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F ørste halvdel av 2002 har vært
turbulent når det gjelder debatten
rundt minoritetskvinner og like-

stilling. Mange nye stemmer er kom-
met på banen, og debatten har hoved-
sakelig blitt ført gjennom mainstream-
mediene. Enkelte medier og aktører
framstiller likestillingsdebatten blant
minoritetskvinner som helt ny, og
hevder at det er nå historien blir skapt.
Minoritetskvinnenes omfattende like-
stillingsarbeidet som startet allerede
på begynnelsen av 70-tallet, blir der-
med usynliggjort. Forskjellen mellom
dagens debatt om minoritetskvinner og
debatten i 70-, 80- og 90-årene, er at
den da var mer preget av spørsmål
knyttet til minoritetskvinners rettig-
heter i det norske samfunnet. Kjønn og
rasisme ble koblet sammen, og det ble

lagt vekt på institusjonell rasisme både
i arbeidsmarkedet og i forhold til
Utlendingsloven. 

Dagens mediedebatt har hatt mye
sterkere fokus på kvinneundertryk-
kende praksiser i minoritetsmiljøene,
særlig omskjæring og tvangsekteskap,
og det har vist seg at disse temaene har
vært bra salgsvarer. Det er svært
viktig å rette søkelyset mot disse
problemstillingene for nettopp å kunne
forebygge slike praksiser. Den måten
debatten er blitt ført på, har imidlertid
bidratt til at mange av miljøene er blitt
enda mer lukket enn tidligere, noe som
igjen kommer til å gjøre det forebyg-
gende arbeidet vanskeligere. Det synes
MiRA-Senteret er beklagelig, men det
betyr likevel ikke at man ikke bør føre
en offentlig debatt om temaene. 

Unge jenter har markert seg i debatten
og krevd at også deres stemmer skal bli
hørt. MiRA-Senteret mener at jo flere
stemmer som involveres, desto bedre er
det. Det er viktig å vise det mangfoldet
og de ulike retningene og synspunkt-
ene som finnes. På den måten synlig-
gjøres det at minoritetskvinner ikke
utgjør en ensartet gruppe, men at de ut
fra egen forståelse og eget ståsted
velger å kjempe for likestilling og fri-
gjøring for seg selv og sine medsøstre.
Den organiserte kvinnebevegelsen
blant minoritetene finnes imidlertid
i minoritetskvinneorganisasjonene, for
eksempel MiRA-Senteret, Somalisk
kvinneforening, Eritreisk kvinneunion
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La meg snakke!



Navlestrengen

Urhavet omsvøper meg

Her skal den guddommelige ro eksistere

Dette er før bekymringenes tid

Før sultens tid

Før nødens tid

Det sies nu så

Mor og jeg skal være ett

Men du vet like godt som meg

I dette urhav

Formes bekymringene

Sulten og nøden

Dette er den stund døden besegles

Ryktet sier 

Den som stikker hodet frem

Får det avkappet

Å ikke skrike er den hellige pakt 

Jeg inngår med meg selv

Her inne i det store urhav

Hodet stakk ut

Jeg skrek

Du hørte meg

Blod overalt

Av Rahima Parvin
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og så videre. Det er til syvende og sist
organiserte kvinnestemmer, som har
sitt grunnfeste blant minoritetene,
som gjennom sitt forebyggende og
bevisstgjørende arbeid kommer til
å bidra til endringer. 

Medieoppmerksomhet er viktig, men
det blir igjen og igjen klart at all
medieoppmerksomhet ikke nødven-
digvis er av det positive slaget.
Lesere må være veldig bevisste og ha
et kritisk blikk på det budskapet
mediene formidle, særlig når det
gjelder hvordan kvinner med
minoritetsbakgrunn blir fremstilt. 

I dette nummeret av MiRA-
Magasinet har vi lagt spesiell vekt på
minoritetskvinner og likestilling. Vi
presenterer ulike perspektiver, blant
annet hvordan muslimske kvinner og
unge studenter ser på likestilling og
hvilken rolle minoritetskvinnene har
hatt i utformingen av den norske
likestillingsloven og – politikken.
I denne utgaven har vi også tatt for
oss historien til ei av de nasjonale
minoritetsgruppene i Norge, nemlig
rom. Vi håper dette nummeret kan
bidra til å skape en faglig debatt
rundt utformingen av en helhetlig
likestillingspolitikk som i framtida
vil lykkes å inkluderer minoritets-
kvinners spesielle situasjon.

Med bakgrunn i fremveksten av den
ekstreme høyrepolitiske fløyen i store
deler av Europa, står norske

politikere nå overfor en stor utfor-
dring med å utforme en demokratisk,
inkluderende og mangfoldig politikk.
En rekke nye undersøkelser viser at
politikere vinner på innvandrer-
fiendtlige og rasistiske holdninger.
Disse resultatene tilsier at politikere
som tror på demokrati og et velfun-
gerende mangfoldig samfunn, bør
fremme sitt budskap på en slik måte
at den ekstreme høyrefløyen ikke får
fotfeste i norsk politikk. Den utfor-
dring vil også være koblet til hvordan
likestillingsdebatten utvikler seg i
fremtiden. Minoritetskvinner er ofte
brukt for å underbygge både innvan-
drerfiendtlige forhold og påstander
om uforenlighet mellom kulturer.
Hvordan skal vi fremme likestilling,
synliggjøre undertrykking og
samtidig få bukt med kvinneunder-
trykkingen? Hvordan kan vi skape en
opinion som erkjenner at mangfoldet
er her for å bli, og at nettopp mang-
fold kan ses som en styrke som bidrar
til en positiv samfunnsutvikling?
Dette blir en stor utfordring i tiden
framover, og vi må alle bidra til at vi
lykkes.

Illustrasjon: Vera Silva



Som feminist og fagperson har
jeg også vært interessert i å se
på historisk materiale for å

finne referanser som kunne vise at et
bredt spekter av spørsmål relatert til
kvinneundertrykking ble inkludert i
kvinnebevegelsen. Dessverre har jeg
ennå ikke funnet slike referanser.
Samiske kvinner skriver nå sin histo-
rie om hvordan et helt folk ble assimi-
lert og tilintetgjort. De kommer trolig
også til å drøfte dette i forhold til like-
stillingsarbeid og likestillingspolitikk
i fremtiden.

