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eg sitter her dagen etter 11. september og ser på TV. Bilder av det
fallende World Trade Center flimrer foran øynene mine. Jeg ser to enorme tårn ramle sammen, og jeg ser ruinene av Pentagon i Washington. Jeg
forsøker å skifte kanal for å finne ut om
det skjer andre ting i verden. For øyeblikket ser det ut til at verden har stoppet opp. Vi ser bildene om og om igjen,
noen ganger i sakte bevegelse. Det
herjer en sjokktilstand blant mennesker. Terrorhandlingene mot USA blir
gjentatte ganger karakterisert som en
forbrytelse mot menneskeheten. Det
skapes en opprørsstemning hvor hevn
står sentralt.
Jeg stiller meg spørsmål om hva som
gjør at alle rister på hodet når de ser
bildene fra New York. Alle snakker om
terror og om at det har oppstått store
traumer blant folk. Her hjemme gir
norske myndigheter skoler beskjed om
å bearbeide de traumer som har oppstått i kjølevannet av handlingene
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11. september. Folk viser sin sorg ved å
legge blomster ved Den amerikanske
ambassaden, og over hele Norge blir
det holdt ett minutts stillhet for ofrene.
I etterkant av disse tragiske hendelsene har det oppstått et hav av følelsesladede reaksjoner og et enormt engasjement mot terrorisme. Det får meg til
å undres over hva som ligger til grunn
for at mennesker i Europa og USA har
blitt så rørt. Svaret er at mennesker i
Vesten, særlig hvite mennesker,
identifisere seg med ofrene etter terrorhendelsene i New York. Denne identifikasjonen bringer hendelsene nær folk,
og det er skremmende.
I skrivende stund nærmer vi oss
slutten av oktober. TV-bildene flimrer
fortsatt foran øynene mine, men nå er
det bilder fra bombingen av Afghanistan som dominerer TV-skjermen. Vi
ser bilder av tusenvis av mennesker på
flukt. De er nå blitt hjemløse. Vi ser et
stort krigsmaskineri som sender et
bomberegn over Afghanistan og ødelegger det som er igjen å ødelegge.
Dessverre reagerer mange mennesker ikke på samme måte på flammene i
Afghanistan. De identifiserer seg i liten
grad med de fattige, og dermed forblir
handlingene, flammene og menneskene fjerne for dem. Men det gjør de ikke
for afghanere og svarte mennesker
generelt, særlig de med muslimsk bakgrunn verden over. De er imot terroristene, men identifiserer seg med vanlige
afghanere på flukt. Deres hjerter fylles
med smerte når de ser sitt eget folk blir
terrorisert. De ønsker også å legge ned
blomster for ofrene, hvis det fantes et
sted å legge dem. De ønsker at det blir
holdt ett minutts stillhet for alle ofrene
i Afghanistan, men stemningen for å
gjøre det i befolkningen forøvrig er ikke
der. For vi har fått klar beskjed om at
«enten er du med oss, eller så er du
mot oss».

Dette bringer meg videre til et
tankevekkende faktum. Da terrorister bombet New York og Pentagon
var det ingen som visste om at disse
aksjonene ville finne sted. De ble
planlagt i skjul og var en aksjon som
ikke kunne styres eller påvirkes.
Vender vi oss mot aksjonene mot
Afghanistan, styrt av USA og deres
vestlige allierte, ser vi hvor åpenlyst
bombingen finner sted. Aksjonene er
nøye planlagt, og med velsignelse fra
hele den vestlige verdens maktapparat bombarderes landet med den
mest avanserte krigsteknologien som
finnes.
Amerikanere sier ikke lenger at de
bare skal gjøre presisjonsbombinger.
De legger ikke skjul på at bombingen
vil gi sivile tap. Men USA understreker samtidig at tapet vil være
minimalt. Hvor minimalt, spør jeg.
Mindre enn fem tusen? Skal USA
eller den vestlige verden gi menneskene og deres familier noen form for
erstatning? Kan et liv noen gang
erstattes? Finnes det forsikringsselskaper som vil utbetale forsikringspremie for ødelagte eller plyndrede
hus? Hva med naturen? Bombingen
ødelegger ikke bare hus og infrastruktur og tar livet av mennesker og
dyr, men forårsaker også store ødeleggelser i naturen. Den voldsomme
bombingen vil frigjøre giftige gasser
som vil forurense luft og natur. De
gigantiske, rene og fantastiske fjellene vil forurenses av bombingen.
Krigsmaskineriet USA og de allierte
har satt inn for dette formålet har
kostet dem millioner å bygge, og nå
får de endelig brukt dette spektakulære maskineriet.
En militær offiser fra USA ble før
angrepene startet spurt om amerikanske soldater var engstelige for
krigen. Svaret hans var: «They are

excited, some of them have been
training for over 10 years». Nå får de
altså mulighet til å sette krigstreningen ut i livet, og dermed får de
sett resultatet av ti års hard trening.
Så disse soldatene er ikke redde, de
er bare spente! Flere millioner mennesker i den delen av verden som kaller seg sivilisert i dag, hører på dette
og er spente sammen med dem, for de
skal bekjempe den internasjonale
terrorismen, koste hva det koste vil.
Kan noen tenke seg hvor spente
terroristene var da de skulle angripe
amerikanske militære og økonomiske sentra? Hvis de hadde planlagt

og klær. Disse organisasjonene må
kreve at myndigheter frigjør nok
støtte til humanitært arbeid og samtidig stille spørsmålstegn ved hvor
store økonomiske midler som er
brukt til militære formål i forhold til
humanitære formål. De må også stille stater til ansvar for det de gjør i
Afghanistan. På den annen side har
de et ansvar for å mobilisere opinionen til å utfordre regjeringer til å
tenke annerledes.
De som lider mest i krigen er kvinner og barn. Kan Norge tenke seg å ta
imot en del tusen afghanske flyktninger i Norge i stedet for å presse

«…mennesker i Vesten, særlig hvite mennesker, identifisere seg med
ofrene etter terrorhendelsene i New York. Denne identifikasjonen
bringer hendelsene nær folk, og det er skremmende… Dessverre
reagerer mange mennesker ikke på samme måte på flammene i
Afghanistan. De identifiserer seg i liten grad med de fattige, og dermed
forblir handlingene, flammene og menneskene fjerne for dem.»
disse angrepene for åpen scene, slik
USA og de allierte gjør, hvordan ville
verden da ha reagert? Hvis de hadde
brukt samme argumenter som at
målet er å ødelegge amerikanske
militære og økonomiske baser, og
samtidig sagt at det er trist at noen
sivile liv må gå tapt og at de beklager
dette, hva ville den vestlige verden
ha gjort? Jeg blir skremt når jeg
tenker på hvordan verden har delt
seg i dag. Svart og hvit, muslim og
kristen, jøde og hindu. Det er galskap
som herjer i frihetens og demokratiets navn!
I den bisarre situasjonen vi befinner oss i i dag, står vi som tenker
annerledes overfor et stort ansvar og
store utfordringer. Humanitære
organisasjoner er trukket inn i arbeidet for å sikre vanlige afghanere mat

Pakistan og andre land i Asia til å
åpne grensene? Foreløpig har ikke
vestlige land vært villige til å åpne
sine grenser for flyktninger, til tross
for at flyktningstrømmene er skapt
av USAs og de alliertes bombinger.
Dagens situasjon gjør meg både
trist og sint. Det sies at rundt 40% av
den norske befolkningen er imot krigen, men deres stemmer blir ikke
hørt. Nei, for i demokratiet er det
flertallet som bestemmer, og det er
fremdeles 60% som stilltiende støtter
fortsatt bombing!
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Bare en helt almi
Foto: Marie N. Seland

Muslimske kvinner er forskjellige, akkurat som alle andre. Nordmenns snevre forestillinger om hva
det vil si å være muslimsk kvinne lever imidlertid i beste velgående. Zahra Ali Osman kan ved første
øyekast virke som en av dem, først og fremst fordi hun bærer det tradisjonelle sjalet. Selv føler Zahra
seg verken undertrykt eller annerledes.

PORTRETTET:
Navn: Zahra Ali Osman
Født i: Somalia
Kom til Norge: 1981
Sivil status: Gift, tre barn
Bor: Holmlia
Yrke: Leksehjelper, ungdomsarbeider, miljøarbeider, konsulent, kulturrådgiver og brobygger ved Flyktningekontoret i Oslo kommune.
– Jeg føler meg ikke annerledes, iallefall ikke på en negativ måte. De tingene som skiller meg fra norske kvinner, at jeg er svart, ikke bruker bukser eller at jeg bærer sjal, er positive
for meg. Jeg føler meg kanskje annerledes på en positiv måte.
Det har imidlertid tatt tid å bli fortrolig med det norske samfunnet. Da
Zahra kom til Norge for første gang i
1981, likte hun seg ikke her. Hjemlengselen gjorde at hun reiste tilbake,
og to ganger tilbragte hun over ett år i
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hjemlandet Somalia. Da hun kom til
Norge etter sitt andre langvarige opphold i Somalia i mai 1988, hadde hun
bestemt seg: Det var på tide å flytte
tilbake til hjemlandet igjen.
– I Somalia hadde jeg fått bygd et
hus, og jeg drog kun tilbake til Norge
for å ordne en del ting. To uker etter
at jeg kom tilbake brøt det ut borgerkrig i Nord-Somalia. Jeg fikk flere
brev og telefoner fra slektninger og
venner som fortalte at det var svært
utrygt i landet. Noen ble drept, andre
ble torturert, og folk var redde. Jeg
utsatte derfor reisen for se hvordan
ting utviklet seg. I januar 1991 spredte borgerkrigen seg til Sør-Somalia
hvor jeg kommer fra. Det var en vanskelig og tung tid, og det gikk fire
måneder før jeg hørte noe fra familien
min igjen. På grunn av situasjonen i
Somalia har jeg og familien min blitt
tvunget til å bli her i Norge. Men jeg
klager ikke. Ut fra den situasjonen

som har vært, føler jeg meg heldig
som bor i et trygt land. Jeg og mannen min bestemte oss for at det var på
tide å slå rot, og siden da har Norge
vært mitt hjemland.
MiRA-magasinet: Hvordan er det å
være muslimsk, somalisk kvinne i
Norge?
– Etter terrorhandlingen i USA
har det ikke vært lett å være muslim.
Jeg har fulgt med på nyheter både i
aviser, på TV og på internett, og jeg
har lest om moskeer som har mottatt
bombetrusler, arabere som har blitt
stående igjen på flyplassen fordi medpassasjerene ikke vil ta samme fly
som dem og muslimske kvinner som
er blitt trakassert. Jeg tar sterk
avstand fra handlinger som fører til
at uskyldige mennesker vil lide, uansett om det er i USA eller Afghanistan. Hendelsene oppleves som en
stressfaktor som akkumulerer etter

hvert som jeg hører om nye angrep på
muslimer verden over. Jeg føler meg
derfor utrygg, og alt føles ustabilt. Du
vet ikke hva som skjer de neste dagene eller månedene. Du vet ikke om du
kommer trygt til jobb eller om noe vil
skje med deg eller barna dine. Før det
som skjedde i USA var det helt OK.
Jeg har aldri følt meg diskriminert,
trakassert eller uønsket av nordmenn. Noen ganger har jeg følelsen
av at nordmenn ser meg litt an, kanskje fordi jeg har sjal. Men som regel
har det vært helt fint.
MiRA-magasinet: Har du noen forståelse for at enkelte oppfatter sjalet som
et symbol på kvinneundertrykkelse?
– Nei, absolutt ikke. For meg
representerer sjalet det stikk motsatte. Jeg har aldri opplevd at noen bruker sjal fordi de må eller fordi de føler
seg undertrykt. Muslimske kvinner
føler det trygt å bruke sjal. I somalisk
kultur regnes man som moden til å
praktisere religion når man er 15 år.
Da må du vise at du er en voksen

«Mange som bor i Somalia føler seg faktisk tryggere der enn vi gjør
som muslimer her i Norge. Vi vet ikke hva som vil skje med oss og
våre barn de nærmeste dagene. Derfor ønsker jeg meg bare fred.»
da gikk ut. De kunne ikke gi meg fast
jobb på grunn av stramme budsjetter.
– Ved en tilfeldighet fikk jeg vite
om Flyktningekontoret og at de trengte folk her. Jeg fikk jobb som støttekontakt og seinere som miljøarbeider.
I dag arbeider jeg i begge de to avdelingene ved Flyktningekontoret. I
mottaksavdelingen er jeg både miljøarbeider og en slags kulturrådgiver.
Jeg arbeider med saksbehandling,
men er aller gladest i å arbeide som
familiekontakt. Jeg føler jeg kan bidra
mye i dette arbeidet, først og fremst i
kontakten med de voksne. Jeg fungerer som et bindeledd og som en brobygger mellom familiene og konsulentene. Ved Senter for opplæring og ferdighetstrening (SOFT) er jeg leksehjelper og miljøarbeider. Også der er
jeg et bindeledd. Det er ikke alltid like
lett å overbevise de foresatte om hvor

er ansatt ved Flyktningekontoret. Jeg
fungerer på mange måter som en mor
som kan passe på barna, se litt an
hvordan de har det og samtidig gi tilbakemeldinger til de foresatte. Jentene her ser kanskje også på meg som
en rollemodell. Særlig er de store jentene opptatt av hvor lenge jeg har jobbet her, hvordan jeg har det på jobb og
hva jeg tror om fremtiden, også for
dem og deres utdannelse. For mange
av dem er det godt å kunne forholde
seg til en voksen kvinne. De kan dele
tanker og drømmer med meg. Kanskje de også tenker at jeg er en voksen
somalisk kvinne som har klart å få
meg god utdannelse og god jobb, og at
de dermed tenker at de selv kan få
den muligheten etter hvert. Det er
ikke mange norsk-somaliske kvinner
som arbeider utenfor hjemmet. Jeg
synes likevel det virker som om flere

nnelig kvinne…
muslim. Da jeg kom til Norge brukte
jeg ikke sjal, men nå er jeg stolt over å
gjøre det. Det har symbolsk betydning for meg: for det første viser det
at jeg er en voksen kvinne. For det
andre viser det at jeg er muslim.
Det gir meg en status å bruke sjal
– status og stolthet. Sjalet skal jeg
bære med meg i grava, ler Zahra.
MiRA-magasinet: Jeg vet du er
utdannet agronom fra et universitet i
Somalia og i dag ansatt ved Flyktningekontoret i Oslo kommune. Kan
du si litt om hvordan arbeidskarrieren din har vært her i Norge?
– Alle mine tre barn ble født i
Norge, og jeg var derfor hjemmeværende de første årene jeg var her.
Samtidig tok jeg en del norskkurs i
regi av Aetat. I 1988 leverte jeg eksamenspapirene mine til Internasjonal
avdeling ved Universitetet, og min
femårige agronomutdanning ble godkjent som en cand.mag-grad. Jeg
søkte en del faglig relevante jobber,
men skjønte at det var vanskelig å få
jobb innen mitt felt. To ganger har jeg
hatt praksisplass i regi av Aetat ved
norske arbeidsplasser, men begge
gangene måtte jeg slutte da avtaleti-

