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La meg snakke!

FAKHRA SALIMI

ette året har begynt med noen
nye og noen gamle utfordringer.
Alle er like aktuelle og viktige.
Noe av det mest spennende som skjer
i år er forberedelsene til FNs Verdenskonferanse mot rasisme, rasediskriminering, fremmedfrykt og intoleranse,
som finner sted i Sør-Afrika til høsten.

D

MiRA-Senterets Ressursgruppe for råd
og veiledning i familie- og kvinnerelaterte religionsspørsmål har avsluttet
sitt arbeid i år med rapporten Til
døden skiller oss ad – Ekteskap og skilsmisse i norsk lovgivning og islamsk
rettspraksis. Rapporten ble lagt frem
på et seminar på kvinnedagen 8. mars.
Kvinnedagen ble en merkedag for
MiRA-Senteret i år, også fordi vi valgte
å avholde vår egen markering av 8.
mars. MiRA-Senteret arrangerte i tillegg til seminaret «Til døden skiller oss
ad» et aksjonstog med fokus på vold
mot minoritetskvinner i det norske
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samfunnet. 8. mars-komiteens hovedparoler i årets tog inkluderte denne
gang ikke «Selvstendig status for innvandrer- og flyktningkvinner», som er
en parole vi har kjempet for å inkludere hvert eneste år siden organisasjonens oppstart. Det var derfor svært
viktig for oss å markere at selv om
kvinnebevegelsen tydeligvis begynner
å gå lei av denne kampen, så har ikke
vi råd til å stanse kampen mot lovverket som undertrykker minoritetskvinner i Norge. Vi arrangerte derfor
vår egen aksjon, og skapte et engasjerende og aktivt aksjonstog mot vold
mot minoritetskvinner.
MiRA-Senteret har også vært synlige i media denne vinteren, spesielt
gjennom kritikk av Barne- og familiedepartementets (BFDs) tildelingspolitikk når det gjelder tvangsekteskapsmidler. Dette førte til at vi ble innkalt
på teppet i departementet. «Tvangsekteskap er blitt god industri» er overskriften på en artikkel i Stavanger
Aftenblad 29. januar, som omhandler
tildelingen og bruken av økonomiske
midler fra BFD til organisasjoner som
arbeider med problemstillingen
tvangsekteskap. I denne artikkelen
dokumenterer journalisten bruken av
midlene som ble gitt til forskjellige
organisasjoner i 2000 til å arbeide forebyggende mot tvangsekteskap. Gjennom journalistens undersøkelser fremkom det flere fakta som jeg kommenterer i ovennevnte artikkel.

Kamp for mer penger eller for
integrering på egne premisser
MiRA-Senteret er naturligvis for et
bredt organisasjonsliv, som har ulike
målgrupper, arbeidsområder og forskjellige metodiske tilnærminger til
problemstillingene. Vi mener det er
viktig å dra inn ulik kompetanse også
i arbeidet mot tvangsekteskap, men vi

stiller spørsmål ved departementenes prioriteringer, hvor noen organisasjoner tildeles økonomiske ressurser i millionklassen, mens innvandrer- og flyktningkvinners egne
initiativer, som MiRA-Senteret, mottar et mye lavere beløp til tross for
mangeårig opparbeidet kompetanse.
Styrking av ulike organisasjoner
er et generelt mål i det organisasjonsrike Norge, hvor myndighetene i lang
tid har innsett viktigheten av disse
interesseorganisasjonene. Spørsmålet gjelder myndighetenes prioritering av de forskjellige organisasjonene. Erfaringer viser at det er svært
vanskelig for innvandrerstyrte organisasjoner å nå frem og få støtte til
gode forebyggende prosjekter innenfor de berørte miljøene. Er det målgruppen selv som skal styrkes til
aktiv deltakelse på like premisser
eller er det de store etablerte organisasjonene som allerede har en sterk
struktur med god økonomi, og som
staten anser som «nøytrale» som skal
sikres medvirkningsrett?
Hvis man ønsker en vellykket integrering av minoriteter i det norske
samfunnet må man starte en prosess
for å bemyndiggjøre miljøene og
bygge strukturer og erfaringsgrunnlag på opparbeidet kompetanse. Slik
kan miljøene selv være med på å forebygge tvangsekteskap og omskjæring, og andre kvinneundertrykkende, kulturelle tradisjoner. For å
kunne gjennomføre dette må myndighetene avsette de nødvendige økonomiske midlene. Dette betyr at organisasjonene må styrkes økonomisk for
å sikre kontinuitet, og for å sikre
retten til at miljøene selv kan sette
premissene for integreringsarbeidet.
Departementene vil naturligvis ha
innsynsrett i hvordan midlene blir
brukt, og de bør også føre en konti-

nuerlig dialog med organisasjonene.
Dialog er viktig også for å skape en
forståelse mellom myndighetene og
miljøene.
Det aller viktigste er å støtte organisasjonene økonomisk slik at de kan
utvikle sin organisasjons struktur
innenfor trygge rammer for å gjennomføre integreringsarbeidet. Grasrotorganisasjonene må ikke bare
benyttes som frivillig, gratis arbeidskraft som pålegges ansvar for miljøenes handlinger samtidig som deres
liv blir styrt av en overordnet elite av
velmenende nordmenn.

hundre tusen kroner må være en
rett, også for organisasjoner som selv
søker midler fra tildelingsinstansen.
Vi håper departementet vil se på våre
utspill som en konstruktiv kritikk
som bør vurderes på en seriøs måte.
Hovedsaken er ikke økte økonomiske
ressurser for pengenes skyld, men for
den medfølgende retten til å utvikle
og styrke målgruppen slik at de får
mulighet til effektivt, aktivt arbeid
for egen deltakelse i det norske samfunnet. For å sikre en gjensidig, likestilt dialog og samhandling mellom
minoriteter og myndigheter må den

«Er det målgruppen selv som skal styrkes til aktiv
deltakelse på like premisser eller er det de store etablerte
organisasjonene som allerede har en sterk struktur med
god økonomi, og som staten anser som «nøytrale»
som skal sikres medvirkningsrett?»
Mange av organisasjonene som
har mottatt store tilskudd til arbeid
mot tvangsekteskap gjør generelt en
viktig og god innsats, men muligens
er ikke deres arbeidsmåter og løsningsforslag alltid de mest hensiktsmessige i det forebyggende arbeidet
mot tvangsekteskap. Langvarige løsninger må bygge på dialog med målgruppen og kunnskap om deres situasjon, og det er kanskje denne kompetansen noen av aktørene som ikke får
tilstrekkelige midler til sitt arbeid
besitter.
BFD og mange organisasjoner er
kanskje misfornøyd med MiRASenterets kritikk av departementets
tildelingspolitikk, men å stille spørsmål ved tildelingen av så store summer av offentlige midler som mange

svake gruppen, altså minoritetene,
styrkes så de blir forhandlingsdyktige. En likestilt dialog kan bare
finne sted hvis den skjeve maktbalansen endres gjennom likeverdig
ressursfordeling.

MIRA MAGASINET

1/01

•

3

Den andre kvinnen:

En refleksjon rundt forskjellen mellom empati og medlidenhet
I sin berømte bok Det annet kjønn viser Simone de
Beauvoir hvordan mannskjønnet defineres som lik
normalen, mens kvinnekjønnet defineres som det som
er forskjellig fra normalen og derfor må forklares.
Der mannen tas for gitt må kvinnen forklares. Ifølge
Beauvoir har kvinnens forskjellighet fra den såkalte
normalen blitt anvendt til å legitimere hennes underordning. For å få de samme rettigheter og den samme
respekt som mannen, har hun helst burdet bli lik mannen – det vil si lik normalen. Kvinnens forskjellighet
fra mannen har dermed framstått som et handikap.

«Det trykkes mengder av «synes-synd-på
kvinnene der er dømt til å leve –
Illustrasjon: Everlyn Nicodemus

elv om svært mange har gjort
opprør mot denne typen tenkning, synes den likevel fortsatt
å prege forholdet mellom den etnisk
norske majoriteten og de mange
etniske minoritetsgruppene som nå
lever i Norge. Majoritetsbefolkningen
utgjør den selvfølgelige normalen –
minoritetsgruppene defineres gjennom sin forskjellighet fra denne normalen. Det eksisterer også et offentlig vi som uten at det en gang sies,
rommer de som tilhører den etnisk
norske majoriteten. Dermed ekskluderes de andre, de som er forskjellige.
Det å være forskjellig framstår ikke
som nøytralt, men tvert imot som noe
mindre verdt, som et handikap.
Sterkest kommer dette kanskje til
uttrykk i forhold til de andres kjønnsforestillinger.
Det er en lang historisk tradisjon
for at grupper etablerer grenser seg
imellom gjennom å synes synd på
hverandres kvinner. I forholdet
mellom Vesten og Midt-Østen har

S
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dette vært særlig tydelig. Da for
eksempel britene okkuperte Egypt i
forrige århundre, anvendte de sin tilsynelatende sterkt utviklede omsorg
med egyptiske kvinner til å legitimere dette. Fordi de stakkars egyptiske
kvinnene – til forskjell fra de engelske – levde sine liv i ufrihet og undertrykkelse, måtte britene overta landet for å redde dem. Selv om det mest
karakteristiske trekk ved britenes
faktiske politikk overfor egyptiske
kvinner var at de gjorde det vanskeligere for jenter å utdanne seg, førte
ikke det til at de sluttet å snakke om
sin medlidenhet med nettopp kvinnene. Denne nokså klamme medlidenheten førte i neste omgang til at folk
i Midt-Østen forsøkte å uttrykke sin
medlidenhet med britiske, europeiske
og vestlige kvinner.
Dette pågår fortsatt. En gruppe
iranske religiøse ledere har for
eksempel forfattet en sammenlikning
mellom den muslimske kvinnen som
lever et lykkelig og sunt liv omgitt av

kjærlighet og respekt, og den ensomme og alkoholiserte vestlige kvinnen
som sykner hen etter å ha blitt brukt
som seksualobjekt av de menn som
måtte ønske det. Da prinsesse Diana
forelsket seg i sin Dodi jublet egypterne. Endelig hadde hun fått en ordentlig mann som kunne gi henne det en
kvinne trenger, til forskjell fra den
miserable engelskmannen hun dessverre hadde vært gift med.
På samme måte trykkes mengder
av «synes-synd-på-kvinnene-i-MidtØsten-bøker» som forteller hvilket
forferdelig liv kvinnene der er dømt
til å leve. De tvangsgiftes, omskjæres,
kjøpes og selges.
Disse tekstene finner også veien til
Norge, hvor vi dessuten produserer
våre egne. I kraft av å tilhøre minoriteter synes slike kvinner lite i den
vanlige hverdag. Deres forskjellighet
fra majoriteten bidrar til å ekskludere dem fra det vi som danner normalen. De blir offentlig stumme og usynlige. Men plutselig kommer det en ny

avsløring, en ny sjokkrapport, om
mishandling, tortur og barbari. Med
ett blir de plassert i sentrum for oppmerksomheten. Alle de som tilhører
det normative vi snakker om dem
som ofre for deres egen gruppe, og det
samme vi snakker om at nå må noe
gjøres – nå må det gripes inn – nå må
også disse andre kvinnene få del i
likestillingen og få oppleve at de har
et menneskeverd.
I slike situasjoner som ofte preges
av en type moralsk panikk, spørres
det bare sjelden om minoritetskvinnenes egne, ofte svært varierte erfaringer, synspunkter og strategier. De blir
utelukkende ofre. Tar de offerrollen
får de ordet. Forkaster de offerrollen
får de det ikke. Gjennom slike situasjoner forsterkes dikotomien mellom
de som utgjør det normale og de som
utgjør det forskjellige. Gjennom at de
kategoriseres henholdsvis som ofre
(med tilhørende mannlige overgripere) og redningskvinner (med tilhøren-

normalen. Jeg vil sitere hva noen av
mine minoritetsstudenter har uttalt
i perioder hvor de såkalte sjokkavsløringer har fått majoritetens tårer til å
flomme:
– Jeg hater denne medlidenheten
deres. Hvorfor kan de ikke finne noen
andre å synes synd på?
– Til og med på bussene i det siste
har mange nordmenn sett på meg
med så triste øyne at jeg har blitt helt
flau. Det virker som om de nesten gir
meg sitteplassen sin fordi de synes så
synd på meg.
– Det er så mye snakk om alle de
forferdelige tingene muslimske foreldre gjør med døtrene sine at jeg noen
ganger begynner å frykte mine egne
foreldre, selv om jeg vet at de er glad
i meg og aldri ville finne på slike ting.
Eller: – Hvorfor blir alltid jeg spurt
hvordan jeg som er muslim kan studere? Hvorfor får de meg alltid til å føle
meg som et eksepsjonelt tilfelle når jeg
gjør det samme som dem?

Selvfølgelig inspirerte all denne
medlidenheten meg til å «ta igjen», til
på samme måte å redusere deres liv
til hva de ikke fikk til, eller til hva
som gjorde dem forskjellige fra meg.
Men når man består av en minoritet
på èn, er det ikke lett å skaffe seg det
overtaket som er nødvendig for å
kunne synes synd på noen.
Denne opplevelsen fikk meg imidlertid også til å tenke tilbake på mine
egne meget aktive feministår på
syttitallet, hvor mange vi syntes synd
på da og hvor sinte de ofte ble. Det
var selvfølgelig de stakkars husmødrene, men det var også de stakkars
industriarbeiderskene, for ikke å
snakke om alle de stakkars kvinnene
i den tredje verden som det var enda
mer synd på. Alle de andre ble ofre og
disse ofrenes motstand mot å bli
framstilt som offer, hadde vi lenge
problemer med å forstå.
Kanskje var vårt problem den gang
at vi forvekslet medlidenhet med

-kvinnene-i-Midt-Østen-bøker» som forteller hvilket forferdelig liv
de tvangsgiftes, omskjæres, kjøpes og selges...»

de redningsmenn) blir gruppene enda
mer forskjellige. Mange av oss er kritiske til denne typen konstruksjoner,
men hva gjør det med oss at vi stadig
er omgitt av debatter som fremmer en
slik tenkning?
For ordens skyld: jeg mener ikke
å si at det ikke eksisterer problemer
også blant minoritetene som det
offentlige må forholde seg til, selvfølgelig gjør det det. Men det jeg vil frem
til er at slike avsløringer gjennom den
form de får, skaper en type moralsk
panikk, som igjen legger grunnlaget
for en type medlidenhet som fungerer
undertrykkende fordi den underminerer kvinnenes egen verdighet.
Det å bli framstilt utelukkende
som offer – det å få sitt eget høyst
spesielle liv redusert til et problem
gjør vondt. Enda vondere kan det
oppleves hvis man ikke en gang er
enig i at man har dette ene problemet, eller at løsningen på problemet
utelukkende er å finne innenfor hva
det autoritative vi definerer som

Selv har jeg bodd flere år i Egypt,
og der fått føle egypteres medlidenhet
med meg. Der jeg så meg selv som en
selvstendig dame på mitt livs eventyr,
så de en skilt, barnløs kvinne uten en
beskyttende familie. Der jeg prøvde å
bygge min verdighet på hva jeg synes
jeg fikk til og på min evne til å takle
det jeg ikke fikk til, møtte jeg ofte bare
medlidenhet med hva som gjorde meg
forskjellig fra dem selv. Siden jeg var
på feltarbeid kunne dette være faglig
interessant, og siden jeg gjennom
studier visste at dette var et produkt
av en lang historisk utvikling var det
selvfølgelig enda mer interessant.
Men personlig, og til syvende sist,
etter å ha måttet forklare min barnløse tilstand for titusende gang – da
var det overhodet ikke interessant. I
stedet fikk det meg til å føle meg både
grå i kantene og trist og sint. Enkelte
ganger ble jeg så sint at jeg hadde lyst
til å skrike: Det er ikke noe galt med
meg. Dere behøver ikke synes synd på
meg. Jeg har det helt fint!

solidaritet, og kanskje er problemet
i dag at man blander empati og medlidenhet. Kanskje er det i dag som på
syttitallet at man overser det enorme
maktpotensialet som ligger i medlidenhet. For faktisk er det slik at
man lett utøver makt når man synes
synd på.
Vi har sikkert alle vært i situasjoner hvor vi virkelig har trengt noen
til å lytte, gi omsorg, stå oss bi. Noen
som prøver å forstå vårt synspunkt,
vår opplevelse, og som prøver å hjelpe
oss til å fortsette å vandre på vår egen
vei, selv om de ikke selv ville velge
nettopp denne. Uten denne typen
empati blir mennesker knapt mennesker. Men dette er noe ganske
annet enn å oppleve medlidenhet,
eller det å bli synes synd på.
Kanskje kan det også gjøre godt
i en helt spesiell situasjon – et kort
øyeblikk – at noen synd på en. Når
man ikke har fått stipendet eller
jobben man har søkt på og alt har
gått skitt. Da er det godt når noen
MIRA MAGASINET
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sier: Nei, nå er det sannelig synd på
deg! Men over tid – det å bli synes
synd på fordi man er den man er,
fordi man lever det liv man lever,
fordi man er født norsk, fordi man er
født inn i egen familie? Det blir noe
ganske annet. Det blir slitsomt og det
oppleves raskt nedverdigende.
På engelsk har man det gode ordet
empowerment eller empowering. Det
kan forklares som de prosesser som
bidrar til at folk blir så sterke i seg
selv at de kan kjempe for sine rettigheter slik de selv definerer dem, på de
måter de selv finner riktig. Empati
kan slik sies å fungere empowering.
Medlidenhet derimot synes å fungere
motsatt, som disempowering. Medlidenhet tar ofte mer enn det gir.
Medlidenhet, det å lide med, hele
begrepet bygger på en ide om at man
kan lide den andres lidelse. Og det er
jo en umulighet. Dette synliggjøres
klart i de tilfeller hvor en majoritet
tiltar seg retten til å definere minoritetens lidelse for så å lide med. Dette
fører ikke sjelden til at minoriteten

dermed er det bare en rolle igjen til
minoriteten, nemlig barnerollen.
I den svenske filmen Mitt liv som
hund gjentar hovedpersonen hver
gang livet er for vondt «man måsta
jamföra – man måsta jamföra» med
noen som har det enda verre. For det
er jo faktisk slik at egen smerte kan
bli mindre tung å bære hvis man kan
sammenlikne seg med andres større
smerte. Den samme formen for livsvisdom synes også ulike folkegrupper
å praktisere, men dette kan få helt
andre og mindre vise konsekvenser.
Det som skjer er at grupper ofte
bekrefter egen identitet når de speiler
seg i de andres elendighet. Muslimske kvinner kan for eksempel få det
bedre hvis de speiler seg i vestlige
kvinners «begredelige ensomhet», og
vestlige kvinner kan få det bedre hvis
de speiler seg i muslimske kvinners
«undertrykkelse». Men det man da
gjør er å forme den andre i sitt eget
bilde. Man overtar den andre og
bekrefter egen verdighet gjennom å
lide med den andre. Men på den

«Majoritetsbefolkningen utgjør den selvfølgelige
normalen – minoritetsgruppene defineres gjennom sin
forskjellighet fra denne normalen...»

inntar en avvisende holdning, hvilket
igjen provoserer majoriteten til å
spørre om minoriteten ikke vil ha
støtte.
Det tror jeg imidlertid ikke er problemet. Det er lite som tyder på at for
eksempel minoritetskvinner ikke vil
ha støtte. Men mer enn støtte i form
av medlidenhet ønsker vel de fleste
støtte i form av interesse. Interesse
for hva de selv oppfatter som deres
liv, deres mål og deres problemer. De
ønsker empati, men de ønsker ikke å
bli syntes synd på fordi dette raskt
fungerer nedverdigende. Empati kan
derimot fungere styrkende, særlig
hvis denne empatien også inkluderer
en tosidighet, det vil si at majoriteten
også gir uttrykk for et ønske om
empati fra minoriteten.
Altfor ofte konstrueres «dialogen»
ut fra majoritetens omsorg for minoriteten, men blir det aldri omvendt
begynner den raskt å likne på dialogen mellom voksne og barn. Majoriteten inntar selvsagt voksenrollen og
6
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måten unngår man å la seg utfordre
av den andres forskjellighet. Man tar
aldri på alvor at kanskje den andre
egentlig ønsker andre ting enn en
selv.
Men nettopp det er utfordringen,
det å akseptere at kvinner har mange
forskjellige mål og mange forskjellige
strategier for å nå disse målene.
Klarer vi imidlertid det vil vi lettere
kunne slutte å blande medlidenhet
inn der det egentlig eksisterer
villedede forskjeller. Da kan vi
kanskje bli mindre medlidende og
mer empatiske i forhold til de sorger
andre kvinner opplever når de ikke
klarer å realisere sine mål. Bare
slik kan vi bidra til hverandres
empowering – det vil si egen evne til
å kjempe for egne mål.