Ut fra den historiske analysen av
norsk likestillingsarbeid og likestil-
lingspolitikk, mener jeg at begrepet
kjønn er definert ved å betrakte
Norge som et kulturelt sett homogent
land med etnisk norske kvinner som
norm. Det er deres erfaringer som
har hatt betydning for dagens forstå-
else av hva som er kjønnsdiskrimine-
ring. Det var derfor ikke så overras-
kende for meg å lese kommentaren
fra lederen for Likestillingssenteret
hvor hun sier følgende: 

«Jeg er motstander av å skille inn-
vandrerkvinner fra etnisk norske
kvinner i likestillingsarbeidet. Den
eneste forskjellen er at innvandrer-
kvinner opplever dobbel diskrimine-
ring fordi de er kvinne og minoritet.

Vårt mandat er å arbeide med pro-
blemstillinger sett ut fra kjønn, ikke
diskriminering som følge av etnisitet». 

Denne analysen viser etter mitt
syn en snever tolkning som bygger på
en forståelse av kjønn som et biologisk
fenomen. Det betyr at alle kvinner,
fordi de biologisk er kvinner, i
utgangspunktet er undertrykte.
Denne tolkningen usynliggjør mang-
foldet og alle forskjellene kvinner
imellom. Skal vi tolke kjønn som et
sosialt fenomen og en konstruksjon av
patriarkalske systemer, må vi ta med
både rase, etnisitet og klasseperspek-
tivet i tillegg til kjønn. Da vil det også
bli nødvendig å omfatte både den spe-
sielle undertrykkingen som kvinner
med ulik etnisk bakgrunn og arbei-
derklassekvinner er utsatt for.
Meningen med min kritikk er at vi må
starte en faglig, seriøs debatt om like-
stilling i det multikulturelle Norge. 

For å gjøre dette er det først og
fremst nødvendig å problematisere
begrepet «det multikulturelle Norge».
Som en følge av en spesiell forståelse
av begrepet, følger også en spesifikk
forståelse av hva slags likestillings-
politikk som bør føres. Når vi betrak-
ter likestillingen til kvinner med
minoritetsbakgrunn, vurderer vi dem
da som en inkludert del av det norske

samfunn eller betrakter vi dem som
«formet» kun av sitt opprinnelses-
lands kultur? Skal disse kvinnenes
situasjon inkluderes i norsk likestil-
lingspolitikk, eller skal de forbli en
del av innvandringspolitikken?

Multikulturalisme
Det sies at Norge er blitt et multikul-
turelt samfunn, men hva ligger egent-
lig i det? Hva er det som gjør Norge
flerkulturelt? Er det kebabkioskene,
eksotiske klær eller mat? Eller er det
sameksistensen av forskjellige etniske
grupper inklusive nordmenn i et
demokratisk samfunn med like rettig-
heter og plikter for alle? Begrepet
multikulturalisme defineres og tolkes
på forskjellige måter, og totalt ulike
ideologier ligger til grunn. 

Å defineres multikulturalisme er
også viktig når vi diskuterer innvan-
drerkvinner og likestilling. Vi vet at
kulturbegrepet er komplekst og bru-
kes innenfor ulike kontekster. En
viktig definisjon av kultur er en måte
å leve livet på innenfor spesielle
omgivelser eller samfunn. Kulturen
innebærer helheten, og denne helhe-
ten er stadig i endring, avhengig av
politiske, økonomiske og religiøse for-
andringer. 

Diskursen om multikulturalismen
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I november i fjor ble jeg oppringt av en journalist fra
Dagsavisen som hadde vært innom Likestillings-
senteret og Likestillingsombudet for å finne materiale
om deres arbeid i forhold til minoritetskvinner i
Norge. Ifølge journalisten var minoritetskvinner
relativt fraværende fra disse to viktige likestillings-
institusjonene, både fysisk og som arbeidsfelt. Hun
ønsket å få mine kommentarer på dette. Jeg mente og
mener fortsatt at norsk kvinnebevegelse og likestil-
lingspolitikk ble utformet innenfor en spesifikk
historisk, politisk og sosial kontekst som var sterkt
preget av tanker om Norge som et kulturelt homogent
samfunn. Kvinner som tilhørte nasjonale minoriteter
som for eksempel samer, sigøynere, tatere og andre
var ikke synlige i utformingen av en slik politikk.

Likestillingspolitikk
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er ny i samfunnsvitenskaplig historie.
Denne diskursen startet som en pro-
testbevegelse på 60-tallet som en
reaksjon på de assimilasjonsideene
som folk fra ulike minoritetsgrupper
følte i Vesten. Flerkulturalismen var
egentlig en bevegelse for forandring.
Dens ideologiske bakgrunn var net-
topp at minoritetene måtte kunne
delta i det nasjonale samfunn på egne
premisser og samtidig få anerkjennel-
se for det. Minoritetene ville ha aner-
kjennelse for egen annerledeshet.
Debatten rundt multikulturalismen
har vært svært komplisert. Forskjelli-
ge folk med ulike ståsteder og ideologi
har brukt begrepet slik de selv har
ønsket å tolke det. Jeg vil her grovt
sortere disse i tre hovedretninger.

Den konservative retningen
Innen den konservative retningen blir
begrepet multikulturalisme brukt for
å legitimere en nasjonal assimilerings-
politikk og for å opprettholde et koloni-
alt verdenssyn. Vestlige kulturer blir
betraktet som overlegne «usiviliserte»
asiatiske, afrikanske og amerikanske
kulturer. Etniske minoriteter fra disse
landene blir dermed betraktet som
kulturelt underlegne, og den eneste
måten for dem å integreres på, er ved
å la seg assimilere i den dominante
vestlige kulturen. Bare på den måten
kan deres problemer løses. I norsk
sammenheng representerer blant
annet Unni Wikan, Bitten Modal og
Inger-Lise Lien et slikt perspektiv.
Unni Wikan sier i sin bok Mot en ny
norsk underklasse: «Ethvert valg har
sin pris, og prisen for å leve i Norge er
at man må akseptere at ens barn blir
norske»(Wikan, 1995). I forbindelse
med lanseringen av hennes bok Bak
sløret uttrykte Modal i et intervju i
Adresseavisa: «Ofte har hun (Modal)
med forferdelse sett pakistanske kvin-
ner tråkke rundt i snø og kulde i Oslos
gater iført sine tynne bukser som skal
skjule legger og ankler. Barna slites
mellom disse to kulturene og finner
ikke fotfeste noe sted. Mennesker som
kom til vårt land på begynnelsen av
70-tallet må godta våre normer. Hvis
ikke skaper de bare problemer for seg
selv». Denne multikulturelle diskur-
sen behandler ikke vestlig kultur som
en form for etnisitet. Man stiller heller
ikke spørsmålstegn ved eget majori-
tetsperspektiv. Som et resultat av det,

blir den vestlige kulturen normgiven-
de for hvordan nordmenn tolker og for-
står andres levemåte. 