viktig leksehjelpen er. Jeg bruker mye
tid og krefter på å forklare de foresatte hvor viktig dette tilbudet er for
barna. Jeg føler at min rolle er svært
viktig, og for meg føles det meningsfylt å hjelpe noen som trenger det. Jeg
får samtidig arbeidet med mennesker.
Det er litt annerledes enn å arbeide
med jord, ler agronomen Zahra.
– Nå er jeg mer sosialarbeider enn
agronom. Jeg har på en måte omskolert meg. Det er selvfølgelig synd at
jeg ikke får brukt utdannelsen min,
men samtidig føler jeg meg sterk når
jeg arbeider med mennesker som jeg
vet trenger det. Jeg har fått mer selvtillit etter at jeg begynte å arbeide
ved Flyktningekontoret. I tunge stunder, når jeg er deprimert og spør meg
hvorfor jeg er her i Norge og ikke i
Somalia, hjelper det å tenke på jobben min.
MiRA-Magasinet: Ser du deg selv som
en rollemodell?
Jeg tror jeg er en rollemodell først
og fremst for foresatte til ungdommene ved SOFT, særlig kvinnene. De ser
meg som en rollemodell, men det viktigste for dem er nok likevel at de føler
det trygt at en voksen somalisk dame

er interessert i å få seg en jobb nå enn
for bare få år siden. Flere er opptatt
av å være selvstendige. Jeg håper at
flere norsk-somaliske kvinner kommer på banen i fremtida, og at de blir
gode rollemodeller for sine barn.
Kvinner må bli synlige som aktive
borgere i samfunnet. Allerede i dag
ser vi mødre som arbeider i barnehager og i renholdsbransjen. Andre går
på voksenopplæring fordi de ønsker
seg utdanning.
MiRA-Senteret: Hvilke håp har du for
fremtiden?
Akkurat nå er mitt største ønske
for fremtida fred i verden. Mange voksne flyktninger fra Somalia sier at jeg
ikke har vært flyktning selv, og at jeg
ikke kan forestille meg de opplevelsene de har fra krigen. Jeg vet at jeg
har vært veldig heldig som var her i
Norge da borgerkrigen brøt ut. Akkurat nå er situasjonen litt spesiell.
Mange som bor i Somalia føler seg
faktisk tryggere der enn vi gjør som
muslimer her i Norge. Vi vet ikke hva
som vil skje med oss og våre barn de
nærmeste dagene. Derfor ønsker jeg
meg bare fred.

AV MARIE N. SELAND
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Et leksehjelps
litt utenom det vanlige
På Senter for opplæring og ferdighetstrening (SOFT) i Gamlebyen får flere titalls ungdommer tilbud
om leksehjelp fire ettermiddager i uka. SOFT er en av to avdelinger på Flyktningekontoret som er en
del av det byomfattende barnevernet i Oslo, og brukerne er enslige mindreårige flyktninger og
asylsøkere. Alle har bakgrunn fra krigsherjede land.
MiRA-magasinet har besøkt
senteret og snakket med tre av
leksehjelperne der. Leder Marit
Braastad forteller at det overordnede målet er å sikre en rask og
god integrering i norsk skole og
samfunn.
– Her legger vi vekt på skolearbeid, leksehjelp og kontakt med
skolen. De aller fleste ungdommene
som kommer hit har liten skolebakgrunn fra før. De må lære et nytt
språk og komme gjennom grunnskolen og videregående skole på
kort tid sammenlignet med norske
elever. Når ungdommene kommer til
Norge plasseres de i mottaksklasse
i 10 måneder. Etter det skal de integreres i norsk skole, og de plasseres
i klasse etter alder og ikke etter det
kunnskapsnivået de befinner seg på.
Det er klart dette gjør det vanskelig
for ungdommene. Det heter så fint at
alle elever har krav på tilpasset
undervisning.
Vi opplever imidlertid at våre
barn og unge nesten uten unntak får
et skoleopplegg som ikke tilstrekkelig tar hensyn til det faglige og
språklige nivå de befinner seg på.
Skolene har rett og slett ikke
kapasitet til å tilby ungdommene det
opplegget de har behov for. Vi ser at
de unge arbeider uforholdsmessig
mye og får uforholdsmessig lite igjen
for strevet. At mange av elevene i
tillegg kommer fra familier hvor de
foresatte er analfabeter og hvor for
eksempel det å lese bøker ikke er en
naturlig del av barndommen, gjør
det ikke bedre. Ungdommene
mangler helt grunnleggende
allmennkunnskaper.
6
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Leksehjelp på to språk

Rollemodeller

– Mange av elevene klarer seg
relativt greit på lavere trinn i grunnskolen, fortsetter Braastad.
– Problemene starter når de begynner i ungdomsskolen hvor det stilles
større krav til begrepsforståelse og
evne til å abstrahere. Sånn det er
i dag er det veldig varierende om og
i hvilken grad elevene får morsmålsundervisning eller hjelp fra ekstralærer. De aller fleste får ikke undervisning i og på morsmål. Hos oss kan
imidlertid ungdommene få hjelp av
tospråklige lærere.
Når det gjelder begrepsinnlæring
har de tospråklige leksehjelperne en
nøkkelrolle. Abdirahman A. Mohamed, sosialøkonom og leksehjelper
gjennom mange år, er en av seks
tospråklige leksehjelpere ved SOFT.
Han er svært opptatt av betydningen
av begrepsforståelse.
– I mange sammenhenger kan kun
ett begrep være nøkkelen til forståelse. Ved å legge til rette for at barna
skal lære begreper, gir man dem samtidig en bagasje og et verktøy for å
lære. Dette vil igjen bidra til at de har
et bedre utgangspunkt for å mestre
skolefaglige og samfunnsmessige
utfordringer. Dessverre er det sånn
at våre ungdommer har et fattig ordforråd og en svak begrepsforståelse
både på norsk og morsmål. Min rolle
som tospråklig lærer er å bidra til at
de utvikler både norsk og morsmålet
sitt. Jeg er veldig bevisst på å bruke
begge språkene i undervisningen.
Ofte starter jeg med å forklare på
norsk. Deretter oversetter jeg til
morsmål. Når lærestoffet er veldig
vanskelig forklarer jeg på morsmål.

I tillegg til å mestre to språk, mestrer
de tospråklige lærerne også to kulturer. Ved å kjenne de mindreåriges
kulturelle bakgrunn og deres erfaringsverden har de en helt spesiell
mulighet til å relatere forklaringer,
eksempler og illustrasjoner til noe
ungdommene kjenner igjen. Begreper
gis mening ved å knytte disse til ungdommenes egen erfaringsbakgrunn.
De tospråklige lærerne fremstår
også som rollemodeller for elevene.
De har mestret den norske skolen og
utfordringer i det norske samfunnet,
de har solid utdannelse og snakker
godt norsk. De tospråklige lærerne
sender dermed ut viktige signaler til
elevene bare ved å være seg selv, noe
som videre kan motivere elevene til å
jobbe mot et mål.
– Vi har til og med to ansatte som
selv har bakgrunn som enslige mindreårige flyktninger. De har i dag god
utdannelse og er viktige rollemodeller for ungdommene. De forstår ungdommenes situasjon, samtidig som
de har klart seg godt selv, forteller
leksehjelper Zahra Ali Osman.

En traumatisk bakgrunn
Ungdommene ved SOFT har en bakgrunn som skiller dem fra annen ungdom: de har flyktet fra et krigsherjet
land og har opplevd brudd og tap
underveis. Familier er blitt spredt
under flukt, og ungdommene har til
felles å komme til et totalt fremmed
land uten mor og far. Mange forskere
(blant annet Wenche Larsen og
Kamil Øzerk i rapporten «Mestringsbilder i grunnskolen» fra 1999) viser
til at barn som har opplevd krig, flukt

tilbud
eller andre alvorlige tap eller
brudd, ofte viser symptomer
som tankeflukt, manglende
oppmerksomhet og utholdenhet, tomhet i blikket
og manglende nysgjerrighet. Stresstraumatiske
reaksjoner påvirker igjen
læringsevnen og evnen
til å mestre skolefaglige
utfordringer. Ved SOFT
er man svært bevisst på
denne bakgrunnen og dens
betydning for læring. Marit
Braastad forteller:
– I det daglige er det flere
faktorer som er viktige for å
legge til rette for best mulig
læring. Vi er opptatt av å skape
trygghet og et inkluderende miljø
hvor ungdommene ikke føler seg
presset eller stresset. Dette er etter
vårt syn læringsfremmende. Når
barna blir ukonsentrerte og slitne er
det rom for avbrudd, og vi tilbyr flere
aktiviteter som data, biljard, bordtennis og andre spill som ungdommene kan bruke. Vi har også
video- og musikkgrupper en
gang i uka. I tillegg er det viktig at
vi har en relativt stor voksentetthet
her hos oss. Det gjør at vi har mer
tid til hver elev, både til å hjelpe med
leksene og til å lytte til problemer
eller opplevelser ungdommene
ønsker å snakke om. Vi ses daglig og
blir godt kjent med hver enkelt, og vi
som voksenpersoner stiller opp for
ungdommene i vanskelige
situasjoner.
– I tillegg har vi samtalegrupper
for både barn og for ungdommer på
jevnlig basis. Gruppene ledes av
spesialpsykolog Helen Christie som
har bred erfaring og kunnskap innen
feltet. På gruppene får ungdommene
mulighet til å bearbeide bakgrunnen
sin ved å prate om følelser og hvordan
de har det, avslutter Braastad.

Et tilrettelagt tilbud for alle
– Dette er et supplerende tilbud for
en gruppe som trenger det sårt. Vi
bidrar til at barna får et bedre
utgangspunkt for fremtiden. Tilbudet
er veldig bra fordi det bidrar til å
bygge opp unge mennesker som har
tapt veldig mye av sitt liv, sier Zahra
Ali Osman.
Til tross for at ungdommene ved
Flyktningekontoret har et vanskelig
utgangspunkt, hevder hun at også
andre tospråklige elever kunne
trengt et lignende tilbud.
– De som kommer hit til oss er
på mange måter priviligerte. Jeg
kjenner mange somaliske barn som

har kommet til Norge sammen med
foreldrene sine. Foreldrene er ofte
analfabeter. Disse barna får ingen
hjelp hjemme, og de har ikke noe
offentlig tilbud som hjelper dem.
Dette viser hvor viktig det er at alle
får et godt skole- og leksehjelpstilbud.
Det er bare gjennom skolen man kan
nå ut til alle. Jeg håper at norske
skolemyndigheter etter hvert vil gi
alle tospråklige elever et godt
tilrettelagt tilbud.
AV MARIE N. SELAND
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Barnehagen må tilrette
uansett om de er
Flere og flere minoritetsbarn får sitt første
møte med den norske
hverdagen og det
norske språk i barnehagen. For mange av
barna starter en
positiv integreringsprosess nettopp her.
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Dessverre har de begrensede midler
og ressurser barnehagen lider under,
satt en alvorlig demper for en velfungerende og inkluderende barnehage for
alle barna. Dette har først og fremst
påvirket det pedagogiske innholdet.
Som et resultat av dette har de primære behovene til barna måttet vike
for økonomiske begrensninger som
stadig blir innført. Ved siden av barna
har de voksne i barnehagen måttet
legge fantasi og enormt engasjement
for å få hverdagen i barnehagen til å
fungere på en forsvarlig måte. Ledere
og ansatte i barnehagen har gitt signaler til de ansvarlige. Noen har valgt
å gå, nettopp fordi det essensielle ved
barnehagen, nemlig pedagogikken,
ikke lenger har kunnet forsvares slik
den i praksis fungerer i dag.
Vi har møtt førskolelæreren
Ferruh Øzalp som etter mange år i
barnehagesystemet er en av de som
har valgt å slutte. Hun kom til Norge
i voksen alder og tok fatt på sin
utdannelse. Allerede etter noen år
som yrkesaktiv valgte hun å supplere
sin grunnutdannelse. Valget falt på
videreutdanning i teater for barn og
migrasjonspedagogikk. I dette intervjuet forteller hun om sin visjon for
den norske barnehagen og begrunner
hvorfor hun ikke kunne fortsette å
arbeide i dagens barnehagesystem.
«Vi må få endret fenomenet barnehage som et velferdstilbud, der stat og
kommune subsidierer barnehageplasser og foreldrene dekker resten. Så
lenge barnet ikke lenger er i sentrum,
kan vi ikke få en barnehage med et
forsvarlig pedagogisk innhold», påpeker hun. Med et enormt engasjementet og pågangsmot begir vi oss ut
på en samtale om barnehagen og dens
innhold. Hun gir oss et bilde av de
utfordringer både barnehagen som
institusjon står ovenfor og de vanskeligheter mange ildsjeler møter gjennom sitt daglige arbeid i barnehagen.
Bildet av den ideelle barnehagen
beskrives. I denne barnehagen plasseres barna og dens behov i sentrum,
pedagogikken er et naturlig overordnet mål og barna er sterke individer
som får lov til å være annerledes.
MiRA-magasinet: Hva er dine
tanker rundt tilretteleggelsen av

undervisningen for de minoritetsspråklige barn du møter gjennom
ditt arbeid?
– Gjennom daglig samspill med
barna har jeg erfart at å skille mellom
minoritetsbarn og barn med majoritetsbakgrunn slik det foregår i dag, ikke
nødvendigvis gir høyest nytteverdi.
Alle barn, fortsetter hun, trenger tilretteleggelse ut i fra de forutsetningene de besitter. De eneste forskjellene
som eksisterer i dag, handler om den
sosialiseringsprosessen barna tar
med seg inn i barnehagen og det
språklige grunnlaget barnet besitter.