Arbeid mot

Et sa

Turid Heiberg har på vegne av Redd
Barna-alliansen nylig utgitt en rapport
om seksuelle overgrep og utnyttelse av
barn. Rapporten vurderer forskjellige
lands Redd Barna-organisasjoner som
er samlet i bevegelsen Redd Barnaalliansen og deres partnere. Den analyserer en del av de positive initiativene
som er i gangsatt, og skal være til hjelp
i det videre arbeidet i organisasjonene.
Heibergs rapport er også en del av Redd
Barnas forberedende arbeid i forkant av
FNs generalforsamlings spesialsesjon
om barn i september 2001 og the Second
World Congress against Commercial
Exploitation of Children i desember.

Det har blitt gjort feltarbeid i Nicaragua,
Zimbabwe og Bangladesh, og det europeiske perspektivet er ivaretatt gjennom
rapporter fra medlemsorganisasjonenes
deltakelse i EU-prosjektet Daphne og de
europeiske prosjektene som kartlegger
barnepornografi på internett. Heiberg
har også gjennomgått erfaringer fra de
forskjellige medlemsorganisasjonene og
deres samarbeidspartnere i ulike land.
Redd Barna-alliansen
Redd Barna-organisasjoner i 30 land er
medlemmer av den internasjonale Redd
Barna-alliansen (Save the Children Alliance). Redd Barna definerer seksuelle
overgrep og utnyttelse bredt, og sier at
det gjelder utøvelsen av seksuelt uakseptable handlinger eller handlinger med
seksuelle overtoner, begått av en eller
flere personer som misbruker sin autoritet gjennom vedvarende følelsesmessig
eller profesjonell kontakt med barnet,
eller når noen har kommersiell eller
annen interesse av barnet.
Redd Barna samarbeider med lokale
NGOs (ikke-statlige organisasjoner) som
planlegger og gjennomfører prosjekter
i sine respektive hjemland. Noen Redd
Barna-organisasjoner har også egne
prosjekter, men Redd Barnas utgangspunkt er samarbeid med lokale NGOs
som er ansvarlige for prosjektene.

AV BERIT THORBJØRNSRUD

Berit Thorbjørnsrud er førsteamanuensis
ved SEFIA, Høgskolen i Oslo

Seksuelle overgrep mot barn
Seksuelle overgrep mot barn skjer i alle
kulturer og land og i alle sosio-økono-

seksuell utnyttelse av barn:

mfunnsansvar
miske grupper i et samfunn. Redd
Barna mener at situasjoner representert med fattigdom, AIDS, krig
og naturkatastrofer ser ut til å gjøre
barn mer sårbare. Grupper av barn
som er spesielt utsatt inkluderer:
• barn i krigs- og konfliktområder
og flyktningsituasjoner
• gatebarn
• barnearbeidere
• barn som jobber som hushjelper
• barn med ulovlig opphold i et
land eller som er del av en
minoritet
• adopterte barn
• barn med funksjonshemming
• barn i fosterhjem
• barn som er alene
• barn i fengsler og institusjoner.

FN anslår at over 100 millioner
barn arbeider under farlige forhold,
for eksempel i gruver, med kjemikalier eller som soldater. I tillegg blir
mange barn seksuelt utnyttet i den
kommersielle sexindustrien. Statistikk fra feltarbeidet i denne rapporten viser at rundt 20%–40% av
barna i Sør- og Mellom-Amerika
har opplevd seksuelle overgrep, og
i Zimbabwe er 30% av barna utsatt
for seksuelle overgrep. Barn er ofre
for fysisk og psykologiske overgrep
i hjemmet, i nabolaget og på
arbeidsplassen. Alle overgrep har
negativ innvirkning på barns helse,
utvikling og liv. I tillegg er stigmatisering og skam tett knyttet til seksuelle overgrep. Undersøkelser fra
USA og Storbritannia antyder at
under 10% av overgrepene blir
anmeldt. Mange ofre og familier er
tilbakeholdne med å anmelde
overgrep på grunn av stigmatiseringen rundt.
Feltarbeid og annen dokumentasjon som danner grunnlaget for
denne rapporten viser i følge
Heiberg at barn er mest utsatt for
overgrep i eller rundt hjemmet av
mennesker de vanligvis ville kunne
stole på. Overgriperne er for det
meste en del av familien eller nærmiljøet.

Barnepornografi på internett
Flere Redd Barna-organisasjoner
i ulike land, inkludert Norge, har
opprettet såkalte hotlines hvor folk
kan melde fra om hjemmesider på
internett som inneholder barnepornografi. Tipsene blir sjekket før
de videresendes til Kriminalpolitiet.
Siden internett gir store muligheter
for utveksling av informasjon
mellom mennesker som utnytter
barn seksuelt, ser man på hotlines
som svært viktige for å motarbeide
barnepornografi. Redd Barna
Norge arbeider på et internasjonalt
nivå gjennom adressen
children@risk.online.no
Internasjonale henvendelser blir
gjennomgått på lik linje med
nasjonale, og eventuelt overført til
Interpol, FBI etc. Siden oppstarten
i 1997 har children@risk.online.no
mottatt nesten 20.000 tips.
Internett er i dag den enkleste
måten å bytte, kjøpe og distribuere
barnepornografi. Barnepornografien blir også mer voldelig, og rapporten viser at distribusjonen av
slik pornografi på internett er svært
lukrativ. Mye av pornografien blir
lagt ut på nettet av
1. amatører som bytter til seg
bilder og videosekvenser fra
andre overgripere.
2. kommersielle operatører som
tjener store penger på
distribusjon via internett.
Heiberg viser i rapporten til at
det er svært vanskelig å stanse barnepornografi på internett. På grunn
av oppbyggingen av internett er det
problematisk å bruke ordinær lovgivning, og de nasjonale lovene er
også svært forskjellige. Heiberg
mener at i tillegg til å arbeide for en
holdningsendring er det av vesentlig betydning at de nasjonale politistyrkene utvikler et tett samarbeid.
Politiet må også styrke sin kompetanse og øke ressursene for å motarbeide den økende seksuelle
utnyttelsen av barn på internett.
Infiltrering av barnepornografiringer er også en aktuell mulighet.

Illustrasjon: Rahima Parvin

Arbeid mot seksuell utnyttelse
Heiberg sier i rapporten at handel
med barn, barnepornografi og -prostitusjon er økende. Mange som er
involvert i prostitusjon har tidligere
vært utsatt for seksuelle overgrep,
og barn blir tvunget til prostitusjon
og pornografi for å forsørge familien og dem selv økonomisk.
Hun kommenterer en rekke tiltak
som hun mener kan bidra til å motarbeide den økende seksuelle
utnyttelsen av barn. Disse inkluderer en styrking av NGOenes arbeide og prioriteringer, blant annet
gjennom å støtte prosjekter som
jobber mot den kommersielle sexindustriens overgrep mot barn og
gjennom holdningsskapende
arbeid. Heiberg understreker også
viktigheten av et nært samarbeid
mellom NGOene.
Barn har selv i flere land organisert seg for å arbeide for barns
rettigheter, og Heiberg mener Redd
Barna bør støtte fremveksten av en
bred sosial bevegelse og kampanje
mot seksuelle overgrep mot barn
med deltakere fra alle deler av
samfunnet, men spesielt barna
selv. Hun mener det er stort behov
for høykvalitetsprosjekter med
erfarne medarbeidere som kan
arbeide direkte med barna som er
utsatt for overgrep.
Det er også svært viktig å forske

mer på temaet, blant annet på
emner som organiseringen og
strukturen i sexindustrien, barnemisbruk på internett og AIDSproblematikken i forhold til
seksuelle overgrep mot barn.
Seksuelle overgrep av barn skjer
i en global skala, men det finnes
også en økende oppmerksomhet og
engasjement rundt dette området.
Heiberg sier i rapporten at antallet
barn som blir seksuelt utnyttet er
deprimerende høyt, og at det skjer
en økning i den grove bruken av
barn i sexindustrien. Hun mener
allikevel at feltarbeidet har gitt
optimistiske og positive inntrykk.
Hun mener det er svært viktig å
bruke optimismen som en inspirasjon til videre engasjement. Det
internasjonale samfunnet må legge
press på stater slik at de implementerer internasjonale standarder og
tar ansvar for barns liv. NGOs har
også gode muligheter til å bidra
med dokumentasjon og press på
myndighetene.
AV ANNE BRUDE

Turid Heiberg
Commodities in Stigma and Shame:
– An international overview of Save
the Children’s work against Child
Sexual Abuse and Exploitation
Save the Children 2001
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Jenter med minoritetsbakgrunn
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i. For eksempel innen viktige yrker som
læreryrket, leger, ingeniører og ikke
minst i politiet må vi få rekruttert flere
minoritetsungdommer. Staten har også
en viktig oppgave her, den må reflektere
den befolkningen den betjenter og få flere
minoriteter inn i forvaltningen og i
staten. Ikke minst er det viktig å bevisstgjøre foreldrene om at utdanning er en
forutsetning for at deres barn skal bli
reelt likebehandlet som etnisk norsk
ungdom.

Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt

Valget 2001 står snart
for døren. Ikke overraskende satser alle
partier på innvandringsspørsmål. Tilnærmingen og synet på
våre nye landsmenn er
forskjellig, men til
syvende og sist tar
partiene opp denne
svært komplekse
problemstillingen.
MiRA-magasinet har
møtt tre unge kvinnelige politikere med
minoritetsbakgrunn,
og spurt dem om deres
partis tanker om minoritetsspørsmål og hva
de konkret har tenkt å
gjøre for å bedre minoritetskvinners og ungdoms stilling i Norge.

Navn: SAERA KHAN (22)
Partitilhørighet: OSLO ARBEIDERPARTI
Politisk bakgrunn: Leder av AUF Grünerløkka
16 år gammel. Drevet med barne- og
ungdomspolitikk, miljø og rasismepolitikk.
Har sittet i Oslo bystyre i to år i helse- og
sosialkomiteen. Sitter også i partistyret og
gruppestyret i Oslo Arbeiderparti, samt i
Kontaktutvalget mellom norske myndigheter
og innvandrere (KIM) hvor hun representerer
syv innvandrerorganisasjoner. Nominert til
Oslo Arbeiderpartis kandidat på sjette plass til
Stortinget. Kan bli første minoritetskvinne på
Stortinget i norsk historie.
Hjertesaker: Fordelings- og rettferdighetspolitikk, barn og unge, barnehager, likestilling,
minoritetsspørsmål, rasisme, kriminalitet. I et
overordnet perspektiv: Levekårene til grupper
som blir marginalisert og faller ut. Ønsker å
representerer de svake i samfunnet.

Hva kan gjøres for å stimulere minoritetsungdom til å ta høyere utdanning?
– Vi må starte allerede i et tidlig tidspunkt i oppdragelsen, mener Saera. – Vi
ser at svært mange seksåringer som
starter på skolen ikke kan norsk. Disse
barna er dømt til å bli skoletapere.
Mange takler ikke forventningene skolen
har til dem, derfor må vi ha et system
som utruster disse barna for det første
møtet med skolehverdagens oppgaver.
Man må satse på å stimulerende tiltak
som kan motivere minoritetsungdom til
å ta høyere utdannelse. Minoritetsungdom trenger rollemodeller slik at de kan
se at det er mulig å nå sine mål. Vi må
hjelpe ressurssterk minoritetsungdom til
å komme opp i samfunnet, slik at vi får
en gjenspeiling av det samfunnet vi lever

Hva kan Arbeiderpartiet gjøre for at
minoritetsungdoms ressurser tas i bruk
på arbeidsmarkedet?
– Vi vet for eksempel at kvinner og jenter med hijab blir utestengt fra arbeidsmarkedet. Vi må gjøre noe med den
enorme diskrimineringen minoriteter
møter på arbeidsmarkedet. Selv akademikere med topp karakterer og flytende
norskkunnskaper får ikke jobb, dette er
ikke rettferdig. Arbeiderpartiet har fått
forandret § 55 a i Arbeidsmiljøloven, sier
Saera. – Endringene går ut på at man nå
skal ha en omvendt bevisbyrde, det vil si
at arbeidsgiver må bevise at det ikke har
forekommet noen diskriminering under
ansettelsen. Høyre og FrP stemte imot
dette, men da KrF ombestemte seg, fikk
vi dette gjennom. Det er viktig at det foregår en gjensidig prosess, det holder ikke
å si at man nå skal ta høyere utdannelse.
Det må komme tydelig frem at det lønner
seg, og at minoriteter ikke vil stille
bakerst i arbeidsmarkedet selv etter
mange år med utdannelse. Arbeidsgivere,
LO og NHO må ta sin del av ansvaret og
vi må skape mulighet for gjensidig dialog.
Minoritetsungdom besitter mange språk,
men dessverre blir ikke disse ressursene
satt pris på, mener Saera. – Heller ikke
den flerkulturelle identiteten vår blir
verdsatt. Norge begynner å bli et internasjonalt samfunn, og derfor må språkene
og kulturkompetansen minoritetsungdom besitter tas i bruk. Det er viktig at
man definerer folk ut fra hva man er og
ikke ut fra deres etniske bakgrunn. Ser vi
på stillingsutlysninger finner vi teksten
«må kunne norsk skriftlig og muntlig»
ved rengjøringsstillinger. Den samme
teksten finner vi ikke på høyere stillinger,
og hvorfor skjer dette? Mange tror inn-

i politikken
vandrere er skapt for å søke på
lavstatusjobbene. Nyutdanna
minoritetsungdom har ikke visjoner
om å stå i oppvasken, denne mentaliteten må vi snu!

Ser du på deg selv som
innvandrerpolitiker?
– Jeg er en ung Arbeiderpartipolitiker med minoritetsbakgrunn, men
samtidig talskvinne for minoriteter.
I utgangspunktet liker jeg ikke begrepet innvandrerpolitiker, men jeg er
veldig opptatt av minoritetsspørsmål
og kommer til å ta dette opp overalt
hvor jeg går. Det er min bakgrunn
som har gjort at jeg har kommet så
langt, og jeg legger ikke skjul på at
Arbeiderpartiet har nominert meg så
høyt fordi jeg i tillegg til å være ung og
kvinne har minoritetsbakgrunn. For
meg er ikke dette vanskelig. Arbeiderpartiet har alltid vært opptatt av å
løfte og styrke svake grupper i samfunnet, og mange minoriteter i Norge
i dag er sosialt vanskeligstilt. Jeg vil
gjennom min flerkulturelle bakgrunn
bringe en ny dimensjon inn i det store
huset, som i dag kun består av hvite,
ikke brune eller svarte.

Hvordan forholder du deg som kvinne
til den måten tvangsekteskaps- og
omskjæringsdebatten blir fremstilt
i dag?
– Vi er nødt til å skille mellom to
viktige diskusjoner. Den første er
hvordan mediene generelt fremstiller
innvandrere, og denne diskusjonen er
gammel. Når det gjelder mitt syn på
tvangsekteskap og omskjæring vil jeg
si at dette er brudd på menneskerettighetene. Dette er tradisjonsbundne
ritualer, men ikke religionsbetinget,
tvert imot fordømmer islam tvangsekteskap og omkjæring av kvinner. Jeg
er selv muslim, og dette er en viktig
identitet jeg tar med inn i politikken.
Det vi minoritetskvinner må være
opptatt av er at vi ikke blir brukt i
denne diskusjonen. Sterke minoritetskvinner må kreve at diskusjonen foregår på deres premisser. Vi må bygge
broer mellom generasjonene, øke kommunikasjonen mellom berørte parter

og jobbe med holdningsendringer
innad i miljøene. Diskusjonen rundt
omskjæring har foregått siden 1995,
og da lovforbudet kom for fem år siden
var det ingen på Stortinget som snakket om det. Først når noen journalister avslørte en imam, ble det gjort noe,
men hva med de innvandrermiljøene
som lenge hadde jobbet for å få i gang
en debatt? Det å beskylde innvandrermiljøene for å fraskrive seg ansvaret
i denne diskusjonen er uverdig, det
var de som i utgangspunktet brakte
problemstillingene på banen.