Den liberale retningen
Innen den liberale måten å forstå mul-
tikulturalismen på ligger hovedvekten
på å argumentere for at vi alle er like,
og at ingen derfor må særbehandles.
Innen denne likhetstankegangen må
alle få respekt. De liberale legger ofte
vekt på at eksisterende kulturelle,
sosiale og økonomiske barrierer kan
endres eller «reformeres» for å oppnå
likhet. En slik tolkning av multi-
kulturalismen klarer ikke å fange opp
skjeve maktforhold som ofte bestem-
mer hvordan forskjellige kulturer eller
levemåter er rangert i samfunnet. 

Den venstreliberale retningen
Venstreliberale legger vekt på kultu-
relle forskjeller og understreker sam-
tidig at alle er likeverdige. Innen
denne retningen ender man imidler-
tid ofte opp med å eksotifisere anner-
ledesheten. Til tross for anerkjennel-
sen av ulikhet, har denne retningen
en ide om at det finnes én opprinnelig
og «ekte» kultur. Med andre ord: Man
ignorerer det faktum at annerledes-
het er en sosial og historisk konstruk-
sjon. Videre ignoreres ens eget politis-
ke, sosiale, klassemessige og etniske
ståsted, og dermed også betydningen
av representativitet. Når en person
snakker vil innholdet alltid være for-
met av personens egne erfaringer og
ståsted. Det er også svært viktig å
nevne at man innen den liberale ven-
stresiden sjelden utforsker hvordan
ens identitet er i stadig forandring.
Denne forandringen skjer i samspill
med forskjellige samfunnsøkonomis-
ke, politiske og ideologiske relasjoner. 

Vi kan finne alle disse posisjonene
av multikulturalismen reflektert i
integreringsdebatten i Norge. Histo-
risk sett har det imidlertid vært ført
en streng politikk for å assimilere
etniske minoriteter, og den multikul-
turelle diskursen har vært dominert
av den konservative retningen. 

Oss og de andre
Forskningen innen feltet «etniske
minoriteter» er med få unntak preget
av den dominerende konservative lin-
jen. Den stiller ikke spørsmålstegn
ved eller problematiserer norske nor-

mer og verdier, men fokuserer kun på
innvandrerkulturer. Disse blir fram-
stilt som svært statiske. At forskning-
en velger et «oss og de andre»-perspek-
tiv heller enn et inkluderende per-
spektiv, og hvor «de andre» er studi-
eobjektet heller enn «oss», bidrar til at
det er lite håp for minoriteter om å bli
inkludert som likeverdige borgere i det
norske samfunnet. Iverksatte statlige
tiltak som tar utgangspunkt i denne
forskningen, reflekterer en dreining
mot assimilering heller enn mot like-
verd og respekt for forskjeller. Majori-
tetssamfunnet generelt behandler
minoriteter som etniske innslag i et
homogent samfunn, og assimilerings-
tankegangen er overlegen respekten
for enkeltmennesket og deres valg.
Drømmen om et multikulturelt demo-
kratisk samfunn hvor forskjellige
etniske grupper inklusive nordmenn
sameksisterer, med like rettigheter og
plikter for alle, er fortsatt en utopi.

Minoritetskvinner og likestilling
På bakgrunn av ovennevnte forståelse
av multikulturalisme, kan vi nå
komme tilbake til minoritetskvinner
og likestilling. Vi vet at norske kvinner
har kjempet for likestilling i mange år,
og vi har i dag både en likestillingslov
og et likestillingsombud. Minoritets-
kvinners situasjon står imidlertid i
stor kontrast til majoritetskvinnenes
virkelighet. For eksempel topper de
statistikken over arbeidsledige og
lavtlønnet arbeidskraft. De er diskri-
minert både på grunn av kjønn og
etnisitet. Forskere og eksperter stude-
rer ofte kvinners opprinnelige kultur
for å finne ut hvorfor de er undertrykte
i Norge. Hele tankegangen rundt
kjønn og multikulturalisme er bygget
på et konservativt utgangspunkt, hvor
andres kulturer heller enn det norske
samfunnet er problemet. Disse kultu-
rene er betraktet som mer patriarkal-
ske og undertrykkende enn norsk kul-
tur. Samtidig anses de ikke å se på
likestilling på samme måte som man
gjør i Norge. Det finnes imidlertid
svært lite forskning på området som
studerer institusjonelle og strukturel-
le mekanismer som ekskluderer mino-
ritetskvinner fra muligheten til delta-
gelse på like vilkår.

Når forskningen og samfunnsde-
batten om integrering av minoriteter
i det norske samfunnet ledes i en slik

og minoritetskvinner
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retning, er det sannsynlig at politi-
kerne utformer en politikk ut fra det.
Et godt eksempel er NOU 1995, Nor-
ges offentlige utredning: Et apparat
for likestilling, som vurderer det sen-
trale likestillingsapparatet med for-
slag til omorganisering av likestil-
lingsområdet. Den eneste omtalen av
innvandrere og likestilling i utred-
ningen er følgende: 

«Innvandrerkvinnenes bakgrunn
er svært forskjellig når det gjelder
språk, utdanningsnivå, religion og
kulturell identitet. Dette gjør det van-
skelig å omtale innvandrerkvinnene
som en gruppe. 

Mange innvandrerkvinner har høy
utdannelse fra sine hjemland, og det er
en utfordring for samfunnet å ta disse
kvinnenes ressurser i bruk. Andre inn-
vandrerkvinner, og da særlig kvinner
fra den tredje verden, deltar i mindre
grad i samfunnslivet. Det er en rekke
kulturelt betingede forhold som ligger
til grunn for dette. Ulik religiøs og kul-
turell bakgrunn tilsier også at det vil
være ulike oppfatninger av kjønnsrol-
ler og hva som forstås med likeverd
mellom kvinner og menn. Dette kan
åpne for konflikter mellom norske mål-
settinger for likestilling og respekt for
innvandrernes kultur» . 

