
veien mot et rettferdig samfunn blir
lenger. Dessuten mer jobb for nissens
hjelpere. 

AV AINA MUMBI SAUVIK

✂

Forum for minoritetskvinner
MiRA Magasinet kommer ut to ganger i året og tar opp tema som omhandler
minoritetskvinnenes levevilkår og situasjon i dag. Vil du abonnere på MiRA
– ta kontakt med oss. MiRA ønsker også å være et forum for dine meninger
og tar gjerne imot ditt bidrag.

1 års abonnement – individer kr 100,–   organisasjoner kr 300,–
Bankgiro: 1607 55 52665

Navn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Send kupongen til MiRA-Senteret, Postboks 1749 Vika, 0121 Oslo
Eller mail oss: mira@powertech.no

Abonner på 
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Det er en vanlig arbeidsdag midt
i uka, og jeg venter spent på å treffe
kvinnen som nekter å ta av seg sløret.
En fager, høyreist og selvsikker kvin-
ne kommer på slaget til avtalt tid,
selv om hun har god tid til en prat,
siden hun ikke har noen jobb å haste
tilbake til. Derimot har jeg det travelt
med å komme i gang med intervjuet.
«Intervju, ja, det lyder kjent! Det har
blitt en del av dem etter hvert, ikke
akkurat av dette slaget, men...» Fatou
Touray tar en kort tenkepause, det er
den andre typen intervjuer hun har
kommet til MiRA-Senteret for å
snakke om. 

Fatou Touray er fra Gambia, hun
er 26 år og muslim. Jeg beundrer hen-
nes nasjonale klesdrakt, hvor prikken
over i’en er hennes hijab, hodeskjerfet
hun bærer med stolthet. Fatou fortel-
ler at hun har søkt på over 40 forskjel-
lige stillinger, hvorav enkelte arbeids-
givere aldri har gitt tilbakemelding,
resten har gitt henne avslag. Vi er
enige om at hennes situasjon kan
beskrives som offer for en diskrimi-
nering som hindrer hennes rett å
mulighet til å livnære seg selv gjen-
nom arbeid. Fatou har allikevel klart
å beholde sin integritet, selv i sterk
motvind, og er nå inne i sitt andre år
som arbeidssøker.

Fatou uttrykker sterk frustrasjon
når hun forteller om hva hun opplever
som den viktigste årsaken til at hun
ikke får jobb. «Etter å ha søkt på så
mange stillinger, har jeg fått tilbake-
melding fra et par steder hvor jeg har
blitt innkalt til intervju. Det virker på
meg som om grunnen til at de inn-
kaller meg er mer nysgjerrighet enn
ønske om å tilby meg jobb. Jeg merker
fort reaksjonen når de ser meg til-
dekket med hodeskjerf.» Fatou for-
teller videre: «Jeg kan fortelle om da
jeg nylig ble innkalt til et intervju på
et eldresenter i Oslo hvor jeg hadde
søkt på en stilling som pleieassistent.
Under intervjuet ble jeg spurt om jeg
kunne tenke meg å ta av hodeskjerfet
i arbeidstiden. Jeg oppfattet det først
som om de spurte av nysgjerrighet
eller ren undring. Jeg svarte at det er
sannsynlig at jeg kan ta av meg hode-
skjerfet når jeg er i et rom med bare
kvinner, men ikke ellers. Senere gikk
det opp for meg at spørsmålet indi-
rekte var en instruks til meg om at
hodeskjerfet ikke kunne brukes på
jobb. Da gikk det opp for meg at jeg
neppe ville få denne stillingen. Jeg
håpet allikevel på positivt svar, men
jeg ventet forgjeves.» Hun sukker
tungt, og det er tydelig at hun har
møtt veggen altfor mange ganger.

Det er blitt vanskelig å bevare det lille
håpet hun fortsatt holder fast ved.

Jeg spør om hun fortsatt ønsker
å gå ut i arbeidslivet når hun vet hun
vil bli utsatt for diskriminering fordi
hun velger å bruke hijab. «Jeg har
vent meg til disse reaksjonene og
spørsmålene, og skuffelsene i arbeids-
giverens ansikt når de ser meg med
hodeskjerf. Men jeg kan ikke godta
slik diskriminering som baserer seg
på løse myter om muslimske kvinner
som mindre kompetent enn andre.
For å være taktisk skriver jeg ikke
i søknaden hvor jeg kommer fra, men
bare om min utdannelse og mine
kvalifikasjoner. De gangene jeg har
blitt innkalt til intervju har jeg ofte
snakket med dem på telefon på for-
hånd. Gjennom telefonsamtalen føler
jeg at de oppfatter meg som en «hyg-
gelig utlending som behersker det
norske språket». Men så er det den
samme regla etter at de har møtt meg:
«Du vil høre fra oss». Alle skjønner at
man her ikke bedømmer folk etter
kvalifikasjoner, men etter det ytre og
tilhørighet, det står skjult mellom
linjene i avslaget. Både direkte og
indirekte har jeg i jobbsammenheng
blitt konfrontert med hvorfor jeg
bærer hodeskjerf. Jeg har for så vidt
ikke noe i mot at folk spør, så lenge de

sløretLett på

– det er tilbud om jobb
Den senere tiden har MiRA-Senteret fått flere henvendelser
fra kvinner som føler seg diskriminert på arbeidsmarkedet
fordi de bærer slør. Attia Mirza Mehmood setter søkelyset
på denne problemstillingen.



søker informasjon og kunnskap om
hva sløret betyr for muslimske kvin-
ner som meg. Frustrasjonen melder
seg når hodeplagget blir så vesentlig
at det blir et hinder og utestenger meg
og andre i samme situasjon fra det
norske arbeidsmarkedet.» Det er da
jeg virkelig føler diskrimineringen på
kroppen, og det øker kampviljen til
å kreve min rett til kvalifisert arbeid
på lik linje med øvrige i samfunnet.