Reflekterte og selvstendig barn
MiRA-magasinet: Kan du si litt om
dine visjoner for barnehagebarna og
barnehagen?
– At alle barn har det bra, kommer
det spontant, og mulighet til at barn
får utvikle seg ut fra sitt ståsted. Det
viktigste er at jeg og kollegene mine
greier å involvere oss i barna vi jobber
med. Nærmest skjemme barna bort
med gode følelser og overøse dem med
mye kjærlighet. Man må være flinkere til å finne de positive og flotte sidene ved barna og ikke fokusere på barnas svake sider.
Barnets utvikling står sentralt i
pedagogikken, understreker hun. For
at denne utviklingen skal være i samsvar med de pedagogiske målene og
ønskene, må vi hjelpe dem. Denne
hjelpen ligger direkte i det å tilrettelegge barnehagens innhold i forhold
til brukerne. Det er opp til oss å få
reflekterte og selvstendige barn som
er forberedt til å tre inn i andre sfærer der annerledeshet i større grad er
tydelig. Målet er at ingen barn går ut
av min barnehage uten å ha tilegnet
seg noen av disse egenskapene. Det
er enormt givende og positivt å bruke
kreative metoder for å nå dette målet.

Språktilegnelse gjennom lek
MiRA-magasinet: Kan du gi et eksempel på slike kreative metoder?
– På vegne av Grand barnehage
søkte jeg på Oslo kommunes integreringsmidler. Prosjektet gikk ut på
språkstimulering via drama-pedagogiske virkemidler. Vi fikk økonomisk
støtte til prosjektet. Et tett samar-

legges for alle barn,
lyse eller mørkegrønne
beid med høyskolen, blant andre
førsteamanuensis Margareth Sandvik og førsteamanuensis Bjørg Mykle,
startet. Prosjektet ble meget vellykket og nytteverdien for barna og for
personalet var tydelig. De voksne fikk
en helt nytt perspektiv på lek og dens
betydning for språklæring. Motivasjonen for å bruke lek, særlig gjennom drama, økte betraktelig blant de
ansatte, og det viktigste redskapet,
språket, ble brukt på barnas premisser. Som dramalærer så jeg at barnas
tilegnelseskapasitet ble utvidet, og de
ble mer mottakelige for lærdom
gjennom lystbetont lek.

Gikk i protest
MiRA-magasinet: Du har et enormt
engasjement når du snakker om barn
og barnehagen, hvorfor valgte du
å slutte?
– Etter mange år i barnehagesektoren og utallige forsøk på å gi signaler til ledelsen om mangel på midler
til et forsvarlig pedagogisk tilbud, ga
jeg til slutt opp. Det er begrenset hvor
mye energi man har, fortsetter hun.
Da jeg startet ved Grand barnehage
var 70% av barna minoritetsspråklige. Utviklingen gikk dit hen at andelen snart ville komme opp imot 100%.
Dette tok jeg stadig opp, men ingen
ville ta det alvorlig. Selv om grunnbemanningen hadde kunnskaper og
engasjement om hvordan man skulle
jobbe med minoritetsspråklige barn,
var dette i lengden ikke tilstrekkelig.
Jeg visste at entusiasmen var der,
men ikke ressursene. Samtidig
kunne jeg som administrativ og pedagogisk ansvarlig ikke nøye meg med
nest beste løsning for barna. De primære behovene ble ikke dekket og jeg
kunne ikke ta ansvar for dette. Alle
kan lukke øynene og få lønn, men
dette er ikke i samsvar med min
yrkesetikk, understreker Ferruh.

Språk er makt, identitet og tilhørighet
– Vi må sette utfordringene på dagsordenen, fortsetter Ferruh. Alle snakker om integrering, men ingen tenker
på at dette ikke skjer av seg selv.
Barna må få en grunnleggende
språkutvikling for å kunne hevde seg
på lik linje med andre. Disse barna

har språk, men dette språket blir ofte
ignorert og sett på som likegyldig.
Nettopp derfor blir det viktig at disse
barna får tilfredstillende språkstimuli slik at integreringsprosessen kan
starte. Gjennom språk kan barna
hevde seg, de kan forsvare seg selv og
formidle sine tanker og drømmer. Det
er gjennom språket vi sikrer barnet
et tilhørighetsgrunnlag, et grunnlag
som sikrer dem trygghet til tross for
ulikhetene. Gir vi barna denne muligheten, vil dørene for høyere utdannelse og gode jobber åpnes.
MiRA-magasinet: Drømmebarnehagen?
Er et sted der barna selv har frihet
til å velge, en barnehage der vi kan
svømme i ressurser, ikke måtte gi opp
fordi ressursene ikke er der. En barnehage som ikke bare skal være et
halvhjerta tilbud fra velferdstaten.

dette, har de tatt et skritt mot en forandring. Dette vil i høyest grad være i
samsvar med de forandringer som
skjer ellers i samfunnet.
– Våre barn blir sosialisert og ser
hva som er rett og galt ut i fra hva de
lærer på skolebenken. Vi må samtidig være oppmerksomme på det faktum at ikke alle flerspråklige som
begynner på disse studieretningene
har denne forståelsen. Jeg hadde
utdannelse fra et annet land og måtte
lære et nytt språk i voksen alder.
Målgruppen i dag er hovedsakelig
unge mennesker som er oppvokst og
har gått på skole i Norge. Dette minsker de språklige forskjellene studentene har. Dermed er ikke grunnlaget
for tilrettelegging lenger det samme.
MiRA-magasinet: Hva slags ekstra
ressurs representerer en førskolelærer
med minoritetsbakgrunn?

«Er barna vant til mangfold fra barnehagen, vil deres forhold til den mørkegrønne være helt i samsvar med det som er ønskelig i et flerkulturelt samfunn.»
En barnehage full av blide, tilfredsstilte og modige barn som får rom til å
være annerledes.

Vi må utfordre undervisningsinstansene
MiRA-magasinet: Det er nå gått over
ti år siden du gikk ut fra skolen. Høyskolene, og spesielt førskolelærerutdannelsen og lærerskolene, ønsker å
rekruttere flerspråklige personer! Tror
du dette er en ideell løsning for barnehagen i dag?
– Absolutt. Det er viktig å få flere
språklige minoriteter i hele undervisningsspekteret. Både i barnehage,
småskole, ungdomskole og videregående, høyskole og universitet er det
viktig å bryte med det en er vant til.
Ved å rekruttere flere språklige
minoriteter vil man utfordre utdanningssystemet og ytterligere satse på
de ressurser minoriteter besitter. Når
dette er sagt, fortsetter hun, er det
naivt at dette alene er nok. For å få til
fruktbare forandringer holder det
ikke bare å øke antallet minoritetsspråklige studenter. Man må samtidig satse på å reformere innholdet i
studietilbudene. Greier høyskolen

– Det største marerittet for mange
minoritetsspråklige ansatte i barnhager, inkludert meg, er å bli identifisert
kun med minoritetsspråklige barn.
Jeg vil være pedagog for alle og ikke
bare talerør for minoritetsbarn og deres foreldre. Jeg har tatt en utdannelse for å være ressursperson for alle brukerne av barnehagen. Barnehagens
mål er å forberede barnet på å møte
skolen og resten av samfunnet. Hvem
er nå ute i samfunnet, jo, alt fra mørkegrønne til lysegrønne mennesker.
Jeg kan ikke sitte her og si at mine
ressurser kun begrenses til å gjelde
minoritetsbarn. Tvert imot, å jobbe
kun med etnisk norske barn og vise at
man kan være annerledes uten at det
gjør noe, er vel så fruktbart. Vi må
ikke glemme den enorme forebyggende effekten dette ville hatt, fortsetter
hun. Er barna vant til mangfold fra
barnehagen, vil deres forhold til den
mørkegrønne være helt i samsvar med
det som er ønskelig i et flerkulturelt
samfunn. Det vi førskolelærere med
minoritetsbakgrunn kan bidra ekstra
med, er å være der for barna med vår
annerledeshet.

AV MELTEM SAFAK
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jenter med minoritetsbakgrunn velger utradisjonelt

Forvalteren

Denne artikkelen er den første i en serie
om unge kvinner som velger utradisjonelle yrker. Vi har den siste tiden sett at
minoritetsungdom, særlig jenter, satser
på høyere utdannelse. Uansett om de
velger lang eller kort utdannelse, har
jentene det til felles at de bidrar til en ny
positiv utvikling der også unge minoriteter framstår som en ny ressurssterk
generasjon som tar egne valg. Vi spør:
Hva ønsker egentlig minoritetsungdom
å gjøre? Hva slags utdannelse og jobb
satser de på? Hvilken påvirkning har
foreldre og venner på dette valget?
I dette nummeret av MiRA-magasinet
har vi møtt:

Jeg er på vei for å møte forvalteren Shabana Salim (23), ei jente
som har valgt et yrke som er utradisjonelt ikke bare for personer
med minoritetsbakgrunn, men også for jenter. Jeg må innrømme at
jeg er noe forutinntatt overfor businessmenn med stresskoffert og
fancy mobiltelefon. Men hva med kvinner i dress som til daglig
jobber med tall og verdipapirer. Tenker de bare på børs og aksjer?
Og kan egentlig kvinner dette med å forvalte andres penger?
Vi ønsker alle våre lesere velkommen inn i aksjeverdenen der
statistikk, dollar, kurser og kurver er faste ingredienser.
habana Salim kom til Norge fra
Pakistan da hun var 4 år og har
siden da bodd i Oslo sammen
med sin familie. Etter endt videregående valgte hun å studere økonomi,
og i dag har hun Diploma i Internasjonal Business. Hun fullførte sin treårige utdannelse ved høyskolen i
sommer og jobber nå ved Boston
Asset Management.

S

MiRA-magasinet: Har familien din
hatt noen innvirkning på studievalget
ditt?
– Som mange andre foreldre ville
de helst at jeg skulle studere medisin
eller jus. Jeg valgte likevel økonomi
og har fått god støtte for dette. De vil
nå at jeg skal gå videre og ta mastergrad i England eller USA, det vil si to
års påbygning. For å komme inn på
de beste universitetene i for eksempel
England kreves det imidlertid minimum 5 års ledererfaring, og i mitt tilfelle som nyutdanna må jeg få noen
års yrkeserfaring før jeg kan studere
videre.

Shabana Salim (23) jobber som forvalter ved
Boston Asset Management. Hun er født i Pakistan
og kom til Norge i 1982 da hun var 4 år.
Foto: Meltem Safak
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MiRA-magasinet: Hvorfor økonomi
og forvaltning?
– Det er rett og slett spennende
med økonomi, svarer Shabana overbevisende. Jeg har alltid vært fascinert av grafer som peker opp og ned
på BBC og World Economic Chanel.
Likeså av menneskene som sitter på
for eksempel børsen i Chicago og tjener millioner på minuttet, for så å
tape alt neste sekund. Det er til tider
helt utrolig å se på tempoet og alle de
tallene som bare fyker forbi på TVskjermen. I tillegg til den spesielle
interessen jeg hadde for tall og børs,
kunne jeg overhodet ikke tenke meg å
gjøre det alle andre gjør. Mange jenter velger «myke fag» innen helse- og
utdanningssektoren, men for meg

ville det vært helt feil å satse på noe
slikt. Hensikten min var ikke å bryte
med faste mønstre eller gjøre opprør
ved å velge utradisjonelt, men jeg
ville rett og slett gjøre noen annet.
Jeg følte jeg måtte bruke den økonomen som allerede var i meg. Tall, tall
og atter tall, det var det jeg var interessert i, samtidig som jeg alltid har
ønsket meg en jobb med høyt tempo
og mye ansvar.

Kvinner rådfører, gutta skaffer penger
MiRA-magasinet: Vi hører ofte at
bransjer som din er guttas område,
der høy dress- og slipsfaktor råder!
– Det er nok ikke bare en myte,
bekrefter Shabana. Dress, slips og
stresskoffert er den faste kleskoden,
og det er sant at bransjen er sterkt
dominert av menn. Det er ikke dermed sagt at kvinner ikke er der i det
hele tatt. Kvinneandelen blant
meglerne vil jeg anta er ca. 5%, mens
det er ca 10% blant forvalterne. Kvinneandelen øker blant medhjelperne,
informasjons- og rådgivningsansvarlige. Ikke fordi det er lavere statusyrker, men hovedsakelig fordi det ikke
dreier seg direkte om pengene som
blir forvaltet. Mange kvinner holder
seg til rådgivningsdelen i prosessen,
mens det er flest menn som tar seg av
det med å skaffe penger.
MiRA-magasinet: Hvordan er det å
jobbe i et miljø dominert av menn?
– Jeg har blitt vant til det og ser
ikke på det som et problem. Det å
være kvinne, og ikke minst det å ha
en annen bakgrunn enn norsk, har
stort sett bare vært positivt. I bunn og
grunn tenker verken jeg eller kollegaene mine over dette. Det er kanskje
nettopp derfor jeg ikke har følt ubehag eller problemer i et slikt miljø.
Det er mine kunnskaper og evner,
fortsetter Shabana, som har gjort
meg til en del av dette miljøet. Jeg ble
rekruttert til denne jobben allerede
på studiebenken, nettopp fordi foreleseren min så på meg som en ressurs
og en person som kunne passe inn i
miljøet. Det var mine karakterer og
ikke kjønn eller etnisk bakgrunn som
var avgjørende for at nettopp jeg
skulle få denne jobben.
MiRA-magasinet: Hvilke andre jobbmuligheter har du med en slik utdannelse?
Mulighetene er mange. De første to
årene tok jeg økonomi og administrasjon, deretter hadde jeg valget mellom påbygning med administrasjon
og ledelse, data og informasjon,

finans eller forsikring. Det siste året
er med på å danne en plattform for
videre yrkessatsing. Har du interesse
for tall og data, og samtidig satser på
dette som et levebrød, har du muligheten til å tjene store penger. Er du
dyktig og samtidig målrettet, har du
store muligheter til å gjøre en god
karriere og sikre deg god levestandard. En kan etter bare noen år i
bransjen tjene opp i mot en halv million i året. Kanskje dette kan friste,
smiler Shabana, og jeg kan skimte et
lite dollartegn i øynene hennes.
MiRA-magasinet: Hvordan er en helt
vanlig dag på jobb for deg?
– Dagen starter med et felles møte.
Her får vi en innføring i hva som har
skjedd i løpet av natten, spesielt i
USA og Japan. Vi diskuterer for eksempel hvilken innvirkning dette vil få
for renten eller hvordan forandringene vil påvirke våre kunder. Hva jeg
gjør etter dette målmøtet er avhengig
av de aktuelle bevegelsene som har
funnet sted i verdensøkonomien.
Oftest er det rett på kjøp og salg av
aksjer og valuta. Jeg regner ut avkastninger og rapporterer til kunder.
MiRA-magasinet: Negative og positive sider ved jobben din?
– Det positive må være at jeg jobber
med noe jeg interesserer meg for. Det
negative er det enorme arbeidspresset
som til tider kan være der. Jeg føler
ofte at jeg dag etter dag jobber med en
konkret sak, men ikke blir ferdig.
Masete kunder
er til tider negativt, men heldigvis har ikke jeg
hatt direkte
kundekontakt.
De krever konkrete svar på
hvorfor de for eksempel har tapt opp i
mot 20 % på sine aksjer og stiller oss
nærmest til ansvar for denne nedgangen. Det er ikke alltid like lett å gi
et konkret svar på variasjonene som
skjer innenfor finansverdenen. Men,
man har fått ansvar for å forvalte
andres penger, det er kanskje penger
kundene har jobbet og spart i alle år.
Derfor er det viktig at kundene er
særdeles klar over at utviklingen kan
gå begge veier.

står i vår makt. Vi våknet til stor nedgang i aksemarkedet etter terrorhandlingene i USA. Dette er et godt
eksempel på at vi bare er forvaltere
av pengene, og at vi ikke har makt til
å forandre på de mekanismene som
forårsaker endringer. Kursen på
dollaren falt, likedan verdiene på
aksjene i forsikringsselskaper og flyselskaper. Svært mange ble påvirket,
deriblant vi.
MiRA-magasinet: Ser du på deg selv
som banebrytende og et forbilde for
andre jenter?
– På mikronivå, ja. Jeg vil alltid
være en banebryter for søsknene og
søskenbarna mine. Det jeg gjør vil
bidra til at de får muligheten til å studere og få seg en god og trygg jobb.
Venner kan også ha den påvirkningskraften som ofte trengs for å velge
utradisjonelt og for å gå videre med
studier. Samtidig ser jeg at naboer og
bekjente er svært opptatt av hva jeg
har studert og min nåværende jobb.
Dette kan være med på å påvirke
innad i miljøene. Utover dette tror jeg
ikke at jeg alene kan være rollemodell og banebryter for alle. Vi trenger
flere som sammen kan vise at det nytter å bryte med de fastsatte utdannings- og yrkesmodellene som det forventes av oss jenter å følge. Jeg savnet selv en banebryter under utdannelsen min. Hvis jeg indirekte spiller
en slik rolle for andre jenter, har jeg
oppnådd en ubevist effekt som jeg
håper er positiv.