Fra et minoritetssynspunkt er
utredningens manglende analyse og
helhetlige tilnærming til minoritets-
kvinners likestillingssituasjon svært
skuffende. Teksten underbygger mitt
tidligere argument om at norsk minori-
tetsforskning tar utgangspunkt i den
konservative retningens tilnærming til
multikulturalisme, som legger vekt på
kulturelle forklaringer. Utredningen
peker på at det finnes mange ressurser
blant innvandrerkvinner, og videre at
kvinner fra den tredje verden deltar i
samfunnslivet, dog i liten grad. For å
forklare den lave deltagelsen i samfun-
net, trekkes religiøse og kulturelt
betingede forhold inn. Utredningen
stiller imidlertid ikke spørsmålstegn
ved om det finnes institusjonell eller
strukturell åpenhet for nettopp å ta i
bruk kvinnenes ressurser, eller hvor-
dan man eventuelt skal gjøre det. Den
analyserer heller ikke ekskluderende
mekanismer som minoritetskvinner
opplever i det norske samfunnet. 

Videre ligger det implisitt i teksten
en holdning om at minoritetskvinner
er knyttet til privatsfæren (de deltar
jo i liten grad i samfunnslivet), og at
minoritetenes forståelse av kjønns-
roller og likeverd kan åpne for kon-
flikter mellom norske likestillingsmål
og respekten for innvandrernes kul-
tur. Det ligger også implisitt en for-

ståelse av at man ikke kan gripe inn
og styre likestillingen på familiepla-
net i minoritetsmiljøene i redsel for å
vise manglende respekt for disse kul-
turene. Når det gjelder etnisk norske
kvinner konstaterer utredningen at
«selv om det offentlige ikke kan gå
direkte inn og styre likestillingen på
familieplanet, kan det gjennom ulike
tiltak bidra til å sikre en jevnere
kjønnsmessig arbeidsdeling, for
eksempel gjennom tidskontoordning-
er og fødselspermisjoner». Videre
anerkjenner man også at det er store
forskjeller mellom etnisk norske
kvinner. I politiske sammenheng er
det enighet om at det må tas hensyn
til disse forskjellene, og at det må
utformes en offentlig likestillingspoli-
tikk som sikrer kvinnenes valgfrihet. 

Når det gjelder diskusjonen om å
sikre kvinners adgang til arbeids-
markedet, sier utredningen: «Å sikre
kvinners rettigheter i arbeidslivet og
legge forholdene til rette slik at det
lokale likestillingsarbeidet blir styr-
ket, er oppgaver som faller inn under
det offentliges ansvar». Minoritets-
kvinners manglende deltagelse i
arbeidsmarkedet er imidlertid for-
klart med at det er «en rekke kultur-
elt betingede forhold som ligger til
grunn for dette». Det at hindringer
også kan ligge i det norske arbeids-
markedet problematiseres ikke. 

Kvinnebevegelsen og den offentlige
likestillingspolitikken
Den norske kvinnebevegelsens histo-
rie må ses i lys av synet på minorite-
ters rolle i samfunnet for øvrig. I mot-
setning til USA, hvor kvinnebevegel-
sen og bevegelsen for sivile rettigheter
hele tiden har arbeidet tett, har norsk
kvinnebevegelse helt siden starten
unnlatt å ta opp den spesielle situasjo-
nen minoritetskvinner er i. Kvinnebe-
vegelsen har hatt det samme synet på
Norge som et kulturelt homogent sam-
funn som samfunnet forøvrig, og dette
har igjen vært utgangspunkt for hvor-
dan kvinnekampen er blitt ført. Opp-
fatningen om at alle kvinner opplever
de samme formene for undertrykking,
og at alle derfor vil nyte godt av de
samme likestillingsreformene, har
vært dominerende. Effektene av assi-
milerings- og usynliggjøringsprosesser
og hvordan disse har påvirket minori-
tetskvinnene, har imidlertid aldri
direkte blitt tatt opp av kvinnebeve-
gelsen.

Også innenfor den offentlige like-
stillingspolitikken har tankegangen
rundt kvinners situasjon vært blottet
for ideer om mangfold. Den norske

likestillingsloven som trådte i kraft i
1979, var et resultat av et samspill
mellom kvinnebevegelsen og ulike
fagmiljøer, deriblant kvinneforsk-
ningen som satte kvinneundertryk-
king på dagsordenen. Kvinneforsk-
ningen bygget opp og samlet inn data,
utarbeidet statistikker og utviklet
feministiske teorier om patriarkalske
samfunnsstrukturer og skjev makt-
fordelingen mellom kjønnene. På den
måten synliggjorde de den kvinneun-
dertrykkingen som kvinnebevegelsen
hadde jobbet mot i flere tiår. Men
forskningen var inspirert av den
rådende norske ideologien om multi-
kulturalisme, og hvite middelklasse-
kvinner var malen som ble lagt til
grunn. De «andre», altså minoritets-
kvinnene, måtte tilpasse seg denne
allerede definerte rammen.

Samme år som likestillingsloven
trådde i kraft, ble den første innvan-
drerkvinneorganisasjonen, Foreign
Women’s Group, nå MiRA-Senteret,
etablert. Etableringen av MiRA-Sen-
teret var en lang prosess, og selv om
innvandrerkvinner var involvert i
likestillingskampen, ble ikke deres
stemmer inkludert i den norske kvin-
nebevegelsen og i det offentlige like-
stillingsapparatet. Minoritetskvinner
har altså jobbet i skyggen av kvinne-
bevegelsen fra dens spede begynnelse. 

Selv om majoritetssamfunnet har
lagt vekt på kulturelle aspekter for å
forstå minoritetskvinnenes spesielle
situasjon, har minoritetskvinner selv
definert sin situasjon annerledes.
Først og fremst har de lagt vekt på at
de har ulik kulturell, økonomisk og
politisk bakgrunn. Det som forener
dem er rasismen de opplever, samt
usynliggjøringen de utsettes for av
majoritetssamfunnet. Det store
mangfoldet blant dem har imidlertid
blitt ignorert av de som analyserer
situasjonen deres.