Fatou uttrykker seg på godt norsk,
noe som er beundringsverdig siden
hun bare har bodd i Norge i to år. Det
er en målbevisst og ressurssterk
minoritetskvinne jeg sitter sammen

med. Hun lar ikke tiden renne gjen-
nom fingrene på seg, for ved siden av
å være aktiv jobbsøker forteller hun
at etter å ha bestått Bergenstesten
har hun nå tatt fatt på artium ved
SRV voksengym. 

«Jeg har fortalt min mann at jeg
har tre ulike dilemma: jeg er utlen-
ding, jeg er svart, og jeg er muslim.
Hvordan skal jeg få jobb i Norge? Av
og til lokker hjemlandet mitt, for der
ville jeg ha sluppet disse problemene.
De valgene jeg har blitt stilt ovenfor
har innebåret vanskelige avgjørelser,
for du kan ikke skjære av deg armen
når noen vil ha hånden din. Det er
mye uvitenhet blant norske arbeids-
givere, og uvitenheten baserer seg
spesielt på feiltolkninger av kvinners
situasjon i islam. Det finnes faktisk
noen som undrer seg over jeg i det
hele tatt har «fått lov» til å arbeide.»

Fatou forteller videre om en epi-
sode som har satt preg på henne, en
episode fra et jobbintervju for en stil-
ling som pleieaasistent ved et eldre-
senter. «Da de kom til sekvensen ‘for-
tell om deg selv’ under intervjuet ble
jeg spurt om jeg var muslim, og jeg
bekreftet stolt dette. De spurte videre
hva min mann jobbet med, og jeg
svarte like stolt at han er Imam, altså
en muslimsk prest. Jeg merket på den

kjappe kommentaren fra arbeids-
giveren at beslutningen ble tatt i
samme øyeblikk, det var nemlig
mulig at det ville komme reaksjoner
fra de eldre på at jeg gikk med tildek-
ket hode. For at jeg skulle forstå bud-
skapet enda tydeligere slengte de på
et spørsmål om hvilket forhold jeg
hadde til eldre nordmenn. Jeg følte
meg virkelig nedverdiget etter dette
forhøret, og funderte lenge på om
disse spørsmålene virkelig var
vesentlige for en stilling som pleie-
assistent. Jeg skjønte i alle fall at min
stolthet ble tolket av nordmenn som
fundamentalisme.» Fatou forteller

også at hun har sett stillinger som
hun har fått avslag på utlyst om igjen
i avisene.

Det er flere muslimske og unge
jenter som er i samme situasjon, og
som opplever å bli diskriminert på det
norske arbeidsmarkedet. Noen har
valgt å gå ut i norske media med sine
opplevelser. Jeg spurte Fatou om hun
har funnet noen løsning på hvordan
hennes kvalifikasjoner kan tydelig-
gjøres, og hvordan hun vil kreve sin
rettmessige plass på det norske
arbeidsmarkedet. «Jeg søker bevisst
på stillinger jeg vet jeg er kvalifisert
til. Siden jeg ikke har bodd i Norge
lenge nok til å ha fullført en norsk
utdannelse, vet jeg at arbeidsmarke-
det er begrenset for meg. Jeg søker på
stillinger som pleieassistent, rengjø-
ringsassistent og lignende, siden de
ikke stiller høye krav til utdannelse.
Det er derfor logisk å anta at årsaken
til de avslagene jeg får er basert på
helt andre grunnlag enn mine kvalifi-
kasjoner.» Fatou mener at det er en
generell oppfatning blant nordmenn
at muslimske kvinner, spesielt de som
bærer slør, ikke er utdannet eller har
kvalifikasjoner fordi deres fedre eller
ektemenn har utestengt dem fra
muligheten til å ta høyere utdannelse.
«Jeg kan motbevise det, for jeg er selv

muslim og er utdannet sekretær og
stenograf fra Gambia. Mine ambi-
sjoner har jeg allerede satt i verk.
Etter endt eksamen artium håper jeg
å studere media og kommunikasjon
på Universitetet i Oslo. Dessverre får
jeg ikke brukt min gambiske utdan-
nelse i Norge, men jeg er bestemt på
å fullføre mine planer og ambisjoner
her, hvis ikke veien dit blir gjort
vanskeligere enn den allerede er.
På grunn av min manns stilling som
Imam kommer jeg i kontakt med
kvinner og unge jenter som har høy-
ere utdannelse fra hjemlandet, eller
som tar utdannelse her. De har ikke

språket som det største hinderet for
arbeid, men sløret.»

Fatou forklarer: «Det er utenkelig
for meg å ta av hodeplagget mitt for å
få jobb. Jeg mener det ikke finnes noe
som kan rettferdiggjøre oppfatningen
at arbeidet ikke kan utføres med
hodet tildekket. Det blir meningsløst
å bære hijab hvis jeg skal ta det av og
på når det virker lønnsomt. Jeg kan
heller ikke bare tenke på meg selv.
Jeg vil vise solidaritet til alle muslim-
ske kvinner som av fri vilje velger å
bære hodeskjerf, selv om de møter
motbør i samfunnet.»

Fatou Touray har fortalt meg om
sine erfaringer, om sin slitsomme ferd
for å oppnå sitt ønske om å bidra til
fellesskapet. Hun bor i et av verdens
rikeste land, som dessverre er gjerrig
på rettferdighet. Det eksisterer fort-
satt diskriminering i Norge basert på
kjønn, religion, hudfarge og kles-
drakt, som hindrer en gruppe men-
nesker i å nå sine mål. Det er mange
små kamper som kjempes for likestil-
ling, og Fatous kamp er bare en av
mange.

AV ATTIA MIRZA MEHMOOD, 
FREELANCE JOURNALIST
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– JEG HAR FORTALT MIN
MANN AT JEG HAR TRE 
ULIKE DILEMMA: JEG ER
UTLENDING, JEG ER 
SVART, OG JEG ER MUSLIM.
HVORDAN SKAL JEG FÅ 
JOBB I NORGE? 
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MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi
åpnet seminaret med en innledning
om MiRA-Senteret og våre 10 års
arbeid med synliggjøring av mino-
ritetskvinner i Norge. 