«Vi ser og hører dessverre altfor sjeldent
om kvinner i toppstillinger og aldri om
svarte kvinner som har nådd til topps…»

MiRA-magasinet: Hvordan påvirker
disse store svingningene arbeidet ditt?
– Så lenge vi tilbyr kunden det
beste og vet at vi gjør en bra jobb, er
det lite vi kan gjøre med forandringene i markedet. Det er ingen ting som

MiRA-magasinet: Hva med kvinner
i toppstillinger?
– Vi trenger det absolutt. Dette
ville ha forandret mange av de strukturene som eksisterer innad i hierarkiene. Tendensen ville også påvirket
menns syn på kvinner, og likestilling
i arbeidslivet ville ha vært en naturlig del av miljøet. Dessverre er det
mange kvinner som gir opp før de når
helt til topps. Vi ser og hører dessverre altfor sjeldent om kvinner i
toppstillinger og aldri om svarte
kvinner som har nådd til topps,
avslutter Shabana.
AV MELTEM SAFAK
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Barnevernet

- hjelpeinstans eller

Barnevernet ble i sin tid opprettet for barnets beste. Instansen er pliktig
til å beskytte barn mot overgrep av alle slag. Det skal påse at ingen barn
lider overlast, og at de barn som kommer til dem, får den hjelpen de
trenger og har krav på. Virkeligheten er til tider ikke slik. Rett som det er
hører vi om grove feil fra barnevernets side. Feil som rammer både barn
og deres familie. Grov uaktsomhet i tjenesten har ført til, og fører til,
store lidelser for de det gjelder.
vordan kan det forekomme at et
barn som selv tar initiativet til å
oppsøke barnevernet, blir den skadelidende part sammen med resten av
sin familie? Hvordan forklare at barnevernet vektlegger sine rettigheter fremfor barnets? En ung person som trenger
støtte, og som faktisk har krav på den,
overlates til seg selv i over en måned.
Personen er såpass oppegående og sterk
at vedkommende fra dag én sier ifra om
sine behov. Barnevernet avviser likevel å
hjelpe. Sosialkontoret blir da neste
instans. De avslår hjelp med henvisning
til barnevernet. Ingen avviker fra sine
krav før fylkesmannen griper inn og ber
barnevernet om en bedre utredelse av
vedtaket. Først da skjer det noe. Personen får hjelp, men hva med resten av
familien? Den blir faktisk splittet opp.
Hvorfor? Mor er ikke skikket til å ta seg
av sine barn, men er det akseptabelt å
forlange at en kvinne som selv i årevis
har vært utsatt for overgrep, skal kunne
greie denne oppgaven? Hvorfor heller
ikke da benytte seg av det som finnes
innefor hjelpeapparatet for å hjelpe
henne med denne oppgaven? Er det så
vanskelig å samarbeide på tvers, og i så
fall hvorfor?
Bistandsadvokat Inger Lise Sætren
har gjort seg noen tanker rundt dette
temaet. I flere år har hun hjulpet mennesker som av en eller annen grunn har
møtt stor motstand fra myndighetenes
side i dagens velferdsnorge.
Hvilke erfaringer har så Inger Lise
Sætren gjort seg i sine møter med
barnevernet, og hva mener hun er grunnen til at det er såpass vanskelig for
enkelte å få den hjelpen de har krav på?

H
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– Som representant for en privat part,
har erfaringen ofte vært at den argumentasjonen den private part prøver å fremme, veldig ofte blir neglisjert. De som jobber innenfor sitt felt tror gjerne de har
den riktige saken, de riktige standpunktene og at det er de som skjønner forholdet.
– Barnevernet er en tøff arbeidsplass
og tappes for mange erfarne folk. Det er
derfor mye uerfarne folk i barnevernet
slik at den erfaringen de støtter seg på,
ofte er begrenset og utilstrekkelig. De tar
ofte feil uten å forstå det selv.
Hva kan gjøres for å øke kompetansen
blant de som jobber med barn som utsettes for overgrep?
– Nærmere samarbeid, respekt for
hverandres yrkesgrupper og ikke konkurranse mellom de forskjellig profesjonene slik at det blir snakk om kamp om
ressursene.
– Få tak i de erfaringene som finnes
blant folk.
– Skolene og barnehagene har kontakt
med barna i utgangspunktet og ser hvorvidt de fungerer normalt elle avvikende.
De trenger absolutt opplæring i å se
symptomene. Helsesøster er en viktig
person her.
Hvordan er samarbeidet mellom de
forskjellige støtteapparatene innenfor systemet?
– Det er store problemer. De ser ofte
ikke ting i sammenheng. Det er et stort
problem at man ikke kan samordne
instansene og få det mer effektivt.
– Det største problemet innenfor støtteapparatet er de motsetningene som
fremstår mellom de sosiale; førstelinjetjenestene, og psykiatrien. Psykiatrien

har meget snevre definisjoner på hva de
skal ta seg av. Sosialapparatet sitter
igjen med det som fremstår som atferdsproblemer og ikke nødvendigvis psykiatri. Jeg mener at de to tingene henger så
nøye sammen at det burde ha vært en
skål, men der er psykiatrien ofte selvbeskyttende, eksklusiv og utvelgende.
– Det er mangel på både kompetanse
og ressurser innen det offentlige helseapparat. Vi ser dette spesielt ofte der det er
kvinner, ungdom eller barn som blir seksuelt misbrukt. Vi ser hvordan de blir
kasteballer i psykiatrien, og hvor de
kommer inn under distriktspykiatrisk
senter som ofte ikke har noen spesiell
kompetanse på slike problemer.
Hvordan står det til med barns rettssikkerhet og hvor langt er barnevernet villig til å strekke seg for å imøtekomme
barns ønsker?
– Barna er ikke normalt part i sak før
de er 15 år. De er representert ved sine
foreldre, men ofte er det slik at de ikke
kan ivareta barnas rettssikkerhet godt
nok. Barnet har ingen talsmann bortsett
fra at fylkesnemnda i enkelte tilfeller
kan opprette en talsmann hvor barnet
skal spørres. Det er veldig sjeldent at
man gjør dette. Så barnets stemme blir
som oftest ikke hørt.
– Angående imøtekommelse av barns
ønsker er erfaringen varierende. De eldre
barna har som regel klare oppfatninger
om hva de vil og ikke vil. Det er viktig å
spille på lag med dem så langt det går,
men jeg har virkelig opplevd det motsatte hvor barnevernet absolutt ikke forsto
hvilke problemer barnet sto overfor, og
hvor de også avviste barnet.
Hvordan kan det være mulig fra barnevernets side å overlate barn til seg selv og
dermed sette barnets rettssikkerhet til
side?
– Det er for mye ansvarsfraskrivelse,
og hvis det begås feil, er det ingen beklagelse. Det må settes mer makt bak det
hele. I det offentlige system pulveriseres
ofte ansvaret. Det er vanskelig å utpeke
den som faktisk står ansvarlig. Mer
ansvar direkte til dem som tar avgjørelsene og en bevisstgjørelse av det ansva-

hodebry?
ret de har, må til. Dette kan selvsagt føre
til handlingslammelse. Folk blir redde
for å gjøre noe galt. Det har sine ulemper.
Hva gjøres når barnevernet ikke stiller
opp?
– Man må gå den formelle veien;
bringe saken inn for klageinstansene.
Det viser seg da at de ofte revurderer
situasjonen, ihvertfall hvis de får kritikk
fra klageinstansene. Det er mulig å nå
frem.
– Jeg jobber nå med en graverende sak
hvor barnevernet snudde da fylkesmannen kom inn i bildet og ba om en redegjørelse. Men da
hadde

INGER LISE SÆTREN
Inger Lise Sætren er bistandsadvokat. Hun har tidligere arbeidet
som dommerfullmektig i Oslo politidistrikt. Sætren har også jobbet
som kommuneadvokat og fungert som rådgiver for barnevernet
i flere saker. Rådgiverrollen for barnevernet har gitt henne mange
positive erfaringer. Det er i rollen som representant for privatpersoner, negative erfaringene knyttes til. Klageinstansene brukes flittig
i slike saker, og dermed får Sætren virkelig bidra med å sette en del
punkter på dagsordenen angående hvordan disse skal håndteres.

det gått en måned, og i den ene måneden
var barnet helt uten omsorg. En virkelig
beklagelig sak hvor barnevernet ikke har
støttet til i det hele tatt.
Hvem skal her stilles til ansvar?
– Barnevernstjenesten i dette tilfellet.
Det er ingen grunn å gå lengre opp i systemet. De som tar avgjørelsene bør også
ha ansvaret.
– En mulighet er å gå til rettssak hvis
man mener at de begrunnelser som brukes ikke er forsvarlige, og hvis det fører
til skade for barnet eller den det gjelder.
Vi ser nå en tendens til at det reises
erstatningssaker mot barnevernet og
rettsapparatet. Dette tror jeg vil øke i
fremtiden.
Hvilke muligheter har de barn som
havner i feil institusjon?
– Hvis det er små barn som havner i
institusjon, opprettes en tilsynsfører
som skal ivareta barnet i forhold til
institusjonen og som også skal se på
egnetheten til institusjonen. Det kan
være så som så hvordan dette fungerer.
– Ellers er det foreldrene som til en
hver tid kan kreve saken gjenopptatt,
men som regel er det slik at disse foreldrene har små ressurser.
– Eldre barn som plasseres i institusjon, gjerne på grunn av atferdsproblemer, har ganske gode klagemuligheter,
og vil da ha en egen prosessfullmektig
som kan vurdere saken på deres
vegne og få saken gjenopptatt.
– Forvaltningsloven gjelder i
disse sakene, slik at hvis det
blir fattet et vedtak, vil
det automatisk
være klageadgang.
Det som
er blitt
vedtatt
må da

begrunnes bedre, og så må klageinstansen inn hvis de selv ikke forandrer vedtaket. Formelt sett er det gode muligheter.
Reelt sett er det vanskelig.
Hva kan gjøres for å rette på dette?
– Ved at barna får en egen prosessfullmektig som på en måte kan stå for en
større objektivitet.
– Slik situasjonen er, vil jeg si at barn
generelt har mindre rettssikkerhet enn
det vi voksne har her i landet. Vi har en
barnevernlov, men ingen rettighetslov.
I barnevernets favør kan det helt til
slutt nevnes at de fleste saker løses noenlunde smertefritt. Grunnen til at det settes fokus på mangler og grove overtramp,
er for å spare fremtidige enkeltskjebner.
Forebyggende arbeid er viktig, men å
rydde opp i systemet er like viktig. Mer
ansvar og bredere samarbeid på tvers av
fagfeltene er en god start. Det er også
viktig å øke kompetansen blant fagpersonell. En stor utfordring til barnevernet
og andre sektorer er, at de midt opp i det
hele, ikke glemmer oss minoriteter. Vi er
nå blitt en synlig gruppe i det flerkulturelle Norge. Avslutningsvis i dette intervjuet sa advokat Inger Lise Sætren at
den flerkulturelle kompetansen blant de
instansene hun har kontakt med i forbindelse med sitt arbeidet er «gjennomgående dårlig». Videre sa hun at det er «mye å
lære», og det er «viktig å skaffe seg kulturell kompetanse…for å yte den hjelpen
den enkelte trenger og ber om». Vi trenger alle en røst for å opponere mot undertrykkelse. Barn av minoriteter på lik
linje med etnisk norske, trenger en røst.
De trenger alle en instans som kan støtte
dem fullt ut. Barnevernet bør være et
slikt organ. Det må jobbes aktivt for å
sikre de rettigheter og krav alle barn har.
«Undertrykkelse foregår i alle lag, overalt, ikke minst i den norske kulturen» for
å sitere advokat Sætren en siste gang. I
denne omgang er det barnevernet som
utfordres til å rydde opp og være med på
å bekjempe undertrykkelsen og forsømmelsen som forekommer innenfor deres
system.
AV RAHIMA PARVIN
Foto: Rahima Parvin
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Verdenskonferan

Verdenskonferan
et forum for synliggjøring av

flerfoldige un
Fra 31. august til 7. september organiserte FN for tredje gang en verdenskonferanse mot rasismen,
rasediskriminering, fremmedfrykt (xenofobi) og relatert intoleranse i Durban, Sør-Afrika. Selv om de
fleste mennesker er enige i at rasisme og rasediskriminering er et brudd på menneskerettighetene,
har man i for liten grad klart å definere mange former for rasisme, samt hvordan rasisme utarter deg
i ulike sammenhenger. Særlig kom det frem at det er vanskelig å relatere problemstillingene til
rettighetsspørsmål i forhold til jord eller økonomisk kompensasjon, fordi mange stater ikke er villige
til å frigjøre ressurser til fordel for ofrene for rasisme.
erdenskonferansen viste at
rasisme ikke bare dreier seg om
forholdet mellom svarte og
hvite. Rasisme og rasediskriminering
har også andre dimensjoner som for
eksempel religion, etnisk tilhørighet,
kastetilhørighet og andre former som
kan defineres inn under diskriminering på bakgrunn av opprinnelse, tro
og etnisitet. På alle disse punktene
var verden splittet.

