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År 2000, det første året i det 
nye millenium, går raskt mot 
slutten. Dette året har vært

begivenhetsrikt, både i den norske 
politikken og på samfunnsnivå. Året
har vært preget av store katastrofer og
andre hendelser som har gjort inn-
trykk på oss alle. Det begynte med 
togulykken på Åsta i januar og fortsatte
med regjeringsskifte, bolignød og 
renteoppgang. Igjen ser vi at den
økonomiske oppgangen fortsetter for
noen få mens altfor mange lider nød og
lever i fattigdom her i Norge. Politisk
sett har det siste året blant annet gitt
Fremskrittspartiet en større fremgang
på meningsmålingene enn noensinne
tidligere.

Mediene har også i år beholdt 
et negativt fokus på innvandrer-
befolkningen. Særlig innvandrer-
kvinners situasjon har bidratt til økt
oppmerksomhet rundt visse medier, 

for eksempel TV2, i forbindelse med
sensasjonsoppslag rundt temaene
tvangsekteskap og omskjæring. 
Innvandrerkvinner har igjen blitt 
presentert som ofre på tradisjonens 
og kulturens alter fordi det tjener 
til medienes fordel. Det har vært 
liten oppmerksomhet rundt andre
minoritetskvinners skjebne, for 
eksempel de som venter på svar på 
sine søknader om opphold i Norge, 
søknader de har levert på grunn av
mishandling i ekteskapet eller frykt 
for forfølgelse og overgrep ved en 
eventuell retur til hjemlandet. 

Høyreekstremismens fremmarsj 
i Europa har også satt sitt preg på 
året som snart er omme. Både her
hjemme og i land som for eksempel
Tyskland har vi sett at ny-nazister
marsjerer og begår voldelige overgrep
mot mennesker med minoritets-
bakgrunn. Nå forberedes FNs verdens-
konferanse mot rasisme, rasediskrimi-
nering, fremmedfrykt og relatert 
intoleranse ALL DIFFERENT, ALL
EQUAL i Sør-Afrika i 2001. Europas
forberedende regionalkonferanse 
ble holdt i Strasbourg i oktober i år.
Situasjonen i ulike land ble drøftet;
blant annet Østerrike, hvor inn-
vandringsfiendtlige krefter har 
regjeringsmakt, Norge, hvor Frem-
skrittspartiet er i fremgang og 
Danmark, som strammer inn på 
innvandring og innvandreres rettig-
heter. På den europeiske regional-
konferansen greide Norge dessverre
ikke å ta et selvstendig, sterkt stand-
punkt mot rasisme og rasediskrimine-
ring. De samarbeidet med flere land 
og Europarådet om et konsensus-
dokument som etter innspill og press
fra de frivillige organisasjonene
(NGOs) ble forandret på 15 punkter.
NGOene fikk blant annet endret 
språket fra Europarådets forslag om 
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at ofrene for rasisme skulle omtales
som «vulnerable group», altså 
«sårbar gruppe» til «target group»,
«målgruppe». 

Noe av det mest oppsiktvekkende
ved den europeiske konferansen var
det faktum at det offisielle Europa
ikke vil erkjenne eller vektlegge sin
historie og landenes tidligere koloni-
alisme som årsak til dagens rasisme
og fremmedfrykt. Det samme gjelder
for kolonialisme som grunn for
migrasjon fra fattige land i sør og 
innvandringen til land i Europa.
Særlig betenkelig er det at inn-
vandring som tema ble tilnærmet
ignorert, ettersom rasisme, rase-
diskriminering og fremmedfrykt

kommer til uttrykk i samfunnets 
og enkeltpersoners behandling av
innvandrere og flyktninger i Europa. 

Vi vet at det i de europeiske byene
fortsatt finnes etniske og rase-
segregerte soner som er nåtidens
koloniområder. Disse er skapt av
Europa, og opprettholdt gjennom
rasistiske og diskriminerende 
strukturer og praksiser. Vi vet også
at det siste århundrets migrasjon 
til vestlige land er et resultat av den
økonomiske og kulturelle utbyttingen
av immigrantenes hjemland i koloni-
tiden. Denne utbyttingen fortsetter 
i dag gjennom de økonomiske 
systemene og Verdensbankens og
IMFs globalisering. De økonomiske
systemene i Europa er basert på den
nedarvede utnyttelsen av billig
arbeidskraft som er konstant 
tilgjengelig fra den såkalte tredje 
verden gjennom migrasjon. 

Ved å unngå å ta opp innvandring
og migrasjon som et eget tema ved

den europeiske konferansen viser
Europa meget klart at de ikke 
erkjenner sin egen historie som 
en årsak til dagens situasjon for 
innvandrere og flyktninger i de 
europeiske landene. Europa 
fortrenger fortsatt sin historie. 
Det er redd for å se inn i det dype
mørket hvor røttene til rasisme, 
slaveri og folkemord på hundre-
tusenvis av mennesker skjuler seg.
Vi kan ikke utvikle et samfunn fritt
for rasisme uten å se på årsakene til
rasisme og hvordan dette gir utslag 
i diskriminering av bestemte folke-
grupper. Rasisme er et system av
undertrykkelse som kan endres. 
Å erkjenne at det kan endres krever

at hver enkelt av oss, både individer
og myndigheter, som anser seg som
tilhengere av et antirasistisk og
demokratisk samfunn med sosial 
likhet kollektivt handler sammen nå.
Vi må bryte ut av fortrengelsen og
erklære rasisme og rasediskrimine-
ring som et brudd på menneske-
rettighetene. Vi må også erkjenne 
at vi kan og må lære av fortiden som
har påvirket dagens samfunn, slik 
at vi kan gå ut og skape felles 
visjoner om fremtiden. 

Selv om myndighetene i Europa
ikke vil drøfte det historiske perspek-
tivet har de frivillige organisasjonene,
spesielt på grasrotnivå, arbeidet
utrettelig for at deres stemmer skal
bli hørt. Deres utholdende arbeid 
har gitt store håp for fremtiden. 
Allikevel ser det nå ved inngangen 
til det nye århundret ikke ut som om
den rasistisk motiverte volden vi har
sett så mye av i det forrige århundret
skal ta slutt. Noen sterke enkelt-

individer fortsetter likevel å 
inspirere til fortsatt kamp for 
likhet og frigjøring fra diskrimine-
ring og fremmedfrykt. En av disse
visjonærene er bell hooks, den 
svarte amerikanske professoren 
og feministen. Hun sier at i slutten
av 60-årene stilte Martin Luther
King jr. spørsmålet om hvor vi skal
gå nå. Hun forteller at han så for seg
et kjærlig samfunn der rasespørs-
målet var glemt og hvor ingen ville 
se på menneskenes hudfarge. Selv
mener bell hooks at dette var en
visjon med mangler – ikke tanken 
om et kjærlig samfunn, men troen 
på at dette samfunnet bare kunne
eksistere hvis vi visket ut og glemte

de rasemessige forskjellene. Hun har
en ny visjon om et kjærlig samfunn
der vi alle erkjenner hverandres 
forskjeller. bell hooks sier: «Det er
denne sjenerøse tanken om erkjen-
nelse som gir oss mot til å utfordre
hverandre, til å arbeide oss gjennom
misforståelser, spesielt de som har
med rase og rasisme å gjøre. I et
kjærlig samfunn er solidaritet og 
tillit grunnlaget i den sterke for-
pliktelsen til en felles visjon». 

Vi er mange som tror at vi kan
utvikle slike kjærlige samfunn hvor
grenser kan krysses og kulturelt
mangfold hylles. Da må vi handle nå,
for det er våre handlinger som avgjør
om høyreekstremistenes fremmarsj
skal fortsette inn i det nye århundret
eller ikke. 
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Moralsk panikk
Når alvorlige problemer avdekkes
gjennom dramatiske enkeltskjebner
kan det oppstå moralsk panikk. 
Det skjedde f.eks. da de første sjokk-
rapportene om incest ble gjort kjent,
og det har skjedd i forbindelse med
avsløringene om tvangsekteskap.
Særlig ble dette tydelig i fjor høst
etter TVNorges film «Med døden til
følge» som rettet søkelyset mot den
psykiske og fysiske mishandling unge
norsk-pakistanske jenter kan risikere
hvis de motsetter seg ekteskap forel-
drene ønsker. Dramatiske historier
og grusomme bilder av mishandlings-
ofre satte følelser i kok, alle snakket
om det, og det ble et nærmest unisont
krav om at «slikt må forbys», «nå må
«minoritetene ta seg sammen», «nå
må politikerne få ryddet opp/de må få
en slutt på dette».

Nettopp dette er kjennetegn ved
moralsk panikk – det følelsesmessige
engasjementet blir så sterkt at det
skapes krav om raske totalløsninger.
I slike situasjoner kan det ofte bli vik-
tigere at noe skjer enn hva som skjer
og med hvilke konsekvenser. Man
kan også få en konkurranse om hvem
som vil gjøre mest. Og fordi kravet til
at problemet må løses blir så sterkt,
synes kravet til nyanserte årsaks-
forklaringer å bli tilsvarende svekket.
Poenget er at for å finne gode løsning-
er må man kjenne problemet som skal
løses, ellers kan man ende opp med
enda flere problemer enn man hadde i
utgangspunktet. 

Opplevelse av moralsk panikk kan
være nyttig for å tvinge oss til å
erkjenne at et problem eksisterer og
at noe må gjøres, men det gir ikke
gode forutsetninger for faktisk å
handle – simpelthen fordi moralsk
panikk ikke gir rom for refleksjon og
nyanserte vurderinger av hva som
faktisk kan bidra til å redusere et 
problem. Totalløsninger som kan

effektueres over natta eksisterer
ikke, ei heller ikke i forhold til tvangs-
ekteskap. Tvert i mot vil jeg hevde 
at kravet om raske totalløsninger
isteden kan bidra til en type dramati-
serte forenklinger hvor man i tilfellet
tvangsekteskap synes å ende med tre
kategorier av folk; sjokkerte nord-
menn som vil hjelpe, minoritetsforel-
dre som begår overgrep mot sine barn
og minoritetsbarn som blir ofre.

Denne typen forenklinger vil f.eks.
lett kunne forsterke minoritetsung-
doms problemer; de kjenner ikke
igjen denne virkelighetsforståelsen;
den kan forsterke deres allerede
eksisterende frykt for at det å prøve å
etablere egne ønsker vis á vis forel-
drene uavvendelig vil føre til konflikt
og brudd. Og en siste, men ikke minst
problematisk effekt – det å bli gjort til
offentlig offer oppleves svært ubeha-
gelig og kan gi behov for å øke avstan-
den til de som «synes synd på en selv»:
de gode hjelperne. For å finne fram til
gode løsningsstrategier på alvorlige
problemer må man først etablere en
grundig forståelse av hva problemet
er og den sammenheng dette eksiste-
rer innenfor. Det krever at man
revurderer de «sannheter» som lett
befester seg i situasjoner av moralsk
panikk.

I det følgende vil jeg derfor ta for
meg noen av disse offentlige mytene
som jeg vurderer som hinder for å
finne fram til gode tiltaksstrategier.
Implisitt i denne gjennomgangen vil
jeg også peke på hva jeg betrakter
som tiltak som kan bidra til å reduse-
re omfangen av problemet tvangsek-
teskap. Til slutt vil jeg kommentere
noen av de forslagene til tiltak som er
foreslått. De mytene jeg vil diskutere
er i rekkefølge:

1. det er tabu i Norge å diskutere
problemer blant minoritetene

2. minoritetene er ikke på banen i
diskusjonen om tvangsekteskap

3. tvangsekteskap skyldes enkle
forklaringer som menns trang til ære

4. tvangsekteskap og arrangerte
ekteskap er det samme

Myte 1 – «Det er tabu i Norge å disku-
tere problemer blant minoritetene»
I den offentlige såkalte innvandrer-
debatten synes det å være en etablert
sannhet at det her i landet ikke er 
tillatt å kritisere minoritetene, og at
dette fører til at man heller ikke tør å
erkjenne problemene som eksisterer
blant dem og handle i forhold til dem
– slik man ville gjort i forhold til majo-
ritetsbefolkningen. På grunn av et
misforstått ønske om å bevare kultu-
ren deres for enhver pris, og/eller en
like misforstått redsel for å bli kalt
rasist, hevdes det at man har valgt å
overse hvordan man bidrar til å
underminere kvinner, ungdom og
barns grunnleggende menneske-
rettigheter. Tatt i betraktning at slike
utsagn gjentas kontinuerlig – for så
straks å bli etterfulgt av ulike former
for nettopp kritikk av minoritetene,
synes dette kritikkforbudet mer å
være en myte enn en realitet.

Slik jeg ser det synes slike påstan-
der mer å representere retoriske og
politiske strategier for å oppnå opp-
merksomhet og gjennomslagskraft
rundt egne standpunkt. For spørs-
målet man må stille seg er jo hvem er
disse som nekter andre å kritisere
minoritetene? Og hvilken makt har
de egentlig til å hindre noen i noe som
helst?

Gjennom flere år har jeg fulgt den
såkalte innvandrerdebatten i media
og gjennom bøker og artikler. Jeg har
gjennom flere år undervist i temaer
relatert til Midtøsten, islam, familie-
organisering, kjønnsrollemønstre,
eller mer grunnleggende kultur-
forståelse. På bakgrunn av denne
erfaringen kan jeg klart si at jeg ikke
gjenkjenner påstanden om at man i

kan arrangerte ekteskap

forbys?
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Norge ikke tør å kritisere minori-
tetene. Tvert i mot synes det for meg 
å være et problem at minoritetene
kritiseres kontinuerlig – og da særlig
på grunnlag av deres familie- og
kjønnsrollemønster. Jeg vil våge den
påstand at uansett faktiske kunn-
skaper har svært mange nordmenn
lenge opplevd at de har «visst» at 
innvandrere undertrykker kvinner,
ungdom og barn. Da den moralske
panikken rundt tvangsekteskap 
oppsto, skjedde dette dermed på en
godt etablert sikkerhet om at man
visste sannheten om. Selve kunn-
skapsgrunnlaget ble det enda mer 
irrelevant å undersøke.

Jeg vil derfor hevde at det i debat-
ten om tvangsekteskap opereres med
både en fiktiv virkelighetsforståelse
og med fiktive motstandere. Det er
svært vanskelig å få øye på disse som
bare ønsker «å forsvare kulturen
deres», og det er statistisk svært
usant at det i Norge ikke er lov å ta
opp og kritisere problemer blant
minoritetene. Dette fører meg over til
en annen og kanskje enda alvorligere
offentlig myte: minoritetene selv er
ikke på banen.

Myte 2 – minoritetene er ikke på
banen
I likheten med den første myten gjen-
tas det også til det kjedsommelige at
minoritetene ikke er på banen. Impli-
sitt i dette ligger det en ide om at
minoritetsmedlemmer ikke ser 
problemene, eller at de nekter å ta
dem inn over seg, eller enda verre
– de som ser problemene og ønsker å
gjøre noe tør ikke av frykt for repre-
salier «fra sine egne» som det ofte
heter. Alt dette etablerer det som en
underliggende sannhet at det er bare
helt spesielt modige mennesker som
tør å ta opp ekteskapsproblematikken
blant minoritetene. 

Jeg skal ikke undervurdere det
arbeid enkelte medlemmer av majori-
teten har gjort for å få tvangsekte-
skap på den offentlige dagsorden, ei
heller at det blant mange minoritets-
medlemmer har eksistert og 
fortsatt eksisterer en motvilje mot å
diskutere disse problemene – særlig
på det som faktisk for dem represen-
terer majoritetens banehalvdel. Men
det man ikke må overse er at ekte-
skap representerer et sentralt tema
blant minoritetene. Fordi mange inn-

vandrergrupper har sin opprinnelse 
i samfunn med en sterk familie-
organisering, og fordi mange ønsker 
å opprettholde dette også i Norge, 
er det innlysende at nettopp ekte-
skapsinngåelser, med hvem – hvor-
dan – når osv, representerer helt 
sentrale temaer blant dem. Det er 
de som må leve med konsekvensene
av inngåtte ekteskap, og det er selv-
følgelig de som sterkest kjenner når
det blir problemer. Det betyr selv-
følgelig ikke at de ikke foretar feil-
vurderinger, men man må ikke
akseptere myter om at medlemmer 
av minoritetene generelt ikke er på
banen. Poenget er at de kanskje er på
andre baner enn den offentlige banen,
dvs i media; de diskuterer i egne
familiekretser, i egne organisasjoner,
i egne blader og bøker, i egne trans-
nasjonale nettverk osv. 

Med andre ord – debatten om
tvangsekteskap foregår ikke mellom
modige nordmenn og minoritets-
medlemmer som ikke vil innse egne
problemer. Det er heller ikke slik at
minoritetsmedlemmer ikke er på
banen – poenget er at de er på andre
baner, og at de av forskjellige årsaker



kanskje ikke ønsker å delta på den
offentlige norske banen. 

Myte 3 – på grunn av menns ære
I debatten om tvangsekteskap 
hersker det en utbredt tendens til å
overforenkle årsakene til at proble-
mer oppstår. Denne forenklingen som
f.eks. kan befeste myter som at mino-
ritetsfamiliene består av to typer 
personer – overgripere og ofre – 
svarer selv følgelig ikke til den langt
mer kompliserte hverdag minoritets-
medlemmer selv opplever. Tvangs-
ekteskap forklares ofte som en konse-
kvens av menns uendelige trang til
ære. Den faktiske kompleksiteten i
hva æresbegrepet innbefatter og
hvordan ære fungerer i ulike folks
hverdag forklares lite.