Kvinnene på seminaret kom som
enkeltpersoner, fra kommuner, nett-
verk og organisasjoner. bell hooks´
forelesning over temaet «Å vokse opp
i et mangfoldig samfunn» var tydelig
en kilde til gjenkjennelse og inspira-
sjon hos seminardeltagerne. Den
amerikanske feministen bell hooks er
professor i engelsk litteratur og
kvinneforskning. Hun har gjennom

essays, bøker og innlegg i en årrekke
jobbet med kvinnespørsmål i forbin-
delse med rasisme og feminisme, og
hennes innsikt og feministiske teori-
er baner veien for et bredere perspek-
tiv på minoritetskvinners kamp for
likestilling. bell hooks påpekte bl.a.
at ens utgangspunkt må være der
man er i øyeblikket, man må tenke
kritisk fra der man står, og ikke se
gjennom andre. Hun mener også at
minoritetskvinner som sliter i sin
verden ikke må fjerne seg fra den,
men ta den med seg videre, slik at
den kan forandres.

Nasim Riaz er medlem av Islamsk
Råd og foreleste over temaet «Kvin-
ners stilling i religioner». Hun drøftet
kvinners stilling i de store verdens-
religionene og forklarte sin teori om
at kvinner ikke blir hindret av religi-
onen, men av samfunnets oppfatning
av den, og tradisjoner i kulturen.

På søndag var temaet Jenter og
oppvekst, med vinkling mot situasjo-
nene til unge jenter med minoritets-
bakgrunn. Indisk–norske Lovleen
Kumar, som på bakgrunn av egne
erfaringer har gitt en rekke foredrag,
kurs og seminarer, foreleste over sin

Kvinner
og diskriminering
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MiRA-Senterets årlige nett-
verksseminar ble i år arrangert
på Håndverkeren i Oslo 29. og
30. august 1998. MiRA-Senteret
feirer 10-års jubileum i år og vi
var så heldige å få bell hooks
fra USA som hovedforeleser til
vårt jubileumsseminar. På
lørdag var temaet «Kvinner og
diskriminering», og på søndag
«Jenter og oppvekst», rettet
mot unge jenter med
minoritetsbakgrunn.

Alle foto: Anne Brude
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bok Mulighetens barn, som er en
samling brev av barn og unge med
tokulturell bakgrunn. Hun forklarte
sitt begrep «bindestrekbarna», som
hun bruker om de barna som er vokst
opp med to kulturer, og som må for-
holde seg til to parallelle virkelig-
heter. Bruna Sara Esdail er elev på
videregående skole og foreleste om
«Jenter og utdanning», hvor hun for-
klarte hvor viktig det er for henne å
ha et nettverk i forbindelse med
utdanning og utvikling. Bruna fortal-
te også om den styrke det gir henne
å kjenne sin bakgrunn og familiens

historie. Asta B. Lydersen er aktiv i
African Youth in Norway og ga et glø-
dende foredrag om «Jenter og diskri-
minering», hvor hun tok opp emner
som rasisme og likegyldighet. Hun ga
eksempler på hvordan hun selv møter
rasismen, og påpekte hvor viktig det
er at minoritetskvinner er bevisste på
hvilke betegnelser de bruker om seg
selv, slik at disse ikke bidrar til stig-
matisering og diskriminering.

Åpent møte søndag ettermiddag
hadde «Mangfold, rasismen og femi-
nismen» som tema, og ble innledet av
Fakhra Salimi og bell hooks, før del-

takerne i panelet slapp til. Mange til-
hørere hadde møtt opp for å høre bell
hooks og panelet som besto av Ingunn
Yssen, direktør ved Kompetansesen-
ter for likestilling, Elisabeth Eie,
leder av FOKUS og Valgerd Svarstad
Haugland, statsråd i Barne- og fami-
liedepartementet. 

Teatergruppa Hektisk Etat stilte
med skreddersydd satire og dukke-
teater innimellom diskusjonene, til
stor glede for de frammøtte.

AV ANNE BRUDE

Unge jenter
med minoritetsbakgrunn

– ENS UTGANGSPUNKT MÅ VÆRE DER MAN ER I ØYEBLIKKET, MAN MÅ
TENKE KRITISK FRA DER MAN STÅR, OG IKKE SE GJENNOM ANDRE

bell hooks 
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Historisk tilbakeblikk
Første gang jeg fikk kontakt med
MiRA-Senteret var i Oslo i 1987, da
det het Foreign Women’s Group. Jeg
var da 26 år. Mitt første inntrykk var
at det var samlet mange svarte kvin-
ner fra den tredje verden. Til tross for
forskjeller i farge, utdanning, erfa-
ring og sosialt ståsted var alle samlet
under samme paraply til sosialt sam-
vær. Dette var faktisk noe nytt for
meg, og åpnet opp et krystallklart
møte med mine fordommer fra hjem-
landet mitt. Ja, dette fikk meg til å
reflektere over rasismen i mitt hjem-
land, der svarte, fargede, indiske og
hvite er klart atskilt når det gjelder
sosial omgang. Man omgåes bare i
arbeidssammenheng og i den offent-
lige skolen. Dette fikk meg til å heve
blikket (ta bort skylappene), og ga
meg et nytt og bredere perspektiv på
denne problematikken. Det var en
veldig spesiell og udelt positiv opp-
levelse.