V

Kolonialismen og slaveri:
Et angrep på menneskerettigheter
Et viktig spørsmål for mange deltagere, særlig under NGO-forum (NGO
= ikke-statlige organisasjoner), var å
14
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sette søkelyset på rasistiske fordommer, kolonialismen og slaveri. De
ønsket også å definere disse som
«crime against humanity», dvs et
angrep på individers menneskerettigheter. Fra mange hold, særlig fra
afrikanske land, ble det krevd at de
involverte stater skulle gå ut med en
offisiell unnskylding. I tillegg til det
krevde afrikanske land kompensasjon til ofrene for tidligere tiders
urett.
En annen viktig sak som tok mye
oppmerksomhet både under NGOforum og den offisielle konferansen,
var palestina-spørsmålet og diskusjonen om okkupasjon av landområder.

Denne diskusjonen dreide seg først og
fremst om Israel som okkupasjonsmakt. Dessverre resulterte heller
ikke denne konferansen i noen form
for varig løsning, verken når det gjelder slaveri- og kolonialismeproblematikken eller palestina-spørsmålet.
Den offisielle konferansen ble avsluttet en dag på overtid, uten noen konkrete løsninger på de to viktige spørsmålene.

Kjønn og rasisme
Kjønn og rasisme er godt dekket i
NGO-dokumentet for Verdenskonferansen mot rasisme. Det ble rettet
sterk kritikk mot kvinnekonferansen

nsen mot rasisme

nsen mot rasisme
Foto: Fakhra Salimi

dertrykkelse
i Beijing i 1995 hvor flerfoldig diskriminering av kvinner ble marginalisert i teksten og var lite synlig. I Beijings handlingsplan (plan of action)
nevnes ordet rasisme kun få ganger.
Svarte kvinner var den gangen svært
misfornøyde med Beijing-dokumentet, men vi har siden den gang kommet noe lenger i prosessen.
Under en gjennomgang av Beijings
handlingsplan i FN i 2000 ble det
understreket at det er viktig å rette
søkelyse mot den flerfoldige diskrimineringen, deriblant rasistisk kjønnsdiskriminering som flere kvinner er
utsatt for. FNs komite for eliminering
av rasistisk diskriminering, CERD,
vedtok også i 2000 en spesiell anbefaling om å inkludere kjønnsdimensjonen i rasediskriminering. På Verdenskonferansen mot rasisme i Durban ble det enda en gang konstatert
at rasediskriminering påvirker kvinner og menn på ulikt vis. I mange tilfeller viser det seg at kvinner ene og
alene rammes av sitt kjønn. En situasjon som er kjent, er tilfeller av etnisk
rensing og krig hvor kvinner ble vold-

tatt og drept for å hevne fienden. Innvandrer- og flyktningkvinner som
ikke har utarbeidet fulle juridiske
rettigheter i vertslandet er spesielt
utsatt for slik diskriminering. En av
FNs ekspertgrupper for Verdenskonferansen mot rasismen anbefalte
sterkt å sikre kvinners rettigheter,
særlig i forhold til familiegjenforening, og ba statene å vurdere å gi
kvinner selvstendig juridisk status.

Handel med kvinner
Handel med kvinner og barn er blant
de mest grusomme handlinger i vår
samtid. Hvis vi betrakter handel med
kvinner kun som kjønnsdiskriminering, ekskludere vi det faktum at et
flertall av kvinner og barn som er
utsatt for handen, faktisk tilhører
etniske og sosialt marginaliserte
grupper i verdenssammenheng. Handel med kvinner og barn over landegrensene er et økende problem, og
dette fenomenet har i høyeste grad en
rasismedimensjon. De fleste kvinner
som er utsatt for handel i dag, kommer fra asiatiske, afrikanske eller
MIRA-MAGASINET
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onferansen mot ra

Verdenskonferan
«Menneskerettighetsdiskursen er ikke lenger kun begrenset til
å omhandle de sterke, store og godt organiserte gruppene som er flinke
til å utrykke seg, men også flere små grupper. Overordnet sett stilte
konferansen spørsmålstegn ved alle typer urett, det være seg
diskriminering basert på kjønn, rase, etnisitet, religion og kaste.»

latin-amerikanske land og nylig fra
tidligere Sovjetunionen og Øst-Europa. Mange av kvinnene er lurt inn til
vestlige land på falske premisser, og
de mangler grunnleggende juridisk
rettigheter og sikkerhet i de respektive land. Mye av handelen skjer på
grunn av økt fattigdom i de landene
kvinnene kommer fra. Handelen
fører til en feminisering av arbeidskraft som underminerer kvinnenes
arbeid. Kvinner blir tvunget inn i
underbetalte ufaglærte stillinger.
Særlig gjelder denne rekrutteringen
til underholdingsindustrien, f.eks.
innen hotell og restaurant- eller sexindustrien.
I Europa, også i Norge, har vi imidlertid merket tendenser til at handel
med kvinner ofte blir assosiert med
prostitusjon og ulovlig innvandring.
Mange ressurser blir dermed brukt til
å styrke politiet og for å øke grensekontrollen. Under Verdenskonferansen mot rasisme ble det konstatert at
vi må drøfte de reelle årsaker til at
mange kvinner og barn utsettes for
16
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seksuell utnyttelse og selges som billig arbeidskraft. I NGO-dokumentet
ble det foreslått tiltak som kan
beskytte kvinner og barns rettigheter.

Kjønnsrelatert forfølgelse må gi
grunnlag for asyl
Under NGO-forum ble det også diskutert hvor viktig det er å beskytte flyktningkvinner som har opplevd kjønnsbasert forfølgelse. Denne type forfølgelse må gi rett til asyl. Det er nesten
80% kvinner og barn blant verdens
flyktninger i dag, men det er svært
vanskelig for disse kvinnene å prøve
en selvstendig asylsøknad i vestlige
land. NGO-dokumentet går sterkt inn
for flyktningkvinners rett til selvstendig saksbehandling. NGO-forumet
krevde også at alle land må undertegne forskjellige FN-resolusjoner. Særlig ble det lagt vekt på FN-konvensjonen om beskyttelse av rettighetene til
alle migrantarbeidere og deres familier, The Convention on the protection
of the rights of all migrant workers
and members of their families.

asisme

2001

aktivitetskalender
Skolekampanje

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 å 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 som 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»

nsen mot rasisme
Foto: Fakhra Salimi

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 MiRASenterets tilbud til unge jenter. Den kan bestilles gratis fra MiRA-Senteret.
Vår ungdomskoordinator treffes på 22 11 69 20 og ungejenter@mirasenteret.no

Selvforsvarskurs

Det er den mangfoldig identitets tid, og
dette kom klart frem også under konferansen. Jo flere kunnskaper mennesker har om
sine rettigheter, desto flere spørsmål stiller
de seg om all urettferdigheten som eksisterer
rundt dem. Menneskerettighetsdiskursen er
ikke lenger kun begrenset til å omhandle de
sterke, store og godt organiserte gruppene
som er flinke til å utrykke seg, men også flere
små grupper. Overordnet sett stilte konferansen spørsmålstegn ved alle typer urett,
det være seg diskriminering basert på kjønn,
rase, etnisitet, religion og kaste.
På mange måter samlet NGO-konferansen ofrenes egne røster i sluttdokumentet.
Selv om dokumentet ble utsatt for relativt
omfattende kritikk på grunn av de sterke
ordene som ble rettet mot staten Israel, stilte
flertallet av organisasjoner som deltok seg
bak det endelige dokumentet. Dette er et
dokument som kartlegger fenomenet rasisme og dens mangfoldige uttrykk. Samtidig
avslører den urettferdighet og krever en
omfordeling av verdens ressurser. Denne
omfordelingen er nødvendig for å kunne
skape et rettferdig samfunn.

for innvandrer- og flyktningkvinner og – jenter. Etter den senere tidens skrekkhistorier om overfall, ran og voldtekter syns vi på MiRA-Senteret at vi må gi kvinner
og jenter en sjanse til å lære selvforsvar. På dette kurset, som vi ønsker å holde til
neste år, lærer du teknikker, både verbale og fysiske, som du kan bruke mot en eventuell overgriper. Det kan være greit å lære tips om hvordan man skal reagere hvis
man blir overfalt, og hvordan man kan unngå å få panikk. Selvforsvarskurset blir
basert på konfliktløsninger og taekwondo-teknikker med 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, blant annet 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 i 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

AV FAKHRA SALIMI
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men du har

myndighetene
å støtte deg til!

Foto: Fakhra Salimi

Norske kvinners gode rettssikkerhet og sterke stilling
i samfunnet for øvrig er kjent langt ut over landegrensene.
Norge har i mange sammenhenger profilert seg som en
forkjemper for voldsutsatte kvinner. Vi har også et tilsynelatende velfungerende støtteapparat som skal hjelpe
kvinner som er blitt utsatt for overgrep. Men hva skjer
i realiteten når en kvinne forsøker å nå frem? MiRAMagasinet har møtt ei kvinne som nettopp har forsøkt å
få støtte i et slikt system, et system som finnes, men som
ikke nødvendigvis favner alle.

satou (31) er ei dame full av energi
og pågangsmot. I 1995 reiste hun
fra Gambia til Norge for å være
sammen med sin ektemann. I dag forteller hun sin historie om vold og
vonde erfaringer.

I

MiRA-Magasinet: Hva fikk deg til å
forlate en god jobb og et stor nettverk i
Gambia for å komme til Norge?
– Forretningene til mannen min
begynte å gå dårlig. Han hadde oppholdstillatelse i Norge og bestemte
seg for å flytte. Jeg hadde overhodet
ikke lyst til å reise, men jeg opplevde
et stort press fra familie og venner,
ikke minst fordi jeg allerede hadde
rukket å bli mor. Det var også store
politiske endringene i Gambia etter
at militæret tok over styringa av landet i 1994. Jeg opplevde det veldig
urettferdig, men alle rundt meg insisterte på at min plass var hos mannen
min. I 1995 ga jeg etter og flyttet.
MiRA-Magasinet: Du kom til Norge.
Hva møtte deg her?
– Mine seks første måneder i Norge
var preget av mye usikkerhet og store
skuffelser. Den store overraskelsen
kom allerede første dagen. Mannen
min hadde i løpet av ett år ikke skaffet
seg et sted å bo, og vi ble innlosjert hos
en venn av ham og hans familie. Skuffelsen min var enorm. Grunnen til
denne bosituasjonen kom til slutt
frem: I ett år hadde han bodd sammen
med en annen gambisk kvinne, og han
18
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hadde derfor ikke hatt tid til å ordne
eget husrom for familien sin. Da jeg
bodde i Gambia og han i Norge, hadde
han overbevist meg om at han ikke
hadde jobb, og at han derfor ikke kunne sende oss penger. Dette var i og for
seg ikke noe problem. Jeg hadde god
jobb og forsørget både meg selv og datteren min. Men nå var jeg helt og holdent avhengig av ham, både økonomisk og sosialt. Han på sin side kunne
gå ut på fredag og ikke komme hjem
før på søndag. Det var svært tungt å
være helt økonomisk avhengighet, og
språkbarrieren og de ukjente sosiale
kodene gjorde heller ikke situasjonen
lettere. Jeg begynte å kreve at vi måtte få oss et sted for oss selv. Han ga til
slutt etter, og vi flyttet fra den andre
familien og fikk oss et eget sted å bo.
Selv om bosituasjonen vår nå var
endret, hopet problemene seg opp, og
nå begynte han å bli voldelig. Han
hadde også vært voldelig da vi bodde i
Gambia, men jeg hadde ikke fortalt
om voldsepisodene til noen bortsett
fra til min søster. Vi snakket om det
noen dager før jeg skulle flytte til
Norge. Jeg fortalte henne at jeg fryktet for hvordan livet mitt ville bli i
Norge. De fleste i Gambia ser på
Norge som et samfunn fritt for vold
mot kvinner. Det trodde også min
søster, og hun forsøkte å trøste meg og
forsikre meg om at «selv om familien
ikke er der, så har du myndighetene å
støtte deg til. I Norge er det ikke lov å
slå, og de som slår blir straffet».

Ingenting ante verken hun eller jeg
om hva jeg hadde i vente. Da volden
startet følte jeg meg helt alene. Jeg
hadde ingen familie å støtte meg til og
heller ingen kjennskap til hjelpeapparatet i Norge.

Første møte med hjelpeapparatet
– Det gikk ikke lang tid før jeg ble
nødt til å oppsøke krisesenteret. Midt
på vinteren, i februar 1996, kastet
mannen min meg på dør kun iført
undertøy. Jeg var syk og søkte tilflukt
hos mine somaliske naboer som ringte
politiet. En kvinnelig politibetjent tok
seg av meg og fortalte meg at jeg ikke
måtte la ham gjøre dette mot meg. Jeg
var redd, veldig redd. Det var første
gang jeg involverte noen andre i våre
problemer, og denne situasjonen var
ukjent for meg. Hva skjer med meg
nå, hva kan jeg fortelle og hva må jeg
holde for meg selv, spurte jeg meg
selv. Mannen min hadde allerede ved
min ankomst informert meg om treårsregelen og gjort meg oppmerksom
på at hvis ekteskapet sprakk, ble jeg
sendt hjem. Fordi jeg var redd for å bli
kastet ut av landet, fortalte jeg politiet kun bruddstykker av hva jeg gikk
gjennom. Jeg var i sjokktilstand da
jeg ankom krisesenteret. De tok meg
med til legevakta, og legen spurte om
grunnen til alle blåmerkene. Jeg gav
sparsomt med informasjon, men i realiteten hadde jeg blitt dratt etter gulvet. Rett etter første legekontroll ble
jeg spurt om oppholdspapirene mine

var i orden. Jeg svarte at jeg nettopp
hadde flyttet hit og at jeg ikke viste
noe om det. I ettertid reagerer jeg på
dette spørsmålet. Her sitter det en
kvinne som har blitt sterkt mishandlet, og det jeg blir spurt om er oppholdstillatelsen.