Hvis det ikke er æren det er snakk
om synes det hele å være ren økono-
mi: tvangsekteskap som ofte også
innebærer å hente noen fra hjem-
landet framstilles som rene økono-
miske bytter mellom menn i 3. verden
med penger til å kjøpe seg en visa-
brud og fedre her med noe å selge,
nemlig en datter med oppholds-
tillatelse. Jo enklere man forestiller
seg forklaringene, jo enklere medisin
kan man ønske å foreskrive. Men
samtidig kan man risikere to ting:

1. Man etablerer et bilde av mino-
ritetene som svært forskjellige fra oss
selv, og 

2. det blir vanskeligere for ungdom
å etablere nye handlingsrom hvis de
må akseptere å velge mellom enten å
leve med umenneskelige foreldre
eller alene uten foreldre.

Dette knytter an til hva jeg vil
kalle fjerde myte – nemlig at det ikke
er noen forskjell på arrangerte ekte-
skap og tvangsekteskap, og at egent-
lig burde arrangerte ekteskap også
forbys.

Myte 4 – arrangerte ekteskap =
tvangsekteskap
Å hevde at arrangerte ekteskap
egentlig er det samme som tvangs-
ekteskap innebærer slik jeg ser 
det en meningsløs forenkling. En 
forenkling som dessuten vil gjøre en
dialog med store deler av minoritets-
gruppene umulig. Arrangerte ekte-
skap representerer sannsynligvis den
vanligste ekteskapsformen i verden;
forsøk på å kriminalisere denne
synes unektelig litt urimelig. Fore-
slår man lovforbud kan man også
spørre hvordan skal dette utformes?
For å stille det på spissen kan man
også spørre hvorvidt dette ville inne-

bære å påby kjærlighetsekteskap
som jo vanligvis sees på som det mot-
satte? Hvordan skulle man håndheve
noe slikt?

Slik jeg ser det må man nettopp
holde arrangerte ekteskap og tvangs-
ekteskap klart atskilt. Innlednings-
vis snakket jeg om tre ulike ekte-
skapsformer: inngått ved direkte
tvang, ved indirekte tvang, og gjen-
nom selvbestemmelse. Ved direkte
tvang snakker man om psykisk
og/eller fysisk mishandling. Dette 
er åpenbart en sak for rettsvesenet.
Tvang i en slik forstand kan poten-
sielt bevises og noen kan dermed
dømmes.

Ved tilfeller av indirekte tvang kan
det derimot bli vanskelig å bruke
lover; hvordan skal man bevise 
indirekte tvang? Hva hvis den/de det
gjelder ikke ønsker å beskylde sine
nærmeste åpent for å ha anvendt
uakseptabelt press? Skal offentlig
ansatte kunne anmelde på vegne av
personer som selv ikke ønsker retts-
sak? Skal da dom kunne felles på
grunnlag av betroelser en person har
gitt en offentlig ansatt; betroelser
som ikke kan verken måles eller
veies? Her tror jeg det eksisterer en
rekke gråsoner hvor vi skal trå svært
varsomt for ikke å etablere en annen
rettstradisjon for minoriteter enn for
majoriteten.

Man kan selvfølgelig hevde at det
man står overfor er et kontinuum
hvor man går fra fritt samtykke til
absolutt tvang, og at det ikke eksiste-
rer noen klare skillelinjer. Det er jeg
enig i; men poenget er at det er bare
noe på enden av kontinuumet som
egner seg for rettsprosedyrer; på
neste feltet blir det et spørsmål om
holdningsendrende arbeid. I andre
enden av kontinuumet forstår ikke
jeg at vi har noe problem i det hele
tatt. Hvorvidt folk gifter seg av
romantisk kjærlighet eller av andre
årsaker bør forbli uten interesse for
det offentlige. 

Tiltaksrefleksjoner
Når det gjelder tiltak forekommer det
meg at det pr i dag synes mer rele-
vant å få en oversikt over hva 
som faktisk er satt i gang, vurdere
erfaringer, og sørge for at disse til-
takene blir levedyktige. Det vil blant
annet si å sørge for bedre arbeids-
forhold for mange av de som allerede
besitter en betydelig kompetanse.

Det foreslås en rekke kurs og 
informasjonstiltak inn i alle pensa fra
barneskole til høyskole. Her blir jeg

faktisk litt skeptisk og vil hevde at
man må vurdere nøye hva man
mener når man foreslår dette. Selv-
følgelig trenges informasjon og økt
kompetanse blant mange, men kan-
skje kunne det her være en ide å
vende seg til erfaringene fra et annet
område som ble omgitt av moralsk
panikk – nemlig kampen mot incest.
Den gang ble også medisinen fore-
skrevet å være informasjon og kur-
sing i stor skala. Det førte også til
enkelte uheldige konsekvenser. Det
ble skapt en følelse av alarmbered-
skap og spenning, og alle var på en
måte på leting etter incest. Dette
førte bevislig til at andre typer kon-
flikter i en del tilfeller ble «oversatt»
til å dreie seg om incest. Derfor nærer
jeg også en skepsis til panikkampan-
jer; tvangsekteskap er en alvorlig
problematikk, men den vil ikke bli
mindre alvorlig av at vi nærmest 
oppfordrer folk til å lete etter tvangs-
ekteskap. Vi må også vokte oss for å
overfokusere på tvangsekteskap på
en slik måte at ungdom med proble-
mer opplever at det er bare dette det
handler om; det magiske ord for å få
hjelp blir tvangsekteskap... Derfor
kan det være et poeng å oppsummere
erfaringene fra incestkampanjene og
se hva man lærte av hva som bør gjø-
res og hva som ikke bør gjøres.

Poenget må være å etablere og for-
midle kunnskap som åpner for dialog.
Kanskje er det noen som aldri vil
akseptere dialog/endring, kanskje er
det noen som aldri kan nås på annen
måte enn gjennom rettsvesenet. I slike
saker må man ha en kriseberedskap
for de unge. Forøvrig – i forhold til fler-
tallet – synes det å dreie seg om et
langvarig og kanskje svært stille hold-
ningsendrende arbeid. Kanskje er det
ikke voldsomme offentlige debatter vi
trenger, men simpelthen nå å la hva
som er satt i gang få tid til å virke.

Dette innlegget ble holdt på en høring
om tvangsekteskap i Familie – og kul-
turkomiteen i Stortinget 02.05.00.
Innlegget er forkortet. Berit Thor-
bjørnsrud arbeider på Senter for fler-
kulturelt og internasjonalt arbeid
(SEIFA) ved Høgskolen i Oslo.
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Hva er det unge jenter med
minoritetsbakgrunn tenker
og gjør, og hvilke mål har 

de satt seg i livet? MiRA-magasinet
fikk delta på en diskusjonsgruppe
med noen jenter fra MiRA-Senterets 
nettverk for unge jenter med minori-
tetsbakgrunn. Vårt utgangspunkt
var de myter og bilder nordmenn 
har dannet seg av minoritetsjenter,
for det er ikke å komme utenom at
minoritetsungdom, spesielt jenter,
lenge har vært en gruppe unge som til
stadighet blir gjenstand for diskusjon
i det norske samfunnet. Mange for-
skere og privatpersoner har talt, og
kommet frem til varierende definisjo-
ner på hvem denne gruppen er og
hvilke behov de har. Vi hadde lyst til
å høre hvordan jentene selv tenker.

Professoren har talt!
Først kikket vi etter hva de lærde
mener. Professor ved universitetet i
Oslo Thomas Hylland Eriksen 
skriver i sin bok Flerkulturell forstå-
else om det å leve i to verdener. Han
er kanskje den personen som har
kommet nærmest det å gi en forkla-
ring på hvordan de fleste minoritets-
ungdom oppfatter sin virkelighet.
Han beskriver minoritetsungdoms
situasjon slik:

«Annen generasjons innvandrere,
eller – mer presist – første genera-
sjons nordmenn, blir eksponert for
tradisjonelle verdier fra Midtøsten og
for moderne eller endog postmoderne
verdier fra Skandinavia; de går 
kanskje på koranskole om kvelden,
men de ser på amerikansk såpeopera
på tv, mange av dem er perfekt
tospråklige i norsk og for eksempel

tyrkisk eller punjabi; de kan fungere
egalitært på skolen og hierarkisk
hjemme; alt dette kan de få til – rik-
tignok ikke friksjonsfritt, men likevel
– uten å havne i en identitetsmessig
spagat. Så lenge de kan ha en trygg
personlig identitet, er ikke den enty-
dige kulturelle identiteten nødvendig
for at de skal overleve mentalt.»

Ut fra denne definisjonen begir vi
oss ut på en diskusjon med jenter med
ulik bakgrunn for å få et innblikk i
hvordan det er i praksis å ha en
mangfoldig bakgrunn, og om myter og
virkelighet stemmer overens, om
unge minoritetsjenter virkelig er slik
media og andre talspersoner ønsker å
fremstille dem.

Hvem er vi?
Hatice er 24 år gammel og studerer
religionshistorie grunnfag ved 
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Universitetet i Oslo (UiO). Hennes
foreldre har tyrkisk bakgrunn. Tidli-
gere har hun studert historie, og sier
hun nå får en mye bredere innsikt,
for mens historie grunnfag starter
man på 700-tallet, går religions-
historie grunnfag lenger tilbake.
Hatice har tenkt å fortsette med 
historie mellomfag. 

Maria har foreldre fra Pakistan 
og jobber for tiden, men vurderer å
starte med studier til neste år. Siden
det er vanskelig å bestemme seg har
hun valgt å jobbe et år først. I tillegg
trener hun forskjellige typer dans, og
er blant annet med på magedanse-
kurset til MiRA-Senteret. 

Meltem er 25 år, født og oppvokst i
Norge med tyrkiske foreldre. Meltem
har studert ved Universitetet i Trom-
sø og tar nå hovedfag i religionsviten-
skap. 

Tvang eller ikke tvang – det er det
saken dreier seg om!
Ekteskapstradisjoner i fremmede
kulturer blir diskutert opp og ned.
Tvangekteskap, arrangerte ekteskap,
proforma ekteskap, hente- og kjærlig-
hetsekteskap. I et mylder av begreper
som blir brukt om hverandre har vi
spurt hva jentene selv synes om de
forskjellige ekteskapsformene. Stor-
samfunnet har visse ideer om at
minoritetsjenter ikke har noe å si når
det gjelder valg av ektefelle, familien
velger og jenta må akseptere fordi
hun er den stakkarslige, passive og
undertrykte jenta som ikke har mot
nok til å si ifra. 

Hatice tar raskt ordet og ivrer om å
diskutere foreldrenes forventninger
til døtrenes valg av ektefelle. – De
stoler på oss, men for meg virker 
det som dette innebærer en skjult 
forventning. De gir oss friheten, de
stoler på oss, derfor kan vi ikke skuffe
dem. I enkelte tilfeller virker det som
om de kommer med en advarsel. Jeg
føler at jeg må ta flere hensyn enn
hva en norsk jente må gjøre. Det er
liksom ikke nok å like personen, jeg
må også ta hensyn til hans familie
osv, derfor blir familien automatisk
koblet inn og får et ord med i laget.

Meltem fortsetter: – Tidligere var
det ikke aktuelt at jeg for eksempel
skulle gifte meg med en norsk gutt,
men foreldrene mine har vel nå inn-
sett at jeg er for sta til å la dem velge
hvem jeg skal gifte meg med. Nå er de
opptatt av at jeg skal gjøre et riktig
valg og at jeg skal være lykkelig. 

Maria skyter inn: – Noen ganger
kan det virke som om det er de som
skal gifte seg og leve med personen

som vi inngår ekteskap med. Det 
er ofte helt forskjellige verdier vi 
ser etter hos kandidaten enn det 
foreldrene våre gjør. For meg er det
kjemien og følelsene som er viktigst.

– Jeg synes det virker som om 
guttens familiebakgrunn spiller en
stor rolle, sier Meltem. 

– Ikke bare foreldrene mine, men
også venninner som har inngått
arrangerte ekteskap sier at jeg må
være obs på dette. Det er jo ikke 
svigerfamilien min jeg skal leve med,
men jeg skjønner tankegangen. 
Foreldrene mine vil ha en god dialog
med sin nye familie, kanskje det er
nettopp derfor en norsk svigersønn er
en skremmende tanke. Foreldrene
tenker at de er jo helt annerledes enn
oss, og det kan oppstå språkproble-
mer osv.

Hatice: – Våre foreldre ser det som
sin plikt å løse eventuelle ekteskaps-
problemer som skulle oppstå. Og hvis
de ikke kan kommunisere, ikke bare
verbalt, men også kulturelt, vil de
føle seg som dårlige foreldre. I Tyrkia,
der mine foreldre kommer fra, samler
familien seg på begge sider for å drøfte
barnas problemer. Hensikten er jo at
deres barn skal finne en utvei og ikke
skille seg uten å ha prøvd alle mulig-
heter. Blant norske er det vel ganske
uvanlig at familien blander seg inn i
barnas problemer i samme grad som
hos oss, tror jeg!

The big issue!
– Tidligere var det ikke noe tema
hvem jeg skulle gifte meg med, fortel-
ler Hatice. – En tyrker i Norge var
ikke et alternativ for meg, for jeg så
på dem som typiske gjengmedlem-
mer, og synes ikke de passet for 
meg. Siden vi sjelden var i Tyrkia 
var det ingen som snakket om hvem
jeg skulle gifte meg med der heller.
De siste årene har vi vært oftere i
Tyrkia, og nå føler jeg at det er mer et
tema, jeg tenker mer på dette selv
også. Hvis jeg gifter meg med en som
bor i Tyrkia, hva skal han gjøre her?
Har han utdannelse får han jo ikke
brukt det her, og en som ikke har
utdannelse vil trolig være en person
som jeg har lite til felles med. 

Meltem mener at foreldre kanskje
gir seg litt jo eldre jentene blir. – Det
har min familie gjort. Mamma har til
og med sagt «hadde jeg fortsatt tenkt
som jeg gjorde før hadde jeg sørget for
at du var forlovet nå». Innerst inne
tror jeg ikke at hun mener at ekte-
skap er det viktigste i livet, men hun
er nok redd for at jeg forblir ugift. 

Hatice er litt oppgitt over foreldre-

generasjonen: – Mødrene våre blir jo
påvirket av omgivelsene, etter hver
ferie spør venninnene min mor om
hun har funnet en passende ekte-
mann til meg. Mange foreldre ser på
dette som deres plikt. Heldigvis sier
mamma at jeg går på skole og at jeg
må først fullføre skolen, og de fleste
synes dette er positivt. Slik er det
også i Tyrkia, hvis en jente går på
skole, er det ingen som maser om
ekteskap, det er en selvfølge at hun
skal først få fullføre utdannelsen sin. 

Meltem: – Forventningene fra
omgivelsene er verst. Jeg føler at folk
maser veldig om dette etter feriene.
Alle, selv tyrkiske jenter jeg så vidt
kjenner, spør meg om jeg har forlovet
meg i ferien. Jeg opplevde for ikke
lenge siden at kassadama i butikken
der vi handler spurte: «Hva er det
mannen din gjør, da?». Jeg ble jo
kjempeoverrasket, men skjønte at
hun hadde sett meg med min onkel,
og trodde han var min forlovede eller
ektemann. 

MiRA-magasinet spør hva jentene
syns om arrangerte ekteskap.

Hatice sier det kommer an på hvor-
dan man definerer arrangerte ekte-
skap. – For meg finnes det to typer
arrangerte ekteskap. Den ene er når
far kommer hjem fra ferie og sier at
han har funnet en passende ektefelle
til deg. Det hadde jeg aldri akseptert,
jeg skal absolutt ha noe å si. Hvis det
er en jeg møter gjennom familien, og
får anledning til å bli kjent med ham,
så hvorfor ikke? For meg er dette en
form for arrangerte ekteskap og jeg
har ingen problemer med å se på
dette som et alternativ for å finne en
passende ektemann. 

Meltem sier: – Jeg er enig i at 
dette er arrangerte ekteskap, men
det finnes også en annen type i
Norge. En venninne kunne fortelle
meg at hennes mor og nabokona for-
søker å spleise lillesøster med nabo-
gutten, de ville jo vært så søte sam-
men. Jeg mener, er ikke dette en form
for «arrangerte forhold» så vet ikke
jeg. Selvfølgelig blir fremgangsmåten
annerledes, men enkelte foreldre i
Norge arrangerer jo store fester slik
at deres barn skal få mulighet til å
treffe en mulig partner fra «riktig»
miljø. 

Hatice: – Hos oss er familien inn-
blandet fra start til slutt. Samfunnet
er jo oppbygget på forskjellige måter,
vi er sosialisert til å se på familien
som den viktigste støttefaktoren i
våre liv. Det er viktig at familien
kommer godt overens med sviger-
barna, derfor gis det større rom til at



familien innlemmes i alle fasene, 
og man tror at et slikt ekteskap har
større sjanse for å vare ut livet. Hos
oss blir ekteskap nærmest sett på
som «hellig», og skilsmisse er noe
man velger som en siste utvei. 

Marie sier hun personlig er imot
arrangerte ekteskap, men at hun
respekterer personer som selv ønsker
å inngå arrangerte ekteskap. – Men
jenta MÅ ha et ord med i laget ellers
er det ikke akseptabelt!