Takket være MiRA-Senteret ble
jeg også mer oppmerksom på min
afrikansk–indiske identitet. Jeg ble
raskt klar over viktigheten av å
balansere disse to identitetene i et
vesteuropeisk land. Helt fra jeg var
liten har jeg reist mye i både Afrika
og Europa, og hele tiden er jeg blitt
akseptert som farget i det internasjo-
nale samfunn. I Norge derimot fikk
jeg ofte høre: du er afrikansk, men
ikke svart, du har et indisk navn og
likner på en indisk dame, men oppfø-
rer deg ikke som en inder. Så hvem
var jeg? Det positive i dette var at det
startet en prosess hvor jeg i enda
større grad enn tidligere fokuserte på

min bakgrunn og historie. I dag kan
jeg fortelle deg hvem jeg er og hva jeg
står for!

Jeg holdt jevnlig kontakt med
MiRA-Senteret, hvor frontfigurene
fikk meg med, ga meg utfordringer og
hjalp meg i min utvikling. Min debut
som foredragsholder på MiRA-Sente-
rets seminarer var i 1991, med fore-
draget «Innvandrer- og flyktningkvin-
ners situasjon i Trondheim». Den
gangen la jeg vekt på utvisningssak-
er, arbeidsmarkedet, innvandrerkvin-
ner og organisering. Jeg hadde eta-
blert meg med min egen private
barnehage, var økonomisk uavhengig
og brant for at mine medsøstre skulle
hjelpes fram til en bedre mulighet for
arbeid. Som i dag mente jeg at fokus-
ering på kunnskap, selvtillit og rettig-
heter var essensielt i denne proses-
sen. I den forbindelse snakket jeg om
opprettelse av et informasjonskontor
for innvandrerkvinner i Trondheim,
hvor vi også skulle skape debatt,
høste av hverandres erfaringer og
utvide vårt nettverk. Spiren til et
bedre og mer omfattende organisert
kvinnenettverk i Trondheim var sådd.

Etterhvert som jeg fikk kunnskap
om innvandrerorganisasjonene i
Trondheim var det lett å se at manns-
dominans, stor avstand mellom indi-
videne og interne konflikter var dag-
lig kost. Det var nytteløst å forsøke
å bryte seg inn der, vi måtte heller få
igang noe på kvinners premisser.
Sammen med et knippe innvandrer-
kvinner stiftet jeg organisasjonen
Rainbow i 1990. 

Problemet med Rainbow var at
organisasjonen var ekskluderende for

– en personlig reise med MiRA
Senteret som følgesvenn

MiRA-Senterets landsomfattende nettverk har gjennom årene
knyttet sammen mange minoritetskvinner fra ulike kulturer med
ulik bakgrunn og ulike erfaringer. I anledning vårt tiårs-jubileum
deler Hamida N. Esdaile sine opplevelser og erfaringer med oss. 

visjoner

DU ER AFRIKANSK, MEN
IKKE SVART, DU HAR ET
INDISK NAVN OG LIKNER
PÅ EN INDISK DAME,
MEN OPPFØRER DEG
IKKE SOM EN INDER. 
SÅ HVEM VAR JEG? 

Foto: Anne Brude



MIRA MAGASINET    2/98     •     23

flere grupper kvinner, vi fikk ikke
utrettet noen håndfaste ting og vi
sovnet hen i 1994. Vi lærer så lenge vi
lever.

1994 ble et vendepunkt for meg
personlig. Jeg ble skilt, og måtte
«nullstille» meg. Samtidig ble jeg mer
enn noen gang tidligere tvunget inn i
økonomisk tankearbeid. Jeg kommer
fra et strengt mannsdominert sam-
funn, hvor god økonomi og riktig hud-
farge er en viktig døråpner til
næringslivet og et høyere sosialt nivå,
ja, det gir deg også en følelse av å
være verdt noe. Dette er vel heller
ikke så langt fra sannheten i Norge.
Jeg ble tidlig og smertelig klar over
nødvendigheten av at kvinnene
bidrar til familiens inntekt, men da
jeg ble skilt forsvant inntektsgrunn-
laget mitt, en familiebarnehage som
jeg drev i ni år. Den positive betyd-
ningen av å ha et lønnet arbeid og et
aktivt yrkesliv var imidlertid ikke
forsvunnet. Lønnet arbeid skaper
økonomisk uavhengighet, god gro-
bunn for selvtillit, avveksling og styr-
ke. Det gir en bedre anledning til å
bygge et sosialt nettverk og dermed
ta del i det norske samfunnslivet, og
jeg ville ikke gi opp. 

Situasjonen min fikk meg til å
tenke på alle mine medsøstre i
samme situasjon som meg selv. Hjer-
neaktiviteten økte dramatisk, og det
resulterte i prosjektet «Innvandrer-
kvinner som ressurs innen omsorgs-
arbeid med barn» (IKROB). Prosjek-
tet skulle bidra til at innvandrerkvin-
ner fikk bedre muligheter for jobb. To
av mine viktigste rollemodeller, Nita
Kapoor og Fakhra Salimi, lærte meg
mye om det å skaffe økonomiske mid-
ler, og jeg fikk stor nytte og glede av
deres erfaringer og nettverk. IKROB-
rapporten dokumenterte kvinnenes
situasjon med hensyn til utdannelse,
norskkunnskaper, arbeidssituasjon,
integrering og interesse for et forma-
lisert utdanningstilbud (særtiltak)
innen omsorgsarbeid med barn. Jeg
fikk mange positive tilbakemeldinger
fra kvinnene som deltok, og resultate-
ne understreket et klart behov for
dialog, samhandling og nyskaping
gjennom nettverksbygging. 

Jeg bygget etterhvert opp et profe-
sjonelt renommé rundt min person.
MiRA-Senteret rådet Trondheims-
kvinnene til å stifte en bredere orga-
nisasjon (ref. Rainbows fall). Jeg tok
initiativ til å starte en frivillig organi-
sasjon i Trondheim i 1996; Intercon-
tinental Club for Women (Intercon
Club). Målsettingen var å fremme
innvandrerkvinners rettigheter på
områder som sosialt nettverk, utdan-

ning og arbeid, og å formidle informa-
sjon om levevilkårene for innvandrer-
kvinner i Sør-Trøndelag fylke. Jeg
ville at vi skulle jobbe målrettet og
markedsføre oss på en profesjonell
måte, og dermed også bli mer attrak-
tive på arbeidsmarkedet.