Idyll?
– Før jeg reiste fra Gambia hadde jeg
stilt visse krav til mannen min: jeg
skulle ta høyere utdannelse. Da jeg
kom hit motsatte han seg dette, men
jeg er sterk og stod på kravet. På eget
initiativ tok jeg kontakt med forskjellige skoler. Jeg møtte mange stengte
dører, men til slutt fant jeg en skole
jeg kunne begynne på. Fordi jeg
hadde gode engelskkunnskaper,
kunne jeg endelig ta fatt på studiene
mine. Det var en befrielse å kunne
starte på noe så konkret og slippe å
bare være hjemme. Dessverre skapte
de gode eksamensresultatene mine
reaksjoner hos mannen min og forårsaket enda flere problemer i hverdagen. Han forsøkte å manipulere meg
og psyke meg ned. Han var tydelig
bekymret for at jeg skulle utvikle meg
og til slutt ikke la meg styre av ham.

Den klassiske historien!
MiRA-Magasinet: Hvordan opplevde
du møtet med krisesenteret?
– Etter legevaktvisitten dro jeg tilbake til krisesenteret. Jeg bodde der
kun to eller tre netter, da han lovet
gull og grønne skoger og jeg dro hjem.
Det er jo det klassiske mønsteret,
fortsetter Isatou. Men selve møtet
med krisesenteret var positivt. Jeg
følte for første gang at noen endelig
forstod meg og sto på min side. Ikke
bare det fysiske aspektet, men også
den psykiske volden jeg var blitt
utsatt for ble endelig forstått.
MiRA-Magasinet: Du vendte hjem
igjen!
– Første uka gikk det bra. Deretter
var det tilbake til det gamle mønsteret. For å gjøre en lang historie kort:
jeg forlot ham tre ganger før jeg
hadde «guts» til å forlate ham for
godt. Hver gang jeg vendte hjem
hadde vi noen bra noen dager, men
voldsepisodene forverret seg for hver
gang jeg vendte hjem. Han gikk så
langt som å true meg på livet. Alt var
vondt, og jeg hadde ingen jeg kunne
fortelle om omfanget av voldsutdøvelsen til. Vi snakker ikke om slikt,
skjønner du, forklarer Isatou.

På egne vinger
– I 1998 forlot jeg ham atter en gang
og tok ut separasjon. Den økonomiske

situasjonen jeg var kommet opp i var
vanskelig. Jeg var student og alenemor, og truslene fra min mann økte
dramatisk. Da jeg oppsøkte sosialkontoret for å få hjelp, fikk jeg blankt
avslag. De begrunnet avslaget med at
jeg mottok studiestøtte fra Lånekassen. Dette til tross for at jeg gang på
gang understreket at støtten kun
gjaldt for en kort stund. Jeg var på
denne tiden snart ferdigutdannet og
visste jeg ville få jobb.
Foreldrene mine visste om problemene. De likte det ikke, men de var
bekymret og ville at jeg skulle vende
hjem, noe som var helt uaktuelt for
meg. Det er tøft å være skilt kvinne i
Gambia, og jeg hadde et barn å tenke
på. Økonomien ble verre og separasjonen ble trukket tilbake. Jeg vendte
hjem igjen. Jeg trodde vel egentlig
ikke at ting ville ordne seg, men jeg
hadde ingen andre muligheter. Jeg
bor i et land der vold mot kvinner blir
fordømt, men som samtidig har et
system som svikter kvinner som lever
i et voldelig ekteskap.
Det tok ikke lang tid før ting ble
som før, han slo og truet meg på livet.
Jeg forlot ham igjen og dro til sosialvakttjenesten. Der møtte jeg en dame
som senere skulle påvirke min endelige avgjørelse. Hun tok tak i meg og
spurte meg hvorfor jeg godtok dette.
Du må ut av dette her, og jeg skal
støtte deg, sa hun. Hun var så
bestemt at jeg ble fylt av en trygghet
jeg lenge hadde savnet. Denne kvinnens personlighet og engasjement ga
meg styrke til å forlate ham for godt.

Bakvendt rettsikkerhet, (ikke lenger
et offer, men mistenkt)
MiRA-Magasinet: Hvordan var det
med dine oppholdspapirer på dette
tidspunktet?
Jeg oppfylte treårsregelen, sier Isatou, og rister oppgitt på hodet. Straks
separasjon var tatt ut, tok jeg kontakt
med JUSBUSS. Her fikk jeg informasjon om alle mine rettigheter. Advokaten min var også en stor støtte.
Hun ordnet med papirer og var der
for meg ellers også.
1999 var ikke helt mitt år. Truslene økte og jeg var sliten. Jeg følte meg
psykisk forfulgt og telefonterroren
ville ikke ta slutt. Da han i løpet av en
natt hadde ringt meg på mobilen
utallige ganger og lagt igjen alvorlige
trusler, dro jeg til min advokat. Jeg
bestemte meg også for å anmelde
ham. Selv om politiet hadde trusselmeldingene på bånd, var dette nærmest ikke tilstrekkelig. Situasjonen
ble nærmest komisk da han motan-

meldte meg for å ha skilt meg fra ham
for å gifte meg med min bror og dermed sikre ham oppholdstillatelse. Jeg
ble innkalt til politiet og fikk beskjed
om å ta med min advokat. I politiets
øyne var jeg ikke lenger et offer, men
mistenkt. Han hadde ingen beviser,
men politiet tok dette svært alvorlig.
De spurte om alt mulig, og de var spesielt interessert i bakgrunn min, sier
Isatou. Avhøret varte i hele 4 timer,
og da de senere tok kontakt med
advokaten min var kommentaren at
de ikke hadde funnet at jeg hadde
gjort noe kriminelt. Isatou ser irritert
ut og fortsetter: Tenk at de ikke var
interessert i at han slo meg og konstant mishandlet meg både fysisk og
psykisk. De var mer interessert i om
jeg befant meg ulovlig i Norge, eller
om jeg skulle sørge for at flere innvandrere kom hit.

Rettsaken
Saken var oppe i retten i 2000. I første omgang nektet jeg å vitne. Etter
lange samtaler med advokaten min,
bestemte jeg meg likevel for å gjøre
det. Jeg måtte psyke meg opp og var
innstilt på at møtet kunne bli tøft.
Det vi møtte da vi kom frem til rettsaken er nærmest komisk. Han hadde
erkjent skyld og fått en bot på 6000
kroner. Ingen hadde tatt kontakt
med meg for å fortelle dette, og det
siste jeg husker er at jeg brøt sammen. Nå har det gått nesten ett år
siden rettsaken, men jeg har likevel
ikke kommet meg helt til hektene
etter dette, sier Isatou.
MiRA-Magasinet: Hvordan er forholdene nå?
– Truslene fortsatte en god stund.
Vi har imidlertid et barn sammen, og
det er derfor ikke mulig å bryte kontakten med ham fullstendig. Han har
samværsrett med barnet, men benytter seg sjelden av dette. Han er svært
lite engasjert i hennes liv, han vet
ikke engang hvilke skole datteren vår
går på. Jeg har møtt ham et par ganger, men flykter alltid fra stedet. Selv
om saken juridisk sett er avsluttet,
greier jeg ikke å distansere meg fra
årene med vold. Til tider er jeg ikke
Isatou, men en helt annen kvinne.
Enkelte vil kanskje si at jeg må glemme og gå videre, men jeg glemmer
ikke. Jeg krever en unnskylding fra
politiet. Hver gang jeg dusjer eller
kler på meg ser jeg arrene etter år fylt
med vold. Dette minner meg stadig
om systemet som er der, men som
ikke favner om alle.
AV MELTEM SAFAK
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Dissident med

pågangsmot
Fredag 14. september fikk MiRA-Senteret besøk av Dr. Shaheen Sardar Ali, en
kvinneforkjemper bosatt i Pakistan. Shaheen Sardar Ali har en merittliste det
står respekt av. Den akademiske bakgrunnen hennes er like imponerende som
den profesjonelle. Hun er jussprofessor med doktorgrad innen internasjonale
menneskerettigheter.
årevis har hun arbeidet for å bedre
kvinners rettsikkerhet og deres
levevilkår i Pakistan. Hun sitter i
styret for National Commission on
the Status of Women in Pakistan og
er rådgiver i enkelte saker for HRCP,
British Council, UNHCR, NORAD,
UNICEF og Redd Barna for å nevne
noen. Frem til august i år var hun
fungerende helseminister for North
Western Frontier-provinsen i Pakistan. Hun underviser i menneskerettigheter ved universitetet i Peshawar, og er i tillegg både forsker og
forfatter.
Dr. Shaheen Sardar Ali har erfart
at kunnskap er makt. Hun har derfor
bevisst gått inn for å bekjempe det
negative i kulturen ved å bruke det
samme verktøyet som benyttes flittig
av makthaverne, nemlig Koranen.
Vår dissident, som forøvrig er en stolt
muslim, har studert alle de 666 versene i Koranen med øynene til både en

I

advokat og en kvinne. Hun har tatt
for seg ett og ett vers for selv å finne
ut av hva «hennes» Koran sier om
kvinners rettigheter innenfor islam.
Under dette studiet har hun spesielt
vært opptatt av polygami og ekteskap, arv og forholdet mann-kvinne.
Shaheen Sardar Ali avdekket at seks
av de 666 versene viste seg å være
uklare i forhold til kjønnslikhet. Dr
Sardar Ali kom frem til at problemet
blant annet løste seg hvis ordet man
ble tolket som menneske og ikke
mann. Under gjennomgangen av
Koranen har hun lest tekstene i en
historisk kontekst.
For Shaheen Sardar Ali er det viktig å gå til kilden for å finne sannheten. Hun har selv følt på kroppen
hvor undertrykkende en kultur kan
være. Mannsdominansen er så omfattende i hjemlandet hennes at hun
selv aldri har vært utenfor barndomshjemmet sitt for å handle. Hun har

vært nødt til å sende en av familiens
tjenestepiker når hun har trengt nye
sko, klær og andre ting. Kvinner skal
ikke vise seg utendørs blant fremmede menn, fikk hun høre, men dagelig
så hun kvinner som var mindre tildekket enn henne selv, i all offentlighet. Shaheen Sardar Ali kom frem til
at dette umulig kunne ha noe med
religion å gjøre. Hun nektet å tro at
religioner diskriminerer og undertrykker folk. Med tiden fant hun ut at
det som her kom til uttrykk var klasseforskjeller. Observasjoner som
dette satte henne på sporet av kildetenkning. Den meget skolerte kvinnen satte seg ned og studerte de religiøse skriftene på et språk hun behersket.
Islam omfatter mange områder for
kvinners vedkommende. Koranen
setter blant annet en øvre grense for
hvor mange koner en mann kan ha,
men stiller samtidig krav til menn

«…mannsdominansen er så omfattende
i hjemlandet hennes at hun selv aldri har
vært utenfor barndomshjemmet sitt
for å handle…»
Fotos: Rahima Parvin
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som vil inngå flere ekteskap. Selv om
en mann har evnen til å behandle fire
kvinner likt, som Koranen krever, er
det også regler for hvem disse fire
kvinnene kan være. Det er dermed
ikke fritt frem for menn å ekte fire
kvinner. Saheen Sardar Ali understreker at ved lesing av kapittel 4,
vers 3 i Koranen, som omhandler
polygami, må dette som alt annet i
boken leses ut fra den bestemte historiske konteksten skriftene ble til i. Da
blir det mer forståelig hvordan en av
verdens største religioner kan være
for flerkoneri. Islam er også den eneste av verdensreligionene som setter
kvinners seksualitet i fokus, vel og
merke så lenge dette foregår innenfor
ekteskapets rammer. En muslimsk
kvinne kan faktisk ta ut skilsmisse
hvis mannen hennes ikke kan tilfredstille henne seksuelt. Kvinners nytelsesaspekt er altså et tema som islam
behandler på lik linje med andre
aspekter av livet.
Videre har Shaheen Sardar Ali
merket seg at ni av ti ganger arveoppgjør nevnes i Koranen, er det kvinnen
som er arving. Dette var revolusjonerende i datidens Arabia. Kvinnene
den gang ble sett på som mannens
eiendom, og de hadde dermed ikke
arverett. Imponerende, avansert statistisk arbeid, var ordene Sardar Ali
brukte for å beskrive arvesystemet
innenfor islam. Hun hadde flere
ganger problemer med å holde tungen rett i munnen under sin lesing om
arveoppgjør i Koranen, men hun kom
seg gjennom. Nå sitter hun igjen med
kunnskap som brukes flittig i det
daglige arbeidet for å fremme kvinners rettigheter i Pakistan.
Tro og kulturell praksis er ikke alltid like konvergerende. Shaheen Sardar Ali er overbevist om at religion er
skapt for menneskets beste, mens det
derimot finnes elementer i enhver

kultur som er uetisk og til og med
umenneskelig. Vår dissident jobber
derfor aktivt med å demystifisere
religionen sin.
Å motarbeide det negative i en kultur er vanskelig og til tider svært farlig. Shaheen Sardar Ali illustrerte
dette ved å fortelle om et æresdrap og
omstendighetene rundt denne tragiske hendelsen. Det begynte med en
liten notis i avisen om at datteren til
en fornem politisk leder hadde begått
selvmord. Noen dager etter, i samme
avis, var det et stor oppslag hvor en
ung mann sto frem og påsto at dette
var drap og ikke selvmord. Den unge
mannen ble kastet i fengsel med den
begrunnelse at han hadde prøvd å
sverte politikeren. Shaheen Sardar
Ali fikk etter dette henvendelser fra
den unge mannens familie og venner
om å gjøre noe. Sardar Ali begynte å
undersøke saken, og det viste seg at
den unge mannen, som hadde vært
ansatt som sjåfør hos politikeren,
hadde hatt et kjærlighetsforhold til
sjefens datter. For å få avklart hvordan dødsfallet inntraff, bestemte
Saheen Sardar Ali seg for at liket
måtte obduseres. En obduksjon krevde at liket måtte graves opp. For at
retten skulle godkjenne det, måtte
fungerende politisjef signere en del
nødvendige papirer. Det viste seg
imidlertid å være svært vanskelig å
komme i kontakt med politisjefen.
Han hadde dratt på ferie på ubestemt
tid, og ingen i politiet var interessert i
å prøve å få tak i ham. Shaheen Sardar Ali visste råd og tok kontakt med
de militære for å få hjelp. De klarte å
oppspore politisjefen og brakte ham
til rettssalen hvor papirene ble
undertegnet. Da graven ble åpnet,
viste det seg raskt at det de fant umulig kunne være liket av den unge
damen de var ute etter. Forråtnelsesprosessen hadde kommet altfor langt.