Minoritetskvinners egen løsning er
at man må erkjenne forskjellene som
finnes mellom kvinner, og ikke kun ta
utgangspunkt i biologisk kjønn. Selv i
dag, flere tiår etter at prosessen star-
tet, synes det vanskelig å få støtte til
å inkludere minoritetskvinnenes spe-
sielle situasjon i den helhetlige like-
stillingspolitikken. Det kan vi kun
klare ved å endre helheten i og ideolo-
gien som er lagt til grunn for likestil-
lingspolitikken. Kun ved å ta
utgangspunkt i etniske, religiøse,
sosiale og klassemessige forskjeller
kan man utforme en likestillingspoli-
tikk som gjelder alle. 

AV FAKHRA SALIMI
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– Nordmenn burde

skamme seg!
Jeg visste det allerede før jeg kom; det er noe helt spesielt med henne. Fargerike og sprudlende
Raya vokste opp på barnehjem, startet sin yrkeskarriere som vaskekone og ble mot alle odds
bejublet som primadonna på Teater Romen i Moskva få år seinere. I dag sitter skuespilleren, sang-
eren og danseren Raya på kjøkkenet sitt sammen med meg for å snakke om rasisme, sigøynernes
situasjon og kunstnerlivet i Norge. Og, ikke minst, den siste tidens utvikling i norsk politikk.
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– Tenk, på forrige meningsmåling
hadde Carl I. Hagen og Fremskritts-
partiet en oppslutning på 26 prosent.
Nordmenn burde skamme seg! Tenk
at et sånt parti får så stor støtte. For
ti år siden sa jeg til min datter Natas-
ha: «Se, alle ler av Hagen. Det burde
de ikke gjøre. Den mannen kommer
snart til å ta hele Norge». I dag er FrP
Norges største parti, og jeg er sikker
på at om fire år kommer Hagen til å
bli statsminister. Hva skal vi gjøre
med det, spør Raya utfordrende.

Raya, som kan mer enn å synge,
vet hva som må gjøres. Det må manes
til felles kamp mot rasisme og diskri-
minering. Som artist ser Raya det
som sin viktigste oppgave å involvere
folk flest i denne kampen.

– En gang tok jeg gitaren min og
besøkte en barnehage. Etterpå fikk
jeg telefon fra en mor som sa: «Raya,
du har gjort min datter stolt over å
være svart». Den dama var så takk-
nemlig. Jeg har besøkt skoler også.
En annen mor ringte og var lykkelig
fordi arbeidet vårt hadde ført til at
sønnen hennes meldte seg ut av
Fremskrittspartiet. Det er sånn vi
jobber, og det er sånn det blir resul-
tater! Folk forstår ikke at det ikke
finnes dårlige nasjoner, men bare
dårlige personer. Helt siden jeg kom
til Norge for 35 år siden har jeg arbei-
det mot rasisme, og hele tiden har jeg
jobbet gratis, det vet alle. Jeg er den
eneste sigøyneren som har jobbet mot
rasisme i så mange år, og nå er det på
tide at noen gir meg en pris for det.
I Utenriksdepartementet sier de:
«Det er synd vi bare har én Raya, vi
skulle hatt mange av deg. Da ville det
blitt resultater!» Vi som jobber mot
rasisme må brenne for saken, uansett
hvor vi er eller hva vi gjør, sier hun
bestemt.

Ingen kan
betvile at Raya er
brennende enga-
sjert i kampen
mot rasisme, og
hun snakker fort,
veldig fort. Kan-
skje skyldes det at vi ikke har mye
tid. Hun skal møte barnebarna om
bare én time. Men sannsynligvis
skyldes det at hun som alltid har mye
på hjertet.

– Når vi jobber må vi forstå og

akseptere hverandre. Jeg bor i en
firemannsbolig med tre norske famili-
er som nærmeste naboer. I første eta-
sje bor et par med to barn. Da de flyt-
tet hit spurte venner dem hvordan de
skulle klare å dele hus med en sigøy-
ner. I dag er de samme vennene
misunnelige fordi de bor i samme hus
som meg. Vi bor her som en stor fami-
lie. Nordmenn må leve sammen med
oss for å lære å kjenne oss og forstå
oss, fortsetter hun like engasjert. 

Hvordan har du selv opplevd rasisme
på kroppen?

– Det er helt jævlig. Jeg har hatt
mange fine opplevelser som artist,
men samtidig har jeg opplevde å bli
mistenkeliggjort fordi jeg er sigøyner.
Når jeg går i butikken sammen med
datteren min, er det alltid en som går
bak oss og kon-
trollerer oss og
veskene våre.
Det har vært
vondt. Vi er blitt
kastet ut fra
Oslo City fordi
en dame sa at
jeg tigget penger der. Etter hvert kom
det vakter og kastet oss ut. Jeg gikk
selvfølgelig til media med saken,
forteller Raya irritert.

Episoden førte til store oppslag
i flere aviser.

– En gang kom to barn på to og fire
bort til meg da jeg lå og solte meg i
hagen. De var fra nabolaget og hadde
tidligere besøkt meg og fått kylling,
pannekaker og kakao. Eldstemann
spurte: «Raya, er du norsk?» Jeg
svarte: «Nei, det vet du at jeg ikke er».
«Vet du hva mamma og pappa sa?
Raya er bra, men norsk er best». Tenk
at to små barn lærer sånt fra de er
små, sier Raya oppgitt.

– Men vet du hva han sa etterpå:
«Vet du hva Raya, jeg synes din mat
er bedre enn norsk mat». Da ble jeg
stolt. 

– Jeg har bodd både i et sosialistisk
og et kapitalistisk land, og jeg vet hva

som er bra og
dårlig i begge
systemene. Og
vet du hva?
I sosialismen
lærer folk å
akseptere og
respektere

deg, uansett hvilken farge du har.
Det finnes hundre nasjonaliteter
i Russland, og tidligere levde ulike
grupper side om side som bror og
søster. Så kom kapitalismen, og hva
skjedde? Konflikten ble verre enn

noen gang. Kapitalisme er det verste
systemet som finnes. Likevel er sigøy-
nere i Norge priviligerte sammenlig-
net med sigøynere i andre land. Når
sigøynere fra øst-europeiske land
kommer til Norge, blir de sendt hjem
med en gang. Det sitter rasister i UDI
også.

Raya legger et tidsskrift om sigøy-
nerne i Øst-Europa foran meg. Bladet
forteller om rasismen og forfølgelsen
som minoritetsgruppa opplever i
Europa i dag. 