I denne perioden holdt jeg foredra-
get «Nye tanker om innvandrerkvin-
ner og verdiskaping» på MiRA-Sente-
rets nettverksseminar. Der under-
streket jeg at vi må bli klar over den
ressurs vi representerer, komme ut
av den daglige rutinen og tenke nytt,
vi må finne nisjer i arbeidsmarkedet
som vi kan tjene penger på. Vi må
hente frem entreprenørånden! Det
var i disse dager at prosjektet «Inn-
vandrerkvinner og verdiskaping i
Sør-Trøndelag fylke» (INVEST)
begynte å ta form i bakhodet mitt.
Prosjektet INVEST har som mål å
gjøre noe med kvinners klare behov
for dialog, samhandling og nyskaping
gjennom nettverksbygging. 

Dagens status
MiRA-Senteret har betydd mye for
min personlige utvikling. Deres
påvirkning spilte en stor rolle i min
prosess for å bryte ut av min fastlåste
kulturelle tankegang, og våge å bli
den jeg er i dag. Det tok meg imidler-
tid ni år før jeg kunne si at jeg endelig
ser på Norge som mitt hjemland, jeg
kan falle til ro og oppdra mine barn
her. MiRA-Senteret ga meg «trumf-
kortet» som hjalp meg å overkomme
mine barrierer. Det er ingen tvil om
at rollemodeller er viktig i vår utvik-
ling. 

Hvordan har jeg fått den entusias-
men jeg har i dag? Med god støtte fra
mitt nettverk og fra mine ressursper-
soner har jeg, spesielt de siste 4–5
årene, hatt en trinnvis utvikling fra
nysjerrigper via entusiasme til enga-
sjement og faglig utvikling. Jeg har
vært så heldig å få spre mine kunn-
skaper og min erfaring gjennom
MiRA-seminarer, artikler i MiRA-
magasinet, og lokale, regionale og
nasjonale foredrag. Titler og akade-
miske grader er noe nordmenn er
opptatt av. Når det gjelder min per-
son har jeg et godt utvalg av både
selvpålagte og tildelte titler, som råd-
giver, konsulent, etablerer, prosjekt-
leder, organisasjonsleder, dagmam-
ma, chef, motivatør, kriseløser (privat
krisesenter), arbeidsformidler, you
name it! Hva har så alt det ulike
arbeidet gitt meg personlig? Økono-
misk sett, mikroskopisk lite. På det
mellommenneskelige plan, svært
mye. Vi må samarbeide og hjelpe
hverandre, men vi må heller ikke

glemme at vi skal overleve økono-
misk, noe jeg må minne meg selv på
stadig vekk. Men nå er det slutt på å
jobbe seg i hjel for smuler. For noen
dager siden registrerte jeg mitt eget
konsulentfirma, og kaller meg selv
rådgiver (for det er jo det jeg er). Gra-
tuler meg da, jeg har endelig våknet!

Nå er det slutt på at ressursperso-
nen Hamida (mange ser meg som det)
er registrert på sosialkontoret. Ja, jeg
er lei av å vente mer enn seks måne-
der for å få svar på søknader om
finansiering av prosjekter. Jeg har
fått nok av negativiteten i det norske
byråkratiet. Man behøver vel ikke å
være innvandrer for å erfare denne
negativiteten, men prosjekter initiert
av innvandrerkvinner blir sett på
med en stor dose skepsis, og finansie-
ring sitter langt inne. Ord som kaste-
ball og herskerteknikker dukker opp
i mitt hode. Til tross for kunnskap,
erfaring, og prosjekter blir man
undertrykket og betraktet som kon-
troversiell hvis man krever sin rett.
Men hør her jenter, det finnes unn-
tak! For meg har august vært en
måned med flere positive overraskel-
ser. Den største er at jeg har fått
finansiering på første del (pilotdelen)
av prosjektet INVEST, og signaler fra
annet hold om at det ser lyst ut for
full oppstart i 1999! Hva gir du meg
for den? 

Hva med framtiden?
Det har vist seg at det nytter å gå
sammen i organisasjoner som først og
fremst fokuserer på å bedre innvan-
drerkvinners situasjon og levekår.
Intercon Clubs arbeid har allerede
satt spor etter seg. Tilbakemeldinger
fra myndigheter og fagfolk forteller
oss at vi blir lagt merke til, vi blir
respektert og etter hvert tatt på
alvor. Organisasjonen har bygget opp
et nettverk som inkluderer seriøse og
positive kvinner i nøkkelposisjoner
innen ulike institusjoner. Ja, vi byg-
ger opp en konstellasjon hvor nord-
menn og innvandrerkvinner drar i
samme retning. Et godt eksempel er
Sør-Trøndelag fylkeskommune som
har utarbeidet en handlingsplan hvor
et av satsningsområdene er innvan-
drerkvinner. 

I dag ser jeg lysere på framtiden.
Vi må imidlertid ikke slappe av i vårt
arbeid, hvor samhold og utveksling
av erfaringer må stå i fokus. Hvorfor
må vi finne opp kruttet på nytt hver
gang det dukker opp et problem? 

AV HAMIDA NANAVAT ESDAILE
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Dreier disse temaene seg for dem
bare om ulykke og forferdelse? Ifølge
forfatteren kan svaret faktisk synes
å være ja. Hege Storhaug har som
prosjekt å avsløre den virkelige vir-
keligheten for lesere som intet vet,
eller de lesere som kontinuerlig
gjemmer seg bak en ide om at «man
kan jo ikke blande seg inn i kulturen
deres», og dermed lukker øynene for
overgrep, mishandling og tvangsek-
teskap. Hun har derfor, etter seks
års kontakter med muslimsk ung-
dom, samlet en del av deres historier
i bokform. I tillegg har Storhaug
intervjuet personer som arbeider
med slike problemer i England og
Pakistan, og hun diskuterer sine
funn i lys av forfattere fra Midtøsten,
som Fatima Mernissi og Sana al-
Khayyat, som tidligere har publisert
bøker om muslimers negative syn på
kjærlighet og kvinner. 