Hatice: – Jeg tror det ofte, i hvert
fall i Tyrkia, foregår omtrent på
denne måten: En gutt og ei jente
møtes, under helt uskyldig omsten-
digheter. Han liker jenta og starter
med å forhøre seg om henne, har hun
kjæreste, er hun et god kandidat osv.
Så ber han moren eller noen som
kjenner hennes familie for å besøke
henne, familien må jo også like
henne. Alle vet egentlig hva det 
dreier seg om, men ingen snakker 
om det første gangen. Hvis guttens
familie liker henne tar de kontakt for
å fortelle at de vil henvende seg med
et positivt ærend, med dette mener de
altså for å be om datterens hånd.
Etter dette besøket spør de jenta om
hva hun synes om gutten, svarer hun
nei er det ingen som tvinger henne.
Slik kan det fortsette, i Tyrkia sier
man «ei jente kan ha 1000 friere, men
det er kun en som ekter henne». 

– Det er litt dobbelmoral inne i 
bildet. Jenta og gutten får kanskje lov
til å snakke sammen eller gå ut sam-
men for å bli kjent, men foreldrene er
redd for at noen skal høre om det, så
de unge må være veldig forsiktige,
sier Hatice. – Der jeg kommer fra er
det vanlig at man er kjærester, alle
vet egentlig om forholdet, men allike-
vel skal man gjennom denne arran-
gerte familiedelen. 

Meltem forteller at ofte kjenner
gutten og jenta hverandre allerede,
men de ønsker at de tradisjonelle
ritualene skal gjennomføres. – Der-
med kan de innlemme foreldrene og
støtte seg til dem hvis det oppstår
problemer. Ungdommer i Tyrkia har
for eksempel ikke den samme økono-
miske friheten som ungdom i Norge,
derfor trenger de ofte å innlemme for-
eldrene slik at de fortsatt kan få øko-
nomisk støtte.

Tvang selger!
Hatice sier: – Nordmenn synes tyde-
ligvis det er spennende å lese om noe
fremmed, det som er nytt og ukjent
selger. Avisoverskrifter som «Far
tvang datter inn i ekteskap» selger!
Jeg kjenner mest til hvordan det er i

det tyrkiske miljøet i Drammen. Der
vet jeg at jenter kan bli forlovet når
de er ca 14-15 år, og de skal helst gifte
seg før de har fylt 21. Jeg vet også at
det er mange foreldre som ønsker at
døtrene skal gå på skole, men at det
er få jenter som selv ønsker dette. De
tror de blir så mye friere hvis de gifter
seg, men slik er det jo ikke i realite-
ten. Når man spør jentene om de 
virkelig ville gifte seg svarer de at de
måtte fordi familien var så strenge.
Jeg mener at dette ikke er tvangs-
ekteskap, det er bare en veldig enkel
løsning jentene tyr til for å slippe
unna sine foreldre. 

Maria er enig: – Det betyr at jente-
ne bare gir seg, de godtar at ansvaret
for dem overføres fra foreldrene til
ektemannen. Du tar et valg som til-
byr et veldig enkel løsning, uten å
tenke på konsekvensene. Hvor friere
kan man egentlig få det hvis man
ikke tar ansvar for seg selv?

Norsk, tyrkisk, pakistansk eller en
blandings av identiteter

Meltem sier: – Jeg ser på meg selv
som tyrkisk-norsk. Da jeg var yngre
skulle jeg være norsk koste hva det
koste vil. Det var de norske vennene
mine som var kule. Jeg var så norsk
som jeg kunne bli, arrangerte julefest
og juleverksted i bokollektivet. Dette
har forandret seg de siste årene, 
bortsett fra noen veldig gode norske
venner er det ofte til det tyrkiske 
miljøet jeg søker til. Det er alltid noen
kulturbarrikader jeg aldri greier å
bryte selv om jeg er født og oppvokst
her. Der er fortsatt så mye man må
forklare norske venner, og det slipper
man med tyrkiske, små kulturkoder,
for eksempel.

Hatice forteller: – Denne historien
minner meg om en episode på videre-
gående. Jeg var kjemperedd for å
ikke komme inn på andreåret, og
stressa veldig på grunn av dette. 
Da jeg ble syk koblet skolen inn PP-
tjenesten. De spurte meg om jeg var
redd for gutter og om foreldrene mine
var strenge mot meg. Jeg skjønte
ingen ting, problemet var jo at jeg
ikke taklet presset på skolen. 

– Vi skal jo forsøke å oppfylle to
sfærers forventninger og følge regler
og sedvaner i to vidt forskjellige kul-
turer. Man skal ikke skuffe familien,
men også bygge opp likeverdige rela-
sjoner til omgivelsene. Samtidig er
jeg enig i at jenter ofte selv legger opp
til dårlig forhold med spesielt far.
Min far var veldig streng, men det
har alltid vært en gjensidig respekt,
og jeg hadde alltid rom for å reagere! 

Kultur eller religion?
Hatice mener at det dreier seg 
om kultur, og at kultur kommer før
religion. – Religionen blir misbrukt i
forskjellige sammenhenger, for
eksempel i debatten om tvangsekte-
skap. Bruk av tvang er forbudt etter i
islamsk lov, men det er islam som blir
brukt som begrunnelse for at dette
gjøres. I teorien er det en gammel 
tradisjon som gjennom historien har
blitt islamisert. Jeg ble engang spurt
om jeg ville bli drept hvis jeg fikk
barn utenom ekteskap. Dette er ikke
temaer vi muslimske jenter snakker
om engang, dette er ikke hverdagen
vår! 

– Bildet av innvandrerungdom
som kriminelle er ødeleggende og
stigmatiserende, mener Maria.
– Man må hele tiden overbevise omgi-
velsene om at man ikke er kriminell.

Hatice forteller at hun er veldig
opptatt av likestilling blant minori-
tetsungdom. – Gutter gjør som de vil,
mens jentene må liksom leve etter
tradisjonen og religionen. Det eksis-
terer en enorm dobbeltmoral blant
noen foreldre. Hvis gutten får lov til å
ha et forhold til norske jenter, burde
det samme gjelde for jentene. Når jeg
konfronterer voksne med dette tror
de jeg snakker om at de må akseptere
hvis deres datter kommer hjem med
en norsk gutt. Ja, men det jeg faktisk
er opptatt av, er at islam ikke setter
skille mellom gutter og jenter. Dette
må da også innebære like rettigheter
og plikter for begge kjønn. Forbudet
mot sex før ekteskap gjelder både jen-
ter og gutter, men at gutter gjør det
ser man gjennom fingrene med. 

Denne samtalen med unge jenter
med minoritetsbakgrunn viser at når
man har rom til å være seg selv blir
man også mer sikker på seg selv.
Samtidig må jentene gis mulighet til
å utvikle sin egen identitet, en identi-
tet som har en fot i flere kulturer. Når
man er trygg på sin bakgrunn blir
man også stolt av å være flerkulturell
ungdom i et multietnisk samfunn!

AV MELTEM SAFAK 
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Med jevne mellomrom blir 
vi av media konfrontert 
med forskjellige sensasjons-

oppslag om for eksempel tvangs-
ekteskap eller kvinnelig omskjæring 
i innvandrermiljøer, som fører til en
oppblussing av debatten om kvinners
rettigheter. Det blir alltid anført at
det norske samfunnet har oppnådd
en mer eller mindre ideell situasjon
når det gjelder avskaffelse av diskri-
minering basert på kjønn. Så blir det
hevdet at innvandrermiljøene har
brakt med seg de kulturelle tradisjo-
nene som kan forstyrre denne ideelle
situasjonen. Deretter følger debatten
om hvem som har skylden for forver-
ringen av situasjonen til innvandrer-
og flyktningkvinner så vel som forhol-
dene for unge jenter med minoritets-
bakgrunn. Minoritetsmiljøene mener
at myndighetene ikke frigir nok res-
surser til bevisstgjøring om kjønns-
diskriminering, til å avskaffe diskri-
minering på arbeidsplassen, på 
boligmarkedet og ellers i samfunnet,
skaffe flere jobber, eller til å bekjem-
pe rasisme på alle områder. 

Den norske opinionen blir gjennom

media forledet til å legge skylden på
innvandrermiljøene, som beskyldes
for å ikke ta situasjonen på alvor og 
å ikke ta ansvar for å rydde opp i egne
rekker. I disse debattene mister man
ofte perspektivet, slik at svarte kvin-
ners situasjon ikke blir satt i sam-
menheng med de generelle sosio-
økonomiske forholdene i innvandrer-
miljøene. Man kan ikke ignorere det
faktum at slike kulturelle tradisjoner
som tvangsekteskap eller omskjæ-
ring ikke kan angripes eller utryddes
uavhengig av en bedring av minorite-
tenes levekår i det norske samfunnet.

Økonomisk utvikling skaper likestil-
ling i praksis
Bevisstgjøring rundt kvinners rettig-
heter og kampen for likestilling av
kvinner i Norge er nært knyttet til
den økonomiske utviklingen i sam-
funnet. Etter hvert som kvinner 
trådte inn i arbeidslivet på grunn 
av behovet for deres arbeidskraft, og
etter hvert som kvinner ble økono-
misk selvstendige økte bevisstheten
rundt kvinners rettigheter. Jo flere
kvinner som tok universitetsutdan-

nelse og deltok i akademia, jo større
ble oppmerksomheten rundt likestil-
ling av kvinner og menn. I den nye
velferdsstaten stilte man spørsmål
ved den økonomiske urettferdigheten
og drøftet elimineringen av klasse-
samfunnet under utviklingen av et
mer egalitært, likestilt samfunn.
Kampen for kvinners rettigheter har
altså alltid vært nært knyttet til
kampen for økonomiske, sosiale og
politiske rettigheter. 

Denne sammenhengen mellom
utvikling av likestilling for kvinner
og økte politiske, økonomiske og sosi-
ale rettigheter eksisterer på lik måte
i alle deler av verden. Historien viser
at den vestlige verdens utvikling og
rikdom er bygget på utbytting og
undertrykkelse av landene i sør. 
I nåtidens vestlige samfunn er den
direkte kolonialismen blitt erstattet
av den fortsatte økonomiske utbyt-
tingen av disse landenes ressurser
gjennom Verdens handelsorganisa-
sjon, Verdensbanken og IMF. Dette
betyr mange land i Afrika, Asia og
Latin-Amerika fortsatt blir presset 
til å gi fortrinn til transnasjonale 

Kan omskjæring
hindres bare

med lovforbud?
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selskaper innenfor landenes egen
økonomi, noe som går på bekostning
av den interne utviklingen. Dette
kommer de internasjonale investorene
til gode, men underminerer utvik-
lingen av landene i sør. 

Vi kan med andre ord si at den
vestlige økonomien er basert på
utnyttelsen av menneskelige og
materielle ressurser fra land i Asia,
Afrika og Latin-Amerika. Den billige
arbeidskraften som mennesker fra
land i sør representerer i Vesten er en
av årsakene til fremgangen i de
industrialiserte landene. Migrasjo-
nen fra land i sør er dermed også en
konsekvens av denne utbyttingen.
Økonomisk og politisk avhengighet
til vestlige land har også resultert i at
et fåtall av landene i sør har opplevd
sosiale reformer som bidrar til bedrede
levekår for befolkningen. Tvert i mot
har mange land ofte vært styrt av
militærdiktaturer som ikke har prio-
ritert folkets velferd, men egen makt
og økonomi og dermed støttet opp om
den vestlige kapitalismen. 

Svært få land i sør har i løpet av de
siste femti årene hatt den sosiale
utviklingen som er nødvendig for å

avskaffe kvinnediskriminerende 
tradisjoner. I land som for eksempel
Etiopia, Pakistan eller Somalia har
økonomisk nød, stor politisk uro og
interne konflikter skapt en ujevn
utvikling mellom by og bygd. 
I næringslivet i de store byene, 
hvor kvinner i mye større grad har
oppnådd økonomisk frihet, er mulig-
hetene for at kvinners stemme blir
hørt betraktelig større. Dette betyr at
for at kvinner i land i sør skal kunne
oppnå de samme rettighetene og sosi-
ale utviklingsmuligheter som kvin-
ner i den vestlige verden, så må den
sosio-økonomiske situasjonen for-
bedres atskillig i deres hjemland. 

Når disse kvinnene kommer til
Norge som innvandrere eller flykt-
ninger opplever de en marginalise-
ring som plasserer dem på siden av
samfunnet med den laveste sosiale
status. De erfarer daglig rasisme og
sosial urettferdighet. Kvinneunder-
trykkelse blir legitimisert også av
norsk kultur ved at man legger skyl-
den på innvandrermiljøene. Hvis
man virkelig ønsker å endre situasjo-
nen må man trekke inn diskusjonen
om minoritetenes rettigheter i majo-

ritetssamfunnet. Det betyr at vi må
drøfte innvandreres økonomiske,
politiske og sosiale  situasjon og hvor-
dan minoritetskvinner kan bli økono-
misk selvstendige så de får mulighet
til å kjempe for sine rettigheter.

Omskjæring av kvinner
Dette bringer oss til diskusjonen om
omskjæring, som har dominert den
offentlige debatten i den senere tid og
som til og med har fått statsråder til å
gråte på TV. Allerede på slutten av
70-tallet brakte Nawal El Sadaawi,
den egyptiske forfatteren og kvinne-
aktivisten, inn et viktig moment i
debatten om kvinnelig omskjæring
da kvinnelig kjønnslemlestelse først
ble drøftet i den europeiske og ameri-
kanske offentligheten. El Sadaawi
hevdet at kvinner i Europa og Nord-
Amerika kanskje ikke er utsatt for
den fysiske fjerningen av klitoris,
men at de allikevel er ofre for en kul-
turell og psykologisk clitoridectomi.
Hun sa det slik: "Fjern lenkene fra
kroppen min, legg dem over sinnet
mitt". Den fysiske fjerningen av klito-
ris virker utvilsomt som en mye råere
og mer ondskapsfull handling enn
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den åndelige omskjæringen. El
Sadaawi påpeker at dette til tross
kan konsekvensene bli akkurat de
samme, siden det endelige resultatet
er at den ikke fungerer, og dens fra-
vær eller tilstedeværelse gir dermed
samme resultat. Hun hevder at ånde-
lig omskjæring til og med kan være
mer skadelig fordi den har en tendens
til å skape en illusjon om at man er
hel, mens faktum er at kroppen har
mistet et viktig organ. Denne erkjen-
nelsen av en psykologisk omskjæring
er viktig, mener El Sadaawi, for å
leve i en illusjon, å ikke kjenne sann-
heten, er det farligste av alt for men-
nesker fordi det fratar dem deres vik-
tigste våpen i kampen for frigjøring
og kontroll over eget liv. 

Den siste tidens debatt om kvinne-
lig kjønnslemlestelse i den norske
offentligheten er et uttrykk for denne
åndelige clitoridectomi. Folk har
ensidig anklaget muslimske miljøer
og ensidig akseptert alle påstander
som ble fremsatt i TV-programmene
på TV2 om omskjæring som bevis på
sannheten. Folk har oversett det fak-
tum at programmene er redigert og
etisk tvilsomt manipulert for å oppnå
en bestemt effekt hos mennesker som
allerede er forblindet av åndelig
omskjæring. Vi kan bare gratulere
programprodusentene med den vel-
lykkede propagandaen. 

Kvinners stemme
Etter at hyllesten til de ansvarlige for
TV-programmene begynte å avta i
media fikk somaliske kvinner og jen-
ter komme til orde og fortelle om de
ubehagelige opplevelsene etter TV-
programmene og om hvordan de
hadde blitt trakassert av ukjente med
intime spørsmål. Etter hvert så folk
hvor skadelig dette faktisk har vært
for de uskyldig involverte innvan-
drer- og flyktningkvinnene og – jente-
ne. Etter at pakistanske, iranske og
tyrkiske jenter fortalte at de var blitt
spurt om de var omskåret gikk det til
slutt opp for i det minste deler av
befolkningen at noe var galt med det
bilde de hadde fått presentert. Redi-
gert informasjon og feilkoblingen
mellom omskjæring og religion 
skapte mye uro blant innvandrer-
befolkningen. 

MiRA-Senteret har gjennom årene
samarbeidet med en rekke kvinnelige
fagpersoner med stor kompetanse på
området. I tillegg til Nawal El Sadaa-
wi har vi blant annet drøftet omskjæ-
ring med Fatuma Ali, som er psykia-
ter med opprinnelse fra Somalia,

bosatt i Danmark, og med Saida
Jamah, en lege fra Somalia som bor i
Sverige. Disse fagpersonene og andre
minoritetskvinner med bakgrunn i
land hvor omskjæring blir praktisert
har gang på gang understreket at
omskjæring er et kulturelt betinget
ritual som har funnet sted gjennom
tusener av år uten at det har blitt
stilt spørsmål ved dets berettigelse. 

Fatuma Ali har blant annet sagt at
da hun selv ble omskåret følte hun
ikke det som en personlig krenkelse,
og hun reagerer sterkt på at andre vil
diktere hennes følelser. Samtidig
mener hun at resultatet av omskjæ-
ring kan være krenkende, ettersom
man skjærer bort en frisk del av krop-
pen. Hvis en kvinne får fysiske plager
av omskjæringen i ettertid er det også
krenkende, men hun understreker at
man må forstå bakgrunnen for denne
skikken. Det hun selv opplevde som
vanskelig var at europeerne snakket
om omskjæring som et nytt problem
og at de bygger opp hysteri rundt 
problemstillingen. Fatuma Ali mener
for eksempel at omskjæring ikke kan
knyttes opp mot tortur slik Amnesty
ønsker fordi det ikke er en krenkelse
som blir gjort for krenkelsens skyld.
Man må lytte til kvinnene selv,
understreker hun, men mener det
kan være vanskelig for Vesten å 
forstå. 