Hva forbinder du med likestilling
og likestillingsarbeid?
– Grupper i samfunnet som faller
utenom og blir diskriminert på grunn
av sin seksuelle legning, kjønn og
etnisk tilhørighet. Kvinner definerer
likestilling på forskjellige måter, norske kvinner kan mene at bruk av slør
er kvinneundertrykkende, men i realiteten er det et våpen kvinner bruker
mot kjønnsdiskriminering. Velger en
kvinne å tildekke seg, og samfunnet
ikke ønsker å inkludere og respektere
hennes valg er dette et eksempel på
diskriminering og et alvorlig tilbakeslag for likestillingspolitikken i dette
landet, mener Saera. – Likestilling
handler for eksempel om at man ikke
skal bruke definisjonen «fjernkulturelle» om norsk ungdom med minoritetsbakgrunn. Brudd på likestilling er
at minoritetskvinner som blir politisk
forfulgt ikke får oppholdstillatelse.
Eller at det ikke er full barnehagedekning i dette landet, hva vil skje om ti
år? Vi vil få en hel generasjon norske
barn som ikke kan norsk, som vil ha
de samme begrensede muligheter som
deres foreldre hadde. Som ung kvinne
med minoritetsbakgrunn har jeg et
moralsk ansvar for å ta med den samfunnsgruppas sak som alltid har blitt
ignorert av staten og systemet. Det er
denne gruppen som bor i de mest forurensede boligområdene, deres barn
går på de mest utsatte skolene. Politikere er flinke til å snakke, her må vi ta
selvkritikk og gjøre noe konkret. Jeg
er for særbehandling, det vil si positiv
diskriminering. Først når vi har opp-

nådd reell likestilling mellom alle i
dette samfunnet kan vi fjerne dette.

Hva tror du er nøkkelen til god
integrering?
– For meg er integrering et inkluderende demokratisk samfunn, hvor
det er rom for religiøs og etnisk mangfoldighet, hvor denne mangfoldigheten blir sett på som et potensial
og ikke en belastning. Man må se
på individet som en ressurs og
ikke et problem, bevege seg fra det
problemfokuserte til å se etter ressursene. Den dagen jeg ikke lenger blir
konfrontert med min annerledeshet
har vi oppnådd integrering. Som
politiker er jeg nødt til å bruke de
korrekte begrepene, men jeg synes
integrering er et misvisende
begrep, sier Saera. – Hadde jeg hatt
fullmakt til å erstatte dette ordet ville
det ha blitt omgjort til «inkludering».
Slik jeg forstår det inneholder integrering og assimilering de samme elementer. Derimot legges det sterkere
premisser for majoritetssamfunnet
hvis man bruker ordet inkludering.

Hvordan kan man få flere minoriteter
til å stille opp på valgdagen?
– Først og fremst er det viktig å
sette minoritetspolitiske saker på
dagsorden, men vi må samtidig forstå
at innvandrere ikke er en homogen
gruppe, men har forskjellige behov og
forventninger. Vi må opparbeide kontakt med minoriteter, lytte til dem og
gi dem mulighet til å ytre sin mening.
Politikere kan ikke bare kreve at
minoriteter skal stille opp på valgdagen og bruke sin stemmerett, vi må
også gi minoriteter beslutningsrett.
Det er også viktig å få minoriteter inn
i allmennpolitiske områder som miljø,
skole og helse. Vi må være tydelige,
ikke love noe vi ikke kan gjennomføre.

Hvordan få flere minoriteter inn
i politikken?
– Man må ha kjennskap til kulturforskjellene, gå bort fra å arrangere
fester og grillturer, men sette opp
saker på dagsorden som vi vet minoriteter er opptatt av, sier Saera.
MIRA MAGASINET
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har et slikt korttidstilbud i dag, men
jeg ønsker å få utvidet dette tilbudet
slik at alle bydeler med en høy andel
innvandrere kan gi et slikt tilbud til
de barna som har behov for det.
Motivasjon er også veldig viktig.
Man må fokusere på hvor viktig det
er med utdannelse for å komme videre
i samfunnet, og drive holdningsskapende arbeid.

Navn: AFHSAN RAFIQ (26)
Partitilhørighet: HØYRE
Politisk bakgrunn: Rekruttert inn i Unge
Høyre på videregående. Satte seg inn i
partiprogrammet, fant ut at Høyre var det
eneste partiet som garanterte henne
retten til å være annerledes. Partiet var
individorientert, og fokuserte på den
enkeltes rettigheter og plikter, og dette
var viktig for henne, og en av hovedgrunnene til at hun meldte seg inn
i partiet. Nå helse- og sosialpolitiker
i Høyre siden 1995.
Hjertesaker: Et bedre helsevesen for alle
pasienter, hvor pengene følger pasienten
og ikke omvendt. Bedre eldreomsorg som
garanterer en verdig alderdom, tilrettelagt brukerne selv. Synliggjøre og styrke
minoritetskvinners stilling i samfunnet.

Hva kan gjøres for å stimulere
minoritetsungdom til å ta høyere
utdanning?
– Utdanning er viktig for alle. Vi
lever i dag i et stadig globaliserende
samfunn hvor vi er i kontakt med
andre land og nasjonaliteter. Derfor
er vi avhengig av å ha god kompetanse slik at vi kan følge den raske utviklingen for eksempel innen den teknologiske verden. Kunnskap er avgjørende for et samfunns utvikling. Det å
gi våre barn og unge en god skole er
derfor helt nødvendig. Når det gjelder
barn med minoritetsbakgrunn vet vi at tre
av fire barn har dårlige norskkunnskaper
når de starter på
skolen. Dette stiller
barna ovenfor store utfordringer på
skolen fordi de får en vanskeligere
læringssituasjon fra starten av. Dette
er svært viktig å forebygge. I denne
forbindelse har jeg jobbet for å gi alle
barn som ikke har tilstrekkelige
norskkunnskaper et opplæringstilbud
i norsk før skolestart. Oslo indre øst
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Hva kan Høyre gjøre for at minoritetsungdoms ressurser tas i bruk på
arbeidsmarkedet?
– Det er dessverre et problem at
ungdom med minoritetsbakgrunn blir
diskriminert på arbeidsmarkedet, og
dette må vi bekjempe, sier Afhsan.
– Endring av holdninger blant
arbeidsgivere er svært viktig, men det
trengs også positive rollemodeller. Vi
må fokusere på ungdom med minoritetsbakgrunn som er vellykkede på
arbeidsmarkedet og gi dem mulighet
til å vise seg frem slik at holdningene
hos norske arbeidsgivere endres. Vi
må få arbeidsgiverne til å «åpne øynene» for å se hvilken verdi og kunnskap
en utenlandsk arbeider kan tilføre
den enkelte bedrift; noe annerledes,
kreativt og internasjonalt. Dette er
meget viktig i en global verden hvor vi
gjennom handel og kommunikasjon
stadig er i kontakt med andre land.
Høyre i Oslo har i denne forbindelse
lagt frem en handlingsplan for likebehandling og rekruttering av innvandrere i offentlig sektor, noe som vi
mener vil gi de det gjelder en reell
mulighet til å få jobb.

Ser du på deg selv som innvandrerpolitiker?
– Jeg er en Høyre-politiker som har
som mål å bygge bro mellom det
norske og det flerkulturelle Norge.
Jeg er veldig stolt over min bakgrunn. Det gir meg muligheten til å
se ting fra flere synspunkter, noe jeg
mener er et sunt og nødvendig bidrag
i norsk politikk.

Hvordan forholder du deg som kvinne
til den måten tvangsekteskaps- og omskjæringsdebatten blir fremstilt i dag?
– Mangel på kunnskap gjør at man
ikke tar hensyn til de personene som
er utsatt for dette, mener Afhsan.
– Man er heller opptatt av de tabloide
overskriftene, og det er uheldig.
Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
er temaer som er helt nødvendige å ta
opp, men jeg ser problemet med å få

diskutert dette på et anstendig nivå.
Tvangsekteskap og kvinnelig omskjæring skal ikke forekomme, det er
brudd på menneskerettigheter som
ikke aksepteres. Det er nødvendig
med konkrete tiltak for å forebygge
disse problemene, men samtidig må
man være meget forsiktig med å sette
de involverte, nemlig foreldre og barn,
opp mot hverandre. Samarbeid er
viktig.

Hva forbinder du med likestilling og
likestillingsarbeid?
– Likestilling er for meg alle at har
like rettigheter og plikter uansett
bakgrunn, hudfarge, nasjonalitet eller
etnisk tilhørighet. Dette er et viktig
arbeid som må pågå kontinuerlig.
Vi vet at Norge har kommet langt
i arbeidet for likestilling mellom
kjønnene, men vi har en jobb å gjøre
når det gjelder folk med en annen
bakgrunn.

Hva tror du er nøkkelen til en god
integrering?
– Vi må få slutt på gruppetenkningen, hver av oss må dømmes ut fra
den kompetansen vi besitter og de
personlige egenskapene vi har.
Arbeid er også nøkkelen til integrering, til å bli selvhjulpen og til å klare
seg økonomisk. Språk er et annet
viktig redskap til integrering.

Hvordan kan man få flere minoriteter
til å stille opp på valgdagen?
– Ved at partier klarer å sette
viktige saker som velgerne er opptatt
av på dagsorden. Direkte dialog er
svært viktig, mener Afhsan. – Det å
gi velgerne mulighet til direkte kontakt hvor de kan komme med innspill, og på den måten ta del i viktige
politiske prosesser.

Hvordan få flere minoriteter inn
i politikken?
– Ved å få de politiske partiene til å
ta opp saker som velgerne er opptatt
av. Samtidig må de få frem at det er
viktig å være med i politiske prosesser fordi det gir mulighet til å påvirke
beslutninger som angår dem selv og
det samfunnet de lever i. Interesse og
innflytelse er avgjørende faktorer for
politisk deltakelse.

Foto: Meltem Safak

Ser du på deg selv som innvandrerpolitiker?
– Uten tvil, ja. Men jeg er også mye
mer enn det, sier Sapideh. – Jeg er
også kvinnepolitiker og ungdomspolitiker.

Hvordan forholder du deg som kvinne
til den måten tvangsekteskaps- og
omskjæringsdebatten blir fremstilt
i dag?

Navn: SAPIDEH SADEGHI (22)
Paritilhørighet: SV
Politisk bakgrunn:
Fylkessekretær og regionsansvarlig
i landsstyret
Hjertesaker:
Flyktninger, barn og unge.

Hva kan gjøres for å stimulere
minoritetsungdom til å ta høyere
utdanning?
– Det er viktig at ungdommer blir
nådd der de er og tatt på alvor. Hvis
man vil at minoritetsungdom skal ta
utdannelse, må man være villig til å
bruke både ressurser og penger. Man
må skape gode oppvekstvilkår for
barn som tilhører minoritetsgrupper.
Det må opprettes flere tilbud om
hjelp til lekselesing og studier, for
eksempel i form av lekseklubber med
veiledning av pedagoger. Vi som har
tatt utdannelse, eller er i utdannelse,
har også et ansvar. Vi må være gode
forbilder, både privat og på jobb. Vi
må utnytte alle muligheter, enten vi
er på besøk med familien eller har
dagvakt på poliklinikken.

Hva kan SV gjøre for at minoritetsungdoms ressurser tas i bruk på
arbeidsmarkedet?
– Det er ingen tvil om at etnisk
likestilling av minoritetsgrupper i det
norske samfunnet krever mer aktive
tiltak enn det vi hittil har sett, sier
Sapideh. – Vi i SV er for økte ressurser til arbeidsmarkedsetaten for å
prioritere aktiv formidling av
arbeidsledige. Det er viktig å beholde
de eksisterende ordningene med
lønnstilskudd, tilskudd til opplæring
og jobbtilpasning for arbeidsløse
minoriteter. Men disse må systematiseres og utvikles videre. Det er også
nødvendig at offentlig sektor går
foran i denne kampen, og ansetter
folk fra etniske minoriteter.

– Jeg er i mot både tvangsekteskap
og omskjæring. Men jeg mener at
debatten i dag er på et slikt nivå at
det skader flertallet av jentene det
angår, man gjør dem en bjørnetjeneste. Ikke minst undervurderer
man jentenes egne interesseorganisasjoner, som MiRA-Senteret.

Hva forbinder du med likestilling
og likestillingsarbeid?
– Jeg mener at det ikke er likestilling mellom kjønnene i dagens Norge.
Både «norske» kvinner og minoritetskvinner blir diskriminert. For meg
handler likestillingsarbeid på den
ene siden om å rette på forholdet
mellom kjønnene. På den andre siden
handler det om noe mer, nemlig kampen for et samfunn der man ikke blir
vurdert på grunn av sitt kjønn, men
som individ. Dette innebærer at likestillingsarbeid må ha mer enn ett
fokus, sier Sapideh. – Det består av
arbeid for reell likestilling, spesielt på
arbeidsmarkedet i forhold til lønn og
kvinners juridiske rettigheter. Og det
består av holdningsskapende arbeid,
rettet både mot menns syn på kvinner, kvinners syn på seg selv, medias
framstilling av kvinner osv. Det er

viktig å påpeke at de to sidene jeg
har skissert, henger tett sammen,
og vekselsvirker.

Hva tror du er nøkkelen til en god
integrering?
– At man er villig til å lytte med
åpent sinn. At alle mennesker blir
møtt med respekt. Det er nøklene til
god mellommenneskelig integrering.
Men ut fra et større perspektiv er
nøkkelen til god integrering å
ha fokus på målet under hele
prosessen. I integreringsprosessen er det mange digresjoner. Men målet er enkelt, et
samfunn der minoriteter kan
fungere funksjonelt, og ha samme
rettigheter og muligheter som resten
av befolkningen, mener Sapideh.

Hva vil du gjøre som minoritetskvinne
for å påvirke ditt parti i minoritetsspørsmål?
– Jeg har alltid markert meg sterkt
i forhold til minoritetsspørsmål, og
føler at jeg har fått støtte for dette.

Hvordan kan ditt parti påvirke antirasistisk arbeid nasjonalt og internasjonalt?
– Mitt parti er ikke så veldig stort.
Men det kan påvirke antirasistisk
arbeid på lokalt og nasjonalt plan.
De kan fremme forslag til tiltak både
i kommunestyrer og på Stortinget.
Det er også viktig at man engasjerer
seg i ikke-parlamentarisk arbeid, at
man er med i og jobber i antirasistiske organisasjoner.
AV MELTEM SAFAK

Benjamins
minnefond og CD
Antirasistisk Senter har i samarbeid med Benjamin Hermansens mor, Marit Hermansen,
opprettet et minnefond. Benjamin Hermansen ble drept i januar i år i et angrep som var rasistisk
motivert. Minnefondet skal spesielt støtte antirasistisk arbeid blant barn og unge. I tillegg er det
nå utgitt en CD-singel, Song to Benjamin. Inntektene av salget går til Benjamins minnefond.
Arbeidet med singelen er blitt ledet av Camilo A. Heredia (17 år), som også har vært med på å lage
melodien og teksten til låta. Med på sangen er flere av Benjamins venner, gruppene
Flirt og Dulce Latino, samt vokalistene Noora og Simone fra D‘Sound.
Hvis du ønsker å kjøpe CD-singelen eller støtte Benjamins minnefond på andre måter kan du
kontakte Antirasistisk Senter på telefon 22 11 60 00 eller e-mail: epost@antirasistisk-senter.no
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– Vi burde kunne forebygge

muslimske kvin
problemsituasjoner

Kari Vogt er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo (UiO) på Institutt for kulturstudier. Hun utga
i fjor sin fjerde bok om islam, denne gang om islam i Norge; Islam på norsk – moskeer og islamske
organisasjoner i Norge (Cappelen 2000). MiRA-magasinet møtte Kari Vogt på UiO for å snakke om
Ressursgruppa for råd og veiledning i familie- og kvinnerelaterte religionsspørsmåls rapport
Til døden skiller oss ad, som nylig er utkommet, og om muslimske kvinners situasjon i Norge.

Ressursgruppa for råd og veiledning
Kari Vogt var en av fagpersonene som
engasjerte seg i arbeidet til ressursgruppa, og som stilte opp på frivillig
basis for å arbeide med problemstillinger muslimske kvinner opplever i
Norge i forhold til ekteskap og samliv.
MiRA-magasinet spurte Kari hvorfor
hun ønsket å delta i ressursgruppas
arbeid. – I forbindelse med Barne- og
familiedepartementets utredning av
Handlingsplanen mot tvangsekteskap holdt jeg et innlegg om ulike
ekteskapsformer. Det var noen muslimer til stede som mente at de ikke
kjente igjen situasjonen med haltende
muslimske ekteskap i Norge. Da
reiste Fakhra Salimi fra MiRA-Senteret seg og sa: «Jo, det gjør vi, det er et
meget aktuelt tema». Fakhra og jeg
kjente til hverandres arbeid fra før, og
vi begynte å drøfte disse problemstillingene kvinner med ulik religionsbakgrunn opplever i Norge. Jeg syntes det var viktig å se på disse kvinnenes stilling i forhold til integrasjonsprosessen som helhet, og det er klart
at mange religionsrelaterte problemer
spiller inn. Jeg ble interessert
i ressursgruppa både på grunn av
temaene og fordi jeg kjente til MiRASenterets kompetanse og erfaringsbakgrunn. Spesielt viktig synes jeg
det var at fagfolk med forskjellig bakgrunn var inkludert i arbeidet, både
norske advokater og islamske lærde.
12
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Kari forteller at hun synes den
ulike kompetansen som ressursgruppas medlemmer besitter er vesentlig
for prosjektets resultater. – Vi hentet
jo også inn ekspertise fra islamske
lærde med bakgrunn i forskjellige
lovskoler og moskeer, og man må
være klar over at det finnes mange
tolkninger og ulike kvinnesyn også
innenfor islam, akkurat som det gjør
innen kristendom. Mange norske
instanser opererer med et veldig forenklet bilde av virkeligheten, hvor en
imam er en imam uansett. Men blant
femten ulike imamer kan det være ti
forskjellige syn på hvordan problemstillinger bør håndteres. Ved å innlede en dialog med flere kan man få
frem mange av disse synspunktene
og kunnskap som ikke er lett tilgjengelig i Norge.
– I Norge er det aldri gjort noen
stor, grundig undersøkelse om de
ulike innvandrergruppenes religiøse
holdninger og rituelle liv, sier Kari.
– Dermed kan vi heller ikke vite hva
flertallet synes om forskjellige
problemstillinger som berører slike
spørsmål. Ressursgruppa er et skritt
på veien i denne kartleggingen.

andre lands erfaringer, så kan ikke
kunnskapen overføres direkte? – Ja,
jeg har i mange tilfeller sett at det
finnes forsøk på en tillemping av
islamsk praksis så den ikke kolliderer med bostedslandets lover og
regler. Det finnes ofte et flertall av
konservative grupper i muslimske
land, som jo stiller sterkt fordi de
baserer seg på klassisk islamsk
lovgivning. Enkelte sekulære
muslimske land har nå tilegnet seg et
europeisk-inspirert lovverk, men da
ofte slik det var for hundre år siden
– med andre ord ikke særlig kvinnevennlig. Dessuten har de fleste
muslimske land med et europeiskinspirert lovverk beholdt en islamskbasert familielovgivning. Men vi må
være klar over at det også i muslimske land finnes mange grupper mennesker, både kvinner og menn, som
ønsker å forandre rettssystemets
holdninger til kvinner, sier Kari.
– I Norge ser vi ofte en frikobling fra
lovverket i hjemlandet. Det er derfor
viktig å se på hvordan islam arter seg
i praksis og å inngå i en dialog med de
aktuelle parter.