Storhaug beskriver smertefulle
ungdomsskjebner; ungdom som
opplever manglende kommunika-
sjon med sine foreldre, trusler,
mishandling, kidnapping og tvangs-
ekteskap. Ungdom som i enkelte til-
feller gjør opprør, rømmer til krise-
sentere eller barnevernsinstitusjon-
er, muligens søker meklingsinstans-
er som Røde Kors Internasjonale
Senter, eller går en usikker framtid
i møte «ute på by’n».

Det er en realitet at slike proble-
mer eksisterer, og at man i Norge
mangler både kunnskap, erfaring og
riktige typer instanser som kan
gripe inn i slike situasjoner på en

Hellig tvang
Unge norske muslimer om kjærlighet og ekteskap
HEGE STORHAUG, Aschehoug 1998
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Tittelen på denne boken kan
synes underlig sammensatt;
Handler virkelig unge norske
muslimers forhold til kjærlig-
het og ekteskap først og fremst
om tvang?
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konstruktiv måte. Storhaug skriver
også godt, – kanskje forførende godt.
Man sitter igjen med skrekk i hjertet,
og tenker øyeblikkelig: Her må noe
gjøres – straks! Men her oppstår sam-
tidig tolkningsproblemene. Storhaug
synes å gi inntrykk av at smerte og
mishandling er det vanlige for norske
muslimske ungdommer fra «tradi-
sjonsbundne familier», og videre
synes hun å oppfatte dette som typis-
ke trekk ved muslimske samfunn.
Men her synes argumentene å hvile
på kvikksand.

Storhaug finner støtte for sine syns-
punkter i bl.a. Fatima Mernissis før-
ste publiserte arbeid; Beyond the Veil.
Mernissi presenteres som «– den mest
anerkjente kvinnelige islamteoretik-
eren i både muslimske og vestlige
land» (s. 172). Dette er en mildt sagt
kontroversiell påstand. Mernissi er
berømt i den vestlige verden som en
marokkansk feminist som holder en
høy profil på den globale arena. Men
som islamteoretiker er hennes posi-
sjon svak. I Beyond the Veil analyse-
rer hun slik Storhaug refererer islam
som en religion fiendtlig innstilt både
til kvinner og heteroseksuell kjærlig-
het; intet må komme mellom den tro-
ende og Gud. Men fordi seksualitet
ansees å være en viktig drivkraft i oss
alle, må kvinner kontinuerlig tilfreds-
stille menns seksuelle behov slik at de
kan konsentrere seg bedre om sitt for-
hold til Gud. Svært få islamteoretik-
ere støtter opp under slike forenklede
påstander, og Mernissi selv har fore-
tatt nærmest en total revurdering av
sine tidlige synspunkter. I boken The
Veil and the Male Elite fastholder hun
riktignok deler av synet på muslimsk
senere praksis som kvinnediskrimine-
rende, men hun hevder allikevel at
profeten Muhammed på alle måter
hadde en positiv praksis i forhold til
kvinner, og at islam i sin opprinnelige
form har bidratt med et syn på kvin-
ner og menn som likeverdige. Korrup-
sjonen kommer senere. Men uansett
Mernissis ulike vurderinger av islams
betydning for kvinner, ville knapt
noen som arbeider innen dette feltet
framheve henne som en spesielt viktig
islamteoretiker, dertil er Mernissi for
polemisk i sine analyser.

Sana al-Khayyat som har skrevet
Honour and Shame: Women in Iraq,
tilhører heller ikke de forfattere som
har satt spor etter seg i forskningen
på muslimske kvinners stilling.
Boken lider under betydelige metod-
iske svakheter, og den er sterkt gene-

raliserende, og gir uttrykk for syns-
punkter som at irakiske mødre ikke er
glad i sine døtre, og at irakiske kvin-
ners liv representerer en nærmest
sammenhengende misere. al-Khayyat
utførte sitt arbeid under krigen mel-
lom Irak og Iran, men av innlysende
politiske grunner nevner hun ikke
denne krigen med et ord. Men en
norsk leser bør faktisk benytte seg av
sin politisk tryggere posisjon til å
«huske» at de beskrevne kvinnene
levde i en hard krigssituasjon. Et
annet poeng som al-Khayyat også vel-
ger å holde utenfor, er at Irak faktisk
hadde utviklet en form for velferds-
stat, og en type lover ment å beskytte
kvinner som bl.a. inkluderte en rela-
tivt avansert svangerskapslovgivning
(se f.eks. Elizabeth W. Fernea In
Search of Islamic Feminism). 

Med andre ord; Storhaugs kilder
kan synes dårlig valgt når det gjelder
å problematisere de faktiske forhold
ulike grupper av muslimske kvinner
har levd, eller fortsatt lever under. 

Storhaug sier innledningsvis at
hun enkelte ganger opplever at hen-
nes intervjuobjekter uttrykker seg vel
«– sterkt og unyansert» (s. 13), men
fordi hun betrakter sensurering av
deres uttalelser som en «form for over-
grep» (Ibid), har hun i stor grad valgt
å formidle deres ord direkte. Det kan
være vel og bra, men kanskje da for-
fatteren allikevel burde gå inn i tek-
sten og diskutere hvordan disse utta-
lelsene skal forståes av andre som
ikke sitter overfor ungdommene i per-
sonlig samtale? Jeg betviler ikke ung-
dommenes fortvilelse, men samtidig
er det svært kjent at personer i krise
kan formidle sine opplevelser i utpre-
get dramatiske termer. Søker man å
overbevise andre om sine problemer,
og sin selvfølgelige uskyld for disse, vil
man nødvendigvis formulere seg i
svart – hvitt. Ønsker man som uten-
forstående å gå inn i slike vanskelige
problemfelt, bør man ha dette i mente. 