– Vet du hva? Da Russland og
andre øst-europeiske land var sosia-
listisk styrt, var det fantastisk å være
sigøyner der. At demokratiet ble inn-
ført, var en katastrofe for sigøynerne!
Hvem er demokratiet egentlig for?
Det er råttent og lukter kapitalisme
lang vei. Ikke engang i Norge i dag

har vi ordentlig
demokrati. 

Nå er Raya
virkelig enga-
sjert, og hun
bruker media for
å illustrere hva
hun mener med

manglende demokrati.
– Se på mediene. I Norge har de all

makt. Det media skriver om sigøyner-
ne er bare negativt, og de gjør store
oppslag hver gang en sigøyner gjør
noe galt. Når vi nå skal arrangere
sigøynerfestival for fjerde gang, invi-
terer vi de beste sigøynerartistene fra
hele verden. Forfattere, advokater,
lærere og artister kommer for å delta
på festivalen. Og publikum elsker
oss. Jeg treffer stadig mennesker som
er overbegeistret over skjønnheten,
musikken og artistene. Også mange
politikere deltar. Kari Pahle fra SV
kom gråtende til meg en gang hun
var der. Hun hadde aldri opplevd
sigøyneres kunst på den måten. Sig-
øynerfestivalen er vårt bidrag for å
formidle alt det positive sigøyner-
kulturer representerer, men mediene
er ikke interesserte i å presentere de
positive sidene. Aftenposten Aften er
den eneste avisen som har skrevet om
festivalen i løpet av de tre årene den
har eksistert. Andre aviser viser
ingen interesse. Jeg blir så sint. Hva
driver media i Norge? Penger, peng-
er, det er pengene som råder, sier hun
rasende og slår nevene i bordet. 

– Etter det forferdelige drapet på
15 år gamle Benjamin på Holmlia ble
det arrangert en stor konsert mot
rasisme. Arrangørene, organisasjo-
ner og plateselskaper brukte arran-
gementet til å fremme egne artister.
De er ikke opptatt av kampen mot

PORTRETTET 
Navn: Raya Bielenberg
Født i: Sovjetunionen
Kom til Norge: 1967
Bor på: Grefsen
Yrke: Artist

«Se, alle ler av Hagen. 
Det burde de ikke gjøre. 

Den mannen kommer snart til
å ta hele Norge.»

«Vet du hva mamma og pappa
sa? Raya er bra, men norsk er

best». Tenk at to små barn
lærer sånt fra de er små…
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rasisme, men av å selge plater og
tjene penger. Gruppa mi jobber mot
rasisme, men ingen inviterte oss. Jeg
snakket med arrangørene, men de
hørte ikke på meg. De hadde allerede
satt opp sitt program. 

Du kom til Norge på 60-tallet, da den
norske kvinnebevegelsen kjempet for
å fremme likestilling mellom kvinner
og menn. 

– 60-tallet var
helt fantastisk. På
den tiden gikk folk
i demonstrasjons-
tog, og jeg deltok i
demonstrasjoner
blant annet mot
Vietnam-krigen. Kvinner og jenter
kjempet sammen, men nå er gløden
borte, sukker hun.

Synes du at kvinnebevegelsen var
opptatt av sigøynerkvinnenes sak
og at du fikk støtte fra den?

Raya ser oppgitt på meg og svarer
bestemt at nei, ingen har noensinne
kjempet sigøynernes sak i Norge.

– Jeg forstår ikke hvorfor folk
tenker så mye negativt om sigøynere.
Folk kjenner oss ikke. I Norge stem-
ples hele grupper fordi enkeltperso-
ner gjør noe dumt. Naboene mine for-

står sigøynerne fordi jeg lærte dem
om oss og hvordan vi lever. Gå til
naboen min og si at sigøynere er dår-
lige msennesker, og hun vil ta livet av
deg med en gang, humrer hun. 

Du bruker begrepet «sigøyner». Det
har imidlertid pågått en debatt om
bruk av begreper som tater, neger,
sigøyner og så videre. 

– Jeg er vant til
å bruke «sigøyner»
og blir ikke såret
når andre kaller
meg det. Selv om
mange sigøynere
misliker begrepet,
er det mange som

ikke har noe imot det, snarere tvert
imot. Vi kommer fra land hvor aner-
kjente forfattere har skildret sigøy-
nernes liv, musikk og kultur på en
positiv måte. Jeg synes likevel ikke
det er rart at andre foretrekker å
bruke rom. 

Besøket nærmer seg slutten. Raya
henter imidlertid gitaren og tar seg
tid til å synge litt for meg. Hun har så
vidt begynt å spille når hun brått
stopper opp og utbryter:

– Vet du, folk på jorda er som frø
som beveger seg fra sted til sted.
I Russland finnes roser og i Norge fin-

nes roser. I Russland finnes preste-
krager og i Norge finnes prestekra-
ger. Hvordan våger folk å si til inn-
vandrerne at «det er vårt Norge»?
Naturen spør ikke om frøene får lov
til å bevege seg over landegrenser.

Raya begynner å spille igjen,
smiler, lukker øynene og synger med
en innlevelse som vanskelig lar seg
beskrive:

– Vær ikke redd om vi er litt for-
skjellige. For det er det som gjør vårt
liv så rikt. En blomstereng har alltid
mange farger, i ørkenen er hvert et
sandkorn likt. Du er hvit og jeg er
svart i håret. Men begge har vi
samme røde blod. Og begge trenger
kjærlighet og varme, og mennesker,
det er vi begge to. 

Vel ute i vårsola innser jeg at det
blir en umulig oppgave å formidle
videre mitt møte med Norges mest
kjente sigøyner. Raya, som Firdapos-
ten nylig kalte «et fyrverkeri av ei
bestemor», kan ikke beskrives, hun
må oppleves. I motsetning til UD er
jeg imidlertid glad det bare finnes én
Raya. På en fabelaktig måte repre-
senterer hun «forskjelligheten» som
gjør livet vårt litt rikere. 

AV MARIE N. SELAND

«60-tallet var helt
fantastisk. Kvinner og

jenter kjempet sammen,
men nå er gløden borte…»

Raya Bielenberg kom til Norge

i 1967 og har i løpet av 35 år

arbeidet mot rasisme.

Alle foto: Marie N. Seland
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Rom- et hardt prøvet folk  

Rom er, som de fleste andre nasjonale minoriteter i Norge, omspunnet med myter. Ingen kan med sikkerhet si
hvor de stammer fra, men en rekke forskere hevder at gruppa mest sannsynlig har sitt opphav i nordvest-
India. Språket deres, romanes, er beslektet med urdu, hindi og sanskrit. I flere århundrer har rom-folket levd
som nomader i Europa, og like lenge har de måtte tåle forakt, trakassering og rasisme av verste slag.