Tvangsekteskap i Vesten
Islam i Norge
MiRA-magasinet spør om Karis oppfatning av islam i Norge i forhold til
islam i andre land, for det er vel slik
at selv om man kan benytte seg av

Humera Khan fra den britiske
muslimske kvinneorganisasjonen
An-nisa Society er også intervjuet i
dette MiRA-magasinet. Hun sier at
hun tror at årsaken til at mange

ners

Illustrasjon: Violet Polsangi
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«… man må være klar over at det finnes mange tolkninger og ulike kvinnesyn
det gjør innen kristendom. Mange norske instanser opererer med et veldig
heten, hvor en imam er en imam uansett. Men blant femten ulike imamer kan
på hvordan problemstillinger bør håndteres …»

tvangsekteskap fortsatt finner sted
i Storbritannia er at innvandrergrupper i vestlige land ofte vil forsøke å
beholde sin kultur, skikker og tilhørigheten til hjemlandet gjennom
blant annet ekteskap med partnere
fra hjemlandet. Kari mener dette
varierer sterkt mellom de forskjellige
innvandrergruppene. – Den største
undersøkelsen på dette området er
fra Frankrike i 1995. Den viser de
store forskjellene. Resultatene er
ikke direkte overførbare til andre
land, men kan gi oss et bilde av situasjonen. I Frankrike er det forholdsvis
få fra Sørøst-Asia mens det er mange
innvandrere fra Nord-Afrika. Undersøkelsen viser blant annet at mennesker med tyrkisk bakgrunn i Frankrike er mye mer konservative enn
i Tyrkia. Andre, som den store gruppen nord-afrikanere, har på den
andre siden frikoblet seg nesten helt
fra det gamle systemet. Antallet
arrangerte ekteskap har gått veldig
ned, og de unge finner sin partner på
andre måter. Innenfor en og samme
etniske gruppe i et land vil det også
ofte være store forskjeller, men det er
kanskje slik at det er de mest konservative og gammeldagse vi hører om.
Både statistisk materiale og det vi
selv kan observere viser de store forskjellene.

Kvinnediskriminering
Kari Vogt mener at avstanden
mellom den norske virkeligheten og
innvandrervirkeligheten skaper en
distanse som gjør at kvinnediskriminerende praksiser lettere kan skje i
det skjulte. MiRA-magasinet spør om
dette kan være grunnen til at den
norske offentligheten først de senere
årene har debattert overgrep som
14
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tvangsekteskap og kvinnelig kjønnslemlestelse. – Jo mindre miljøene er,
jo lettere er det å videreføre den
patriarkalske maktstrukturen,
mener Kari. – I for eksempel Storbritannia, som har mange innbyggere
med bakgrunn fra Sør-Asia, som
Pakistan og India, vil det være en god
del lettere å styre unna de miljøene
man ikke ønsker kontakt med. Miljøene her kan bli for små, slik at det til
en viss grad blir slik at alle vet hva
alle gjør. Det er en stor gjennomsiktighet innad, og i mange tilfeller en
mur mot samfunnet utad.
– Det er et faktum at disse problemene først har blitt synliggjort de
senere årene, mener Kari. – Vi burde
ha visst om dem, og vi burde kunne
forebygge ut fra andre vest-europeiske lands erfaringer. Det er oppsiktsvekkende at det må sensasjoner til
før det reageres fra myndighetenes
side. I tillegg overreagerer man ofte,
og har altfor emosjonelt ladede reaksjoner. Dette fører igjen til defensive
holdninger og styrket samhold i de
miljøer det angår. Jeg synes ofte det
er en påfallende uvitenhet i de norske
miljøene. Et irrasjonelt mønster
preger situasjonen i stor grad; en
manglende interesse som blir etterfulgt av sensasjonshysteri.
Kari mener medienes oppslag om
for eksempel omskjæring, hvor
Rikets tilstand på TV2 var aktivt
med på å stigmatisere en hel religiøs
gruppe, må vurderes i forhold til
deres egne mål og agenda. – Man må
også se på medias premisser når de
tar opp slike saker og være meget
kritisk til media og det som ikke
kommer frem i et program, sier Kari.
– TV2-programmet om omskjæring
skjemmes av en del unnlatelsessyn-

der. Man skal naturligvis reagere
mot miljøer som praktiserer kvinnelig kjønnslemlestelse, og motarbeide
dette, men man må også vurdere
medias egen interesse i å skape oppmerksomhet for enhver pris.

Muslimsk identitet i Norge
MiRA-magasinet spør om Karis erfaring tilsier at det blir viktigere for en
muslim å identifisere seg med sin
religion i et land som Norge i forhold
til i et muslimsk land. Det er vel ofte
slik at man søker sin identitet i det
trygge og kjente i sin bakgrunn?
– Det er svært interessant å se på
hvordan en muslimsk identitet bygges i det norske samfunnet, og om
den eventuelt svekkes, sier Kari. – På
den ene siden stimuleres trangen til å
bli mer muslimsk enn man kanskje
var i utgangspunktet, men samtidig
befinner man seg i et samfunn som
trekker en bort fra religionen. Jeg
tror mange muslimer opplever at det
er problematisk å bli akseptert i det
norske samfunnet, og det gjør at
islam kan bli en styrke og en mulighet til å uttrykke noe som er deres.
Når en folkegruppe flytter til et nytt
sted blir det ofte viktigere å vite hvem
man er og å holde fast ved de gamle
skikkene for å kjenne hvor man kommer fra. Dette gjelder både innvandrere fra land i sør som kommer til
Europa og for eksempel nordmenn
som i sin tid utvandret til NordAmerika. Man vil i stor grad forsøke
å holde på de positive tilknytningene
man har til hjemlandet eller det som
var foreldrenes hjemland.
– Jeg har også sett en annen trend
hos en del unge, hos det som kalles
annen generasjon, som er født og oppvokst i Norge eller som kom hit som

2001

Aktivitetskalender
SKOLEKAMPANJE

innenfor islam, akkurat som
forenklet bilde av virkeligdet være ti forskjellige syn

MiRA-Senteret satser på å videreutvikle innsatsen for minoritetsjenter og møte dem
der de ferdes til daglig. Gjennom filmvising, foredrag og workshops ønsker vi i samhandling med jentene fremme tankevirksomhet som vil være til nytte i deres hverdag.
Kommunikasjon, likestilling, identitet og generasjonskonflikter er temaer vi gjennom
dialog, diskusjon og lek ønsker å ta opp og sammen med elever med forskjellig bakgrunn fremme økt forståelse mellom majoritetsungdom og minoritetsungdom. Opplegget varer i to skoletimer, er tilrettelagt for 9.–10. klasse og videregående skole.
Skolekampanjens innhold er pedagogisk og samfunnsfaglig tilrettelagt. Ta kontakt
med oss på telefon 22 11 69 20 eller ungejenter@mirasenteret.no

JENTEGRUPPA «LA MEG SNAKKE»

barn, forteller Kari. Det finnes en del
bitterhet hos de unge, som kan illustreres med utsagn om at de ikke føler
seg verken som norske eller som
marokkanske/tyrkiske/pakistanske.
Men muslimer er de i hvert fall. Det
er en universell tilhørighet som gjør
dem til del av et stort fellesskap. Jeg
har også lyttet til dem som sier at det
norske samfunnet skyver dem i
retning islam fordi de alltid hører
negative ting om islam, og på skolen
må de stå til ansvar for hva muslimer
gjør i andre land. Det er en mengde
slike faktorer som påvirker muslimer
i Norge.

Stereotypier og negative bilder
Her i Norge virker det som om vi
alltid fokuserer på det negative ved
islam. Er det slik i andre land også?
– Det finnes jo en tendens i muslimske land til å se på Vesten som noe
negativt, sier Kari. Det er reelle forskjeller og motsetningsforhold som
gjør at denne negative holdningen
oppstår, det være seg hos kristne,
muslimer eller andre. De stereotypiske bildene av hverandre kan
også ha en politisk funksjon, ettersom
det alltid vil finnes noen som ønsker å
opprettholde avstand mellom de ulike
religiøse gruppene. I Norge har vi
hatt kort tid på å ta inn over oss og
tilpasse oss andre religiøse grupper.
Jeg tror bildet vil forandre seg etter
hvert som det nå vil komme en ny
generasjon som definerer seg selv
som norske muslimer, og som kan
fortelle hvem de er og hva de står for.
AV ANNE BRUDE

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 veiledning 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. Vår ungdomskoordinator
treffes på 22 11 69 20 og ungejenter@mirasenteret.no

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 høsten, 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 selvforsvarsbevegelser. 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.

INTERNETT
Har du besøkt våre hjemmesider på internett? Vi har mye informasjon om forskjellige
temaer og aktiviteter samt bestillingsskjema
for rapporter, magasiner og annet på våre
hjemmesider. Gå til www.mirasenteret.no
For mer informasjon,
kontakt MiRA-Senteret på:
telefon 22 11 69 20 eller
e-mail post@mirasenteret.no
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Likestillingskampen er ikke
Jeg vet ikke når jeg våknet,
men fra den dagen innså jeg at
det likestilte Norge jeg trodde
jeg var en del av ikke var så
likestilt som jeg trodde. Mitt
første møte med «hverdagsrasismen» kan jeg nå i etterkant
ikke datere, men noe var det.

holdstillatelsen til skolen. Hun ble
overasket og informerte meg om at
dette kun gjaldt søkere med innvandrerbakgrunn. «Et øyeblikk… ja, du
har jo et fremmed navn, så jeg må
dessverre be deg sende de nødvendige
papirene, ellers vil din søknad ikke
bli godkjent.» Dette eksemplet er
kanskje ikke av alvorlig karakter,
men for meg satte den noen tanker
i drift.

a jeg som russ på videregående
bladde meg gjennom alle bunkene med skoler jeg kunne søke
på og for første gang skulle ta et valg
som ville være avgjørende for min
fremtid, fikk jeg se at min situasjon
som minoritetsjente ville føre til at
jeg alltid ville bli betraktet som innvandrer. Etter noen uker mottok jeg
konvolutt på konvolutt der skolene
kunne bekrefte at de hadde mottatt
min søknad. Men et av disse brevene
skilte seg ut, for en av høyskolene jeg
hadde søkt på krevde å få tilsendt
kopi av pass og oppholdstillatelse. Usikker på hva
dette innebar ringte jeg
skolen. En svært blid
dame svarte, og jeg
fortalte at jeg ikke
kunne se nødvendigheten i å
sende kopi av
pass og opp-

To skritt frem, tre tilbake

D
Fotos: Fakhra Salimi
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Da mine foreldre kom til Norge hadde
de stort sett kun én tanke i hodet; å
jobbe og spare penger og reise tilbake
til sitt hjemland der de kunne språket, kodene og kulturen. Men dette
skjedde jo ikke, de ble her og bidro til
at et nytt politisk og sosialt fenomen
oppsto. Innvandrerpolitikk og i nyere
tid den offentlige pornografien med
elementer fra fremmede kulturers
barbariske natur. Allerede for 25 år
siden ønsket svarte kvinner å sette
søkelys på den manglede likestillingen de opplevde i dette landet. Da
hadde norske kvinner allerede
kjempet sin
likestillingskamp og fått
satt en god
del problemstillinger på
dagsorden.

Det samme gjaldt ikke minoritetskvinner, og da de på et tidspunkt
ønsket å integrere sine problemer inn
i den offentlige likestillingsdebatten
møtte de enorm motstand. Kvinnesakskvinnene ønsket en kamp der
problemstillingene var identifiserbare, det førte til at minoritetskvinner ble stående alene, uten den støtte
og solidaritet de hadde behov for.
Minoritetskvinner får stadig høre
at likestillingsloven gjelder for alle,
men fragmenterer vi og går inn for å
tolke denne påstanden ser vi at dette
ikke er tilfelle. Minoritetskvinner har
dessverre ikke like rettigheter og
lover å støtte seg til som sine etnisk
norske medsøstre. Selv etter mange
års iherdig kamp for å sette dette på
dagsorden har ikke dette ført til noen
endring. Bortsett fra at det som en
gang var toårsregelen nå har blitt
treårsregelen, og kvinner som kan
bevise mishandling kan få dispensasjon fra denne regelen, og dermed få
opphold i Norge.

8. mars kvinnedagen: Stopp volden
mot minoritetskvinner og – jenter!
Dette var parolen vi gikk under i
MiRA-Senterets 8. mars tog i år.
«Vold er ikke nødvendigvis et slag
i ansiktet eller psykisk press på
hjemmebane» – Minoritetskvinner
og -jenter opplever dessverre vold fra
flere hold, deriblant statlig vold,
diskriminering på arbeidsplass,
mediavold og systematisk segregering fra storsamfunnet.
MiRA-Senterets 8. mars markering var planlagt og gjennomført av
unge jenter selv, hvor de tok opp
spørsmål som angår dem. De
ønsket å sette fokus på sine problemer, og denne gangen sett ut
fra deres eget ståsted. Gjennom
paroler, dans, musikk og en selvkomponert sketsj fremsto de som en ny
generasjon likestillingsforkjempere
som krever å få tale sin egen sak. Jeg
er verken bundet av mine foreldres
tradisjoner, eller adoptert av det norske samfunnet, jeg er meg og er stolt
over det! Må jeg bytte navn for å få
meg jobb?
Arrangert ekteskap, proforma
ekteskap, fornuftsekteskap og kjærlighetsekteskap; ingen garanterer
evig lykke, ingen fasitsvar finnes og
handlingsplaner og medieoppstyr
holder ikke, gjør noe konkret nå, var

over, den har fått en ny farge
noen av budskapene de ønsket å
formidle til omverdenen.
Toget samlet om lag 50 kvinner og
jenter med forskjellig etnisk bakgrunn og gikk fra regjeringskvartalet
gjennom Akersgata til Stortinget.
Appellantene fikk gjennom sitt engasjement og innsyn i den enorme
forskjellsbehandlingen som finner
sted i samfunnet frem hvor viktig det
er at minoritetskvinner og – jenter
oppnår reell likestilling i Norge. Fra
forskjellige perspektiver fikk de frem
sterke meninger om statens håndtering av minoritetskvinner og
– jenters situasjon i Norge.

Minoritetskvinners eget engasjement og innsats må synliggjøres, vi
ønsker ikke lenger å være statister
i filmen om våre liv, men å spille
hovedrollen. For hvem andre enn vi
selv kan ha den innlevelsen som må
til, det engasjementet og forståelsen
som kreves? Til mine norske medsøstre: krav om reseptfri angrepille
eller gratis prevensjon viser at likestillingskampen i Norge har kommet
langt, men det er fortsatt norsk ungdom med minoritetsbakgrunn som
ikke får tilrettelagt undervisning på
skolen, som blir diskriminert på
arbeidsmarkedet, som blir stigmati-

sert og må kjempe for å bli
akseptert. Fortsatt er det
kvinner i dette landet
som både sosialt og
økonomisk er nødt til
å være avhengig av
sine menn og som ikke
får selvstendig juridisk
status på grunn av lovverket. Så lenge filmen
handler om dette og ikke om
en likestillingslov som favner alle, er
ikke likestillingskampen over, men
den har fått en ny farge.
AV MELTEM SAFAK

«Omskjært på ferie», «Drept av ektemannen»