Saida Jamah mener også det er
viktig å lytte til kvinner og forsøke å
forstå tanken bak omskjæring. Hun
understreker at en mor som omskjæ-
rer sin datter gjør det fordi hun
ønsker at datteren skal respekteres,
at hun skal bli en voksen person som
passer inn i fellesskapet. Hun mener
at jenter som ikke er omskåret ikke
blir sosialt akseptert i Somalia. Saida
Jamah mener at omskjæring er en
tradisjon som fortsetter fordi den har
en kulturell forankring. Som lege 
presiserer hun at det viktigste fore-
byggende arbeidet ligger i å informere
kvinner om de helsemessige konse-
kvensene av omskjæring. Følgene av
omskjæring kan være smerte, sjokk,
stivkrampe, blodtap, infeksjoner,
skade på urinrør eller endetarm og
andre, mer langsiktige konsekvenser.
Jamahs erfaring tilsier at slik infor-
masjon i større grad enn lovforbud lar
kvinnene forstå at omskjæring er en
tradisjon som bør bekjempes. 

Å leve som etnisk minoritet i sam-
funn med rasisme og diskriminering
vekker sterke behov for individuell
identitetsmarkering, konstaterer
Nawal El Sadaawi. Mange leter ofte i

tradisjonen etter et personlig bilde,
og slik kan den kulturelle undertryk-
kelsen videreføres blant annet gjen-
nom kvinnelig omskjæring. Hun
mener en bevisstgjøring innen disse
spørsmålene er høyst nødvendig, slik
at kvinneundertrykkende føringer og
mekanismer i samfunnet ikke gis rett
til å leve videre. El Sadaawi mener
det er grunn til bekymring hvis 
kvinner frivillig gjennomgår en så
brutal praksis som omskjæring for å
bekrefte sin identitet. Hennes opp-
fatning er at slike ritualer fortsatt
eksisterer fordi grupper som er 
marginalisert i samfunnet og som 
blir usynliggjort av majoritets-
befolkningen vil søke etter andre
måter å komme til uttrykk på. Etniske
minoriteter kan derfor for eksempel
føle at å opprettholde tradisjoner som
bruk av slør og omskjæring er en
måte å kreve respekt, anerkjennelse
og sine rettigheter på.

Alle kvinnene MiRA-magasinet har
snakket med mener omskjæring er en
kjønnsdiskriminerende tradisjon som
må bekjempes. De understreker alle
at denne tradisjonen må bekjempes
på kvinnenes egne premisser. Disku-
sjonen om omskjæring i Norge har
blitt ført på samme måte som disku-
sjonen om tvangsekteskap, hvor en
del av befolkningen hetses og blir
beskyldt for å være motstandere av
kvinnefrigjøring. Realitetene tilsier at
likestilling av kvinner er sterkt knyt-
tet til deres sosiale, økonomiske og
politiske rettigheter. Det er viktig å
arbeide for å stanse disse kvinne-
undertrykkende tradisjonene paral-
lelt med kampen for sosiale, økono-
miske og politiske rettigheter. Også i
Norge må man vurdere helhetsbildet
for å finne en løsning. Å fjerne over-
flatesymptomer vil ikke føre til noen
bedring av den generelle  situasjonen,
og undertrykkelsen vil bestå i skjulte
former. Derfor er det svært viktig at vi
i Norge er sensitive ovenfor problem-
stillingen og lytter til kvinnene selv,
og at vi ser på hvilken arbeidsmåte
som er best for en helhetlig løsning.

AV FAKHRA SALIMI 
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Cigdem
en tyrkisk minoritetsjente i eget land

I sommer møtte MiRA-magasinet Cigdem i
hennes hjemland Tyrkia. Cigdems familie
tilhører den etniske og religiøse minorite-
ten tyrkiske alevier, eller Alis venner. Alis
venner er en shia-islamsk retning, og både
kulturelt og rituelt sett skiller denne grup-
pen seg fra majoritetens religiøse dogmer.

Den viktigste læresetningen er "pass
på din tunge, din hånd og din kropp".
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En av de grunnleggende for-
skjellene mellom majoriteten i
Tyrkia, sunni-muslimer, og

alevier er deres forhold til religiøse
ritualer. Namaz, dvs rituell bønn, er
en av de fem pilarene i islam, men
aleviene utfører ikke dette ritualet på
samme måte som sunni-muslimer.
Deres enorme kjærlighet ovenfor 
Ali, profeten Mohammeds fetter og
svigersønn, som alevier mener ble
drept under namaz, har ført til at de
ikke ønsker å utføre en handling som
kan relateres til hans død. Alevier
mener at Ali ble drept av sine fiender
under utførelse av namaz. Kjærlig-
hetsforholdet til Ali forklarer også
den sorgen som ligger til grunn for
mange av de religiøse diktene og
musikken som blir brukt under alevi-
enes eget bønnerituale, semah.
Denne musikken utgjør også en
meget stor og viktig del av den 
tyrkiske folkemusikken. 

Samtalen med Cigdem, en ung ale-
vijente, handler om hvordan hennes
religiøse og kulturelle bakgrunn har
vært med på å forme hennes person-
lighet og påvirke hennes valg. Vi
snakket også om hennes tanker
rundt det å være ung jente og de for-
ventningene hun har til fremtiden. 

Cigdem forteller: – Jeg ble født i
Balikesir i 1977. Da jeg var 9 år flyttet
min familie til Amasya, og bodde der
en periode før vi flyttet tilbake. Jeg
fullførte videregående, og forsøkte å
komme inn på universitetet. Jeg
hadde jo bestemt meg for å ta utdan-
nelse innen tyrkisk folkemusikk, men
det var veldig vanskelig å komme inn.
Jeg ga ikke opp, men tok privattimer
innen musikk, og forsøkte å utvikle
meg. Nå går jeg 3. året på folke-
musikklinja på universitetet i Denizli.
Jeg har funnet ut at jeg ikke fungerer
uten musikk, jeg kan ikke gjøre hus-
arbeid engang uten å høre på musikk.
Musikken har blitt min livsstil. 

Cigdems familie kommer opprin-
nelig fra Øst-Tyrkia, fra en liten
landsby i provinsen Adiyaman. De
har flyttet mye, avhengig av hvor
hennes far har fått jobb. Cigdem
snakker mye om de vanskelighetene
hun opplevde når hun måtte flytte
rundt i Tyrkia. Kulturforskjellene
var enorme, forteller hun, – et sted
kunne du være deg selv med dine 
verdier og religiøse overbevisning,
mens andre steder måtte vi innrette
oss på alle måter etter majoriteten. 

Cigdem forteller om familiens
interesse for musikk: – Min far var
veldig flink til å synge tyrkisk folke-
sang. Sangene hadde han lært av sine
foreldre og besteforeldre. Min beste-
mor pleide å be med oss tilstede. Hun
gjorde semah, og sang klagesanger.
Det var så vakkert å se og høre på, og
senere har jeg hørt disse sangene på
kassetter. Det vil si at musikere har
reist rundt i Anatolia og fått tilgang
til slike musikalske skatter, og det er
jo utrolig fantastisk. Tenk at jeg kan
høre på den samme musikken som
mine forfedre hørte på! Tekstene
handler mye om å flytte, og det er jo
fordi mine forfedre levde som noma-
der. Mødrene skrev gråtesangene.
Det er ofte triste sanger, men de
handler om hvordan folk levde og
hvilke gleder og sorger de hadde. 

MiRA: Hva fikk deg til å satse på
musikken? 

– Min bror. Selv om jeg likte folke-
musikk og religiøs musikk, var det
mest pop jeg hørte på. Bulent, broren
min, har fått musikkundervisning fra
de virkelig store navnene innen folke-
musikk. Han er jo ung han også, og
jeg så hvilken glede han hadde av
musikken. Alle i familien min hørte
på folkemusikk, det er en del av vår
kultur og en meget viktig del av vår
religion. Men det er viktig å under-
streke at det er ikke bare er religiøse
grunner til at vi hører på denne typen

musikk, det handler jo om oss og våre
forfedre. Barn blir påvirket av sine
foreldre, det er jo slik vi blir sosiali-
sert. Jeg ville også satse på musikk,
men visste ikke helt hvordan. Men
jeg var helt sikker på at dette var det
riktige, tror det må ligge latent i
kroppen til hele familien. 

– Allerede på barneskolen sa
lærerne mine at jeg hadde en fin
stemme, jeg var med i alle skolens
teateroppsetninger. Samtidig deltok
jeg i skolekoret og folkedansgruppen,
så jeg var veldig aktiv innenfor kul-
turlivet på skolen. Det å kunne
utrykke min religion og kultur via
musikk er meget viktig for meg. 
Alevier samles ofte og utfører i felle-
skap semah, her spilles det saz, et
tyrkisk strengeinstrument, og man
synger og gjør semah etter religiøse
sanger. Jeg er oppvokst slik, og det
har etter hvert blitt en del av livet
mitt. På denne måten får vi musik-
ken inn fra tidlig alder. Vi barna blir
et viktig mellomledd i denne proses-
sen, akkurat slik min far var for meg,
og hans far var for ham. Jeg vil alltid
arbeide for å få videreført disse verdi-
ene til neste generasjon. 

MiRA: Har du følt at det er vanske-
lig å være minoritet, en alevijente?

– Ikke hittil. Jeg har alltid vært
veldig stolt av min bakgrunn. Og har
folk problemer med det, er det deres
problem, ikke mitt. Jeg forteller det
alltid, så er det opp til dem om de er
trangsynte eller ei. På faget mitt er
det ca 80% alevier, og vi er stolte over
vår bakgrunn og ønsker å utvikle oss
innenfor noe som betyr mye for vår
tro og kultur.

– Tidligere var det veldig vanske-
lig, fortsetter Cigdem. – Men faktisk
har det skjedd en enorm forandring
på dette området. Jeg tror faktisk det
har å gjøre med at Tyrkia har fått
flere TV-kanaler. Tidligere så man
bare på statskanalen TRT. Det sier
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seg selv at denne kanalen ble sensu-
rert av staten, men dette gjelder ikke
i samme grad for reklamefinansierte
kanaler. Her snakkes det åpent om
etniske og religiøse minoriteter. De
har også musikk og musikere som
representerer disse gruppene. Folk
blir så lett påvirket av media, spesielt
visuelle medier, men i dette tilfelle er
det jo positivt. Når kjendiser «står
frem» og risikerer sin popularitet,
kan vel vi også gjøre det – denne 
tanken våknet hos aleviene. De viser
til og med innslag fra de religiøse
møtene våre, og det er virkelig en
utvikling, tidligere ble det jo ofte
holdt skjult. 

MiRA: Men denne populariteten
har ført til at de religiøse og kulturelle
faktorene i alivisme har blitt innlem-
met i all slags feiringer. På disko og
barer har det blitt in å spille religiøse
sanger og gjøre semah, hva synes du
om det?

– Jeg er veldig imot dette, semah er
tross alt vår måte å be på. Det er jo
ikke akkurat normalt å be på disko-
tek. Folk gjør semah i bryllup også,
selv ikke-alevier gjør semah. Det er jo
kjempefint at denne formen for
musikk er likt av flere, men det fin-
nes grenser for hvordan mennesker
kan vise hvor åpne og radikale de er.
Tenk bare hvordan det hadde vært
hvis turister som kommer til Tyrkia
skulle begynne med namaz på et ute-
sted, brukt det som om det var noe
festlig og nytt. Det hadde garantert
skapt reaksjoner. Det er respektløst! 

MiRA: Det har vært en enorm
fokus på folkemusikk i Tyrkia de
siste årene. Hva tror du dette kom-
mer av?

– Ungdommen ønsker å finne ut
mer om sin bakgrunn, det er min
teori. Popmusikkens kultur har her-
jet i mange år nå, men det er alltid
forbigående. Sangene og artistene
blir fort glemt, de er der i dag, men

ikke i morgen. Slik er det ikke med
folkemusikk, de unge har et ønske om
å bli kjent med sin opprinnelige kul-
tur. Pop er en tanketom musikk,
mens folkemusikken forteller om
dagliglivet, fra man står opp om mor-
genen til man legger seg om kvelden.
Det ligger så mye følelser bak musik-
ken, for eksempel en mor som synger
klagesang fordi hun har mistet sitt
barn. Et eksempel er: «Jeg kan ikke
stå imot vinden, jeg kan ikke snakke
med en som ikke forstår, jeg kan ikke
leve uten min elskede, sa jeg, men ble
forlatt». Forfatteren forteller om sin
hjelpesløset, «jeg elsker deg, men det
finnes ingen råd». 

MiRA: Du er en anatolsk alevijente
i Ege, som kulturelt sett ofte blir sam-
menlignet med Europa, det vil si en
minoritet i eget land. Tror du ting
ville ha vært annerledes hvis du
hadde vokst opp i Ege?

– Ja, absolutt, jeg gikk på skole i
Anatolia i mange år. Alt er anner-
ledes der. Anatolere er varme og føl-
somme mennesker. Jeg har mange
venner her i Ege, men det er oftest
venner jeg bare «ler» med, man kan
ikke dele så mye med dem, de er 
kanskje litt overfladiske. Livet deres
består av strand om dagen og disko
om kvelden. Mange har mistet viktige
verdier som respekt for foreldrene,
men dette gjelder selvfølgelig ikke
alle! Anatolere må ta ansvar, leve-
situasjonen tilsier det. Lever du i en
anatolsk landsby, må du opp tidlig for
å jobbe, for å overleve. Man blir så
tidlig voksen der, og mange jenter 
gifter seg i veldig ung alder. Her i Ege
går barn og unge på skolen, men i
Anatolia må de jobbe. Skulle ønske de
hadde samme muligheter til å få seg
en utdannelse som Ege-ungdom får.
Det finnes så mange som har poten-
sialet til å nå langt, men forholdene
gir ikke rom for dette. Ja, jeg tror jeg
hadde vært en annerledes person

hvis jeg bare hadde levd her, men jeg
er preget og stolt av min oppvekst i
Anatolia. 

MiRA: Hvilke forventninger har du
til fremtiden?

– Jeg har så mange idealer, spesi-
elt når det gjelder innenfor musikk. 
Å bli musiker for statskanalen TRT
er mitt høyeste ønske. Da må jeg etter
utdannelsen min ta TRTs musikk-
eksamen. Jeg ønsker disiplin og seri-
øsitet i musikkarbeidet, og det er det 
i TRT. Tenker ikke så mye på å gi ut
kassett, men hvem vet, kanskje blir
jeg en dag en kjent folkemusiker.
Hvis ikke jeg kommer inn på TRTs
skole vil jeg jobbe med barn og
musikk. 

MiRA: Hva med ekteskap, hvilke
tanker har du rundt dette? 

– Hvis jeg en gang skal gifte meg,
må det være med en som har samme
forhold til folklore og folkemusikk
som meg, dette er selvfølgelig det 
ideelle. Men man kan jo ikke vite
slikt på forhånd. Ellers er det viktig
for meg at han er alevi. Det er åpen-
bart for alle hvordan de andre ser på
oss, derfor er det enklere å dele livet
med en med samme bakgrunn som
meg. 

MiRA: Hvordan ønsker du videre-
føre din kultur og tro til dine barn?

– Ikke med tvang, det er den 
viktigste oppfatningen jeg har om
barneoppdragelse. Jeg vil bruke mine
foreldre som forbilde når det gjelder
dette, og bruke musikken for å
videreføre de verdiene som er viktig
for en alevi. Musikken vil alltid være
mitt sterkeste virkemiddel i videre-
føringen av de kulturelle og religiøse
verdiene jeg har. 

AV MELTEM SAFAK 
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i globaliseringen
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Ivåre dager vil man gjerne forsøke
å belyse forskjellige hendelser i
globaliseringsperspektivet. Å

avgjøre for seg selv hva kunstens 
globalisering innbærer er problema-
tisk nok. Å forsøke å se kvinnelige
kunstneres rolle og muligheter i et
slikt globalt perspektiv som sitatet
ovenfor antyder er vanskelig og 
tilnærmet umulig. Det er dømt til 
å ende med spekulasjoner.
Postmodernismen åpnet for en ny
interesse for kvinners kunst, det er
sant. Man stilte spørsmål ved den
hvite, mannlige, vestlige modernis-
mens hegemoni og den feministiske
kunstkritikken bidro til å gjøre vår
kunst synlig. Men postmodernisme 
er ikke globalisering. 

Hvis vi i stedet drøfter kunstmar-
kedet fremfor kunsten selv blir ting
synligere og det blir lettere å se at det
skjer en globalisering med markeder
og biennaler for moderne billedkunst
rundt om i Øst-Asia, Sør-Amerika og
Afrika. Globalisering er jo primært et
økonomisk fenomen, med transnasjo-
nale foretak som McDonald’s på
frammarsj med moderne informa-
sjonsteknologi. Dette skaper en utvi-
delse av markedet som i stor grad
utgjør en forlengelse av den historiske
imperialismen. 