Folket har vært stolte av sin opprin-
nelse, og de har i mindre grad enn
mange andre nasjonale minoriteter

prøvd å skjule at de er annerledes. Det
har trolig ikke gjort lidelsene mindre.
Rom har vært offer for regelrette ned-
slaktinger og blodbad. Gruppa ble
erklært fredløs flere steder, og i enkelte
land kunne sågar både menn og kvinner
av rom-ætt henrettes på åpen gate uten
verken lov eller dom. Kvinnene har vært
utsatt for systematiske voldtekter.
Under krigen havnet hundretusener i
Hitlers konsentrasjonsleirer, og de aller
fleste ble gasset i hjel. Heller ikke Norge
har vært noe unntak når det gjelder for-
følgelsen av rom. 

Rom i Norge
Mye tyder på at rombefolkninga opp-
holdt seg i Norge så tidlig som på 1500-
tallet. Allerede da arbeidet myndighete-
ne i alle de skandinaviske landene iher-
dig for å hindre at gruppa kunne reise
fritt. Likevel fortsatte rombefolkninga å
spre seg i de nordiske landene. Det
ukjente utseendet og den «usiviliserte»
livsstilen som reisende var nok til å pro-
vosere majoriteten, og de havnet ofte i
slagsmål med lokalbefolkninga. Rom fikk
ofte skylda for ugjerninger som var
begått. De ble på den tiden sett på som
«djevelens sønner», uten utsikter til kris-
telig frelse, og de ble helt utestengt fra
kirka. I 1526 utstedte Christian den tre-
dje ei forordning som forviste alle reisen-
de fra riket. Først i 1845 ble det lempet
på forbudet. Fremmedloven som ble ved-
tatt i Norge i 1927, stengte imidlertid på
nytt rom ute fra riket. 

De fleste rom som bor i Norge i dag, til-
hører vlach som er den største gruppa.
Ifølge Stortingsmelding nr. 15 (2000-

2001) kom de første vlach-rom trolig til
Norge i 1860-årene. Hele gruppa forlot
imidlertid Norge omkring 1930, sann-
synligvis fordi de fryktet å bli utsatt for
de samme massive assimileringsforsøke-
ne som andre reisende i Norge, først og
fremst romanifolket. I hele siste halvdel
av 1800-tallet prøvde myndighetene å
utrydde reisende folk, et forsøk hvor
Norsk misjon blant hjemløse, eller Misjo-
nen, hadde en sentral rolle. Med støtte
fra regjeringa tok Misjonen barna fra de
reisende for å gi dem en kristen, bofast
oppdragelse i institusjon eller foster-
hjem. Et annet assimileringstiltak i regi
av staten var tvangssterilisering, som
hadde som formål å utrydde såkalt min-
dreverdig arvemateriale i befolkninga.
Det var trolig disse tiltakene rom flyktet
fra. Flere av dem var likevel blant de
mange som Misjonen steriliserte etter
andre verdenskrig.

I 1920-årene ble passkontrollen til
Norge skjerpet, og roms pass ble kjent
ugyldige. Resultatet var at ei gruppe på
68 personer som var på flukt fra nazis-
men ble avvist på grensa da de i 1934
ønsket å returnere til Norge. De ble sendt
tilbake til Tyskland, der de fleste seinere
ble drept i tyske konsentrasjonsleirer.
Fremmedlovens «sigøynerparagraf» ble
ikke opphevet før i 1956, og samme år
fikk en av de norske rom-familiene tilba-
ke statsborgerskapet sitt. Seinere kom
andre familier etter.

Rom i norsk skole
På 60-, 70- og 80-tallet fortsatte de nor-
ske myndighetenes anstrengelser for å
assimilere rom i det norske samfunnet.
Det ble satt i verk særtiltak som skulle
hjelpe gruppa til et bedre liv, blant annet
ved å gi barna skolegang. På enkelte sko-

ler ble det opprettet egne klasser for
gruppa. Tanken var at rombefolkninga
både skulle integreres og samtidig behol-
de sin kultur. Rom-kvinner fikk utdan-
nelse for å kunne arbeide som assistenter
i klassene, men også for å kunne undervi-
se barna når de var på reise. Det ble
imidlertid krevd at barna skulle gå regel-
messig på skole, noe folket ikke godtok.
En skolehverdag med fast oppmøte hver
morgen lot seg ikke forene med et liv som
reisende der døgnet ofte ble snudd på
hodet. Rom opplevde dermed presset fra
myndighetene som en trussel mot egen
kultur. I 1995 startet et nytt program
ved en skole i Oslo som hadde som formål
å integrere rombarna i norsk skole på
deres egne premisser. I dag er imidlertid
også dette prosjektet lagt på is, og nå fin-
nes det ingen spesielle skoletilbud rettet
mot denne gruppa.

Andre særtiltak
Også andre særtiltak retta mot rom ble
satt i verk i disse tiårene. Det ble oppret-
tet egen barnehage og fritidsklubb for
barn og ungdom og et eget «sigøynerkon-
tor» i Oslo som skulle hjelpe rom med
bosetting, behandling av søknader om
sosialstøtte og stå for utbetaling av
denne. Andre offentlige tiltak var vok-
senopplæring, opplæring i nye yrker og
støtte til nye næringer. Alle særtiltakene
ble imidlertid avviklet på begynnelsen av
90-tallet. Begrunnelsen var at de ble for
kostbare, men også at de ikke ble regnet
for å være særlig vellykkede. Norske
myndigheter mente blant annet at tilta-
kene førte til en klientifisering av grup-
pa. Forskere har i ettertid kritisert tilta-
kene for å være basert på en norsk tanke-
gang, hvor roms tenkemåte og livsform
ble undervurdert eller ignorert. 
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2002aktivitetskalender