– det er slikt media vil ha!
Mange nordmenn er ikke vant til å omgås mennesker fra andre verdensdeler. Deres kjennskap
til utlendinger strekker seg ofte til å skåle med
kelneren Carlos som de ble kjent med på pakketur til Costa del Sol. Folk flest baserer sin kunnskap om resten av verden og de som bor der på
det som media presenterer.
Da jeg var liten og kom til Norge spurte de
andre barna meg om det fantes TV og radio i
Afrika, om vi bodde i stråhytte og om vi måtte
passe oss for løver og tigere når vi var ute og lekte.
Tatt i betraktning det norske mediebildet, så var
det kanskje ikke så dumt tenkt. I voksen alder har
jeg opplevd at folk blir overrasket over at faren min
har høy utdannelse og god råd, og at søsknene
mine går med jeans og kan snakke engelsk.
Presentasjonen av såkalte innvandrere i Norge
følger de samme prinsippene, bildet er unyansert
og ensidig. Av den grunn holder gamle, norske
damer ekstra godt på veska si når de går forbi
svarte gutter på Oslo City, for de har da lest om Bgjengen og barneranere og narkotikalangere og
knivstikkere. Kriminelle er de i alle fall hele gjengen! Det blir skrevet spalte opp og spalte ned om
gjenger, voldtekter, trygdefusk og annen kriminalitet. Fellesnevneren er at Innvandreren, Utlendingen er en svart mann. Hvor blir det så av kvinnene i dette bildet? Hvem er Innvandrerkvinnen?
Vi vet noen grunnleggende ting om henne:
Ingen sier det rett ut, men vi vet det alle sammen:
Innvandrerkvinnen er ikke hvit, og hun kommer
ikke fra Europa eller USA. Basert på norske
presseoppslag kan man således dele innvandrerkvinner inn i tre hovedkategorier:
Kategori 1: Innvandrerkvinnen kommer som
regel fra Asia, nærmere bestemt fra Pakistan. Hun
har følgende kjennetegn: Hun er muslim, og må
derfor gjemme seg bak et slør. På seg har hun en

tradisjonell klesdrakt i florlett stoff, samt tøfler
med kruseduller på, selv om det er ti minusgrader
ute. Hun forstår ikke norsk og kan verken lese eller
skrive. Hun skulle så gjerne gått på norskkurs,
men det kan hun ikke fordi ektemannen, som hun
ble tvangsgiftet med, ikke tillater det, og fordi de ni
barna tar all hennes tid.
Kategori 2: Innvandrerkvinner fra Afrika faller
i denne kategorien. De har stort sett de samme
kjennetegn som kvinnene i kategori 1, men er i tillegg omskjært.
Kategori 3: Hvis kvinnen ikke passer inn i noen
av de overnevnte kategorier, sa er hun høyst
sannsynlig en postordrebrud fra Thailand.
Innvandrerkvinnen får som regel mange barn,
og de som er født og oppvokst i Norge kalles også
innvandrere. Innvandrerungdom lider av en akutt
identitetskrise fordi de står i spagaten med ett ben
i hver kultur. Foreldrene er fryktelig strenge,
spesielt mot jentene. De får ikke lov til å gå ut om
kvelden, de må være hjemme og lage chicken
tikka. Foreldrene sitter bare og venter på at datteren skal nå den seksuelle lavalder slik at de kan
gifte henne bort til fetteren i Pakistan.
Men la oss nå ikke glemme kategori 4, en
meget spesiell kategori. Her plasseres de kvinnene som pressen elsker, og nordmenn trykker til
sitt bryst... I denne kategorien hører de beste innvandrerkvinnene til: Det er de kvinnene som gjør
opprør mot sin egen kultur. Disse kvinnene heter
som regel Kadra eller Shabana, de blir kjendiser,
vinner priser og får fri tilgang til media. Disse kvinnene er pressens favoritt.
Bortsett fra kvinnene i kategori 4, så har innvandrerkvinner sjelden hovedrollene i nyhetsbildet. Når de opptrer er det som regel som ofre.
Jeg spurte en journalist i Dagbladet hvorfor det
er så mye fokusering på det ekstreme og negative

ved innvandrere og innvandring. Hun svarte at for
pressen er det normale ikke interessant. Hvis en
pakistansk jente gjør det bra på skolen, har en god
jobb, eller er aktiv i idrett, så er ikke det en nyhet,
derfor får vi overskrifter som:
• «Kvinne fødte i tre» (Mosambik)
• «Omskjært på ferie» (Somalia) eller
• «Drept av ektemann» (Pakistan).
Avisene skal selge, og for å gjøre det finner de
frem til de mest ekstreme og uvanlige historiene,
selv om det gir et helt skjevt bilde av virkeligheten.
På den måten er de samtidig med på å forsterke
fordommer og stereotyper om mennesker fra
andre verdensdeler. Når pressen bare rapporterer om krig, sult, AIDS og fattigdom fra Afrika, så
tror folk at det er det som er Afrika. Når de bare
rapporterer om æresdrap og tvangsgifte i Pakistan så virker det som at det er det som kjennetegner pakistansk kultur. Og når de bare fokuserer på
gjengkriminalitet og vold blant svarte ungdommer
i Norge, så bidrar det til at nordmenn opplever innvandring som en trussel.
Det finnes kvinnelige, pakistanske leger i dette
landet. Marokkanske jenter går på fest med sine
norske venninner, iranske damer driver eget
firma, og afrikanske jenter utdanner seg til ITeksperter. Våkn opp, Norge! Pressen er som en
kunstner som forsøker å male et bilde med kun en
farge. For å få til noe som ligner på virkeligheten
må dere male med mange farger, få frem nyanser
og kontraster. Vi ønsker å bli portrettert i alt vårt
mangfold, med alle våre ulike egenskaper og
talenter. Historiene finnes der. Dere må bare lete.
AV ASTA BUSINGYE LYDERSEN

Asta B. Lydersen er en ung kunstner med afrikansk bakgrunn. Dette innlegget ble holdt på
MiRA-Senterets 8. mars-markering.
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– Min ide
Fotos: Fakhra Salimi

Humera Khan fra den britiske, muslimske kvinneorganisasjonen An-nisa Society var i Oslo for å holde foredrag på
MiRA-Senterets seminar 8. mars om muslimske kvinners
situasjon. Her snakker hun med MiRA-magasinet om
muslimske kvinners identitet, familieforhold og sosiale
levekår i Storbritannia.
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Ung identitet

Negative bilder

Religionen ga meg svarene

Når du er barn tenker du ikke på
identitet i det hele tatt, mener
Humera Khan. – Alt rundt deg, familien, hjemmet, måten det er drevet
på, verdiene familien har; alt er helt
normalt for deg. Du lever i en verden
som for deg er veldig naturlig. Når du
vokser opp og får kontakt med
majoritetssamfunnet oppdager du at
alt er annerledes, at ikke alle har det
som deg. Dette blir vanskelig for deg
som muslim fordi folk stiller spørsmål ved din levemåte og ditt hjem og
familiens væremåte. Jeg husker det
var et problem for meg å måtte forklare for vennene mine at jeg måtte
ha tillatelse hjemmefra for å delta i
de samme aktivitetene som de var
med på. Vennene mine kunne bli ute
sent, jeg måtte alltid spørre først.
– Det er når du oppdager at det
finnes ting som gjør deg annerledes at
du begynner å stille spørsmål ved
hvem du er, sier Humera. – Det er
fortsatt slik for den unge generasjonen. Det første man møter i storsamfunnet er skepsis til islam. Begynnelsen på alle diskusjoner om islam er
alltid religionens begrensninger. Folk
sier til meg at jeg, som en muslimsk
kvinne, har en mengde begrensninger for hva jeg kan gjøre. «Du kan
ikke spise dette, du kan ikke gå dit
eller dit, du kan ikke være med på
fester eller gå på disco.» Din egen
oppfatning av hva islam er varierer
sterkt fra den holdningen du møter i
samfunnet. Selv når du er sikker på
din identitet vakler du derfor når du
ser samfunnets bilde på hva islam er,
et bilde som får deg til å tvile og stille
spørsmål ved alt igjen.

MiRA-magasinet snakket med
Humera Khan om den negative projiseringen av muslimske stereotypier
i samfunnet. – Det er en selvoppfyllende profeti, sier Humera, – at du
begynner å tro på de bildene andre
har skapt av deg. Hvis du daglig får
høre hvor ille islam er, så er det lett å
begynne å tro på det selv. Rasisme er
så institusjonalisert i Vest-Europa at
du begynner å tro det er riktig slik det
blir fremstilt.
Humera forteller hvordan hennes
egne oppfatninger ble utfordret i
familiens hjemland. – Den første
gangen jeg dro til Pakistan ble jeg
veldig overrasket. Jeg hadde sett for
meg noe helt annet; men jeg så de
store byene fulle av liv, med en mengde aktive mennesker. Faktisk var
min generasjon i Pakistan, for eksempel mine søskenbarn, mye mer progressive enn jeg var, og jeg var jo fra
London! De trodde jeg skulle være
veldig vestlig, og de ble sjokkert over
hvor tradisjonell jeg var i forhold til
dem.
– Jeg var i Iran for et par år siden,
og trodde jeg reiste med et åpent sinn
til tross for Vestens bilder av Iran.
Jeg ble allikevel veldig overrasket
over å se at det var et åpent, aktivt
samfunn med diskusjoner om kvinners stilling. Jeg hadde ingen problemer med å gå på gaten alene, ingen
kommenterte det, folk brød seg rett
og slett ikke. Da innså jeg hvor forutinntatt jeg var selv om jeg trodde jeg
var upåvirket av de vestlige bildene
av Iran. Vi bærer med oss disse negative bildene selv om vi ikke vil eller
ikke er bevisste på det, sier Humera.

– Da jeg gikk på universitetet gjennomgikk jeg en personlig krise, forteller Humera. – Jeg var ikke fornøyd
med meg selv eller livet mitt og fant ut
at jeg måtte gjenoppdage min egen
identitet. Jeg vurderte og analyserte
min egen kulturelle bakgrunn, og jeg
startet på en måte med å bygge min
egen historie. Jeg tror at innvandrere
eller annen generasjon unge ofte opplever det som om de ikke har en egen
historie fordi de har mistet kontakten
til opprinnelseslandet samtidig som
de ikke helt kan identifisere seg med
det landet de bor i. Man trenger derfor
å finne sin plass på en helt annen
måte enn andre, og det krever mye av
en selv. Jeg innså at jeg måtte være
villig til å gi opp en del av de fordommene jeg hadde som gjorde at jeg
kunne være den jeg var. Jeg måtte ha
plass til det som var viktig. Selv er jeg
en veldig politisk person med beina på
jorda, og vendepunktet kom da jeg
begynte å erkjenne åndeligheten som
finnes i islam. Etter mange diskusjoner og vurderinger skjønte jeg at islam
har de fleste svarene jeg lette etter.
Det var mitt første skritt på veien.
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Ta dine egne beslutninger
Ungdom i dag har mange opplevelser
rundt det å være muslimsk i et ikkemuslimsk samfunn. – Jeg tror de
unge må erfare det selv, sier Humera.
– Alle har sine egne opplevelser. Man
kan ikke lære bort personlig forståelse og følelser til andre, men man kan
gi et lite dytt. Jeg husker da vi i Annisa Society arrangerte en teatergruppe for unge jenter. Vi vurderte å
inkludere dans i prosjektet, og det er

ntitet måtte jeg finne selv
jo ganske kontroversielt i islam. Etter
å ha gjort litt research mente vi at
dans ville være akseptabelt under
visse former. De unge i dag er jo
aktivt med i samfunnet, de hører på
musikk og liker å danse. Vi drøftet
dans i den muslimske konteksten i
teatergruppa, og vi spurte om jentene
hadde noen egen tanker om dette. De
sa de helst ville slippe å tenke på det.
Det ville bety at de måtte utfordre seg
selv. På slutten av prosjektet så vi
allikevel at de på eget initiativ testet
sine egne grenser og sine egne holdninger og forståelse av islam. De
åpnet og utviklet seg da de ble gitt
sjansen til å vurdere sine egne standpunkter. Min erfaring er at et trygt
miljø er helt avgjørende for at unge
skal kunne ta egne valg.
– Jeg tror dessverre at muslimer
ofte er redde for å gi barna frihet til å
tenke selv, sier Humera. – Det er
kanskje fordi islam i det siste århundret har vært veldig fastsatt, veldig
bestemt, uten diskusjoner om samfunnsendringene som har funnet sted
gjennom årene. Selv mener jeg at
Koranen og de historiske tekstene
viser at Koranen fungerer som en
lærer og et hjelpemiddel. Koranen
sier at forståelse og innsikt kommer
til de som selv reflekterer, vurderer
og tenker, og Gud gir oss en ramme
rundt vår egen tilnærming til spørsmålene. Å stille spørsmål og å undersøke ligger i menneskets natur, og
tradisjonelt sett har islam gitt rom for
dette, mener Humera. Hun mener at
evnen til å skille mellom rett og galt
ligger hos mennesket, men at det er
foreldrenes ansvar å tilrettelegge for
utviklingen av denne evnen. – Foreldrene skal legge til rette for at barnet
kan få et balansert liv, og hvis man
ikke får mulighet til å gjennomgå
denne prosessen så mister man evnen
til å velge selv, sier Humera. – Da kan
man bare relatere til det andre har
fortalt, og man ser tingene fra bare én
synsvinkel. Dette mener jeg strider
mot den islamske læremåten.

Ekteskap
– Det finnes mange måter å gifte seg
på, mener Humera. – Muslimer bør

ikke forkaste den vestlige måten å
inngå ekteskap på, og Vesten burde
ikke forkaste den muslimske måten.
Det finnes mange typer ekteskap.
Selv om arrangerte ekteskap opprettholdes på grunn av tradisjonen, så
ser vi nå i Storbritannia at de unge
finner partnere også på andre måter.
Det viktigste er ikke hvordan du finner din partner, men dine intensjoner
med forholdet og hvordan du lever i
ekteskapet. Ekteskap i islam er ikke
bare et arrangement mellom to individer, men jeg mener at det bør være
kjærlighet mellom partene for at forholdet skal fungere. Det er derfor to
muslimer som skal gifte seg søker
kjærligheten hvis den ikke allerede er
der fordi de kjenner hverandre fra
før. De vet at giftermål også handler
om sosiale relasjoner, og man ser
derfor etter noen som reflekterer ens
egen levemåte og livstro. I Pakistan
er det nå også en rekke måter å inngå
ekteskap på. Man finner sin partner
selv, eller man ber noen om en introduksjon til en person man tror kan
være den rette. Ingen i min
familie har giftet seg med
en de ikke ønsket å gifte
seg med, sier Humera.
Humera mener at
tvangsekteskap skjer
i Vesten fordi mange
muslimer er redde for
å miste sin identitet
og sin kultur. De vil
derfor at barna skal
gifte seg med en de velger.
– Jeg har hørt mange foreldre si ting som «hvis barna gifter
seg med noen som ikke snakker språket vårt, hvordan kan de da kommunisere med familien?». Jeg pleier å si
at språk er enkelt å lære, og at dette
ikke burde være en slik barriere.
Situasjonen i samfunnet med rasisme, fremmedfrykt og diskriminering
bidrar også til å marginalisere folk
med en annen etnisk eller religiøs
bakgrunn. Dermed vil man ikke gi
slipp på gamle tradisjoner og skikker.
Jeg tror de som følger skikkene som
ligger utenfor islams retningslinjer,
som for eksempel tvangsekteskap, vil
revurdere det hvis de gis muligheten

til å være seg selv og beholde sin tilknytning til hjemlandet og religionen. Hvis muslimer gis rom til å leve
på sin måte som muslim i Storbritannia tror jeg mange vil velge bort de
undertrykkende tradisjonene. De må
få en plass i samfunnet så de ikke
lenger føler seg så defensive og redde.
Jeg tror det er dette myndighetene
ikke forstår.

Vi må både gi og ta
Humera mener at de europeiske landene glemmer at hvis det ikke hadde
vært for kolonialismen, så ville ikke
folk ha flyttet eller flyktet til Vesten
i så stor grad. – De fleste innvandrere
elsker jo hjemlandet sitt, men det er i
ruiner etter kolonitiden, og det finnes
få muligheter for dem der. I Vesten
forventer man at immigrantene skal
oppføre seg perfekt og assimileres til
å bli idealinnbyggere. Man forstår
ikke at vi har vår egen historie, at vi
har med oss minnene om kolonitiden.
Vi kommer fra ødelagte samfunn. Vi
mennesker er også nomader av
natur, men nå må vi plutselig holde oss innenfor
de grensene som ble
satt av andre etter
kolonitiden. Det er
svært vanskelig
for oss som kommer fra utbyttede
land. Dette glemmer, eller fortrenger, de vestlige lands
myndigheter. De vil
ikke inngå i en dialog
eller fjerne undertrykkende
mekanismer i samfunnet og den
strukturelle rasismen. De forlanger
bare at muslimer umiddelbart skal
stanse vold mot kvinner som for
eksempel tvangsekteskap. Det
grunnleggende for et reelt mangfoldig
og tolerant samfunn er aktiv dialog
og samhandling mellom majoriteten
og minoritetene. Uten dette vil de
europeiske landene forbli i angrepsposisjon ovenfor mennesker med en
annen etnisk og religiøs tilhørighet.
AV FAKHRA SALIMI
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Snakk,
og lær meg
Illustrasjon: Rahima Parvin

or en tid tilbake fikk jeg en telefon med forespørsel om jeg
kunne gi en åtte år gammel jente
med asiatisk bakgrunn støtteundervisning. Foreldrene hadde fått beskjed om at jentungens kunnskapsnivå
ikke var helt på topp sammenliknet
med hennes klassekamerater. Jeg sa
ja, og stilte opp hjemme hos familien
som består av mor, far, tante og jenta
selv. Det var en meget bekymret mor
som møtte meg i døren. Hun visste
ikke hva hun skulle gjøre med datteren sin. Hennes åtteåring ville ikke
høre på henne. Det eneste hun ville,
var bare å se på TV. Selv mens leksene ble gjort, sto apparatet på. Moren
ba meg om å hjelpe henne med å få
skikk på datteren. Hun ville ikke engang spise maten som de andre familiemedlemmene spiste. Etter å ha satt
meg inn i hennes fortvilelse angående
sin datter, skyndte hun seg til jobben.
Jeg satte meg ned med «min» lille
åtteåring. Før vi kunne sette i gang,
måtte jeg kartlegge hennes kunnskapsnivå. Jeg fant fort ut at det var
en oppvakt jentunge jeg hadde med å
gjøre. Problemet var ikke at hun ikke
kunne lese eller regne, noe hun forøvrig er i stand til, men det var konsentrasjonen hennes. Å holde på en
tanke over en lengre periode, var noe
hun slet med.
Det ble mye prating. Den lille
jenteungen hadde mye på hjertet.
Hun var selskapssyk, noe som sikkert
ikke er et ukjent fenomen blant ene-

F
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barn. Jenta fortalte meg at grunnen
til at hun ser så mye på TV, er fordi
hun kjeder seg. «Det er ikke noe
annet å gjøre». «Hva med vennene
dine», spurte jeg. «De bor ikke her»,
var svaret. Jeg fikk vite om de som er
hennes venner på skolen og de som
ikke liker henne. På mitt spørsmål
om hvorfor de misliker henne, var
svaret at hun ikke visste. «De er litt
rare. De bare liker meg ikke», fortalte
hun. «Og av og til sier de stygge ting.»
Men hva de stygge tingene er, ville
hun ikke snakke om. I stedet fortalte
hun meg om hvor dumme pakistanere er som ikke kan si bokstaven «u» og
at pakistansk mat er noe hun ikke
tåler. Jeg spurte henne om hva hun
mente med at hun ikke tåler maten,
og hun fortalte meg da at hun ikke
liker pakistansk mat. «Men det er jo
kjempegodt», sa jeg. «Nei», hun var
bestemt. «Jeg spiser heller kokte
poteter.»
Det er helt opplagt at denne jenta
har problemer med sin identitet, og
dette minner meg om et problem få
snakker om. Tausheten rundt annerledesheten. Å vokse opp med vissheten om at du er forskjellig fra folk
rundt deg uten at noen snakker om
det, forklarer deg det. Som barn går
du rundt og prøver å gjøre ditt beste
for å ikke skille deg ut. Du prøver og
prøver. Likevel blir det aldri bra nok.
Ingen forteller deg hvorfor. Med
alderen finner du etter hvert ut dette
på egenhånd.