Der markedsliberalismen tar over i
håndteringen av kunsten stenges den
frie, innovative tilblivelsen inne og
kunsten markedsføres som en ferdig
pakket trend, omtrent som en mote-
designers sesongkolleksjoner. Det
som ikke allerede bærer merkelap-
pen suksess legges tilside. Sett fra

denne synsvinkelen er det vanskelig
å se hvordan et globalisert kunst-
marked skal kunne gi de kvinnelige
kunstnerne, som tradisjonelt sett blir
forbigått, noen som helst økte mulig-
heter. Om noe er globalt, så er det
mannssamfunnet med dets dominans. 

Det finnes dog en annen «globalise-
ring» som uavhengig av menn og i
samarbeid med den medie-økonomis-
ke globaliseringen har skutt fart
etter murens fall og etter den kalde
krigen. Den er sammensatt av milli-
onvis av enkeltmenneskers skjebner
og innebærer en slags åpning mot
verden, et brudd på vanlige kategori-
seringer; den er en grenseover-
skridelse. Den består av migranter,
akademikere og studenter som veks-
ler mellom utdanningsinstitusjoner
rundt om i verden, av fagarbeidere
som vet hvor etterspørselen finnes.
Av individer som krysser fra en kul-
tur til en annen, fra kvinneyrker til
mannsyrker, som beveger seg mellom
språkene, og som møtes og inngår
blandingsekteskap. Pascal Zachary
er journalist i The Wall Street Jour-
nal og har italiensk far og russisk
mor. Han har skrevet en bok om dette
fenomenet, Det globale jeg (The Glo-
bal Me). Det er herfra jeg har hentet
det innledende sitatet med teorien
om at det er utbryteren som er den
innovative.

Zacharys tese er at det bare er den
frie blandingen (etnisk blanding, 
blanding, blanding av kjønnsroller)
som kan holde fornyelse og oppfinner-
rikdommen i live. Hans eksempler er
hentet fra historien. Da Spania drev

jødene ut av landet forfalt deres øko-
nomi og kultur, og da diktatoren Idi
Amin utviste inderne fra landet raste
Ugandas økonomi sammen. Og da
Nazi-Tyskland gjennomførte sin
etniske rensning og jødeutryddelsen,
stagnerte landet vitenskapelig og
teknologisk og var dømt til å tape 
krigen.

Kunstnere har i hvert fall siden
begynnelsen av forrige århundre
vært frontfigurer for bevegelsens 
globalisering. Modernismen som 
prosjekt og eventyr tiltrakk seg de
innovative kunstnerne til omvelt-
ningens sentre i Paris og München,
hvor ideene oppsto. De kom den 
gangen fra Europas periferi og ingen
betraktet da Picasso, Kandinsky eller
Brancusi som outsidere eller immi-
granter. I den senere tiden har de
kommet til Europas og Vestens
metropoler fra alle hjørner av verden.
Hittil har det bare eksistert mis-
visende og distanserende betegnelser
for å beskrive «de andre». Mitt 
forslag er at vi helt enkelt kaller dem
diasporakunstnere og at vi ser på
Europa som en stor diasfora for
migrerende kunstnere. 

I følge Zachary er vi migrerende
kunstnere også en svært innovativ
tilvekst. Hans grunntanke er at det
er brytningen mellom ulike syns-
vinkler og konfrontasjonen mellom
forskjellige erfaringer og ideer som
stimulerer fornyelse. Dette er i så fall
også tilfellet for de kvinnelige kunst-
nerne som fungerer som dissidenter i
den totalitære, mannsdominerte
kunstverdenen.

«Nødvendighet må være oppfinnelsens mor», skrev den engelske psykiateren 
Anthony Storr, «men misnøye er dens far. Hvis vi var fullstendig fornøyd med verden
slik den er ville vi ikke blitt motivert til å gjøre vitenskapelige oppdagelser, finne 
opp fantasifulle verdener, skrive romaner, male kunst eller komponere musikk. 
Salig tilfredshet leder ikke til fantasifull oppfinnerrikdom. Derfor kan man forvente 
at de mest oppfinnsomme og kreative innen menneskeslekten også vil vise seg 
å være de som er mest uenige med verden og seg selv».



MIRA MAGASINET    2/00     •     17

Inspirasjonen fra blant annet 
afrikansk og oseanisk kunst spilte en
avgjørende rolle for den europeiske
modernismen, for kubistene og etter
dem for en lang rekke av det man har
kalt «primitivister». Kunstobjektene
som ble importert til Europa fungerte
som en type rollemodeller for et nytt
syn på kunst. Allikevel betraktet de
europeiske kunstnerne som studerte
og utnyttet disse skulpturene og mas-
kene deres opphavsmenn som «primi-
tive villmenn». 

Jeg spør meg selv om globalise-
ringsperspektivet vil frigjøre oss som
kommer fra andre kontinenter –
andre for europeerne men også andre

for hverandre – fra etniske og kultu-
relle stereotypier. Vil for eksempel
oppfatningen om hvordan afrikansk
kunst skal se ut for å anses som
«genuin» forandre seg i fremtiden i
forhold til i dag? Hvilken type bilder
forventes av en afrikansk, svart kvin-
nelig kunstner? 

Selv om Paul Zacharys globale 
forandring, som han beskriver med
provoserende begreper som bastardi-
sering og hybridisering inntreffer,
betyr ikke det nødvendigvis at men-
neskers forestillinger om «renhet» og
«autentisitet» vil forsvinne. De inngår
fortsatt i arsenalet til nasjonalistiske
og xenofobiske ideologier som ser ut

til å blusse opp nettopp som en reak-
sjon på denne forandringen, og som
stadig får nye tilskudd rundt om i ver-
den gjennom ulike fundamentalismer.

Det finnes mange fallemmer på
veien for den som forsøker å tilpasse
seg det nye klimaet. For min egen del
ser jeg ingen annen mulighet enn å
kutte ut alle lojaliteter. Da kan jeg
gjennom min egen kreativitet bygge
meg et eget ståsted hvorfra jeg kan
observere og kommentere tiden vi
lever i. Med det skaper jeg min egen
identitet uten henvisning til fødsels-
sted, pass eller oppholdssted.

AV EVERLYN NICODEMUS

Everlyn er en allsidig kunstner med bakgrunn fra Tanzania. Hun er
billedkunstner, skribent og poet. Hun har i mange år bodd og arbei-
det i Sverige, før hun nylig flyttet til Belgia, hvor hun nå har åpnet en
svært kritikerrost utstilling. Everlyn er også internasjonalt anerkjent
for sine kritiske og teoretiske essayer om kunst, transkulturalisme
og postmodernitet. Everlyn er en av minoritetskunstnerne som
benytter seg av det hun selv kaller doble kommunikasjonsveier; og
selv er hun både billedkunstner og skrivekunstner. Dette skyldes i
følge henne selv den manglende forståelsen hun som kvinnelig
minoritet opplever når hun forsøker å presentere sine kunstneriske

uttrykk på egne premisser. Fordi hun er fra Afrika blir det for eksem-
pel forventet av henne at hun skal male tradisjonelt, altså afrikanske
og primitivt. Everlyns grenseoverskridelser kommer til syne i hennes
bruk av forskjellige materialer. Hennes nyeste utstilling i Belgia viser
billedkunst med collager av netting, fastspente objekter av ulike slag
og metalltråder. Ved første øyekast er inntrykket av fengsling eller
en innesperring, men de forskjellige elementene på lerretet gir også
et bilde av samhørighet og fellesskap. Som Everlyn selv er hennes
kunst et bilde på mangfold og idérikdom. 

Everlyn Nicodemus – en kunstner med særpreg
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Jeg ankommer fredsbyen 
Drammen med toget en fredag 
i september. Galterud skole 

ligger bare en busstur unna, og med
en anelse panikk sjekker jeg for siste
gang om jeg har med alt jeg trenger
for å gjennomføre dette intervjuet. 
En kjent lyd møter meg idet jeg setter
mine føtter i skolegården, det er
lyden av friminutt. Jeg kommer 
plutselig på et uttrykk vi brukte når
jeg selv gikk på skolen: «jeg elsker
skolen, spesielt friminuttene», og jeg
undres om ungdommen er like tøffe
som vi engang var. En liten bajasgutt
med hendene i saggebukser (dette er
altså bukser som så vidt henger på
kroppen) kommer mot meg, jeg må
virkelig ha sett helt bortkommen ut,
for han spør om jeg leter etter noe.
Jeg forteller ham at jeg må finne 
kontoret til Anne Marie Bergstrøm,
sosiallæreren. Min antakelse om at
ungdommen nå er like tøff som før
blir bekreftet, for han ser vanvittig
cool ut.

Jeg takker den unge herren for
hans velvillighet med å peke ut veien,
og banker på døren til sosiallæreren.
Selv om det er noen år siden jeg selv
sto utenfor døren til sosiallæreren
føler jeg meg nærmest som en 
tenåring igjen, en ung jente som
trenger råd og veiledning i en kaotisk
tenåringstilværelse.

MiRA-magasinet: Kan du fortelle
litt om deg selv, din stilling og Galte-
rud skole som en flerkulturell skole?

– Jeg har jobbet på skolen siden 91,

har vært sosiallærer de fem siste
årene, og har nå fått masse tid til
dette. Nå har jeg bare en klasse i
norsk, resten av tiden er jeg sosial-
lærer. Det er kjempespennende. 
Galterud har etter hvert blitt en fler-
kulturell skole. Det går ca 350 elever
på skolen, og rundt halvparten er
minoriteter. Dette fordeler seg på 26
forskjellige nasjonaliteter. De største
innvandrergruppene er tyrkiske,
pakistanske og vietnamesiske elever.
Egentlig har skolen alltid vært en
flerkulturell skole, sier Anne Marie,
– men det har de siste årene vært en
økning av antall elever med innvan-
drerbakgrunn.

MiRA-magasinet: Hvorfor er en
flerkulturell skole annerledes? 

– Jeg jobbet tidligere ved en skole
der det stort sett bare var etnisk 
norske elever. Jeg måtte bytte skole
på grunn av nedskjæringer, og måtte
bytte skole. Jeg trives kjempegodt
her, for man får brukt flere sider av
seg selv som lærer ved en slik skole.
Sånn sett er det veldig spennende.
Elevene ser på lærerne på en helt
annen måte enn det etnisk norske
elever gjør, mer som en ressurs og
ikke bare som den teite læreren. 

MiRA-magasinet: Hadde du kjenn-
skap til minoritetsungdom, deres
situasjon, deres problemer før du
begynte på Galterud skole? 

– Nei, egentlig ikke. Jeg er selv
oppvokst på Grønnland i Drammen.
De første innvandrerne som kom til
byen bosatte seg her, så jeg hadde

kontakt med innvandrere ganske 
tidlig, men det var flest voksne menn,
altså første generasjons innvandrere.
Bortsett fra det jeg har sett i media,
hadde jeg ikke om barn av førstegene-
rasjonen innvandrere. 

MiRA-magasinet undrer om dette
ikke var inkorporert i lærerutdannel-
sen, Norge har jo gjennom historien
alltid hatt minoriteter i skolen? – Nå
er det en stund siden jeg tok utdan-
nelsen min, betror Anne Marie oss,
– Jeg har universitetsutdannelse
med pedagogisk seminar, og da
hadde vi ikke dette som fag. Vi hørte
aldri at vi kanskje ville møte barn
med en multikulturell bakgrunn.
Anne Marie jobber primært som sosi-
allærer, og vi spør hva slags proble-
mer elevene kommer til henne med.
– Det er varierer veldig, sier hun,
– Alt fra problemer hjemme, kjærlig-
hetssorg , problemer på skolen, 
fagvansker. Jeg snakker en del med
særlig fremmedspråklige elever om
det å forstå sosiale koder, spesielt
gutter. Det er en del gutter som ikke
forstår helt det med sosiale koder,
mange er utagerende, er litt små
«konger på haugen». Når det gjelder
flerkulturelle jenter dreier det seg
ofte om at de føler at de må leve to liv,
et liv hjemme og et liv på skolen. De
tar på seg forskjellige roller, mange
føler at de ikke får lov til alt det 
norske jenter får lov til, og noen synes
dette er veldig urettferdig og sårt. 
De føler at de må ta ut veldig mye på
skolen, for hjemme betyr det å være

– Jeg elsker skolen, 

spesielt friminuttene 
Flerkulturelle skoler møter ofte andre og nye utfordringer i skolehverdagen. 
Vi har i denne utgaven av MiRA-magasinet snakket med en sosiallærer 
som både gjennom undervisning og personlige samtaler tilbringer sine 
arbeidsdager med elever med minoritetsbakgrunn. 



jente at man må hjelpe til og for
eksempel ta seg av småsøsken.

MiRA-magasinet: Hva slags til-
nærming har skolen til slike proble-
mer jentene kommer med? – Vi tilbyr
jentene aktiviteter i regi av skolen,
for eksempel lekselesning, og dette
fungerer veldig bra. Vi har også
kveldsaktiviteter to ganger i uka, 
der det også er en lærer tilstede. Den
ene kvelden er kun for jenter, mens
den andre kvelden for begge kjønn.
Det virker som om det er lettere for
jentene å delta i aktiviteter utenom
hjemmet når det er i regi av skolen. 

MiRA-magasinet: Synes du 
innvandrerungdom, spesielt jenter,
har andre faglige og sosiale behov
enn etnisk norsk ungdom? 

– Ja, det mener jeg. Innvandrer-
ungdom har ofte færre samhand-
lingspartnere enn det etnisk norske
ungdom har. De er oppvokst i to 
kulturer, de føler seg kanskje mest
norske, men samtidig har de kanskje
press hjemmefra om at de ikke skal

bli for norske. Det forventes at de
også skal føre kulturen og tradisjone-
ne videre. Da har de nok mer behov
for den norske voksenkontakten enn
hva norsk ungdom ofte har. Innvan-
drerjentene snakker ikke så mye
imellom seg om hva som skjer på
hjemmefronten, tror jeg. Norske 
jenter har jeg inntrykk av at snakker
og diskuterer mer seg imellom hva
som skjer hjemme. Den sosiale 
kontrollen tror jeg er større hos mino-
riteter enn hos norske. De er redd for
at «hvis jeg sier dette, vil det komme
ut at vi har problemer hjemme». 
Jentene er veldig redd for sladder, 
og for at deres opplevelser og følelser
skal komme foreldrene for øre. 

Vi spør Anne Marie om vennskaps-
relasjoner blant jenter. – Den gruppa
som skiller seg mest ut i forhold til
«vanlige» vennskapsrelasjoner tror
jeg er de tyrkiske jentene, i hvert fall
her på Galterud skole. De er mer en
homogen gruppe enn de pakistanske
og somaliske jentene. Det er kanskje

fordi det er flere med tyrkisk bak-
grunn, så mange har gått i språk-
homogene klasser. De har dannet
sine sosiale mønstre allerede på 
barneskolen, og det er vanskelig å
bryte med eller endre disse når barna
kommer på en annen skole. Jeg tror
at et felles morsmål har stor betyd-
ning blant de unge, noe som til tider
kan være veldig ekskluderende. 
Anne Marie kan fortelle oss at de 
har utarbeidet egen mobbeplan for
skolen, og dukker det opp problemer,
tar de straks affære. – Står det noe
rasistisk grafitti på veggene fjerner 
vi det straks, og vi snakker med de
involverte partene. Så har vi mekling
på skolen, her blir det tatt opp alt fra
hvem sa hva til hvem til rasisme. 
Elevene får muligheten til å ordne
opp seg imellom, og dette er en veldig
god ordning. De løsninger elevene
selv kommer med er mye bedre enn
de løsninger de blir pålagt å følge av
en voksen person som liksom vet
best. 
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Fem timers

drøm

Det tok ikke mer enn to 
uker før Shala oppdaget 
at hennes drømmeparadis

var verre enn det helvetet som er
beskrevet i religioners hellige
bøker. Om dagen var hun hans og
hans families tjenestepike og om
natten var hun hans seksuelle
slave. Hun ble mishandlet gjen-
tatte ganger, fikk ikke lov å gå på
norskkurs og ble truet med skils-
misse. Ali truet henne også med at
han kunne få henne kastet ut av
landet. Etter seks måneder havnet
Shala på sykehus etter en
spontanabort som fulgte en grov
mishandlingsepisode. På syke-
huset fikk hun informasjon om
krisesenter og andre hjelpeappa-
rater som kunne bistå henne.
Shala bodde på krisesenter i flere
måneder og måtte ha med politi-
beskyttelse i lang tid. «Det var
bare fem timers avstand mellom
det paradiset som jeg drømte om i
to år og det helvetet som ventet på
meg», sa Shala til meg en gang.

Shala er en av de mange unge
jenter fra Asia eller Afrika som
drømte om en god mann og et
annerledes liv. Hun kom til Norge

I to år drømte Shala om det
paradiset hun skulle flytte til.
Det het Norge. Hun ble for-
lovet med Ali bare 16 år 
gammel. Ali har bodd i Norge
i hele sitt liv og hjemme var
han kjent som en europeisk
gentleman. To år senere gif-
tet de seg og hun forberedte
seg på å flytte til Norge, det
paradiset som hun drømte
om i to år, og hvor hun skulle
starte samlivet med sin
drømmemann.

Anne Marie mener det største 
problemet er dårlig samhandling
mellom skole og hjem snarere enn
problemer mellom elever på skolen.
– Vi sliter litt med å få tak i de frem-
medspråklige elevenes foreldre. Hvis
vi klarer det så tror jeg mye vil løses.
De holder seg litt borte fra de arenaer
der barna deres ferdes. Skolen blir et
sted hvor lærerne er eneansvarlige.
Oppfølging og gjennomgang i forhold
til skole og hjemmearbeid, det sliter
vi med, og det å komme i posisjon til å
få en dialog med foreldrene oppleves
også ofte som vanskelig. Foreldrene
er nok muligens vant til et annet 
skolesystem fra hjemlandet, hvor
skolen tar mer ansvar for oppdragel-
sen av barna. 