Restene de hadde funnet var over
femti år gamle.
Shaheen Sardar Ali hadde på dette
tidspunktet allerede mottatt flere
drapstrusler, men hun valgte likevel
å fortsette undersøkelsene. De lokale
myndighetene var ikke villige til å
hjelpe henne, så hun forsatte å ta
imot hjelp fra de militære. Neste steg
var å innkalle landsbyboerne til
avhør. Da de militære dro til landsbyen, var det imidlertid tomt for folk
der. Det var ikke ett menneske å se.
Militær forsterkning måtte til for å
finne landsbyboerne som hadde gjemt
seg i fjellene rundt landsbyen. De fikk
brakt dem inn på politistasjonen, og
under avhørene kom det frem at
onkelen til den avdøde hadde begravd
liket den kveld hun var blitt drept.
Landsbyen forandret seg i løpet av
kort tid til en militærleir. Stedet hvor
jenten var blitt begravd ble funnet og
liket gravd frem. Under obduksjonen
kom det frem at jenten hadde dødd
momentant av et skudd i nakken.
Dermed hadde de greid å bevise at
dette absolutt ikke var et selvmordstilfelle. Jentens far og onkel ble
arrestert. Mye kan imidlertid gjøres
for penger. Ingen av mennene sitter i
fengsel i dag. Jentens far er nå folkevalgt. Hele episoden bortforklares
med korrupsjon og manipulasjon for
å sverte ham personlig og det politiske partiet han representerer.
Det er langt igjen, som Shaheen
Sardar Ali sier, men det skjer stadig
endringer. Arbeidet med å bekjempe
det negative i kulturen er en møysommelig prosess. En god porsjon
pågangsmot, selvtillit og massevis av
selvironi og humor hjelper. Det er
akkurat det Shaheen Sardar Ali har.
Hun er en kvinne som vet å bane vei.
AV RAHIMA PARVIN

«Det er langt igjen…men det skjer stadig
endringer…å bekjempe det negative i
kulturen er en møysommelig prosess»
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lesekroken

Minoritetsungdoms egne stemmer
Samlet mellom to permer
Svart på hvitt er den antologien svært mange unge mennesker med minoritetsbakgrunn har ettersøkt.
Boka er en samling av historier om identitet, følelser, rasisme, diskriminering og hvordan det er
å vokse opp som etnisk minoritet i et land som oftest ikke lar minoriteter selv tale sin egen sak.
Svart på hvitt er talerør for 14 unge mennesker med minoritetsbakgrunn. Alle har sin historie og sine
tanker om det å være ung, men samtidig annerledes. De formidler dette slik de selv har opplevd det
å være annerledes. Troverdig blir det, for det er ingen andre enn minoritetsungdom selv som vet alt
om dette omdiskuterte temaet.

edaktøren for antologien, Hadia Tajik, er selv en ung
kvinne med røtter fra Pakistan, Afghanistan og Iran. Hun
har fått med seg en rekke unge mennesker som for mange
av oss er kjent gjennom mediene, kulturliv og ulike samfunnsdebatter. Til felles har disse 14 unge menneskene alt, men
samtidig lite. Paradoksalt nok snakker alle om det å være norsk,
men allikevel ikke være det. Om det å være annerledes, men
samtidig en del av majoriteten. Om stoltheten over å være
farget, men samtidig bli ignorert og usynliggjort av omgivelsene,
nettopp på grunn av dette.

R

En av bidragsyterne, Amani Olubanjo Buntu, skriver:
«I Norge er svarte mennesker nærmest helt usynlige, slik at de
ikke utgjør noen maktfaktor som noen behøver å ta hensyn til».
Videre skriver han: «Men så skjer det som ikke skulle ha
skjedd. En asiatisk gutt blir drept. En afrikansk gutt blir drept.
Plutselig er alle engasjert i kampen mot det de kaller «hverdagsrasisme», uten at noen skjønner hva helgerasisme er, eller
ser resultater av det såkalte engasjementet. Det virket nesten
som om alle i Norge ble overrasket over drapene, bortsett fra
svarte ungdommer selv».
Det er lett å se at disse ungdommene har mye på hjertet. De
henvender seg til alle. Stiller spørsmål til de involverte. Ønsker
svar på hvorfor normer som har blitt satt, ikke gjenspeiler også
deres virkelighet. De sender budskap til skoler, gamle damer,
ansvarlige myndigheter, antirasister, nazister, biskoper og ikke
minst til foreldregenerasjonen, til tider svært vakkert innbundet.
Skuespilleren og adoptivbarnet, Hannah Wozene Kvam,
skriver om sitt første møte med hjemmelandet Etiopia:
«Etiopia er et av verdens fattigste land med sult, krig og
fattigdom, men det finnes også noe annet. Noe rikt og vakkert.
Noe stolt og viktig. Noe gammelt og verdig. Etiopia har en lang
historie. Som et av de få landene i Afrika ble det ikke
kolonialisert av Europa. Min familie kommer fra den nordlige
provinsen Wollo, som ligger 4000 meter over havet. Ikke langt
unna ligger det som blir kalt verdens åttende underverk,
Lalibela; elleve store steinkirker som er hugd ut av massivt
vulkansk fjell. Det sies at kong Lalibela bygget kirkene på
1200-tallet på oppdrag fra Gud. Min adoptivmor og jeg var der
ved juletider, og pilegrimer fra fjern og nær hadde kommet for
å feire høytiden. Jeg gikk rundt på disse historiske stedene
og følte meg snytt. Hvorfor kommer ikke dette frem i mediene.
Hvorfor velger de bare elendigheten? I en annen kirke så jeg
svarte engler. Jeg gråt. Det var så utrolig vakkert. Hvor banalt
det enn høres ut, var det godt å se at englene var svarte.
Og hvem har lært meg at Gud var hvit?»
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Svart på hvitt gir ingen fasitsvar, tvert imot handler den om
14 individer med forskjellige erfaringer og historier. Alle har på
en eller annen måte fått erfare hvordan det er å være annerledes. Men disse bidragsyterne som er samlet mellom to
permer, er viktige stemmer som gir oss et annet bilde enn det vi
ellers får servert. Dette er 14 ressurssterke mennesker som
baner vei for flere tusen ungdom. De er viktige forbilder som vi
har etterlyst så lenge og de henvender seg nettopp til deg,
med ønske om å bli hørt.
AV MELTEM SAFAK

Hadia Tajik (redaktør),
Svart på hvitt
Tidenes Norsk Forlag, 2001

aktuelle publikasjoner
Til døden skiller oss ad.
Ekteskap og skilsmisse
i islamsk rettspraksis
og norsk lovgivning

Kjønn og rasisme
i et likestillingsperspektiv

I 1998 opprettet MiRA-Senteret
Ressursgruppa for råd og veiledning i familie- og kvinnerelaterte
religionsspørsmål. Ressursgruppas arbeid er av den største viktighet for kvinner som sliter med religionsrelaterte familiespørsmål.
I dette heftet sammenfattes de
problemstillingene som ressursgruppa har tatt opp siden opprettelsen. Rapporten er et viktig bidrag for å sikre innvandrer- og flyktningkvinners interesser i det norske samfunnet og deres rett til å leve
sine liv på egne premisser.

La meg snakke
Det er nå fem år siden MiRA-Senteret holdt jentekonferansen La meg
snakke. Utgangspunktet for konferansen og denne rapporten er at
ressurssterke jenter, med en solid utdannelse og trygg identitet, nesten aldri når frem til majoritetsbefolkningen. Deres stemmer blir sjelden hørt. I rapporten er det jentene selv som tar ordet for å fortelle
hvordan det er å være tokulturell i det norske samfunnet, og for å definere hvem de er og hva de ønsker for fremtiden. Vårt håp er at denne
rapporten bidrar til at leserne skal få en bredere innsikt i variasjonene som eksisterer innad i minoritetsmiljøene.

Rapporten inneholder en samling av
innlegg og utdrag fra workshops
som ble holdt under konferansen
med samme navn i desember 2000.
Konferansen var et forberedelsesmøte for FNs verdenskonferanse
mot rasisme. Rapporten inneholder
et samlet uttrykk for hvordan minoritetskvinners og –jenters situasjon er
i Norge og Europa forøvrig, og
MiRA-Senteret håper at den kan
bidra til å øke forståelsen for minoritetskvinners levekår i Norge, og at
minoritetskvinner situasjon blir framstilt på en nyansert måte.

En rapport om kvinnelig omskjæring
Med jevne mellomrom blir vi konfrontert med forskjellige sensasjonsoppslag i media om kvinnelig omskjæring i innvandrermiljøene. Dette
fører videre til en oppblussing i debatten om kvinners rettigheter.
MiRA-Senteret ønsker at denne debatten skal føres på en mer nyansert måte enn den er blitt hittil, og at minoritetskvinner selv skal komme
til orde i debatten. Denne artikkelsamlingen om temaet er vårt bidrag
for å sikre at disse stemmene for en gangs skyld blir hørt.
MiRAs publikasjoner og magasin kan bestilles via våre Internettsider www.mirasenteret.no eller pr telefon 22 11 69 20.

Djulaha, eller teppevever som det heter på
godt norsk, er en bok for alle. Den er enkel
og oversiktlig med en innholdsfortegnelse
som sier alt. Dersom du lurer på noe i ditt
møte med mennesker fra andre kulturer,
slå opp i denne boken.
Boka har en egen del for fagpersonell, men
også en generell del. Som Loveleen Kumar
sa under pressekonferansen onsdag
7. august 2001 i forbindelse med utgivelsen
av boken: «selv naboen kan ha nytte av
denne boka».
Djulaha er opprinnelig et dikt skrevet av
den indiske filosofen og lyrikeren Gulzar.
I dette diktet spør Gulzar teppeveveren om

lesekroken

Djulaha! Om å forstå annerledeshet

han ikke kan lære ham «kunsten å knytte
bånd» slik at alle tråder «forenes på en slik
måte at jeg bevarer mitt eget mønster og
min særegenhet».
Denne boka er Loveleen Kumars svar.
Gjennom Djulaha viser hun hvordan møtet
mellom ulike kulturer kan foregå uten altfor
mange komplikasjoner.
Så er det noe du lurer på, les boken!

AV RAHIMA PARVIN

Loveleen Kumar
Djulaha! Om å forstå annerledeshet
Høyskoleforlaget, 2001

MIRA-MAGASINET

2/01

•

23

kommentar

Politiske partier frir til minoriteter, men hva så?
Høyre arrangerer grillfest og konsert. Arbeiderpartiet satser
på å skape et fordomsfritt mangfoldig samfunn. SV og RV vil
åpne grensene slik at innvandrere kan styrke arbeidsmarkedet
i Norge. Frp frir også til innvandrere, men de vil at de skal
komme fra Finland. Mange finner kan tross alt svensk og kan
danse etter norske toner. KrF hadde den beste friergaven
(les medgiften) til innvandrerne. De foreslår norskundervisning
for minoritetskvinner med barnepass, men uten at kontantstøtten faller bort.
egjeringsmiddagen i forkant av
det kongelige bryllup ble farget
med brudepar fra alle verdenshjørner. Var det en velvalgt strategi
fra regjeringens side for å presentere det åpne grenseløse Norge? For
hvilken rolle har disse unge menneskene i samfunnet?

R

Velvalgte ord, mindre gjennomtenkte resonnementer og stadige
meningsmålinger har preget høsten
2001. Stortingsvalget har for svært
mange av oss velgere vært et allerede farget kart, der vi dag etter dag
har fjernet et fargeklatt for å finne
fundamentet i politikernes skjulte
budskap.
Personlig har jeg fulgt med på
mange valgdueller i mediene. Spørsmål som angår minoritetskvinner og
unge jenter er i teorien utelatt, men
for å sminke opp argumentene flettet de ivrige politikerne inn velvalgte ord i sine resonnementer. Med ett
unntak, under valgduellen på NRK
mellom Valgerd Svarstad Haugland
og Karita Bekkemellem Orheim,
hørte jeg om problemene til kvinner
som søker asyl i Norge.

24

•

MIRA-MAGASINET

2/01

Minoritetsungdom ønsker nye veier
å gå, men er samfunnet modent for en
slik banebryting?
Jevnt over er unge i Norge svært lite
opptatt av politikk. Dette gjelder
også minoritetsungdom. Til gjengjeld er svært mange opptatt av sin
fremtid som minoritetsungdom i
Norge. Skole, jobb, sosiale forhold og
rettigheter er saker som angår ungdom og deres hverdag. Mange minoritetsungdom etterlyser rollemodeller, de etterlyser en diskusjon om
sin egen rolle i fremtidige Norge.
Mange er yrkesaktive og noen går
på skole. Jevnt over har de fleste et
liv som andre ungdommer… eller er
det i praksis slik at vi har et usynlig
mønster som fortsatt utelukker en
stor gruppe mennesker i dette
samfunnet?

benken merkbare lese- og skrivevansker. Våre folkevalgte ville ha
overgått hverandre med velvalgte
ord, kritisert hverandres utdanningspolitikk og nærmest skapt
uværstilstander.
For det er alvorlig at elever ved
dagens skoler har slike problemer.
Og dette blir forsterket når minoritetsungdom ikke ser nødvendigheten av videre skolegang. «Vi får jo
ikke drømmejobben uansett», sier
de. Er dette virkelig den reelle
situasjonen i dag og hvis ja, hvor må
vi starte for at situasjonen skal
endre seg?
Jeg henvender meg nå til arbeidsgivere: hvor mange av dere har lagt
bort en søknad kun fordi søkeren
hadde et ukjent navn? Hvor mange
av dere har nærmest overvåket og
forventet at rapporten som ligger på
bordet er full av rettskrivningsfeil?
Eller hvor mange av dere har rynket
på nesen og regnet med at søknaden
som ligger foran dere sikkert har
havnet i feil bunke? Søknaden gjaldt
sikkert ikke toppsjefstillingen, men
en helt annen stilling som var utlyst
omtrent samtidig.

?