Du er annerledes fordi du er brun
og har tilhørighet til en annen verdensdel som ikke er helt akseptert.
Denne kombinasjonen sammenflettet
med islam dømmer deg til en så stor
annerledeshet at mange vil møte deg
med skepsis. Voksne snakker seg i
mellom om dette. Ikke så altfor høyt.
Det er selvfølgelig de færreste som
har lyst til å få rasiststemplet på seg.
Barna fanger opp mye av det som blir
sagt. De får med seg at det er negativt
å være pakistaner, vietnameser, afrikaner og masse annet. De snakker
høyt på vegne av sine foreldre uten å
vite hvor store skadevirkningene kan
være.
Barna i den utsatte kategorien må
ofte lide i ensomhet. Ikke mange
voksne tar dette problemet på alvor.
Rasistisk diskriminering blir ofte sett
på som «vanlig» mobbing og håndteres deretter. Dette er et såpass problemfylt emne at de fleste kvier seg til
å ta det opp. Det foretrekkes at man
forbigår temaet i stillhet. Voksne
glemmer fort at det er vondt å vokse
opp i taushet av alle slag. Men som
storesøster eller mor er det vanskelig
å glemme synet av en liten fireåring i
dusjen som skrubber og skrubber
fordi han har hørt at såpe hjelper mot
alt som er skittent. Det er vondt å se
på hva systematisk diskriminering
av etnisitet kan føre til.
I Norge, hvor det offentlige har
overtatt mye av ansvaret for barna
mens foreldrene er på jobb, er

LESERINNLEGG

Hverdagsrasisme,
hva er det?
«De kommer til Norge og tar fra oss jobbene våre».
Det er slike kommentarer innvandrere blir møtt med
hver dag. Men er det rasisme, eller er det bare uskyldige
kommentarer fra uvitendes side?

trygghet
barnehagen og skolen instanser
som har mye å si i oppdragelsen.
Det er faktisk her de fleste barn
tilbringer mesteparten av sin
hverdag. Her skal de skoleres, og
det er synd at likeverd ikke har
like stor plass som likhet på dagsordenen. Likhetstankegangen er
et flott ideal men ikke på bekostning av likeverdet.
Barnehagen og skolen må være
steder hvor barn kan føle seg
trygge, ikke usikre. Dette må
være steder hvor de små lærer å
bli sikre på seg selv. Det er her
den neste generasjonen må få lov
til å utvikle sine evner i stedet for
å tvinges til å forholde seg til sin
annerledeshet i stillhet. Å få lov til
å lære å bli trygg på sin annerledeshet er noe barn bør få oppleve. De må læres opp i å leve
sammen på grunnlag av ulikhet
og ikke likhet. Vi mennesker er
svært forskjellige og det fører ikke
noe godt med seg hvis man forsøker å legge lokk på dette.
Hva er samfunnet egentlig tjent
med ved å lære sine borgere at
kristendommen er en bedre
religion enn islam? Å fjerne både
livssyns- og morsmålsundervisningen fra skolen er faktisk en
måte å forsterke tausheten på.
Jeg er brun og du er hvit, er forskjeller som ikke kan skjules. Men
det at jeg snakker bengali og er
muslim, er noe som kan endres

på. Ved gradvis å hviske ut min
kulturelle bevissthet, forsøker
man å minimalisere forskjellene.
Dette blir selvfølgelig ikke sagt
høyt, men det praktiseres. Selv
blir jeg sittende igjen med en
følelse av at samfunnet synes jeg
er mindre verdt som menneske.
Som barn prøver man iherdig å
ikke skille seg ut, men dette er
selvsagt forgjeves. Forskjellene er
der allerede. Taushet og trakassering er ikke gode virkemidler for
å gjøre meg og andre til pliktoppfyllende og glade samfunnsborgere. Det fører til utrygghet, fortvilelse, apati, sinne, aggresjon og
mye annet som ikke er godt. Dette
gagner ingen.
Det bør fokuseres på våre
evner, på hvilke gaver livet har
utstyrt oss med, i stedet for å
legge skjul på dem. Å utvikle
barns kreativitet må være viktigere enn å oppdra dem til å tilbe
samme gud eller glemme språket
deres foreldre snakker. Trygghet
fremmer kreativitet. Åpenhet og
toleranse fremmer trygghet. Dette
bør alle barn unnes. Vi får håpe at
dette vil bli vektlagt i fremtiden
slik at det blir færre som må slite
med sin identitet i ung alder på
tilsvarende måte som beskrevet
her.

Det begynner i det små med kommentarer som «jævla
utlending» og «pakkis», for ikke å glemme «svarting».
Men er disse kommentarene så uskyldige? Hvordan tror
du en som får slengt det rett i ansiktet føler seg? Hva kan
gjøres med dette? Ingenting blir gjort, for det er jo bare
«uskyldige» kommentarer. Men er det ikke sånn det
begynner, med kommentarer som dette? Og i verste fall
så ender det med at noen blir drept, slik som to unge
gutter her i Norge. De var uskyldige ofre. Hvem vet hva
de hadde gjennomgått på skolen, på fritidsklubben og på
fotballbanen. De kan jo også ha fått «uskyldige»
kommentarer, «sladra» til læreren, og hørt at læreren
skal snakke med den eleven om hvor stygt det er å si
sånt, også har det kanskje gått i glemmeboken. Helt til
neste gang, og neste gang der igjen… Men hvorfor?
Må det et drap til for at folk skal få øynene opp og se hva
rasismen kan føre til? For kommentarer som «jævla
utlending», som betraktes som «uskyldig», setter spor og
er kanskje begynnelsen til flere kommentarer, slag, overfall og drap. Benjamin og Arve er ikke de første og slik
som det er nå, blir de heller ikke de siste. For hvor lang tid
tar det for eksempel før hele «Benjaminsaken» går i
glemmeboken? Noe må jo kunne gjøres, slik at det ikke
blir glemt, og noe må kunne gjøres for at folk skal forstå
at dette er alvor, ikke bare uskyldige kommentarer. Vi må
hindre at flere uskyldige, som Benjamin og Arve, dør.
Også har du jo den gruppen «rasister» som slenger
kommentarer som «send alle utlendingene ut av landet,
de har ikke noe her å gjøre» og«Norge for nordmenn».
De reiser til utlandet for å bade og sole seg, bli kjent med
kulturen og menneskene, og kommer hjem til Norge og
forteller om den fantastiske tiden de hadde der nede og
om de søte og snille menneskene som tok så godt imot
dem. Men innvandrerne i Norge, nei dem skal vi bare
sende ut, for dem har ingenting å gjøre her… Hmmm…
Dobbeltmoral, er ikke det det kalles? For hvis man ikke
liker «utlendinger», kan man jo bare holde seg i Norge.
Her har man jo tross alt all den fine naturen som er verdt
å se, så da kan jo nordmenn pakke sekkene og dra på
fjelltur, og ikke til «Syden», som utlandet kalles på godt
norsk.
Så, dere der ute, gå inn i dere selv og tenk på hva dere
sier. Tenk på at det dere sier kan sette dype spor hos et
annet menneske for resten av deres liv. Og til dere som
styrer dette landet – det er ikke et uskyldig veiskille vi har
kommet til, det er dønn alvorlig! Dere har et stort ansvar
for å bekjempe all rasismen som finner sted i Norge. Men
vi alminnelige mennesker kan heller ikke ligge på latsiden. Vi må alle og en hver gå inn i oss selv og tenke
over hva vi sier og gjør, selv en dårlig pakkis-vits kan
gjøre vondt.

AV RAHIMA PARVIN
AV BINNAZ SELTEM SAFAK, TROMSØ
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Tamilsk på hjemmebane,

begge deler på skolen
Flerkulturelle skoler er nå et svært vanlig fenomen i Norge.
Du skal befinne deg i på ganske avsidesliggende steder for at
en lærer gjennom sin daglige beskjeftigelse ikke møter en flerkulturell og flerspråklig elev i klasserommet. I forrige utgave av
MiRA-magasinet kunne du lese om Anne Marie Bergstrøm,
sosiallærer ved Galterud ungdomsskole i Drammen. Hun kunne
fortelle hvordan det er å jobbe på en flerkulturell skole, og om de
utfordringer lærere til daglig møter gjennom samhandling med
elever med svært forskjellig bakgrunn.
Illustrasjon: Violet Polsangi

in nysgjerrighet sluttet ikke
her, som flerkulturell person
født og oppvokst med en fot
i hver kultur og språk ønsket jeg å få
svar på noen spørsmål som jeg selv
var svært opptatt av på ungdomsskolen. De voksne snakker så varmt
og fint om multikulturelle skoler og
flerkulturelle miljøer. Hva sier ungdom selv om rasisme, diskriminering
og toleranse og vennskap på tvers av
kulturer og religioner?
Vi skal i dette intervjuet møte ei
ung jente som tilbringer mesteparten
av dagen sin på skolen, en sfære som
er svært viktig for etablering av vennskapsrelasjoner og som bygger
grunnlaget for videre valg i livet.
Kan du fortelle litt om deg selv?
– Jeg heter Ratnes Shanmugappirabu og er 15 år gammel og kommer
fra Sri Lanka. Jeg kom til Norge da
jeg var tre år gammel. Vi bodde først
i Oslo, så flyttet vi til Drammen, hvor
jeg bor nå sammen med min mor, min
far og mine to brødre. En av brødrene
mine går også på Galterud skole.
Hva synes du om å bo i en multikulturell bydel, og å gå på en
multikulturell skole?
– Jeg liker det, man lærer å omgås
andre kulturer og mennesker med
annerledes bakgrunn enn deg selv.
Man lærer like mye, hvis ikke mer,
enn ved å gå på en skole med bare

M
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norske elever. Vi har det bra her,
lærerne gir mye, og vi elevene kommer godt overens. Vi er ca ti elever
med tamilsk bakgrunn på skolen,
og jeg har god kontakt med dem også.
Hva synes du lærerne på en
multikulturell skole bør gjøre for
at alle elevene skal føle seg like?
– Jeg synes lærerne her gjør en god
jobb, de hjelper oss med ting vi har
problemer med. Jeg tror lærere som
jobber ved flerkulturelle skoler må
kunne omgås med mennesker med
forskjellig bakgrunn, de må også
være flink til å lære elever om at dette
er viktig, sier Ratnes. – Spesielt viktig er det at lærerne selv er tolerante
og kan lære oss elever de verdier som
må til for at en slik at det sosiale og
faglige miljøet blir bra.
Hadde du blitt en annerledes
person om du hadde gått på en
skole med bare norske elever?
– Jeg hadde kanskje vært bedre
i norsk, men ville nok ikke ha lært så
mye om andre kulturer og religioner.
Jeg hadde trolig vært mer norsk og
kanskje ikke vært så bevisst over min
flerkulturelle bakgrunn, mener
Ratnes. – Når man omgås mennesker
med forskjellig bakgrunn føler man
seg litt av alt. Vi snakker om hvordan
vi har det hjemme, på skolen blant
slektninger og på fritiden, og jeg
lærer om hvordan de har det ut fra

deres bakgrunn. Egentlig kan jeg si
at jeg er svært heldig som får muligheten til å utvikle meg i et slikt flerkulturelt miljø. Når det gjelder mobbing og diskriminering, er det svært
sjelden det skjer mellom oss unge.
Skjer det, er det helst på fritiden, og
da er det oftest eldre mennesker som
er diskriminerende. Det er synd at
voksne mennesker kan oppføre seg
slik, men slik er det bare. Jeg tror det
kommer av at de ofte har lite kjennskap til andre kulturer og levesett.
Tror du det blir mindre rasisme
etter hvert, og at unge mennesker
er mer tolerante ovenfor det som
er annerledes?
– Ja absolutt, sier hun ganske sikker, og fortsetter: – Tidligere var det
kanskje ikke vanlig å ha en pakistansk eller tyrkisk elev i klassen, men nå
er dette vanlig. Man lærer å omgås, og
jeg tror det vil bli bedre og bedre. Man
blir kjent med mange forskjellige mennesker. Det bor jo mange innvandrere
her, og folk blir vant til å leve i et flerkulturelt miljø. Gjennom kommunikasjon vil man forstå andre kulturer, da
vil det også bli mindre rasisme! Hvis
en person forteller meg noe annerledes, og jeg har kjennskap til den personens bakgrunn vil jeg forstå det, hvis
ikke forblir det bare rart! Unge mennesker synes det er spennende å høre
og lære om det som er annerledes.

Hvorfor tror du det finnes
rasisme i samfunnet?
– Slik har det alltid vært, tror jeg,
mener Ratnes. – Man er redd for det
som er annerledes. Jeg tror ikke
rasisme bare er at en hvit person ikke
liker en svart person, det kan gå den
andre veien også, og dette er like mye
rasisme. Her i Norge hører vi mest
om nordmenn som ikke tolererer
innvandrere, men mange minoriteter
har like mange fordommer mot
nordmenn som nordmenn har mot
minoriteter.
Hvilken oppfatning tror du
elever med forskjellig bakgrunn
har til hverandre?
– Det spørs, jeg har mange pakistanske venner, og det går bra. Vi har
jo forskjellige religioner og oppdragelse, så vi er mest sammen med de vi
synes er mest lik oss selv som person.
Jeg tror for eksempel at også norske
jenter har regler for hva de får lov til
og ikke lov til. De får kanskje lov til å
være lengre ute enn meg, men hvis
jeg må hjem kl 21.00, har de sine
tider de må holde. Det er jo forskjellige ting vi får lov til hjemme, da er
det naturlig for meg å omgås venner
som har like regler og grenser som
meg. For meg er det ikke nasjonalitet
eller religion som ligger til grunn når
det gjelder venner, men heller
personlighet og om jeg kommer godt
overens med personen. Samtidig har
jeg mer til felles med mine tamilske
venner, noe jeg tror er naturlig. Jeg
identifiserer meg mer med dem enn
med andre venner, med dem kan jeg
snakke om nesten alt. På en måte er
det enklere, vi vet hvordan familien,
kulturen og religionen er. Vi trenger
ikke å forklare hele tiden, sier
Ratnes.
Snakker du norsk eller tamilsk
med dine tamilske venner?
– Mest norsk, men så kommer det
noen fraser på tamilsk innimellom.
Foreldrene våre liker ikke dette, de
vil at vi skal snakke tamilsk når vi er
hjemme. Jeg er jo ikke så veldig flink
i tamilsk, så det er lettere for meg å
kommunisere på norsk.
Hvordan er det å måtte forholde
seg til både norsk og tamilsk
kultur og samtidig ikke bryte med
verken det norske eller tamilske?
– Hjemme er jeg mest tamilsk.
På skolen er jeg begge deler, det er
greit for meg, sier Ratnes. Selv om jeg
går med norske klær, føler jeg meg
tamilsk innvendig. Jeg har en norsk
del og en tamilsk del, føler ikke at jeg
trenger å velge. Hvis jeg hadde vært
bare norsk ville det si at jeg ikke

hadde mulighet til å lære å leve etter
to kulturer på samme måte som nå.
Jeg har lært å være tamil og være
norsk, og kan to språk jeg kan bruke!
Det er mye fokusering rundt
minoritetsungdom og ekteskap,
er dette noe dere snakker om blant
venner?
– Vi snakker om det i perioder,
men det er ikke noe vi er opptatt av
hele tiden. Det blir et tema hvis det
har stått noe i avisene eller vært et
innslag om det på TV. Først da er det
mye snakk om hvordan det er hos oss,
om vi får velge ektefelle selv, eller om
det er foreldrene som velger for sine
barn, forteller Ratnes.
Er det noen blant dine venner
som tror de kommer til å bli giftet
bort?
– Jeg har hørt om det, men vi har
aldri snakket om hva en kan gjøre
eller hvordan det vil bli. Det jeg er
mest opptatt av er hvordan foreldre
kan tvinge sine barn til å inngå
ekteskap med noen de ikke ønsker å
dele sitt liv med. Det må jo være
bedre at deres barn er lykkelige enn
ulykkelige. Tvangsekteskap er
ulovlig etter norsk lov og i de fleste
religioner, derfor må man jobbe med
å informere ungdom om at dette er

ulovlig. Man kan for eksempel holde
foredrag på skolen. Ungdom får
dermed informasjon, men man må
ikke glemme foreldrene. Det vil
kanskje være noe vanskelig å nå
foreldregenerasjonen via foredragsvirksomhet, men da må de som er
ansvarlig finne andre metoder å nå
dem på. Ratnes forteller videre at
hvis hun hadde beslutningsrett ville
hun ha sørget for at informasjon
hadde nådd ut til alle berørte parter,
både ungdommen og deres foreldre.
MiRA-magasinet spør Ratnes om
hennes syn på arrangerte ekteskap.
– Det er stor forskjell på arrangerte
ekteskap og tvangsekteskap, sier hun
bestemt. Når man arrangerer et
ekteskap betyr det at jenta og gutten
ønsker å gifte seg med hverandre.
De blir kjent med hverandre, og liker
de ikke hverandre så sier de ifra! Det
fantes jo arrangerte ekteskap i Norge
også, men nå er det mer vanlig med
kjærlighetsekteskap. Det er viktig
å respektere ungdom som velger å
inngå et arrangert ekteskap,
avslutter Ratnes.
AV MELTEM SAFAK
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- Du skal

inn i krigen
sa min
I fjellområdene i Nord-Pakistan, og særlig i Gilgit og Balti, bor
den største gruppen urbefolkning i Pakistan. De bor i Hindukush,
Karakoran og Himalayas under vanskelige leveforhold. Kvinners
stilling i disse områdene er svært problematisk. Kvinner blir fortsatt betraktet som mannens og familiens eiendom, og blir nektet
utdanning, arbeid og andre rettigheter i kulturens, religionens og
tradisjonens navn. Fra disse forholdene kjemper kvinner som
Dr Parveen Ashraf seg frem og vil bane veien for andre.
1960-årene besøkte en kanadiskindisk kvinnelig lege nordområdene i Pakistan for å se på kvinners
situasjon og gi medisinsk bistand.
Lite visste hun om at reisen hennes
ville ha en slik påvirkning på de som
møtte henne at en kvinne der og da
bestemte seg for at hun skulle gjøre
alt som sto i hennes makt for at
hennes egen datter skulle bli like
dyktig og selvstendig som denne
legen. Denne kvinnen var Dr Parveen
Ashrafs mor. Parveen er Hunzadalens første kvinne med høyere
utdanning og stedets første kvinnelige lege. Hun er engasjert i politikken, og har startet Mountain Women
Development Organisation, som
arbeider for å sikre kvinners rettigheter i nordområdene i Pakistan.