Mekler dere mellom barn og forel-
dre hvis det oppstår problemer på
hjemmebane? 

– Det kan vi gjøre, men vi får 
nesten alltid beskjed fra ungdommen
at vi ikke skal informere foreldrene
om dette. De vil ikke at foreldrene
skal blandes inn. Det må være 
hemmelig, de er kjemperedde for 
at foreldrene skal få vite at de har
tatt problemene ut av hjemmet. 

Det har vært stort fokus rundt
unge innvandrerjenter den siste
tiden. Har dere ved Galterud skole
noen form for forebyggende arbeid i
henhold til for eksempel tvangs-
ekteskap? 

– Vi har samtaler med mange 
jenter. Jenten føler at de etter en viss
alder må begynne å tenke på ekte-
skap. De er fortvilet, de ser ikke noe
lys i tunnelen. Mange av jentene er
veldig skoleflinke og ønsker seg en
utdannelse for å kunne klare seg
selv, men de får ikke lov til å gjøre
hva de vil. Bortsett fra å snakke med
jentene og høre på hva de har å si, er
det ikke så veldig mye vi kan gjøre.
Jeg forteller dem at det finnes andre
alternativer, og at hvis de virkelig
ønsker det kan de gjøre noe med situ-
asjonen de er i, de må på en måte selv
delta for å få løst et slikt problem. Jeg
informerer dem om at det finnes et
apparat der ute som kan hjelpe dem i
denne prosessen. Det er kun slikt jeg
kan gjøre, de må lære å si «Jeg vil
ikke, fordi!» 

Fokuset rundt tvangsekteskap og
arrangert ekteskap har vist seg å
skape frykt blant mange minoritets-
jenter, MiRA-magasinet spør om et

innblikk i hva jentene forteller til
skolen om dette, og om de setter 
skille mellom disse samlivsformene.
– Ja det gjør de, de er veldig bevisste
på dette. Jentene var veldig opptatt
av dette temaet etter TV-program-
mene i fjor. Jeg tok det da opp i norsk
som andrespråk-timen. Målet er å
bevisstgjøre jentene, ikke bare mino-
ritetsjentene, men også de etnisk 
norske jentene.

Har du hørt at elevene diskuterer
aktuelle partnere, hvem de kan gifte
seg med og hvem som ikke vil bli
akseptert som partner? – Noen av
jentene som kommer for å snakke har
fortalt litt om dette, noen ganger har
jeg stilt dem dette spørsmålet direkte,
forteller Anne Marie. Det å gifte seg
med norsk gutt, det er uaktuelt for
mange av dem, det vil de ikke. Å gifte
seg med en med samme bakgrunn
som dem selv, det vil si en som er født
og oppvokst i Norge er heller ikke
aktuelt for mange. De aller fleste rei-
ser hjem til foreldrenes hjemland for
å gifte seg. 

MiRA-magasinet spør om hun har
inntrykk av at jentene selv ønsker
dette eller om det er foreldrenes
ønske. Anne Marie forteller oss at det
kan virke som om det for mange er
det slik det skal være, de reiser på
ferie, blir kjent med en, og forlover
seg. De fleste er veldig innstilt på
dette. – Det er kjempeviktig å få 
jentene til å forstå at de har sine 
rettigheter, fortsetter hun, – og at de
har andre alternativer enn det som
blir presentert for dem av blant annet
foreldrene. De må ta ordet og si nei,
dette vil jeg ikke. Ta dine egne valg,
mener jeg, hele det norske skole-
systemet er jo bygd på dette, man
skal ta sine egne valg. Det er kanskje
derfor skillet blir så stor. Hjemme er
det en annen situasjon, og er du født i
Norge og gått på skole her, klart det
gjør noe med deg og din måte å tenke
på. Det blir dermed en forskjell mel-
lom den læringa du får og den virke-
ligheten du lever i. Vår viktigste rolle
er å kunne gi alle elevene nok indivi-
duell styrke til å ta tak i sine rettig-
heter, men det er mye arbeid som må
gjøres på dette området. Samtidig vil
jeg understreke at vi ser at en del av
jentene har blitt tøffere nå enn de var
for 10 år siden, avslutter Anne Marie. 

AV MELTEM SAFAK 
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for å smake på kjærligheten og for å
oppleve en ny livsstil, men isteden for
kjærlighet og lykke fikk hun ydmy-
kende og vonde blåmerker og arr. 

Vold mot kvinner er ikke et nytt
fenomen, og det er ikke begrenset av
geografiske skiller. Det forekommer
på tvers av klasse, rase, religiøs og
etnisk tilhørighet. Hver dag blir
mange kvinner utsatt for fysisk, 
psykisk og seksuell vold over hele
verden. De fleste nasjoner anerkjen-
ner vold som en kriminell handling og
de har satt lover og regler for å
beskytte voldsofrene, men volden 
forsvinner ikke over natten. 

Lovene skal beskytte alle mot alle
typer vold. Ingen skal være nødt til å
finne seg i mishandling, sier politi-
kerne. Unntaket fra regelen er tyde-
lig for minoritetskvinner i Norge.
Unntaket er dem selv. Innvandrer-
kvinner som kommer i familiegjen-
foreningsøyemed står utenfor lovene
mot vold og mishandling. Og det er
det botidskravet i innvandringsloven
som reduserer dem til et juridisk ved-
heng til ektemannen de første tre
årene de bor i Norge. 

Botidskravet i innvandringsloven
har et unntak i forskriften § 37, femte
ledd. Forskriften gir to grupper kvin-
ner rett til fortsatt opphold i Norge.
Den første gruppen er kvinner som
blir utsatt for mishandling i samlivet,
den andre er kvinner som vil møte
store sosiale vanskeligheter i hjem-
landet på grunn av skilsmisse. 

Shala var heldig fordi hun hadde
dokumentasjon som kunne bevise at
mishandling har funnet sted, og slik
fikk hun rett til opphold i Norge. Det
er ikke alle innvandrerkvinner som
er like heldige som Shala. 

Vold har ulike former og det er
ikke lett å skaffe dokumenter og
bevis for alle typer vold. Mange av de
unge innvandrerkvinnene blir utsatt
for trusler og trakassering, altså psy-
kisk mishandling. De blir brukt som
tjenestepiker for ektemannen, og i
noen tilfeller også for mannens 

familie. Ingen av disse forholdene er
mulig å bevise eller dokumentere, og
kan derfor heller ikke brukes som
grunnlag for en ny oppholdstillatelse.

De senere årene har vi hørt mange
diskusjoner og debatter om unge inn-
vandrerjenter og deres rettigheter. Vi
har for eksempel drøftet omskjæring
og tvangsekteskap/arrangerte ekte-
skap, men vi hører veldig lite om de
jentene som kommer til Norge som
kona til en ung mann med innvan-
drerbakgrunn eller en middelaldrende
norsk mann. Jentene kan komme av
kjærlighet eller gjennom arrangerte
eller tvangsekteskap, men mange
havner dessverre i voldelige forhold. 

Utlendingsforskriftens § 37, femte
ledd, sier at jenter som får sosiale
vanskeligheter ved retur til hjem-
landet har rett til opphold i Norge.
Her er spørsmålet hva som er sosiale
vanskeligheter og hvem som opplever
dem. Det er ikke en stor overdrivelse
å si at nesten alle kvinner fra Asia og
Afrika opplever sosiale vanskelig-
heter på en eller annen måte etter 
tilbakeflytting som skilte kvinne. Det
å bli isolert, kalt en skam for familien
eller å være arbeidsledig klassifiseres
ikke av norske myndigheter som sosi-
ale vanskeligheter, til tross for at
disse forholdene i mange tilfeller gjør
livet tilnærmet umulig å leve.

I 1999 leverte Arbeiderpartiets
kvinnelige representanter et forslag
til Stortinget om at unge kvinner som
kommer til Norge gjennom familie-
gjenforening skal få norsk statsbor-
gerskap ved ankomst, men forslaget
ble ikke en gang diskutert før det ble
forkastet. Senere kom Justisdeparte-
mentet med et rundskift, hvor depar-
tementet presiserer at kvinners 
forklaring om mishandling skal 
være nok til å få oppholdstillatelse 
på humanitært grunnlag. I praksis
trenger kvinnen fortsatt minst å
anmelde forholdet til politiet – og
hennes skjebne er uansett avhengig
av om myndighetenes saksbehand-
lerne tror på hennes historie. 

FNs menneskerettskonvensjon
stadfester at alle mennesker har de
samme rettigheter til å bli behandlet
likt. I følge den norske familieloven
blir et par som søker skilsmisse 
separert i ett år før de kan ta ut skils-
misse. Denne perioden skal fungere
som en tenketid, og i mange tilfeller
blir paret sammen igjen etter en
stund. Ektepar hvor den ene parten
er innvandrer har kommet gjennom
familiegjenforening har ikke denne
muligheten til separasjon i de første
tre årene av ekteskapet. Den ekte-
fellen som nylig er kommet til Norge
blir utvist rett etter at en av partene
flytter ut, til og med før separasjon
blir innvilget. På denne måten mister
unge innvandrerpar sjansen til et
nytt forsøk. Innvandrerektepar må
ha like mye tid som normen for å
tenke over sine problemer, forsøke å
løse dem og eventuelt for et nytt for-
søk på å få ekteskapet til å fungere på
like betingelser.

Å mislykkes i et ekteskap eller 
bli utsatt for vold er ikke noe nytt.
Man gjør feil, lærer av disse og prøver
vanligvis å bli klokere. Man bearbei-
der sin smerte og går videre med
livet. Dagens system fungerer ikke
slik for unge innvandrerkvinner. 
Et mislykket ekteskap kan bety å
miste alt i livet, både sosialt og 
psykisk, selv om hun er et offer. Det 
å sende en kvinne tilbake til hjem-
landet blir som å straffe henne på
livstid for en feil som er begått av
henne selv eller av andre. Hun får
ikke mulighet til å bearbeide sine
smertefulle minner fra det helvetet
som hun levde i og hun får aldri
anledningen til å skape en ny start.
Det norske samfunnet taper ingen-
ting ved å gi disse kvinnene en ny
sjanse. Tvert i mot kan de få mennes-
kelige ressurser som kan utvikle seg
til å bli svært verdifulle for landet.

AV SUSAN RAKHSH

avstand mellom 

meparadis og helvete
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«Not race, just human race»
Ungdomskonferansen i Strasbourg i
mai/juni 2000 var en unik mulighet
for å samle unge, engasjerte mennes-
ker. Målet er å sørge for at de unges
stemme også blir hørt i det viktige
arbeidet mot rasisme. Forelesninger,
workshops, rollespill, gruppearbeid
og politisk kafé var noen av ingredi-
ensene under konferansen.

Learning by doing: education is power 
Å bli kjent med egne holdninger og
fordommer var en av de mest interes-
sante øvelsene vi gjennomgikk på
konferansen! Dette var både spen-
nende og lærerikt, men også en 
anelse urovekkende. Vi ble bedt om 
å forestille oss en ukes togtur hvor vi
skulle dele kupe med en annen 
person. Vi fikk velge ut tre personlig-
heter vi kunne tenke oss å reise 
sammen med fra en liste med stereo-
typiske karakterer, og tre personer vi
ikke kunne tenke oss å dele kupe
med. Resultatet av denne øvelsen var
ikke overraskende, jentene ønsket å
reise med noen de kunne føle seg
trygge sammen med, mens for guttene
var det mest praktiske grunner som
lå til grunn for utvelgelsen. Men alle
var enige i at ekstremister absolutt

ikke var ønskelig som reisefølge.
Øvelsen resulterte i en enighet om at
man bevisst eller ubevisst velger ut
fra egne rammer, og at man i virke-
ligheten ofte møter slike holdninger i
samfunnet. 

I pluralistiske samfunn kan slike
holdninger bidra til at grupperinger
ikke har rom i en felles arena, og at
minoriteter helst oppsøker hver-
andre, noe som ofte resulterer i getto-
dannelser. Det var en bred enighet
om at stereotypier ikke gir rom for
forskjeller i samfunnet, men at man
i noen tilfeller foretar valg for å
beskytte seg selv for farer. Ingen
hadde noen ønske om å møte på 
ny-nazister, da denne gruppen ofte er
forbundet med vold og rasisme. 
I denne sammenheng kan man si at
stereotypier ikke er negative, men at
de samtidig ikke gir rom for foran-
dring og mulighet til å bryte ned
eksisterende stereotypier i samfun-
net. Et meget interessant forslag ble
fremmet – ved å erstatte begrepet
stereotypier med myter vil det gis
mulighet for motbevising, dette fordi
myter er historie. I det store sammen-
heng kan en si at stereotypier kun
fungerer som en bremsemekanisme
som fører til stigmatisering av 

enkelte grupper i samfunnet. Det
urovekkende momentet var at vi alle
må innse realiteten – at man på en
eller annen måte har fordommer og
forestillinger om enkelte typer men-
nesker, og at denne realiteten eksis-
terer ikke bare på individnivå, men
også på statlig nivå. 

Skapelsesmyter og heltehistorier
Professor ved Universitetet i Brussel,
Anne Minelli holdt det mest omdisku-
terte faglige innlegget under konfe-
ransen. Hun foreleste over «Analyse
av rasisme og andre former for diskri-
minering». Minelli startet med å 
stille spørsmål om rasisme kun fore-
kommer på grunnlag av fordommer,
eller om det finnes andre aspekter
ved det, for eksempel økonomisk og
kulturell makt.

Videre foretok hun en begreps-
analyse, der hun blant annet definerte
kultur, etnosentrisme og skapelses-
myte. Hva er så kultur? Ifølge Minelli
omfatter kultur alt fra klesstil til 
forhold mellom generasjoner og er et
fenomen som overføres fra voksne til
barn. Barn lærer av sine foreldre, det
samme gjelder myter; barn blir 
fortalt historier som blir en del av
deres virkeligoppfattelse. Minellis

Ungdomskonferansen i Strasbourg 

– READY! STEADY! GO!
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definisjon på etnosentrisme og 
skapelsesmyte hadde i denne 
sammenheng en sterk forbindelse. 
Å se på sin egen kultur som den 
absolutt riktige, og da også den 
skapelsesmyten i personens kultur
som den absolutt sanne, er grunnen
til at rasisme eksisterer, mener
Minelli. Mennesket ser på sin rase 
og kultur som et resultat av den 
perfekte og eneste sanne skapelses-
myte. Etnosentrisme er å bygge en
stat ut fra nasjonal og språklig identi-
tet, man har et evig behov for å bevise
andre at deres historie, kultur og
natur er den perfekte. Foreleseren ga
Belgia som et eksempel, landet er
bygget opp etter myten om nasjonal
identitet og heltehistorier, og hun
mener dette fører til distanse mellom
oss og de andre. Selv krigshistorier
positiveres, og blir dermed basis for
nasjonal myte. Man møter sjelden
referanser til historien som er bygget
på negative hendelser. Dette produ-
serer eksempler på ideen om at min
kultur og historie er akseptabel og
den absolutt riktige. 

«Historiske fakta har ikke fasit-
svar på alt, de er helt og holdent
avhengig av politisk makt i samfun-
net. Man kan ikke fokusere på 

forskjeller i historien, men må se på
likheter». Disse likhetene mener
Morelli er universelle. Mange nasjo-
ner ble til ut fra nomadeliv, og det tok
mange år før dette stabiliserte seg.
Det snodige mener Minelli er at ingen
snakker om denne migrasjonen. Den
fant sted, men mennesker tar det for
gitt at de har et land. Ved å trekke
frem likheter fra historiens forløp,
blant annet ved å fokusere på den
sannhet at alle nasjoner består av det
som en gang var immigranter, kan
man få en balanse i konfliktene. 
Historiebøker utelater dette faktum,
men dette er viktige historiske lik-
heter som burde tas med, ikke minst
fordi gamle dokumenter er som speil
for oss. Ingen nasjon liker å bli
påminnet om dette, selv om denne
migrasjonen brakte mye positivt til
land i Nord, for eksempel arbeids-
kraft og religiøse ritualer. Morellig
poengterte videre følgende! Et sam-
funn danner seg selv ved bruk av
myter, helter og folklore. Hun under-
streket at alle grupper har sine ideer
om at de er annerledes fra andre. De
må definere seg selv som den øverste
gruppe. dvs superior, og de andre som
lavere gruppe, dvs inferior. Grupper
skapes ved å definere sin egen 

identitet. Samfunn bruker myter,
helter, monumenter, sanger og språk
til å skape en felles identitet. 

Rasisme og fordommer er ifølge
Morelli en naturlig del av samfunnet,
men samtidig en innlært prosess for
mennesket. Rasisme og fordommer er
en indre del av samfunnsstrukturen,
men ikke nødvendigvis del av men-
neskes tanker. Hun påpeker at man
må være forsiktig og ikke blande
naturlig med uforanderlig. Fore-
leseren avrundet sitt innlegg med 
å understreke hvor viktig det er å
akseptere forskjeller innad i sin egen
kulturelle gruppe, dvs. minoriteter
innad i minoritetsgrupper som kvin-
ner, homofile, lesbiske. Dette mener
foredragsholderen sørger for at man
lettere aksepterer og forstår forskjel-
ler på tvers av egen gruppe. Hvis man
kan bygge broer mellom kvinner fra
forskjellige kulturer; jøder, muslimer,
homofile, vil man kanskje forandre på
måten man ser på seg selv, og på
andre. 