Storhaug sier selv innledningsvis
at hun ikke vet hvorvidt disse skjeb-
nene kan generaliseres til å gjelde alle
(s. 13), men samtidig framstår hennes
tekst som en eneste sammenhengen-
de generalisering. Og den generalise-
ringen synes utelukkende negativ.
Storhaug omtaler f.eks. en ung kvinne
som frykter sitt nært forestående
bryllup, fordi hun ikke lenger er jom-
fru, og at dette kan føre til at hennes
mannlige slektninger dreper henne
for ærens skyld. I Hellig tvang synes
Storhaug å generalisere denne fryk-

ten til at dette er det vanlige, dvs. at
muslimske menn nærmest pr. defini-
sjon dreper sine kvinnelige slektning-
er hvis de har hatt sex utenfor ekte-
skapet. Dette stemmer mildest talt
ikke med den litteratur som eksiste-
rer om muslimske kvinner, eller kvin-
ner i Midtøsten mer generelt. Mord på
kvinner i slike situasjoner forekom-
mer, og det i seg selv representerer et
alvorlig problem, men dette kan ikke
generaliseres til å bli en vanlig forete-
else. Folk i Midtøsten har faktisk også
en del andre og mer hverdagslige
mekanismer for å løse slike situasjo-
ner, og de fleste menn, der som her,
har faktisk flere følelser for sine kvin-
nelige slektninger enn de som er knyt-
tet til deres seksuelle ærbarhet.

Storhaug er sterkt engasjert i sitt
tema, og opprørt over politikere og
sentrale muslimske talspersoners
unnfallenhet, og hun har for å mane
til ettertanke valgt å avslutte sine
kapitler med sitater fra denne typen
personer. Etter kapitlet om en ung
kvinnes frykt for å bli drept p.g.a.
manglende jomfruelighet, siteres såle-
des Kristin Halvorsen som uttaler at
hun «– har ikke store motforestillinger
mot det som gjøres...» (s. 42), dvs. mot
å reparere jomfruhinner. I lys av den
forutgående teksten blir Halvorsen
her indirekte framstilt som en person
som enten ikke kjenner til eller bryr
seg om hva slike inngrep dekker over
av traumer. I likhet med Halvorsen
lider de andre som siteres den samme
skjebne; deres uttalelser siteres løs-
revet fra sin opprinnelige sammen-
heng og anvendes til å avsløre deres
manglende innsikt og medmenneske-
lighet. Dette representerer en type
metode som vanskelig kan bidra til
hva Storhaug understreker som sitt
mål; «– å løsne på den offentlige debat-
tens stramme slipsknute» (s. 12). 

Ønsker man å rette søkelyset mot
vanskelige problemer kan man velge
ulike metoder. Anja Bredal, som har
skrevet utredningen: Arrangerte ekte-
skap og tvangsekteskap blant ungdom
med innvandrerbakgrunn, har valgt
en lavmælt og nyansert framstillings-
metode. Hege Storhaug velger å for-
skrekke oss med sterke formulering-
er. Personlig vil jeg anta at Bredals
metode er mer egnet til å skape et
grunnlag for dialog.

BERIT THORBJØRNSRUD
STIPENDIAT VED UNIVERSITETET I OSLO



26 •    MIRA MAGASINET    2/98

TONI USMAN, 
skuespiller, sier: «Det MiRA har
gjort gjennom mange års arbeid, er
å bevisstgjøre kvinner, kanskje spe-
sielt kvinner med innvandrerbak-
grunn. Dette er det grunn til å skryte
av. Jeg har bare en liten innven-
ding, som forsåvidt også er skryt:
MiRA magasin skulle kommet ut litt
oftere. Det er helt klart et behov for
et slikt blad i markedet.»

INGUNN YSSEN 
er direktør ved Kompetansesenter-
et for Likestilling: «MiRA-Senteret
er en av våre viktige samarbeids-
partnere, og et knutepunkt for å nå
fram til flyktninge- og innvandrer-
kvinner. Vi samarbeider med MiRA
i spesifikke saker, som for eksempel
i en pågående kampanje for å få
flere kvinner inn i kommunestyret,
men også i andre saker om likestil-
ling.»

ELISABETH EIE, 
daglig leder i FOKUS: Vi må ikke
unnlate å påpeke og bekjempe kvin-
neundertrykking, uansett hvor den
foregår. MiRA er et viktig faktor i
den norske kvinnebevegelsen fordi
MiRA bidrar til å synliggjøring av
innvandrer- og flyktningekvinners
problemer og behov, samt forslag
til løsninger på egne premisser. Det
gir oss andre innsikt, og en mulig-
het til å vise solidaritet og gi vår
støtte.»

JOH EKOLLO
er styremedlem i Anti-Rasistisk sen-
ter: «MiRA gjør en viktig jobb. Nå
som senteret er mer etablert, er
arbeidet mer synlig enn noengang,
og MiRA-Senteret har vært flinke til
å sette viktige ting på dagsorden.
Jeg er meget positiv til MiRA’s rolle
som kontaktformidler. På den ene
siden bygges et sterkt internt nett-
verk, og på den andre en kontakt
kvinneorganisasjonene imellom.»

RACHEL PAUL, 
kriminolog, sier: «MiRA har gjen-
nom mange år satt innvandrer-
perpektivet på den politiske dags-
orden, og er forferdelig viktig poli-
tisk. Denne type holdningsskapen-
de arbeid er ikke lett, det er ikke så
synlig og det er vanskelig å vise til
konkrete resultater. MiRA jobber
og har lenge jobbet for å bringe inn
innvandrerperspektivet i alle
debatter.»