I

Foreldrene mine ga meg sjansen
«Mine foreldre har gitt meg muligheten til å bli den jeg er i dag», forteller
Dr Parveen Ashraf til MiRA-magasinet. «Min far besøkte før Pakistans
selvstendighet det som ble India, og
han så og erfarte kvinner som var
aktive deltakere av samfunnet, som
kunne lese og skrive, som jobbet og tok
utdannelse. Da han returnerte til
24
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hjemstedet vårt var han overbevist
om at også kvinner måtte få mulighet
til å ta en utdannelse. Foreldrene
mine bodde da i Gilgit, men faren min
mente at landområdet hans ikke var
egnet til å bygge opp en utdanningsinstitusjon. De tok derfor med seg
alt sitt jordiske gods og gikk til fots til
Hunza med barna sine og etablerte
seg der.»
Parveen er nest eldst i en søskenflokk på fire. Hennes mors generasjon
opplevde fattigdom og kvinneundertrykkelse på en enda grovere måte.
På den tiden gjorde kvinner jobben
til dyr.
Folk hadde esler som arbeidsdyr,
men kvinnene måtte allikevel
arbeide hardt med transportering
av jordbruksvarer og på åkrene med
gjødsling og innhøsting. «Moren min
fødte sin første sønn alene. Hun
hadde store smerter, og det var ingen
mat i huset. Faren min var borte,
og hun var uten mat i fire dager.»
Det var en skam for kvinner å be om
noe på den tiden. Til slutt stjal moren
noen epler som var ment som mat for
kuene. «Hun var så skamfull at hun
gravde ned restene så ingen skulle se
hva hun hadde gjort. Kvinner skulle

klare alt selv», sier Parveen. Fattigdommen var så stor at den lille maten
som var ble servert til mennene.
Parveens mor var den første
kvinnelige læreren i Hunza, hun ble
lært opp av Parveens far, og begynte
å undervise andre kvinner i huset.
Da Parveen ble født i 1963 hadde
foreldrene allerede startet jenteskolen hvor hun naturligvis begynte.
Ti år senere hørte moren om et
stipend som ble utlyst på en internatskole i Karachi. Hun søkte om plass
til Parveen. Mange innflytelsesrike
familier i byen ble tilbudt plass, men
de ville ikke sende jentene sine bort
til fremmede omgivelser. «Min mor
sto på for å få meg inn, og jeg var bare
ti år da jeg ble sendt på internatskolen», sier Parveen med et lite
sukk. «Faren min var redd jeg ikke
ville greie det fordi jeg var så ung og
knyttet til familien, men moren min
sa at jeg ville klare det fordi jeg var
hennes datter. Hun solgte noe av den
fattige høsten fra åkrene våre for å få
penger til å kjøpe klær til meg.
De hadde ikke råd til å følge meg
helt til Karachi, og på grunn av
motstanden fra slekt og lokalsamfunnet turte de ikke å sende noen
av familien med meg.» Til slutt
overtalte de et lokalt rådsmedlem til
å ta med Parveen til Karachi.
Parveens mor var så bestemt på å
forberede datteren for å lykkes i sin
vanskelige ferd i livet at hun fortalte
Parveen før hun dro at «Du skal inn
i krigen nå min kjære datter-jehad.
Hvis du savner oss eller gråter over
din far eller meg, vil du ikke vinne
krigen». Krigen gjaldt kvinners mer
fremtredende plass i samfunnet.

nå
,
mor
En uavbrutt kamp
Den store kontrasten mellom storbyen Karachi og den lille Hunzadalen
skremte ikke Parveen, som var klar
for utfordringene hun ville møte.
«Jeg husker godt overraskelsen over
at kvinner gikk med høyhælte sko og
synet av sola som steg opp over horisonten. Jeg ble tatt veldig godt i mot
på internatskolen, for alle så på min
mor som en partner i likestillingsarbeidet som foregikk i Pakistan på den
tiden. Hver gang jeg følte en trang til
å gråte fordi jeg savnet foreldrene
mine tenkte jeg på at det ville gjøre
min mor veldig skamfull hvis jeg kom
tilbake, så jeg greide å la være»,
forteller Parveen med tårer i øyene.
Hun ble fremstilt som et eksempel på
en som ikke hadde hjemlengsel når
det kom nye jenter til internatet.
«Det gikk fem år før jeg reiste hjem
på besøk, for jeg var redd for at
moren min skulle bli helt utstøtt av
samfunnet når folk ble minnet om at
hun hadde sendt sin datter alene på
skole i Karachi», sier Parveen.
I følge Parveen ga hennes egen
utdanning en slags dominoeffekt.
«Min mors fetter kom for å besøke
meg da jeg hadde bodd to år i
Karachi. Jeg tok i mot ham i skoleuniformen, med skjørt, bluse og
høyhælte sko, og tiltalte ham respektfullt. Han ble så fascinert av det han
så at han umiddelbart sendte sin
datter til den samme skolen. Hun er
nå også blitt lege, og hun holder på å
spesialisere seg. Etter at jeg hadde
vært der i fem år var det åtte andre
jenter der.»
Kontrastene ble synliggjort gang
på gang. Da Parveen reiste tilbake på
besøk til Hunza ble det litt av et opp-

«Du skal inn i krigen nå min kjære datter-jehad.
Hvis du savner oss eller gråter over
din far eller meg, vil du ikke vinne krigen
– krigen om kvinnenes plass i samfunnet.»
MIRA MAGASINET
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Fotos: Fakhra Salimi

styr på flyplassen. «Jeg var vant til å
gå med shorts og skjørt i Karachi,
men straks min mor så meg dekket
hun til kroppen og ansiktet mitt. Jeg
dro kledningen vekk fra ansiktet,
hun dro den ned igjen.» Moren hadde
flere søvnløse netter før Parveen
skulle komme, og hun klemte datteren sin hele tiden. «Jeg hadde fortrengt følelsene mine så mye at jeg
fikk problemer å vise hvor glad jeg er
i henne. Selv om jeg hadde savnet
henne greide jeg ikke å vise det. Jeg
var så redd for hva folk skulle synes
om meg», sier Parveen.
I løpet av den tiden hun var i
Karachi snakket Parveen ikke sitt
morsmål, for det var ikke mange
andre som snakket det språket. Hun
fikk derfor problemer med språket
sitt. «Da jeg var i landsbyen snakket
jeg lite, og holdt meg for meg selv
mens jeg gråt av frykt for hva alle
syntes om meg. Jeg var påpasselig
med å jobbe på åkrene og bære vann,
alt sånt, for å vise at jeg var lik de
andre jentene. Jeg ville ikke at folk
skulle synes at utdanning var ødeleggende for jenter. Etter hvert begynte
folk å be meg om å holde foredrag for
kvinner. Jeg snakket om hvordan
kvinners utdannelse ikke tok noe fra
samfunnet, men tvert i mot satte oss
i stand til å være mer effektive og
dyktige sammen.» Parveens familie
26
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gjorde Hunzadalen til en foregangsby
for kvinnelig utdanning.

Jeg ville studere mer
Som en markant student skrev
Parveen spalter og artikler i avisene
og debatterte mye om kvinners rettigheter. Hun ville fortsette å studere og
få enda mer ut av livet. Landsbyfolket ville at hun skulle slutte med
videre utdanning og heller undervise
på skolen. «De ville at jeg skulle bli
som min mor, men jeg ville mer, så
jeg ba moren min om å få fortsette
studiene og fikk lov til det», forteller
Parveen. Hun søkte om å komme inn
på medisinstudiene i Fatinmah Jinah
Medical College i Lahore, på en av de
fem plassene som var reservert for
studenter fra nordområdene. Hennes
slektninger gjorde alt for å sabotere
for henne. De tok papirene hennes fra
inntakskontoret, skjelte ut foreldrene
som lot henne søke, og de fikk broren
til å true henne. «Det som hjalp meg
var rådet fra moren min om at jeg er
i krig, og jeg må vinne.»
«Det året jeg ventet på å komme
inn på college var forferdelig», sier
Parveen. «Da jeg ba min far om å gi
sin velsignelse til min videre studieplan, fortalte han meg hvor vanskelig
det ville bli, både økonomisk, sosialt
og psykisk. Jeg ba ham om å la meg
prøve. Til slutt bestemte jeg meg for

å reise til Lahore for å ta medisinutdannelsen min uansett om jeg fikk
hans velsignelse eller ikke. Jeg ville
vise at alt er mulig når man har
viljen. I Pakistan kunne ikke jenter
ta vanlige jobber for å skaffe penger
til sin egen utdanning, så jeg hadde
det veldig vanskelig økonomisk. En
kvinne i England hørte om min kamp
og adopterte meg slik at hun sendte
meg penger hvert år for at jeg skulle
kunne fortsette utdannelsen min».

Arbeid og politikk
Parveen hadde andre planer enn kun
å være en allmennpraktiserende lege
i landsbyen. Da hun var ferdig med
utdannelsen reiste hun tilbake til
nordområdene og etablerte etter
hvert en utdanningsinstitusjon i
samarbeid med lokalsamfunnet. De
hadde til da utviklet stor respekt for
henne, og det var blitt ganske vanlig
for kvinner å ta utdannelse. «Da
faren min lå på sykehuset før han
døde ba han meg om unnskyldning
fordi han hadde bedt meg slutte på
skolen. Han sa jeg hadde hatt rett.
For første gang i sitt liv viste han
noen følelsene sine.»
Parveen har vært engasjert i
kvinners stilling og har konsentrert
seg om sosiale spørsmål i mange år
nå. Hun er også engasjert innen
politikken. Hun konstaterer at det

etter hvert har blitt flere kvinnelige
leger i Hunzadalen, og man trenger
også kvinner i andre synlige posisjoner. Politikken er en av de viktigste
sfærer hvor kvinner fra nordområdene må komme inn. I 1994 var det valg
i Pakistan, og Parveen fikk en forespørsel om å stille til valg på en av de
fremste politiske partienes liste,
Pakistan Peoples Party. «Folk kom til
meg og spurte om jeg gjennom min
deltagelse kunne bidra til å få flere
kvinner i politikken», sier Parveen.
«Jeg sa først nei fordi jeg var redd for
å mislykkes, og for hva som kunne
skje, men de greide til slutt å overtale
meg til å stille. Jeg ble valgt inn i
regjeringen, til et av de to setene som
var reservert for kvinner. Det lokale
rådet hadde flere komiteer hvor jeg
var med, og jeg holdt mitt løfte om å
kjempe for kvinner. Jeg jobbet for
utdannelse for jenter, for å få dem til
å delta i samfunnet, til og med i politistyrken», forteller Parveen stolt.
I nordområdene er kvinner fortsatt
betraktet som eiendommen til
mannen, og det er slik at hvis ektemannen dør blir kvinnen tilgjengelig
for ektemannens bror, eller den
nærmeste mannlige slektningen.
Hvis det ikke finnes noen, kan
kvinnens sønner selge henne til noen
andre. Parveen forteller at det finnes
et uttrykk som sier «Hun er en

kvinne, selg henne for et esel». Dette
er på vei til å bli forandret nå, men
det eksisterer fortsatt salg og kjøp
av kvinner. «Så lenge det finnes
fattigdom vil dette eksistere»,
mener Parveen.
Parveen jobber for å endre holdningene til kvinner, og stanse utnyttelsen av dem. «Vi arrangerer møter,
seminarer og workshops for kvinner»,
sier hun. «Etter en stor konferanse vi
holdt i 1998 ble en kvinne kidnappet
og vi arrangerte en streik. Da ble
samfunnet oppmerksom på hva som
skjer, og for første gang var det motstand i folket mot dette. Jeg vil gjerne
fortsette arbeidet vi gjør for å bedre
kvinners stilling, for jeg ser at det
hjelper, det har en effekt blant folk
– og husk vi kvinner er fortsatt i krig
mot mannssamfunnet», avslutter
Parveen.
AV FAKHRA SALIMI

«… det eksisterer fortsatt salg og kjøp
av kvinner – så lenge det finnes fattigdom
vil dette eksistere.»
MIRA MAGASINET
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Til døden skiller oss ad
– Ekteskap og skilsmisse i norsk lovgivning og islamsk rettspraksis

filmkroken

Tre år etter at MiRA-Senteret dannet Ressursgruppa for råd og veiledning i familie- og kvinnerelaterte religionsspørsmål presenteres nå
arbeidet i rapporten Til døden skiller oss ad – Ekteskap og skilsmisse
norsk lovgivning og i islamsk rettspraksis. Hovedmålsettingen for
Ressursgruppa har vært:
• å samle faglig kompetanse i forhold til problemstillinger rundt ekteskap, skilsmisse, omsorg for barn og økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd
• å fungere som en rådgivende og kompetanseinnehavende kanal i saker av religiøs art
• å arbeide for å påvirke de lovgivende instanser
i Norge for å sikre rettighetene til minoritetskvinner som opplever konflikter i forbindelse
med religionsrelaterte familiespørsmål.
Rapporten er en svært anvendelig veiledningshåndbok for alle som jobber med kvinne- og familierelaterte religionsspørsmål til daglig. Håndboka
inkluderer både juridiske, religiøse og samfunnsmessige perspektiver som gjør den nyttig i spørsmålstillinger innenfor ekteskap og skilsmisse muslimske kvinner og familier kan møte i Norge.
Sammensetningen av ressursgruppa og de erfaringer MiRA-Senteret har gjort gjennom direkte kontakt med muslimske kvinner og deres opplevelser
i konkrete saker gjør rapporten troverdig og direkte i
tale. Heftet gjennomgår i detaljer islamsk rett og norsk
lovgivning, og hver og en av fagpersonene i ressursgruppa har bidratt med sin relevante kompetanse.

Kvinner og lovverket
Gjennom problemstillinger som bigami og tvangsekteskap har man i
senere tid sett at muslimske kvinner ikke nødvendigvis har kjennskap til
sine rettigheter innenfor norsk lov eller islams rettspraksis, dette tyder
på at man ikke når frem med den essensielle informasjonen. Til døden
skiller oss ad viser både en flerdimensjonal analyse av minoritetskvinners rettigheter i Norge, men samtidig et religiøst aspekt som lenge
har vært savnet i kvinne- og familierelaterte religionsspørsmål i Norge.
Spørsmål som for eksempel «Tillater islam tvangsekteskap?» tas opp, og gjennom presentasjon og gjennomgang av islamsk rettspraksis og norsk lovgivning
ser vi at dette ikke er tillatt verken i noen av de fire
lovskolene i islam eller i norsk lovgivning. Samtidig
gjøres det rede for hvorfor og hvordan noen kulturelle
aspekter spiller inn og hvorfor begreper som tvangsekteskap og arrangerte ekteskap forveksles i et vestlig perspektiv.
Både islam og ekteskap, inngåelse av ekteskap
(igjen i forhold til hva de fire lovskolene anbefaler og
tillater) og valg av partner er overskrifter vi møter i
rapporten. Erfaringer utenfra har også blitt innhentet og dermed får leserne en bredere forståelse for
aktuelle problemstillinger som kan oppstå innen
religionsrelaterte spørsmål for kvinner bosatt i
Norge eller andre europeiske land.
AV MELTEM SAFAK

Jalla! Jalla!
– om kjærlighet, vennskap, pruting og guttestreker, men ikke relatert til min eller din kultur
Vi har den siste tiden fått servert etnisk humor gjennom forskjellige kanaler. Denne humoren har ofte tatt utgangspunkt i kebabsjapper, konflikter
mellom «første generasjon arbeidsimmigranter» som skal spare opp
penger til traktor i hjembygda og gjenforenes med sine landsmenn, og
deres barn som har blitt for vestlige. Vi har fått servert humor som har gått
på bekostning av kulturelle koder, helst tolket av og for storsamfunnets
befolkning. Samtidig har det hele blitt pakket inn i en selvhøytidelig og
politisk korrekthet.
Jalla! Jalla! kunne lett ha blitt et tilskudd til denne type humor, men med
den familiære og lune tilnærmingen får vi servert en film stappfull av etnisk
humor på en svært nyansert og ungdommelig måte. Filmregissør Josef
Fares har selv minoritetsbakgrunn, med solid bakgrunn fra regilinjen ved
Dramatiske Instituttet i Sverige. Men det er ingen grunn til å tro at Josef
Fares kun er et etnisk alibi i den svenske filmverdenen, tvert imot har denne
regissøren gode kort til å gjøre det bra innen andre typer film også.
Hendelsen foregår i Sverige, men historien kunne like gjerne vært spunnet rundt en minoritetsungdoms liv her i Norge. Jalla! Jalla! som på arabisk
betyr «kom igjen», handler om bestekompisene Måns og Roro som jobber
sammen i parkvesenet. Begge sliter med sitt, men stiller gjerne opp for
hverandre i vanskelige spørsmål. Svensk-libanesiske Roro lever tilsynelatende lykkelig med sin familie. Men et viktig aber i livet hans er at familien,
med farmor i spissen, ønsker å se ham gift med ei libanesisk jente. Dette
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bidrar til at hans svenske kjæreste ikke kan komme
ut av «skapet», men forblir hans hemmelige pikevenn. Måns på sin side plages med manndommen,
og han og kjæresten prøver noen utradisjonelle
metoder for å løse det noe pinlige problemet.
Sammen danner hovedpersonenes problemer
noen svært komiske scener, deriblant svenske
Måns sitt møte med den libanesiske manndomsprøven, og Roros møte med
svensk fengselsvesen. Situasjonen topper seg da Yasemin, Roros families
utvalgte, kommer inn i bildet. De to flerkulturelle ungdommene finner ut at
de skal føre begge familiene bak lyset og si at de aksepterer det arrangerte ekteskapet mens de prøver å finne en god løsning for begge. Vips er
Yasemin Roros kusine for resten av offentligheten, og flere potensielle kjærlighetsforhold skapes.
Jalla! Jalla! er en film mange, spesielt minoritetsungdom, vil gjenkjenne seg i. Generasjonskonflikter og vennskap og kjærlighet på kryss av
etnisk og religiøs bakgrunn skaper en fin ramme rundt filmen, samtidig som
den sørger for en flersidig presentasjon av det pluralistiske ungdomsmiljøet som har tatt form i Vest-Europa de siste årene.
Jalla! Jalla!
Sverige 2000. Regissør: Josef Fares

AV MELTEM SAFAK
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Hvor står vi i dag: Kampen for et rettferdig samfunn