Kulturrelativisme 
Anne Morellis forelesning ble medium
for diskusjon, mange av deltakerne
påpekte en manglende praktisk side
ved forelesningen. Deltakerne 
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etterlyste det faktum at rasismen
faktisk er et resultat av kolonialis-
men, og dermed at rasisme kun kom-
mer av videreføring av visse nasjona-
listiske ideer. Rasisme er noe lært,
noe man blir sosialisert til, det er ikke
noe naturlig. Morellis svar på denne
påstanden var følgende: «Jeg kan
ikke tenke meg en stat som ikke er
bygget på den ideen at vi er best. Selv
om nasjonen utpeker seg som et
multikulturelt samfunn, vil det alltid
eksistere etnosentrisme». Ideen om å
sette seg i andres sko og ut fra dette
vurdere kulturelle verdier ble også
diskutert. Mange av deltakerne hev-
det at man ikke kan ta på kulturbril-
ler for å forstå en annen kultur. Dette
fordi man da ikke tar hensyn til men-
neskerettighetene. Man kan ikke
akseptere omskjæring av kvinner,
selv om visse kulturer kanskje aksep-
terer dette! Er vi da rasister eller
etnosentriske? Dette poenget kom-
menterte Morelli med å hevde at
dette var å vri på hennes påstand, og
at man selvfølgelig setter grenser på
hva man putter inn i sin kulturrelati-
vistiske bagasje. Den må alltid inne-
holde etiske verdier og moralske
koder.

Konferansen Ready! Steady! Go!
dreide seg om å jobbe mot felles mål,
nemlig å motarbeide rasistiske og
intolerante krefter i samfunnet. Selv
om det til tider var uenighet om hva

som ligger til grunn for at det eksiste-
rer slike krefter i samfunnet, var del-
takerne enige i at man må i felleskap
arbeide mot rasisme. Fire viktige
punkter ble satt opp til dette viktige
arbeidet. 

• Stereotypier må overvinnes,
dette via praksis. Man må møte de
andre og slik overvinne fordommene.

• Arbeidet må foregå på naturlige
arenaer og ikke fremstilles svart-
hvitt i en konstruert kontekst. Man
må bruke skoler og andre institusjo-

ner der barn ferdes, det er i denne
alderen visse ideer dannes. Arbeidet
må innlemmes i alle makthavende og
lovgivende instanser. 

• Få minoriteter inn i ledende stil-
linger, ikke bare for å representere
minoriteter, men for å gjenspeile det
multikulturelle samfunnet vi lever i. 

• Man må influere tanken i alle
nivåer, ikke bare på øverste hylle,
men også på personlig nivå.

AV MELTEM SAFAK 



MIRA MAGASINET    2/00     •     25

Le
se

ri
n

n
le

gg

Etter å ha sett programme-
ne "Rikets tilstand" og
"Tabloid", lest aviser og

sett nyhetene, ble vi temmelig
rystet over at det skulle ta så
lang tid før noen grep fatt i og tok
dette temaet alvorlig. Det er
tross alt et veldig viktig emne,
som har blitt tatt opp tidligere
uten at man har gjort noe kon-
kret for å stoppe denne brutale
tradisjonen. 

At det plutselig blusset opp
skremmer nok mange, og både
kvinner og menn ønsker å ytre
sine meninger. Samtidig får man
inntrykk av at ingen ante at
dette skjedde i Norge, noe som
gjør oss enda sintere. Men nå
som temaet har blitt tatt opp, og
det igjen har "toppet" seg, bør det
bli gjort noe, før det igjen går i
glemmeboken. Det første skrittet
ble tatt av  ungjentene selv da de
sto frem i media. Noen av jentene
var alt omskåret, mens andre var
på flukt fra familien som ville
sende dem ut av landet for å få
gjennomført inngrepet. Saken er
at jentene enten blir sendt til
sine foreldres hjemland eller til
andre land som ligger nærmere,
slik at lemlestelsen kan gjennom-
føres. Grunnen til dette er de 

norske lovene. Norske lover sier
nemlig at det er straffbart, 
uansett om det blir gjort i Norge
eller i utlandet, men det er selv-
sagt svært vanskelig å gjennom-
føre omskjæring i skjul i Norge.
Det er tydeligvis et alvorlig 
problem her - hvordan kan man
sørge for at jentene ikke blir tatt
ut av landet for å bli omskjært? 

Vi synes det er forferdelig å
tenke på at jentene må være på
flukt fra sin egen familie for å
unngå å bli ødelagt for livet. 
Jentene blir lemlestet pga 
gammel tradisjon som sier at 
jentene er født med "skitne"
kroppsdeler som må fjernes slik
at de kan forbli "rene" til de gifter
seg.

Men hva kan gjøres for å for-
hindre det? Er det nok at jentene
står frem i media? Eller at folk
sier sine meninger om saken?
Holder det at kvinnene får infor-
masjon fra helsevesenet om at
det er skadelig at unge jenter og
små barn blir omskåret? Holder
det at myndighetene sier at det
er ulovlig og straffbart? Holder
det at skolevesenet tar opp dette
temaet i undervisningen og at
studenter lærer om et multiet-
nisk samfunn? DET kommer vel

ikke til å hindre at unge jenter
blir sendt ut av landet for å bli
omskåret? 

For å fjerne en så inhuman
tradisjon MÅ alle disse institu-
sjonene gå sammen, og jobbe mot
et felles mål. Man må satse 
på informasjonsarbeid og sørge
for en holdningsendring blant
grupper som praktiserer denne
tradisjonen. Det positive med at
jentene sto frem er selvfølgelig at
de berørte kvinnene nå får en
påminnelse om hvor viktig det er
å stanse denne skadelige praksi-
sen. Samtidig er det viktig at
også menn får forståelse for 
den fysiske og psykiske smerten
en slik tradisjon medfører for
kvinner. For så lenge menn vil 
ha "rene" kvinner, kommer den
grusomme tradisjonen til å fort-
sette. Først og fremst må de 
voksne innse at det er skadelig,
at ungjentene blir lemlestet for
livet, før jentene kan stå frem 
og forandre på tradisjonen. 

Skrevet av to frustrerte lærer-
høyskolestudenter i Tromsø.

Leserinnlegg av Seltem Safak 
og Lisa-Mari Andreassen

omskjæring av muslimske ungjenter

Lemlestelse eller kultur?
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Filmen Øst er øst finner sted i 
Manchester, året er 1971. Tema:
Pakistansk familiefar med engelsk
kone og seks engelsk-pakistanske
barn. Historien spinner rundt fars
ønske om å oppdra sine barn etter
islamsk tro og pakistansk kultur, noe
han som oftest mislykkes med da han
tilstadighet kommer på kant med sitt
eget verdisystem. 

Faren Georg er en streng og autori-
tær familiefar som driver en fish and
chips-kiosk og forsøker å holde styr
på sine seks barn som i skjul spiser
bacon, men følger koranundervisning
i helgene. Det sistnevnte selvfølgelig
etter fars ønske. Den svært sammen-
satte søskenflokken sørger for at far
til stadighet mister kontrollen. Den
eldste sønnen Nazir, som egentlig er
en harmonisk gutt, stikker av for å
slippe å gifte seg arrangert, og der-
med er sirkuset i gang. Georg er redd
for å miste ansikt i det pakistanske
miljøet og bestemmer seg for raskt å
arrangere ekteskap for sine to "gjen-
levende" sønner i gifteklar alder.
Georg anser nemlig Nazir for død og
nekter familien å ha noen som helst
kontakt med ham.  

Konfliktene hoper seg opp når 
sønnene Sajid og Meenah som nær
sagt lever et dobbeltliv får innsikt i
farens planer. Frustrasjonen blir ikke
mindre når ekteskapskandidatene
blir presentert for hverandre, for
styggere jenter skal man lete lenge
etter, i hvert fall etter Sajids og 
Meenahs mening. Innimellom
familiekonfliktene får seeren innsikt
i lillebrors frustrasjon i forbindelse
med hans seine omskjæring, han er
omkring 10 år og har dermed en
rimelig stor innsikt i hva dette vil
innebære. Maneers forsøk på å være
en god muslimsk sønn og den engel-
ske morens kamp for en balansegang
i et ekteskap som stadig blir mer
pakistansk. Det er lite fokus på den
eneste datteren i familien, som vel er
for ung til å inngå ekteskap og til å
gjøre opprør mot sin strenge far.

Filmen forsøker å formidle temaer
som kulturell identitet, minoritet-
ungdoms identitetskrise, strenge
muslimske foreldre som ønsker å
videreføre sin kulturelle og religiøse
overbevisning til sine barn og etter-
kommere. Alt dette uten å morali-
sere, men heller med et snev av
"bananskall-humor" – det er blant
annet innslag av flygende (kunstne-
riske) kjønnsorganer. Samtidig er det
viktig å understreke det faktum at 
filmen også har en slags lun humoris-
tisk side med en vrimmel av selvironi
som inngir respekt hos seeren. 

Filmen kan ses på som et innblikk
i en innvandrerfamilie sett gjennom
de typiske vestlige brillene. 

Selvfølgelig får vi også kjennskap 
til den islamske terminologien, og
hvordan den kan virke i praksis.
Begreper som izzat og sharam, dvs
familieære og personlig ære blir satt
bilde på og formidlet til seerne, igjen
med en komisk undertone.

Filmens mange alvorlige temaer
kunne lett ha blitt formet til en type
moralpreken fra majoritetssamfun-
nets side, men dette bærer ikke 
filmen særlig preg av. Øst er Øst er 
en typisk herlig britisk komedie som
får frem latteren uten anstrengelser.

Øst er øst (East Is East)
Britisk 2000 
Regissør: Damien O`Donnell 

Arrangerte ekteskap, 
omskjæring, generasjons-
konflikter, rasisme, stereo-
typier og en dash islam - alt
servert i en etnisk komedieLe
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– Mediene skal speile virkeligheten, 
men de gjør det ikke

Det sier Elisabeth Eide, som har redigert boka Narrespeil
– Kjønn, sex og medier om medienes fremstilling av 
kvinner. Hun slår fast at likestilling fortsatt er mangel-
vare i de norske mediene, som på ulike måter undergraver
kvinners muligheter og posisjon i samfunnet. Elisabeth
Eide er førsteamanuensis ved Journalisthøgskolen i Oslo,
og har gjennom sin forskning på kvinners stilling i media
fulgt opp sin undersøkelse fra 1989 med denne boka, som
også har mange bidrag fra andre fagpersoner i det norske
medielandskapet. 

Narrespeil fastslår at kvinners andel av spalteplassen 
i de 220 norske avisene er så lav som 20%. Antall kvinne-
lige sjefredaktører i disse avisene er rundt 15. Ved en
gjennomgang av de store tabloidavisenes overskrifter 
fant Eide ut at de kvinnelige journalistene heller ikke er
representert i mer enn 20% av spalteplassen i avisene. 

I Narrespeil beskrives bl.a. utvalget av portrettobjekter
i de store avisene samt NRK i et multikulturelt lys. Utval-
get kaller forfatterne»rørende norsk». Blant de totalt 125
portrettobjektene var den eneste kvinnen med uten-
landsk bakgrunn en polsk forsker – som forsker på det
norske. Ingen av de portretterte var norske med minori-
tetsbakgrunn. Som forfatterne fastslår er det best å være
mann «hvis suksess skal måles i oppmerksomhet». Vi kan
vel også være enige i at hvis suksess skal måles i opp-
merksomhet er det i tillegg best å være hvit og norsk.

En av artiklene i boka omhandler medias fremstilling
av kvinner med innvandrerbakgrunn. Elisabeth Hagen
har undersøkt hvilken type artikler som dreier seg om
minoritetskvinner og om oppslagene er positivt eller nega-
tivt vinklet. I tillegg har Hagen sett på bildebruken i disse
og andre artikler. Hun har observert det faktum at inn-
vandrerkvinner benyttes til å illustrere også generelle
artikler om for eksempel innvandring, men uten å bli
hørt. Dette er selvfølgelig ikke nyheter for minoritets-
kvinner, men i sin studie beviser altså Hagen at stigmati-
seringen av innvandrer- og flyktningkvinner som under-
trykte og hjelpesløse kvinner underbygges av mediene
også gjennom bruken av illustrasjonsfoto. Svært sjelden
blir innvandrerkvinnene selv bedt om å uttale seg eller
gitt anledning til å ta opp saker som er viktige for dem. 
I følge Hagen er det avisenes featurereportasjer som i
hovedsak fokuserer på minoritetskvinner som ressurs-
sterke, mens nyhetssakene stort sett dreide seg om inn-
vandrerkvinner som ofre. Allikevel er kvinnene neglisjert
i stor grad også i featureartiklene. Jenter og kvinner med
minoritetsbakgrunn er fotografert, men ikke intervjuet.
Det er det ektemannen, faren eller andre som blir. 

Artikkelforfatteren forteller også at informasjonen hun
har hentet fra kilder utenom de store norske mediene,
som for eksempel Samora og MiRA-magasinet har bidratt
til å endre hennes eget syn på innvandrerkvinner som en

homogen gruppe. Hun fastslår at det i de store avisene
sjelden kommer frem at mange minoritetskvinner har høy
utdannelse, og at de til tross for dette ikke blir fremhevet
som eksperter på egne fagfelt, eller i det hele tatt som 
kvalifiserte til å mene noe som helst, ofte ikke en gang 
om sin egen situasjon og opplevelser. 

Journalisten Nazneen Khan sier i Narrespeil at 
«når jeg blir plassert i båsen innvandrerkvinner, må jeg
skitnes til av simple generaliseringer, og det liker jeg
ikke». Khan gir her et tydelig eksempel på at det å være
både kvinne og ha minoritetsbakgrunn gjør at du enda
sjeldnere kommer til orde enn det etnisk norske kvinner
gjør. Elisabeth Eide avslutter Narrespeil med å fastslå at
norske medier presenterer et svært lite likestilt bilde av
kvinner og menn i samfunnet. Kan det være at mediene
bare avspeiler virkeligheten? Les boka og få inspirasjon 
til å vurdere de avisene du leser i et kvinneperspektiv. 
Da ser du raskt at kvinner både er underrepresentert, 
feil fremstilt og at de ofte bare blir benyttet som pynt og
illustrasjon. Dette gjelder alle kvinner – i likestillingens
høyborg Norge!

AV ANNE BRUDE 

Narrespeil, kjønn, sex og medier
Elisabeth Eide
HøgskoleForlaget 2000
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Høringsuttalelse om Nordisk Råds medlemsforslag om 

samordning av tiltak mot tvangs-
ekteskap i de nordiske landeneH

ør
in

ge
r

MiRA-Senteret har uttalt seg om
Nordisk Råds nye forslag, som skal
fremlegges for de nordiske regje-
ringene i Nordisk Ministerråd. 
Den norske delegasjonen til 
Nordisk Råd består av et utvalg
stortingsrepresentanter, og er den
offisielle norske kontakten med
Nordisk Ministerråd, som samler 
de nordiske regjeringene i et felles
nordisk samarbeid.

Høringsdokumentet fra Nordisk
Råd inneholder en rekke forslag
med ulike konsekvenser. Vi er posi-
tive til en del av forslagene, men er
samtidig bekymret for den rekke-
vidden disse forslagene samlet vil
ha både når det gjelder muligheten
for lik behandling av norsk ungdom
og innvandrerungdom, samt i 
forhold til utlendingsloven og 
utlendingers adgang til landet. 

Vi setter pris på at minoritets-
kvinner og – jenter som sjelden blir
hørt i offentlige fora får komme til
orde i forbindelse med et slikt stra-
tegisk viktig dokument. Det er 
å innse at problemets omfang til-
sier at alle parter som er innblandet
i et slikt tragisk problem må inklu-
deres i problemløsningsprosessen.
Dette vil føre til at informasjon om
lover og regler i henhold til tvangs-
ekteskap vil nå ut til de aktuelle
parter, som igjen vil sørge for at de
berørte miljøer får innsikt i de nega-
tive konsekvenser tvangsekteskap
medfører.

Vi ønsker å understreke at et
slikt arbeid burde ha som mål å
sørge for at minoritetskvinner får
de samme rettigheter og muligheter
som kvinner generelt i de nordiske
landene. MiRA-Senteret ønsker at
tiltak som forslås og innføres i
arbeidet mot tvangsekteskap er av
langvarig karakter. Noen av MiRA-
Senterets hovedpunkter er som føl-
ger (uttalelsen er forkortet):

Bestemmelsene om tvangsgifte i
straffelovverk, barnelover, utlen-
dingslov og annet lovverk sam-
ordnes i Norden

Forslaget om å samle bestemmel-
sene om tvangsgifte i de ulike lov-
verkene må være i samsvar med
likestillingsprinsippet. Eventuelle
lovendringer kan ikke etter MiRA-
Senterets mening gjelde for ungdom
avhengig om de er etnisk norske
eller med innvandrerbakgrunn. 
Det er også viktig at det kommer
klart frem at lovverket setter skille
mellom arrangert og tvangsekte-
skap, da disse to begrepene ofte blir
forbundet med hverandre. Skillet
mellom arrangerte ekteskap og
tvangsekteskap er som oftest klart 
i de miljøer som praktiserer arran-
gerte ekteskap. At det også er noen
som forsøker å gjennomføre tvangs-
ekteskap er et beklagelig faktum.
MiRA-Senteret har i mange år 
forsøkt å bistå unge jenter med
minoritetsbakgrunn som er i en slik
vanskelig situasjon. Det er vår erfa-
ring at lovverket er et viktig instru-
ment når det gjelder å forhindre
ulovlige handlinger som tvangsek-
teskap, men vi ser ikke at strengere
lover om familiegjenforening er
noen løsning i arbeidet mot tvangs-
ekteskap. Man må også ta i betrakt-
ning hvorvidt de allerede utprøvde
lover og regler i andre nordiske land
fører til ønskede resultater.