Jeg vil gi et eksempel: Høye tall om
dårlig lese- og skriveferdigheter
blant ungdomsskoleelever i Oslo i
høst, skapte en skvulp i badekaret
til politikerne. Statistikken viste at
dette hovedsakelig gjaldt skoler der
en stor andel av elevene var minoritetsspråklige. Diverse intervjuer
med minoritetsungdom om hvorfor
dette skjer og hvordan vi skal oppfordre ungdom til å ta videre utdannelse ble slått stort opp i media.
Utdanningsministeren gikk ut i
mediene med følgende utsagn:
«Situasjonen er alvorlig», etterfulgt
av, «jeg tar ikke på meg skylda for at
det står så dårlig til».
I mitt stille sinn forestiller jeg meg
følgende: La oss stille tiden tilbake.
Avisoppslaget handler om en vestkantsskole der minoritetsspråklige
barn er i mindretall. Grundige
undersøkelser viser at etnisk norske
barn har etter et antall år på skole-

Til den alminnelige mann i gaten:
Hvor mange av dere har ikke skiftet
retning fordi du ser en gjeng med
minoritetsgutter? De kan jo være
voldtektsforbrytere eller til og med
terrorister. Hvor mange har ikke
sett en jente med minoritetsbakgrunn og tenkt at hun sikkert ikke
har et godt liv? Hun skal sikkert
snart bli sendt til foreldrenes
hjemland for å bli tvangsgiftet eller
omskåret.
Til slutt til dere friere under valgkampen: Vi var kanskje utelatt fra
agendaen under valgkampen, men
vi har likevel en viktig rolle å spille i
dagens samfunn. Det er på tide at
dere ser opp for den nye generasjonen minoriteter som ønsker å gå nye
veier: En generasjon som ikke
aksepterer å bli usynliggjort, men
som ønsker å være en del av moderlandet Norge. For se opp: En ny
generasjon er på fremmarsj!
AV MELTEM SAFAK

Torild Skard har skrevet bok om sine opplevelser fra tiden som
regionaldirektør for UNICEF, FNs barnefond. Skard var ansvarlig for
UNICEFs arbeid i 23 land i Vest- og Sentral-Afrika, og hun har skrevet en
spennende og svært interessant bok om gleder og tragedier på verdens
fattigste kontinent. Undertittelen på boka er «Blant jentebruder,
helbredere og barnesoldater i Vest- og Sentral-Afrika», og Skard
understreker med det sitt fokus på kvinners og barns historie og liv.
Mødrenes kontinent viser oss hvor annerledes verden ser ut fra sør. Forfatteren nevner konkret utfordringen som lå i å bryte ut av «VIP-bobla»
hun levde i, et vakuum med hvite vestlige mennesker, overklasse og sosial avstand til afrikanerne. Hun sier at hun følte hun var i Afrika – og likevel
ikke i Afrika, på samme tid. Skard forteller fra en hvit kvinnes perspektiv,
men hun forteller den svarte kvinnes historie. Kvinnene er Afrikas fremtid.
Vest- og Sentral-Afrika er et område som har vært utsatt for
grusomme tragedier, både gjennom naturkatastrofer og gjennom
menneskeskapt undertrykkelse og ondskap. Tørke, avlingsvikt og sult tar
livet av mange menensker hvert år. Krig ødelegger unge gutter som ofte
blir tvunget til å være soldater, og den fratar mange jenter en barndom
gjennom voldtekter og andre psykiske og fysiske overgrep. Skard
forteller om situasjonen for Afrikas kvinner og barn, samtidig som hun
fokuserer på det positive og muligheten for bedrede levekår gjennom
utdanning og samarbeid.
Skards bok omhandler naturlig nok UNICEFs arbeid i Afrika og hennes
egne erfaringer med dette. Hun beskriver ulike tiltak for eksempel innen

l esekroken

Mødrene er Afrikas fremtid

grunnutdanning, helseopplæring, vaksinering av barn og arbeid mot omskjæring av
jenter. Skard roser blant annet UNICEFs
forståelse av situasjonen, uten å miste
erkjennelsen om at mye av den vestlige
verdens bistand i Afrika har vært feilslått og
mislykket. Hun beskriver UNICEF som en
organisasjon som lytter til befolkningen,
som forstår deres behov og ønsker. Vaksinering er for eksempel bare en del av
arbeidet. Det er ikke polio barna i Afrika dør
av, sier forfatteren. Det er underernæring,
diaré og akutte luftveisinfeksjoner, malaria og aids.
Skard har bakgrunn fra UNESCO, og hun har jobbet som eksedisjonssjef i Utenriksdepartementet. Hun har skrevet flere bøker om kvinnespørsmål og om barn og unge. Endelig fokuserer hun på Afrika og dets
stolte kvinner. Forfatteren har i Mødrenes kontinent blandet faglig
kunnskap med opplevelser, erfaring og følelser. Hun stiller spørsmål ved
tradisjonell vestlig bistand, samtidig som hun lytter for å lære mer. Skard
skriver med ydmykhet om de menneskene hun har møtt, om de sterke
kvinnene som tar ansvar for barna sine og for deres fremtid, om de
modige barna som lever alene uten foreldre, og om alle afrikanerne som
jobber for å trygge kontinentets fremtid.

AV ANNE BRUDE

Torild Skard
Mødrenes kontinent
Pax, 2001

«Jeg stoler kun på meg selv», jente 16 år

I boka Hallo – er det noen der? forteller rundt 100 barn og
unge hvordan det er å være marginalisert i samfunnet. De
forteller om et liv utenfor samfunnet, de forteller om den
andre virkeligheten. Boka ble til som et innspill til FNs
spesialsesjon om barn, som skulle funnet sted i New York
City i september i år. Spesialsesjonen ble utsatt etter terrorangrepene i USA 11. september, men vil sannsynligvis
finne sted neste vår. På lanseringen av boka lovet statssekretæren i Barne- og familiedepartementet at Hallo
– er det noen der? i engelsk versjon skulle tas med i de
norske, offentlige dokumentene på Spesialsesjonen.
«Jeg skulle ønske at jeg bare hadde en person i barnevernet å forholde meg til. Jeg har hatt åtte saksbehandlere på seks
måneder. Jeg må fortelle livshistorien min omtrent femti ganger i året.»
Alle barn og unge som har fått komme til orde i denne boka har en
spesiell livshistorie. Mange har opplevd at barnevernet har overtatt
omsorgen for dem – med mer eller oftere mindre hell. Noen av de unge er
fysisk handikappede og ser at samfunnet ignorerer deres rett til å delta,
til å leke og til å leve et aktivt liv. Noen har blitt utsatt for overgrep fra
voksne de stolte på. Andre barn har kommet til Norge som enslige,
mindreårige asylsøkere. «De ser meg først og fremst som en utlending.
De synes at jeg er en stakkar.» De unge har erfart et Norge som mangler
vilje og ressurser til å tilrettelegge, slik at de også kan få sine rettigheter
ivaretatt.
«Den dagen jeg begynte å sette grenser og ta vare på meg selv og
mine behov, var det en del venner som reagerte med å si; hvor er det blitt
av den gamle gode lett omgjengelige jenta. De spør etter den jeg var før.
Jeg spør etter dem nå.»

l esekroken

«Det finnes en virkelighet i Norge som er like ille som i land vi fordømmer. Politiet er for eksempel voldelige mot oss ungdommer. De som skal
hjelpe oss, sender oss avgårde uten at vi føler at noen bryr seg.»

Boka er blitt til på barnas og de unges premisser. Det er deres stemmer som roper ut smerte, glede, fortvilelse og forundring, og som skriker
ut en ærlighet som bare barn og unge har. «Godt minne fra barndommen?
Jeg kommer ikke på noe.» Det skjærer i hjertet å lese om barnas opplevelser. Skrevne ord, rett fra levra til barn og unge med
traumatiske erfaringer de burde vært spart for.
«Vi ble misbrukt av far. Mamma ba om hjelp
fra barne- og ungdomspykiatrien. Hun fikk
beskjed om at det var to års ventetid. Far ble lei
seg på grunn av anklagene. Han ba om hjelp til
seg selv. Han fikk det på dagen.»
Boka avsluttes med en oppsummering av
avsluttende merknader til Norge fra FNs komité
om barns rettigheter i mai 2000. Det ligger mye
positivt i merknadene, men komiteen er i stor grad
«betenkt» og «bekymret» over Norges tilbud til
barn og unge som på en eller annen måte trenger
ekstra omsorg. Komiteen er «bekymret over at man i praksis ikke i tilstrekkelig grad hører på barn og unge og tar deres synspunkter på alvor».
«Det tar så lang tid å få bestemt om vi får bli i Norge. Jeg kjenner at jeg
blir nervøs av det selv også.»
Det gjenstår å se om den nye regjeringen vil følge opp komiteens
merknader, og om de vil lytte til hva barn og unge har å si. Norge må ta sitt
ansvar på alvor. Vi må sørge for at hele den unge generasjonen får et
godt utgangspunkt for fremtiden.
«Ta i mot det jeg forteller – ikke avbryt – bare hør på.»

AV ANNE BRUDE

Forum for barnekonvensjonen
Eva Dønnestad og Margit Sanner (red.)
Hallo – er det noen der? – unge anrop fra en annen virkelighet
Redd Barnas rettighetssenter, 2001
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musikkroken

Katia Cardenal:
Fragancia – Taube på spanska

Onsdag 5. september møtte Katia Cardenal et
begeistret og applauderende svensk pressekorps på en pressekonferanse i anledning sin
nye plate «Fragancia – Taube på spanska».
Lanseringen av platen foregikk på Jesper
Taubes spisested Bar Narva i Stockholm.
Jesper Taube er Everts sønnesønn. Det svenske selskapet MNW
som distribuerer den nye platen i Sverige, venster seg mye etter
den første responsen på utgivelsen. Jesper Taube formidlet stor
begeistring fra Taube-familien.
Det er Kirkelig Kulturverksted som har produsert og utgitt Katia
Cardenals nye CD. Den er innspilt på Cuba, og sangene er arrangert
av to kubanske kjennere av 50-tallsstilen innenfor underholdningsmusikken på den Karibiske øya. De har tatt for seg 14 Taubeviser og
latt dem få samme behandling som de ville gitt kubanske melodier
fra den tiden Taube skrev dem. Tanken er naturlig, ettersom Taube
hentet mye inspirasjon til musikken og tekstene sine i LatinAmerika, både på Cuba, i Guatemala, Panama, Peru og Argentina.
Han besøkte disse landene som sjømann i sin ungdom, snakket
spansk og bodde flere år i Sør-Amerika.
Katia Cardenal, som er nicaraguansk og for tiden bor i Nicaragua, gjorde for to år siden stor suksess i Norge med sine spanske
og latin-amerikanske tolkninger av Prøysen. Katia hadde som del
av sin plan som latin-amerikansk visesanger bosatt i Norge, å gjøre
noe med de skattene hun fant i den skandinaviske visetradisjonen.
Allerede under arbeidet med den første Prøysenplaten, kom ideen
opp om å gjøre noe tilsvarende med Taube, ettersom flere av hans
viser står nær det latin-amerikanske. Ideen denne gangen har vært
å nærme seg de autentiske stemningene fra cha-cha-chaens,
habaneraens og dansonens Cuba.

Pop på urdu
– Vestlig pop og tradisjonell pakistansk musikk i et vakkert møte
21. oktober 2001 kunne Oslo
konserthus huse den pakistanske kvinnelige artisten Hadiqa
Kiani. Denne unge kvinnen er
25 år og har allerede rukket å bli
en av Pakistans mest populære
kvinnelige sangere og en viktig
ambassadør for Pakistan. Hun
fremstår som et sangtalent med
en fot i popmusikkens rytmer og
en fot i tradisjonelle toner, og disse blir formidlet til mer enn en
generasjon lyttere. Vi ser og hører at denne unge kvinnen kan alt
om musikalsk synkretisme og når dermed frem til både popgenerasjonen og til de som foretrekker mer tradisjonelle rytmer.
«It’s in me. It’s all the time in my mind, everywhere» (Hadiqa).
Med en selvsikkerhet, scenesjarm og sterke følelse for kunsten hun
formidler, har hun til tross for sin unge alder bygd en solid karriere
innen musikk. Samtidig har hun rukket å studere psykologi og å
fullføre Master of Science. Hennes begavelse for å synge på flere
språk, deriblant engelsk, urdu, punjabi og arabisk, har gjort henne
til en ettertraktet artist utover landegrensen. Hun har signert en
toårs kontrakt med Pepsi som gjør henne til en av de første kvinnelige artistene med dette på CV´en. Som ung moderne kvinne har
hun funnet en nisje og flere kanaler der hun kan nå frem til sine
lyttere. En blanding av evner og sjarm gjør henne til et ikon blant
mange unge og kan med sikkerhet defineres som rollemodell for
svært mange unge pakistanske kvinner i og utenfor Pakistan.

PRESSEMELDING FRA
KIRKELIG KULTURVERKSTED

✂
Abonner på
Forum for minoritetskvinner,
Magasinet du sitter med i hånden kommer ut to ganger i året og tar opp tema som omhandler
minoritetskvinnenes levevilkår og situasjon i dag. Vil du abonnere på MiRA – ta kontakt med
oss. MiRA ønsker også å være et forum for dine meninger og tar gjerne imot ditt bidrag.
1 ÅRS ABONNEMENT koster for individer kr 100,– ❑ og organisasjoner kr 300,– ❑
Du kan betale inn årsabonnementet på bankkontonr. 1607 55 52665 eller be om å få tilsendt en
bankgiroblankett på telefon 22 11 69 20, fax 22 36 40 19 eller e-mail: post@mirasenteret.no

Navn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Eller send kupongen til MiRA-Senteret, Postboks 1749, Vika, NO-0121 Oslo
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AV MELTEM SAFAK

MiRA

Resource Centre for Black, Immigrant and Refugee Women
The aim of The MiRA Centre is to promote equality for black, immigrant and refugee women in Norway.
We try to increase awareness about the specific conditions that often determine the life quality of minority women.
Through well-established legal and social services, information and networking, The MiRA Centre tries to
strengthen 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

ny bok fra mira-senteret
Odins kvinner setter farge på Norden
I disse dager lanseres dokumentarfilmserien Odins kvinner setter farge på
Norden som denne boka er en del av. Både i Norge og i de andre nordiske landene
har det inntil nylig vært en sjeldenhet å se svarte mennesker opptre førende i
media eller på offentlige arenaer som kulturscenen og i politikken. De svartes
elendighet, triste skjebner eller kriminelle virksomhet har vært dominerende.
Denne virkelighetsoppfatningen stemmer ikke med de fleste minoriteters syn på
sin egen livssituasjon. Ideen bak Odins kvinner er å fremme positive forbilder for
minoritetsungdom og å bidra til utviklingen av en mangfoldig representasjon av
mennesker med minoritetsbakgrunn. Boka er også et viktig bidrag til synliggjøringen av innvandrer- og flyktningkvinners aktive deltakelse i de nordiske samfunn.
MiRAs publikasjoner kan bestilles via våre Internett-sider www.mirasenteret.no eller pr telefon 22 11 69 20.
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I used to dream militant
dreams of taking
over america to show
these white folks how it should be
done
I used to dream radical dreams
of blowing everyone away with my perceptive powers
of correct analysis
I even used to think I‘d be the one
to stop the riot and negotiate the peace
then I awoke and dug
that if I dreamed natural
dreams of being a natural
women doing what a women
does when she‘s natural
I would have a revolution

Viderekopiering er kun tillatt ved
skriftlig tillatelse fra MiRA.

Nikki Giovanni
Hentet fra Virginia C. Fowler 1992