«Imagine living in a world where there is no domination, where females and males are not alike or even always equal, but where a vision
of mutuality is the ethos shaping out interaction. Imagine living in a world where we can all be who we are, a world of peace and possibility.
Feminist revolution alone will not create such a world; we need to end racism, class elitism, imperialism.»
bell hooks, Feminism is for Everybody
bell hooks er en av vår tids mest produktive fagbokforfattere. Hun skriver ikke bare mye, men
hun forfatter bøker som er svært viktige, og som
er kritiske til det såkalte velferdssamfunnet. bell
hooks skriver om kulturelle skiftninger, rasisme,
kjønn og seksualitet samt andre samfunnsrelaterte temaer. De fleste av hennes bøker vekker
bred debatt, og blir mye omtalt i mediene.
I fjor utkom to bøker av bell hooks, Feminism is
for Everybody: Passionate Politics, som er en
slags håndbok, en «feminisme for begynnere», og
Where We Stand: Class Matters. Where We
Stand drøfter hvor viktig klassekampen fortsatt er
i dagens samfunn, hvor alle i utgangspunktet skal
ha like muligheter, men hvor klasseskillene fortsatt styrer menneskenes utviklingsmuligheter.
Feminism is for Everybody tar opp historikken
rundt kvinnebevegelsens oppstart og dens kampsaker og feministiske ideologi. Boka omhandler
også den teoretiske og praktiske betydningen av
feminisme.
Boka Feminism is for Everybody er en innføring i feminisme, og en svært viktig bok for alle
som ønsker å forstå de ideologiske sidene av
feminisme, og hvordan man aktivt kan bruke feminisme i hverdagen. bell hooks sier i boka at feministisk politikk har som mål å stanse undertrykkelsen slik at vi kan befris til å være den vi er, til å
leve liv hvor vi hyller rettferdighet, hvor vi kan leve
i fred. Feminisme er for alle, mener forfatteren.
Den bør leses for å se det aktuelle i feminismen,
og for å forstå at feminisme ikke bare dreier seg
om kvinners rett til å ta arbeid utenfor hjemmet
eller til lik lønn som menn.
Where We Stand ble ikke særlig omtalt i mediene, selv om den setter søkelyset på en svært viktig samfunnsutvikling. bell hooks mener at tausheten rundt denne boka viser hvor aktuell klassekampen fortsatt er, og hvor sårt dette temaet er å
debattere offentlig. I boka drøfter bell hooks
dagens virkelighet, hvor vi ser de store forskjellene mellom rike og fattige. Det finnes mange
bostedsløse, arbeidsledigheten er stor, fattigdommen øker, vi ser flere tiggere, og gapet mellom de rike og de fattige øker stadig. bell hooks
mener at vi allikevel ikke har satt dette i en sammenheng som ville tilsi en bred organisering mot
klasseskillene i samfunnet. Denne organiseringen mangler, og i hverdagen mangler kritikken mot
den kapitalistiske grådigheten som stadig øker
rundt oss.
Forfatteren kommenterer segregeringen som
viser seg ved at fattige samles i egen områder,
mens de rike holder seg i sine bydeler. Hun kaller
det «gated communities», lukkede samfunn.
Disse samfunnene er avstengt med billedlige
gjerder og murer, og de rike beskytter sin rikdom
i egne samfunn. bell hooks påpeker også at en del
svarte etter hvert har blitt velstående og flyttet inn

i de rike områdene, hvor mange hvite respekterer
sine svarte venner og det multikulturelle samfunnet. Allikevel finnes det en redsel hos de rike hvite
for de svartes tilstedeværelse, deres fattige venner og slektninger, og muligheten for at eiendommene skal synke i verdi med deres nærvær.
Hun forteller også om hvordan hun selv blir
mottatt av de ansatte i dyre forretninger i New
York. Selv om hun har pene, trendy klær og går
sammen med en hvit venninne, merker hun en
annen talemåte og en annen holdning til henne
selv i forhold til måten venninnen blir mottatt på.
bell hooks spør seg selv hvem som har handlekraft til å shoppe i disse dyre butikkene, hvem er
de sterkeste forbrukerne? Det er den rike overklassen og middelklassen, og klasseskillet kommer tydelig til syne. Hun understreker dermed at
det ikke bare er et rasespørsmål, men at klasse er
av størst betydning.
Ungdom og klasseforskjeller drøftes i et meget
interessant kapittel i Where
We Stand, under overskriften «The Me-Me Class».
bell hooks kaller ungdommen de unge og hensynsløse, og deres liv er sentrert
rundt forbruk og materialisme, som er basis for deres
handlinger. Hun mener at
hele verden er de unges
handlesenter. Både TVserier og ungdomsfilmer viser en annen
verden som ikke har klasseskiller fordi det
å tilhøre en lavere klasse er skamfullt.
Mediene, og særlig markedsføringen,
forteller de unge at det er de materielle tingene
som betyr noe i livet. Ironisk nok skaper den kommersielle verdenen et symbolsk, klasseløst samfunn hvor verdiene er de samme for alle uansett
rase, kjønn- eller klassebakgrunn. bell hooks
mener at markedsføringen og reklameverdenen
har skapt en verden hvor virkelighetens forskjeller ikke eksisterer, og hvor ungdom kan leve uten
rasisme, kjønn- eller klasseskiller. Hun mener
også at dagens unge gjør lite for å endre virkelighetens verden. For å konfrontere rase- og klassespørsmål kreves det en individuell smerte og
aggresjon som mangler fordi de unge blir fortalt
at det kun er fattige, undertrykte og tapere i samfunnet som føler slik. Det som skjer er i følge bell
hooks at når sinnet og smerten ikke brukes konstruktivt, blir det for de unge en farlig utvikling mot
selvmord, gjengdannelser, narkotikamisbruk etc.
bell hooks mener at den medieskapte fantasiverdenen hvor alt er mulig bare man har penger fører
til desillusjonerte, destruktive unge som ikke
klarer å håndtere sin egen situasjon.
bell hooks mener de unges vrangbilde av sam-

funnet kan rettes opp gjennom en utdannelse
som kan fortelle barn allerede når de er små og
har begynt å bli en del av den kapitalistiske forbruksverdenen at det finnes andre verdier som er
viktige. De må få vite at det finnes bevegelser som
er opptatt av likhet og rettferdighet, at det finnes
miljøorganisasjoner, ungdom som kjemper mot
rasisme og for fred. Disse bevegelsene og menneskene er i fåtall, men håpet finnes.
bell hooks sier i boka at kjønns- og rasespørsmål har vært svært viktige for å synliggjøre og forbedre svarte og særlig svarte kvinners levekår,
men at klassekampen nå må skjerpes for å stanse fattigdomsspiralen som de svarte lever i. Hun
mener at svarte menn og kvinner fra alle raser nå
er de fattigste av alle. Å diskutere klasse er ofte
pinlig for middelklassen og overklassen, mener
bell hooks. Utviklingen av en velferdsstat har gjort
at man ser på de fattige som et problem, noe
som er til hinder for velferdsstaten. Forfatteren mener at klassespørsmålet er like alvorlig som fattigdomsspørsmålet, og like viktig
som kampen for likestilling og mot rasisme.
Hun understreker i boka at hun
mener det er enda viktigere i dag enn det var for
noen tiår siden, og vi må
bryte tausheten og begynne å snakke høyt om klassesamfunnet og hvor vi står i
dag. Where We Stand krever at en verden med ufattelige rikdommer og ressurser
må begynne å drøfte hvordan
godene skal deles, hvordan
rettferdigheten kan virkeliggjøres i det offentlige og private liv.
Begge bøkene anbefales sterkt, og spesielt er
det viktig at vi i Norge drøfter klassespørsmålet.
Vi ser at de fattigste, og de som utfyller den
nederste klassen i samfunnet, er innvandrerne i
dagens Norge, og særlig kvinnene. I stedet for å
utvikle snillismen, klage over manglende språkkunnskaper, kriminalitet osv, er det av vesentlig
betydning at vi forsøker å forstå de mekanismer i
samfunnet som skaper underklasser, og hvordan
klasseskillene eksisterer i dagens Norge. Where
We Stand er en viktig debattbok som krever et
oppgjør med verdens kapitalistiske samfunn. Vi
må også ta del i denne debatten.
AV FAKHRA SALIMI

bell hooks
Feminism is for Everybody: Passionate Politics,
South End Press 2000
Where We Stand: Class Matters,
Routledge 2000
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Black White and Jewish – Historien om et kjærlighetsbarn
«I have never been at home in my body. Not in its color, not in its size or shape. Not in its strange, unique conglomeration of organic forms and
wavy lines. In the mirror, I am always too pale, too pasty, not honey-colored, not the glamorous-sounding cafe au lait. My breasts are always too
small, my thighs too fat, my gait inelegant, my neck too long. There is an awkwardness in my body, a lack of grace, as if racial mix, the two sides
coming together in my body have yet to reconcile» (s. 253).
Unge Rebecca Walker deler sine erfaringer og
tanker med oss i sin selvbiografi Black White
and Jewish. Boka er en sterk skildring av et
barns oppvekst, et barn født i sekstiårene, et
resultat av borgerettsbevegelsen og kvinnebevegelsen i USA. Hun var et kjærlighetsbarn
mellom en svart kvinne og en
jødisk mann, et barn av kjærlighet mellom raser, av kjærlighet til frihet og livet. Hun
ble født som et resultat av
kjærligheten til egen bestemmelse over egne liv.
Walker forteller om sitt liv
og sin oppvekst med foreldrene. Etter hvert som borgerrettsbevegelsen svant hen,
døde også hennes foreldres
forhold, og de ble skilt da hun
var åtte år. Etter det bodde hun
to år hos hver av foreldrene.
Hun ble et bindeledd mellom
den svarte arbeiderklassen,
den svarte kvinnebevegelsen
med kreativitet og engasjement, og den andre verdenen,
en hvit, borgerlig verden med egne rutiner og
miljøer. Walker følte seg fremmed i den borgerlige verdenen til tross for sin tilhørighet til
den, for hun hadde mørk hud. Boka er en vakker skildring av stemningen i den svarte kvinne- og borgerrettsbevegelsen og dens påfølgende tiår. I det nord-amerikanske samfunnet
i dag ser man at rasespørsmålet blir debattert
og lovendringer har funnet sted, integreringsprosesser er igangsatt for minoritetene, og
mange svarte har flyttet seg opp i middelklassen. Allikevel lever svarte og hvite i atskilte
verdener.
Det er svært spennende å lese om hvordan
folk i sekstiårene turte å bryte gjennom murene som separerte disse verdenene for å
komme nærmere hverandre. Mange brydde
seg ikke om raseskillene. Det finnes mange

kjærlighetsbarn som Rebecca Walker, men
hennes fortelling er den første beskrivelsen av
hvordan det var å vokse opp i tiden etter at borgerettsbevegelsen mistet sin innflytelse, og
det hvite USA igjen ledet an. Black White and
Jewish handler om oppveksten, om hvordan
Walker har forsøkt å
finne tilhørighet i begge
sine foreldres historie
og skape sin egen identitet.
Forfatterens livsmønster viser en oppvekst
som var brutt opp i
toårsperioder i vidt forskjellige deler av landet. Walker synliggjør
savnet hun følte ved å
ikke ha en fast tilhørighet noe sted, men å
måtte leve et liv hvor
hun stadig måtte
skape et nytt liv, nye
venner og gjøre nye
familiære og personlige
tilpasninger slik:
«What their decision means is that every
year of my life I have to move, change schools,
shift. My father returns to the life that was
expected of him, marrying a nice Jewish girl
he met as a kid in summer camp, and my mother falls for a Morehouseman, an old sweetheart from her Spelman days. For them there is
return to what is familiar, safe, expected. For
me there is a turning away from all of those
things. Now as I move from place to place,
from Jewish to black, from DC to San Francisco, from status quo middle class to radical
artist bohemia, it is less like jumping from station to station on the same radio dial, and more
like moving from planet to planet between universes that never overlap» (s. 115).
Den stadige flyttingen symboliserer også

den streben som dagens unge mennesker
gjennomgår. Det har utviklet seg en levemåte
gjennom bruddene på tradisjonelle livsmønstre hvor selvrealisering er blitt veldig viktig
både for kvinnen og mannen. Walker beskriver
forholdet til sine foreldre på en slik måte at
man ser datteren som den som tok ansvar for
seg selv og foreldrene, slik at morens og
farens liv og karriere ikke ble hindret av barnets oppvekst. Hun måtte på egen hånd finne
hvem hun selv var, og hun måtte prøve å forstå
hva som skjedde rundt henne. Moren bodde i
fattige, svarte områder med voldsbruk og narkotikamisbruk før hun ble berømt, hvor det var
varme og kjærlighet. Faren bodde i områder
med stor materiell velstand, men med kjølige
menneskelige relasjoner. I boka viser forfatteren en modig fremstilling av sitt liv.
«Houses are temporary containers. Some
walls, a roof, a bathroom. I have exchanged
spaces more times than I can count. I transition easily from neighborhood to neighborhood,
coast to coast. I unpack and pack my belongings, shedding some and picking up others
with ease and economy. (…) Letting go and
holding on, letting go and holding on, this is the
only constant» (s. 165).
Rebecca Walker har en unik og sjelden innsikt, og beskrivelsen av hennes smerte og
lengsler gjør boka veldig spesiell. Mange vil
kunne identifisere seg med hennes opplevelser, og følelsen av å alltid være i transitt og ikke
ha noen tilhørighet. Black White and Jewish er
en nydelig bok, og jeg vil avslutte med hennes
egne, poetiske ord:
«I exist somewhere between black and
white, family and friend. I am flesh and blood,
yes, but I am also ether.»
AV FAKHRA SALIMI

Rebecca Walker
Black White and Jewish:
Autobiography of a Shifting Self,
Routledge 2001

Har du besøkt oss på Internett?
Vi har mye informasjon om forskjellige temaer og aktiviteter samt bestillingsskjema
for rapporter, magasiner og annet på våre hjemmesider.
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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 immigrant and refugee women’s position in society. The MiRA Centre is also a place for selforganisation and has created a space for minority women to define their own realities.
THE MIRA CENTRE OFFERS:
Legal assistance and counselling
The MiRA Centre gives assistance on legal
and social matters to immigrant and refugee
women as well as young girls with minority
backgrounds. These matters may include economical or marital problems, questions of
immigration, legislation and deportations or
conflict within the family.
Networking
The MiRA Resource Centre is the only networking organisation for minority women on
a national and Nordic level. The centre
frequently arranges seminars and conferences for women and young girls where they
discuss the issues related to their current
socio-economic, political and cultural situation. If you wish 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. The MiRA Centre is also a meeting-place for young girls, and has a networkgroup of young girls. They arrange meetings

and seminars about subjects particularly
concerning their situation. The girls mobilise
other girls, and build support groups.
Information
Information is essential to create a solid twoway communication and to create mutual
understanding of cultures and society. Information is also important to develop an insight
of what it means to live in a multi-cultural society and to learn to respect the differences
which exist or arise. The MiRA Centre has
numerous activities and a large information
network, both for minority women and for Norwegians who are interested in these issues.
The centre publishes a magazine and various independent publications which highlight
women and young girls’ situation. We aim to
build a library with documentation of audiovisual and written material for research and
information purposes.
In addition to that, women connected to
the MiRA Centre hold lectures and give cour-

ses to interested institutions, organisations
and others on crucial issues of which they
have specific knowledge and experience.
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.
Despite the limited economic and human
resources we possess, we want MiRA to be
an organisation dedicated to building bridges
between individuals, groups and institutions in
the society, for the improvement of possibilities and living conditions of immigrant
women living in Norway.
If you want more information,
or if you need our help
– can call us on weekdays on 22 11 69 20
or write to us at MiRA-Senteret,
Postboks 1749 Vika, 0121 Oslo, or e-mail:
post@mirasenteret.no

MiRA-Senteret, Postboks 1749 Vika, NO-0121 OSLO, e-mail: post@mirasenteret.no

Nye rapporter fra mira-senteret
KJØNN OG RASISME I ET LIKESTILLINGSPERSPEKTIV
Rapporten Kjønn og rasisme i et likestillingsperspektiv inneholder en samling av foredrag samt utdrag av workshops fra konferansen med samme navn. Konferansen ble arrangert av MiRA-Senteret og Antirasistisk Senter som
et forberedelsesmøte for FNs Verdenskonferanse mot rasisme, rasediskriminering, fremmedfrykt og intoleranse.
Rapporten er en del av det internasjonale arbeidet som føres av organisasjonene frem mot Verdenskonferansen.
Rapporten inneholder et samlet uttrykk av hvordan minoritetskvinners og – jenters situasjon er i Norge og for øvrig
i Europa. MiRA-Senteret håper rapporten Kjønn og rasisme i et likestillingsperspektiv kan bidra til å øke forståelsen
om minoritetskvinners levekår i Norge og andre europeiske land, og samtidig sørge for et nyansert bilde av
minoritetskvinners situasjon i Norge. Rapporten koster kr 100,– (50,– for studenter).
TIL DØDEN SKILLER OSS AD
Til døden skiller oss ad – Ekteskap og skilsmisse i norsk lovgivning og islamsk rettspraksis er avslutningsrapporten fra Ressursgruppa for råd og veiledning i familie- og kvinnerelaterte religionsspørsmål. MiRA-Senteret opprettet
i 1998 Ressursgruppa for råd og veiledning i familie- og kvinnerelaterte religionsspørsmål. Gruppas arbeid er av den
største viktighet for kvinner som sliter med religionsrelaterte familiespørsmål. Den stadige økningen i henvendelser
til MiRA-Senteret, advokater og imamer bekrefter behovet for en faglig instans som kan bidra med målrettet konfliktløsning. Vi ønsker og håper med dette heftet å bidra med informasjon som kan sikre innvandrer- og flyktningkvinners
interesser i det norske samfunnet, og deres rett til å leve sine liv på egne premisser. Rapporten koster kr 150,–.
Alle rapporter og tidligere MiRA-magasin er tilgjengelige via www.mirasenteret.no eller pr telefon 22 11 69 20.
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I feel trapped
Because of the way I live
I’m here and now
People around are yesterday and tomorrow
So I have to leave you all
You’re no good for me
Though you all mean well
Want me no harm
But my stomach tells me it’s enough
Have to face the life on my own
Seek the bottom
So I can enjoy the height
There’s a mission waiting for me
That’s all I know
Once you’ve welcomed life
You can never say no

Viderekopiering er kun tillatt ved
skriftlig tillatelse fra MiRA.

Rahima Parvin