Skoleverket må ha et ekstra
ansvar for å informere elevene om
at tvangsekteskap er forbudt. Det
utarbeides veiledningshefte til bruk
i skolen, og lover og regler knyttet
til bortgifting og tvangsgifting tas
inn som en del av lærerutdanningen 

Mange av jentene MiRA-Senteret
er i kontakt med føler at de er split-
tet mellom to kulturer og at de ikke
har en god dialog verken med fami-
lien eller omgivelsene generelt. 
Derfor er det viktig at man tilrette-
legger mulighetene for dette. Sko-
lens rolle her er viktig, for mange
ungdommer er lærer nærmeste vok-
senkontakt de har utenom familien.
Skolen kan gjennom foreldremøter,
bevisstgjøringskurs og familiebesøk
bidra til at ungdommen får et bedre

dialog med sine foreldre. Tvangs-
giftingproblematikken bør inkorpo-
reres inn i lærerutdanningen, og i
tillegg til dette må lærerne være
åpne for å utvikle kompetanse om
det multikulturelle samfunnets
utfordringer og ressurser. 

Det opprettes krisetelefoner som
de unge kan nå raskt

Vi ser på dette tiltaket som meget
positivt. Etter erfaring fra krise- og
rådgivningsarbeid ser vi at dette
også er en absolutt nødvendighet.
Mange minoritetsungdom, spesielt
jenter kan ha vanskeligheter med å
fysisk møte opp for å få hjelp, eller
for å få informasjon om sine rettig-
heter. Etter MiRA-Senterets erfa-
ring er det viktig at en slik telefon
blir betjent av personer med kompe-
tanse innenfor feltet minoritetsung-
dom. Derfor er det viktig å støtte
opp de organisasjoner som allerede
besitter store kunnskaper innen
multikulturell ungdom, slik at 
organisasjonene får videreutviklet
kompetansen.

Det gis klare instrukser til 
barnevernet og sosialkontorene 
om å bistå jenter og gutter som føler
seg truet av å bli giftet bort

MiRA-Senteret stiller seg meget
positiv til et slikt tiltak, og mener
slike instanser bør få tilstrekkelige
ressurser til å kunne følge opp
dette. 

De nordiske lands utenriks-
stasjoner må få klare instrukser om
å være restriktive med å innvilge
oppholdstillatelse dersom det er tvil
om at ekteskapet inngås frivillig fra
den nordiske statsborgerens side

For at en slik ordning skal kunne
fungere, må ansatte ved utenriks-
stasjonene besitte kunnskap om
problematikken. Hvis kompetansen
ikke er tilstrekkelig kan avgjørel-
sene være tilfeldige, noe som vil føre
til at ektefeller ikke får familie-
gjenforening. Innføring av en slik
lov kan kategoriseres som en inn-
stramming av utlendingsloven slik
at det blir vanskelig for innvandrere
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fra den såkalte 3. verden å 
gjenforenes med sine ektefeller. 

Ekteskap mellom kusine og
fetter må søkes om særskilt og
må bare tillates ved dispensa-
sjon

I norsk lov om ekteskap står
det: «I § 3 er det satt et absolutt
forbud mot ekteskap mellom
slektninger i rett opp eller 
nedstigende linje og mellom 
søsken». Ekteskap mellom fetter
og kusine er dermed etter norsk
lov ikke ulovlig. Ved å innføre en
slik lov vil man bidra til å øke
forskjellene mellom minoritets-
og majoritetsungdom. Dette er
etter MiRA-Senterets oppfat-
ning meget diskriminerende, og
ikke i tråd med menneskerettig-
hetene. 

Unge utenlandske kvinner
som giftes bort til nordiske stats-
borgere og som flykter til krise-
senter og tar ut skilsmisse gis
øyeblikkelig nordisk statsbor-
gerskap i tillegg til ny identitet

Innvandrerkvinner som kom-
mer til Norge gjennom familie-
gjenforening kommer ikke til
landet på selvstendig grunnlag.
Mange innvandrer- og flyktning-
kvinner lever derfor i vanskelige
ekteskap i flere år fordi de ikke
kan bryte ut av ekteskapet, da
de risikerer hjemsendelse. Selv
om det norske lovverket gir
kvinner som vil møte urimelige
sosiale og kulturelle vanskelig-
heter i hjemmelandet mulighet
til å søke om oppholdstillatelse
før de har oppfylt 3-års regelen,
er det ofte vanskelig for kvinne-
ne å føre bevis for de vanskelig-
heter de kan møte i hjemlandet.
Innføringen av et slikt tiltak vil
gi kvinner som er utsatt for vold
i ekteskapet en trygg fremtid,
der de også får rettigheter i det
nye landet de har kommet til.
MiRA-Senteret stiller seg meget
positivt til dette.

MiRA-Senterets publikasjoner 

Disse kan bestilles gjennom våre hjemmesider 
eller via e-mail post@mirasenteret.no eller  
telefon 22 11 69 20. Alle priser inkluderer porto.

Brosjyrer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .gratis
– om MiRA-Senteret på norsk/engelsk
– om tvangsekteskap

Plakat unge jenter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .gratis

Rapporten Minoritetskvinner og kompetansepolitikk
om arbeidsliv, utdannelse og arbeidsmarkedet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125,- pr stk

Rapporten La meg snakke, redigert utgave av rapport fra 
MiRA-Senterets nettverkskonferanse i 1996  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125,- pr stk

Rapporten Den usynlige smerte (tidsskriftformat)
om innvandrer- og flyktningkvinners helsesituasjon i Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30,- pr stk

Ord i bevegelse – bok m/dikt og tekster av kvinner innvandret til 
Skandinavia, Nita Kapoor/Fakhra Salimi (red.), Cappelen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150,-

Tilgjengelige tidligere utgaver av MiRA-magasinet  . . . . . . . . . . . . . . . . . .30,- pr stk
MiRA 1/94 MiRA 1/98
MiRA 1/99 MiRA 2/99
MiRA 1/00 MiRA 2/00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,- pr stk

Nye stemmer 
– ny antologi med forfattere 
med en mangfoldig bakgrunn

Nye inntrykk og nye bilder. Dikt, noveller og fortellinger i
kortform fra mennesker med innvandrer- eller flyktning-
bakgrunn gir et annet og nytt bilde av livet i Norge. I 1988
utkom antologien Roser i snø, redigert av Khalid Salimi. MiRA-Senteret
fulgte opp i 1995 med Ord i bevegelse, en antologi med kun kvinnelige forfatterstemmer, 
redigert av Fakhra Salimi og Nita Kapoor. Nå planlegger tidsskriftet SAMORA å utgi en ny
antologi, for selv om mye er uforandret her i landet har også mye endret seg. Nye stemmer 
har kommer til, og nye opplevelser er skrevet ned. Innvandreres forestillinger om virkelig-
heten og deres erfaringer gis rom i en ny samling tekster av forfattere med innvandrer-
bakgrunn. Kvinner og menn med en mangfoldig bakgrunn inviteres nå til å sende inn sine
bidrag i form av dikt, noveller eller kortprosa til SAMORA, PB 244 Sentrum, 0103 Oslo innen 
15. januar 2001. Boka skal gis ut på et nordisk forlag og er din mulighet til å bli hørt!
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Seminar om kjønnsperspektiv og kvinnedeltakelse
ved  FNs verdenskonferanse mot rasisme i 2001
MiRA-Senteret arrangerer lørdag 9. desember en konferanse for å
drøfte norske innspill og deltakelse på FNs verdenskonferanse mot
rasisme i 2001. Hvordan kan konvensjoner og posisjonsdokumenter
settes ut i livet og gå fra teori til praksis? Vi ønsker å sette fokus på
kjønnsperspektivet og den dobbelte undertrykkelsen minoritets-
kvinner opplever på grunnlag av kjønn og rase. Norge må bidra til å
sette minoritetskvinners agenda på dagsorden i FN og de frivillige
organisasjonene har en unik mulighet til å bidra til at dette skjer. 

Jentegruppa La meg snakke
MiRA-Senteret har en nettverksgruppe for unge jenter hvor målet 
er å tilby unge minoritetsjenter et sted der de kan definere sin egen
virkelighet, samt delta i aktiviteter etter ønske og interesse. Gruppa
består av minoritetsjenter med forskjellige bakgrunn i alderen 13-26
år, noen av jentene er studenter, andre jobber. Aktivitetene som har
foregått i høst er blant annet stimuligames, diskusjonsgruppe og
artikkelskriving til MiRA-magasinet. Vi har også individuell veiled-
ning og rådgivning. Vi har selvfølgelig taushetsplikt! Jentegruppa
har også en plakat rettet mot unge jenter med minoritetsbakgrunn.
Plakaten gir informasjon om rettigheter, og om MiRA-Senterets 
tilbud til unge jenter. Den kan bestilles gratis fra MiRA-Senteret. 

Teaterverksted: 
minoritetsjenters mangfoldige utrykk
Bor det en liten skuespiller eller tekstforfatter i deg så meld deg 
på MiRA-Senterets teaterverksted. Vi skal i januar 2001 starte 
opp teaterverksted for unge jenter med minoritetsbakgrunn. 
Ideen er å samle en gruppe jenter som i felleskap kan skrive og
fremføre et stykke på et av senterets kulturarrangementer. Målet
med verkstedet er at jentene gjennom fantasi og utfoldelse utvider
sosiale nettverk og samhold. Er du interessert i å delta eller har
gode ideer om hva vi kan gjøre utover vinteren ta kontakt på 
ungejenter@mirasenteret.no eller ring 22 11 69 20.

Selvforsvarskurs
for innvandrer- og flyktningkvinner og – jenter. Etter den senere
tidens skrekkhistorier om overfall, ran og voldtekter syns vi på
MiRA-Senteret at vi må gi kvinner og jenter en sjanse til å lære 
selvforsvar. På dette kurset, som vi ønsker å holde til neste år, 
lærer du teknikker, både verbale og fysiske, som du kan bruke 
mot en eventuell overgriper. Det kan være greit å lære tips om 
hvordan man skal reagere hvis man blir overfalt, og hvordan 
man kan unngå å få panikk. Selvforsvarskurset blir basert på 
konfliktløsninger og taekwondo-teknikker med selvforsvars-
bevegelser. Kurset bevisstgjør også deltakerne om muligheter 
som ikke innebærer fysisk kontakt med motstanderen, for eksempel
kroppsholdning og kroppsbeherskelse. Instruktøren er Aranya, 
og hun er en svært erfaren taekwondo-mester. Hvis du synes 
det høres spennende ut, gi oss beskjed så får du mer informasjon
etter hvert! 

Samtalegrupper
MiRA-Senteret har nå gående jevnlige samtalegrupper for skilte
eller separerte minoritetskvinner. Gruppene bidrar med hjelp til
selvhjelp, og knytter nettverk samtidig som de utvikler deltakernes
egne sosiale nettverk. Kvinnene i samtalegruppene har også 
aktiviteter som filmvisninger, turer til utstillinger og deltakelse på
forskjellige arrangementer. Ønsker du å delta på samtalegruppene,
ta kontakt med oss på krisehjelp@mirasenteret.no eller på telefon
22 11 69 20.

Dansekurs
MiRA-Senteret arrangerte i høst et dansekurs for innvandrer- og
flyktningkvinner og – jenter. Målet med kurset var at kvinner med
ulike bakgrunn skulle komme sammen for fysisk og sosialt samvær.
Helsekurset i høst var egyptisk magedans, og var meget populært.
Vi har lyst til å arrangere et dansekurs igjen til våren, både for nye 
og gamle deltakere. Kunne du tenke deg å delta kan du melde din
interesse allerede nå, så får du tilsendt mer informasjon når 
programmet er klart. 

Internett
Har du besøkt våre hjemmesider på internett? Vi har mye informa-
sjon om forskjellige temaer og aktiviteter samt bestillingsskjema for
rapporter, magasiner og annet på våre hjemmesider. Gå til
www.mirasenteret.no

For mer informasjon om arrangementene, kontakt MiRA-
Senteret på telefon 22 11 69 20 eller e-mail post@mirasenteret.no 

For krisehjelp og rådgivning, spørsmål eller timebestilling hos
veileder kan du sende en e-mail til krisehjelp@mirasenteret.no og
for å komme i kontakt med vår koordinator i unge jenters nettverk,
eller ved spørsmål i forbindelse med unge jenters situasjon kan du
sende en e-mail til ungejenter@mirasenteret.no – selvfølgelig kan
du også ringe 22 11 69 20.
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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. Please call or email
us at krisehjelp@mirasenteret.no

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 conferen-
ces for women and young girls where they 
discuss the issues related to their current
socio-economic, political and cultural situation.

If you want to be a part of MiRA’s network or
participate in any of the various activities 
organised by MiRA, please do not hesitate 
in contacting us. 

Young girls with minority back-
ground
The MiRA Centre is also a meeting-place for
young girls, and has a network-group of young
girls. They arrange meetings and seminars
about subjects particularly concerning their
situation. You can contact us at
ungejenter@mirasenteret.no for information or
advice.

Publications
The Centre publishes a magazine and various
independent publications, which highlight

women and young girls’ situation. Our maga-
zine is published twice a year, for more infor-
mation, please call us or email us at
post@mirasenteret.no 

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 development of the society of
which they are an integral part. We want MiRA
to be an organisation dedicated to building
bridges between individuals, groups and insti-
tutions in the society, for the improvement of
possibilities of immigrant women living in 
Norway.

MiRA 
Resource Centre for Black, Immigrant and Refugee Women

The aim of The MiRA 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 life quality of minority women. Through
well-established legal and social services, information and networking, The MiRA Centre tries to strengthen immi-
grant 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:

The MiRA Resource Centre for Black, Immigrant and Refugee Women
P.O. Box 1749 Vika, 0121 Oslo, phone: 22 11 69 20, fax 22 36 40 19 

post@mirasenteret.no, www.mirasenteret.no

Internasjonalt nettverk: 

Besøk fra nettverket mot kvinnelig omkjæring 
i Rinkeby bydel i Stockholm, Sverige 
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner var i høst vert for
den lokale nettverket mot kvinnelig omkjæring i Rinkeby bydel i Stock-
holm. Målet med besøket var å kunne utveksle erfaringer innenfor arbei-
det mot omkjæring av kvinner. Nettverket består av svenske kvinner og
minoritetskvinner som jobber innenfor forskjellige sektorer i kommunen. 

Nettverket har eksistert siden 1996, og kvinnene kunne fortelle oss at
de i startfasen inviterte foredragsholdere som informerte om kvinnelig
kjønnlemlestelse og hva som kan og bør gjøres for å motarbeide denne
tradisjonen. I dag har nettverket kontakt med foreninger og andre som
bidrar til forebyggende arbeid. Nettverket prioriterer informasjonsarbeid
til fagpersoner innenfor ulike sektorer, og informasjon til tenåringsjenter
som er omskjært. I tillegg til dette fungerer kvinnene i nettverket som 
konsulenter innenfor sine arbeidsområder og informerer kollegaer om
problematikken. 

I likhet med Norge har Sverige også en lov som forbyr kvinnelig kjønn-
lemlestelse, men en viktig forskjell er at Sveriges lov kom allerede i 1982.

De har i løpet av denne tiden kommet betraktelig lenger i arbeidet mot
omskjæring av kvinner. Arbeidet nettverket utfører foregår hovedsakelig
på grasrotsnivå, og inkluderer afrikanske kvinner som med sitt bakgrunn
lettere når målgruppen. Samtidig kunne kvinnene fortelle at de savnet en
nasjonal plan som kunne lette deres arbeid mot omkjæring. 

MiRA-Senteret inviterte Berit Austveg fra Statens helsetilsyn for å 
fortelle om arbeidet de utfører mot omkjæring. Hun kunne fortelle oss at
Statens helsetilsyn arbeider med å lage en veileder til helsepersonell om
kvinnelig omskjæring. Denne veilederen skal inneholde informasjon om
hvordan man best mulig kan hjelpe kvinner som allerede er omskåret, og
hjelp til jenter som er i faresonen.

Nettverket fikk under sitt to dagers besøk i Norge også anledningen
til å møte paraplyorganisasjonen FOKUS, Likestillingssenteret og Krise-
sentersekretariatet.
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"Mange kvinner i Afrika er omskåret fysisk,

men mange kvinner i Vesten er omskåret

mentalt. Ytre påvirkning og press fra 

samfunnet om å være mest mulig lik 

idealbildet på en kvinne fører til at vestlige

kvinner får utført ansiktsløftninger, piercing

og implantering av silikon i brystene. 

Den vestlige feminismen, som kritiserer 

slørene som mange kvinner i land i sør

bærer, bør reflektere over det faktum at 

vestlige kvinners ansikter er tilslørt av 

sminke, piercing og smykker, samtidig som

de benytter seg av kosmetisk kirurgi for 

å endre sine personlige uttrykk."

Nawal El Sadaawi til MiRA-magasinet i 1999