Vi har som kjent benyttet hele dette året og megen spalteplass i egen publikasjon for å feire
MiRA-Senterets 10-års jubileum. Organisasjonsarbeid er utakknemlig arbeid: ti år med dis-
kusjoner blir mye repitisjon, mange ukvemsord og en annselig mengde Sysifos-aktivitet.
I anledning det runde tallet benytter vi derfor anledningen til å høste ros hos noen av våre
samarbeidspartnere. På spørsmål om hva de synes om MiRA-Senteret og vårt arbeid, svarer
følgende personer slik: AV AINA MUMBI
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Ressursgruppa for råd og veiled-
ning i familie- og kvinnerelaterte
religionsspørsmål er opprettet for
å hjelpe deg.

MIRA-SENTERET har tatt initiativ til
opprettelsen av en ressursgruppe
i familie- og kvinnerelaterte religions-
spørsmål, særlig i forhold til islam.
I gruppa sitter: Pål O. Haugland (advo-
kat), Turid Heiberg (cand.polit.), Rachel
Paul (kriminolog), Nasim Riaz (Islamsk
Råd), Bente O. Roli (advokat), Fakhra
Salimi (leder, MiRA-Senteret), Ibrahim
K. Saydy (imam), Nina Torgersen

(Islamsk Kvinnegruppe Norge) og Kari
Vogt (professor).

MiRA-Senteret vil at denne ressurs-
gruppa skal bidra med faglig assistanse
og informasjon til kvinner med minori-
tetsbakgrunn i spørsmål av religiøs art,
særlig når det gjelder islamsk rettsprak-
sis i forhold til norsk rettspraksis. Mino-
ritetskvinner i Norge opplever mange
ulike problemer i forhold til ekteskaps-
inngåelser, skilsmisser, omsorgsforde-
ling o.l., og det er vårt mål at ressurs-
gruppa skal fungere både som en kom-
petanseinnstans og en rådgivende
kanal for disse kvinnene.

Ressursgruppa møtes jevnlig for å
diskutere aktuelle saker og problemstil-

linger, og for å arbeide med temaet sett
fra ulike ståsteder og synsvinkler. Res-
sursgruppa skal samle informasjon om
aktuelle lover og regler, ulike problem-
stillinger og saker, og vi vil utarbeide en
informasjonsbrosjyre for ulike grupper,
både enkeltpersoner og organisasjo-
ner/instanser.

Ressursgruppa er meget interessert
i å høre om saker som har forbindelse
med vårt arbeid, og vi vil gjerne at du
tar kontakt med MiRA-Senteret slik at vi
kan få en oversikt over hvilke ulike pro-
blemer og saker som minoritetskvinner
opplever i forbindelse med familie- og
kvinnerelaterte religionsspørsmål.
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Legal assistance and counselling
The MiRA Centre gives assistance on legal and
social matters to immigrant and refugee women
as well as young girls with minority backgrounds.
These matters may include economical or marital
problems, questions of immigration, legislation
and deportations or conflict within the family.

Networking
The MiRA Resource Centre is the only networking
organisation for minority women on a national
and Nordic level. The centre frequently arranges
seminars and conferences for women and young
girls where they discuss the issues related to
their current socio-economic, political and cul-
tural situation.
If you wish to be a part of MiRA’s network or par-
ticipate in any of the various activities organised
by MiRA, please do not hesitate in contacting us.

Information
Information is essential to create a solid two-way
communication and to create mutual understan-
ding of cultures and society. Information is also

important to develop an insight into what it
means to live in a multi-cultural society and to
learn to respect the differences that exist or arise.
The MiRA Centre offers numerous activities and
has a large information network, both for minority
women and for Norwegians who work with these
issues.

The centre publishes a magazine and various
independent publications, which highlight
women and young girls’ situation. We aim to
build a library with documentation of audio-visual
and written material for research and information
purposes. 

In addition to that, women connected to the MiRA
Centre hold lectures and give courses to interes-
ted institutions, organisations and others on cru-
cial issues of which they have specific knowledge
and experience.

Meetingplace for young girls
MiRA has a network group of young girls. They
arrange meetings and seminars about subjects

particularly concerning their situation. The girls
mobilise other girls, and build support groups.

The background for The MiRA Centre is, thus, to
give an increased number of women the force and
opportunity to participate in social debate, and so
give them a stronger role in the forming and deve-
lopment of the society of which they are an inte-
gral part.

Despite the limited economic and human resour-
ces we possess, we want MiRA to be an organi-
sation dedicated to building bridges between
individuals, groups and institutions in the society,
for the improvement of possibilities and living
conditions of immigrant women living in Norway.

If you want more information or wish to partici-
pate in any of our activities, or if you wish to sub-
scribe to the MiRA magazine, please contact us.
You can call us Monday to Friday between 9 a.m.
and 4 p.m.

religion: Skaper religionsspørsmål  problemer i familien din?

MiRA 
Resource Centre for black, immigrant and refugee women

The aim of MiRA recourse centre is to promote equality for black, immigrant and refugee women in Norway. We
try to increase awareness about the specific conditions that often determine the quality of life of minority women.
Through well-established legal and social services, information and networking, the MiRA centre tries to streng-
then immigrant and refugee women’s position in society. The MiRA Centre is also a place for self organisation and
has created a space for minority women to define their own realities.

THE MIRA CENTRE OFFERS:

write to us at MiRA-Senteret, Postboks 1749 Vika, 0121 Oslo, or e-mail us at mira@powertech.no.
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VETERANEN
av Feyhan Hellum

Hvis jeg sa
at jeg ville gi deg valmuer

fra fjerne enger
Åh som jeg gleder meg til det

ville du si
men du vet ikke

at kronbladene faller av
bare stilkene er igjen i hånden

før du oppdager det

For en merkelig blomst
som folder seg ut på brystet ditt

lille gutt
jeg vil ikke spørre

hvem det var som skjøt deg ned
eller hva slags våpen det var

Livet ditt skal måles
ikke med årene

men med lidelsene
som har gjort øynene dine

større og større
de sammenpressede leppene dine

smalere og smalere

Gjendiktet fra dansk
Hentet fra antologien Ord i bevegelse, Cappelen 1995