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 genera-
sjonskonflikter er temaer vi gjennom dialog, diskusjon og lek
ønsker å ta opp, og sammen med elever med forskjellig bak-
grunn fremme økt forståelse mellom majoritetsungdom og
minoritetsungdom. Opplegget varer i to skoletimer, er tilrette-
lagt 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»
MiRA-Senteret har en nettverksgruppe for unge jenter hvor
målet er å tilby unge minoritetsjenter et sted der de kan define-
re 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. Aktiviteter er blant annet stimuligames, disku-
sjonsgruppe og artikkelskriving til MiRA-Magasinet. Vi har
også individuell veiledning og rådgivning. Vi har selvfølgelig
taushetsplikt! Til høsten skal jentene selv arrangere temakvel-
der som vil være åpne for alle interesserte. Dette vil det bli
sendt ut mer informasjon om seinere. Jentegruppa har også en
plakat rettet mot unge jenter med minoritetsbakgrunn. Plaka-
ten gir informasjon om rettigheter, og om MiRA-Senterets til-
bud til unge jenter. Den kan bestilles gratis fra MiRA-Senteret.
Vår ungdomskoordinator treffes på 22 11 69 20 og
ungejenter@mirasenteret.no 

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 sam-
talegruppene 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 bestil-
lingsskjema for rapporter, magasiner og annet på våre
hjemmesider. Gå til www.mirasenteret.no

For mer informasjon, 
kontakt MiRA-Senteret
Hausmannsgt. 27 
(inng. Torggt.)
Telefon: 22 11 69 20
E-post: post@mirasenteret.no 

på vandring

Situasjonen i dag
Fremdeles opplever rom i Norge å bli mistenkeliggjort. Selv om
de aller fleste, deriblant politikere og journalister, i dag tar
avstand fra diskrimineringa av gruppa, skinner gamle myter og
fordommer gjerne gjennom både i media og i politikken som
føres. 

Et eksempel er norske myndigheters håndtering av rom fra
øst-europeiske land som søker asyl i Norge. Da 170 polske rom på
flukt fra omfattende diskriminering og forfølgelse i 1996 søkte
asyl i Norge, ble samtlige søknader avslått. Daværende justismi-
nister Anne Holt begrunnet avslaget med at rom bare er en av
mange forfulgte grupper, og at de derfor ikke kunne få innvilget
opphold på humanitært grunnlag. European Roma Rights Cen-
ter (ERRC) som overvåker rombefolkningas situasjon i Europa,
reagerte sterkt på denne uttalelsen. I et åpent brev til den norske
statsministeren pekte organisasjonen på at myndigheter i Vest-
Europa ikke kan fortsette å ignorere de massive flyttestrømmene
av rom fra øst til vest. De kan heller ikke velge å se bort fra den
omfattende dokumentasjonen fra NGOer, journalister og men-
neskerettighetsaktivister på at gruppa lever under en perma-
nent forfølgelses- og diskrimineringstrussel. Den samme organi-
sasjonen hevder at rom som søker asyl i Norge ofte ikke får den
individuelle behandlingen de har krav på. Alle får samme
avslagsbrev med helt identisk avslagsbegrunnelse.

I starten av året stod rumenske asylsøkere, de fleste rom, for
tur. 1. januar 2002 ble Romania fritatt fra visumplikten til
Schengen-land, og UDI ventet storinnrykk til Norge. Norske
medier stemplet asylsøkerne som økonomiske flyktninger allere-
de før de ankom landet. Det er imidlertid sannsynlig at en stor
andel av de rumenske asylsøkerne som kommer eller har kom-
met, vil ha krav på beskyttelse. Omfattende diskriminering og
rasistisk vold mot rombefolkninga i Romania er godt dokumen-
tert. 

Norske myndigheter kan ikke fortsette å ignorere at minorite-
ten rom forfølges grovt selv i dagens Europa. Kommunismens
fall og overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi har ført
til store politiske og sosiale endringer i Øst-Europa, noe som har
fått fatale følger for rombefolkninga i landene. I mange øst-euro-
peiske land er de ofre for rasistisk vold og hat fra høyreekstreme
grupper og politiske partier. Det er dermed for enkelt å avfeie til-
strømningen av asylsøkere fra øst-europeiske land til Norge som
en «strøm av økonomiske flyktninger», slik norske medier har
gjort. Disse asylsøkerne må få den individuelle behandlinga de
ifølge internasjonale konvensjoner har krav på, og dermed sikres
opphold når det er grunnlag for det. Ikke for å gjøre opp for vår
frynsete historie når det gjelder rom og andre minoriteter, men
rett og slett for å vise at vi setter individers trygghet høyere enn
ønsket om å stenge den norske grensa. 

AV MARIE N. SELAND

Illustrasjon: Vera Silva
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I dag, en bachelor-grad, en master-
grad, fire års studieopphold i USA
og England, og en masse erfaring

senere, har jeg vanskelig for å enga-
sjere meg i likestillingsdebatten. Jeg
er fortsatt engasjert i mange ting.
Men likestilling? Niks. Uroligheten
brer seg. Hva har skjedd? Jeg kan da
ikke ha blitt helt uengasjert og
kynisk? Etter å ha snakket med to
kvinner med ikke-norsk bakgrunn er
jeg blitt beroliget. Svaret er at like-
stillingsdebatten har tatt en annen
form. De gamle slagordene fungerer
ikke lenger.

Poenget er at jeg ikke vil ta del
i hylekoret. Jeg er lei av å lese i avise-
ne om kvinnesakskvinner som klager
over å bli titulert som frøken, og som
surmuler over forgubbede miljøer. 

Det er et klart konkurransefor-
trinn i dagens samfunn å være kvin-
ne. Vi er gode på relasjonsbygging,
har god intuitiv sans, har lett for å
sette oss inn i andre menneskers
situasjoner, samtidig som vi har
kapasitet til å tenke og gjøre flere ting
samtidig. I tillegg er vi nå represen-
tert i alle studiemiljøer, om noen mer
enn andre. Vi har en rekke rollemo-
deller i offentlig og privat ledelse,
samtidig som det fortsatt er spillerom
for å forme sin egen lederstil. Riktig-
nok mangler det kvinnelige rolle-
modeller med minoritetsbakgrunn i
høye stillinger, men slik jeg ser det, er
dette kun et spørsmål om tid.

Kvinner med minoritetsbakgrunn
har enda et konkurransefortrinn. De
har innsikt i mer enn en kultur, noe

som vil komme godt med nå som
globaliseringsprosessen er i full gang.
Markeder smelter sammen, interna-
sjonal kommunikasjon, samarbeid og
relasjonsbygging blir stadig viktigere
nå som økonomiske, politiske og kul-
turelle arenaer antar transnasjonale
dimensjoner. Jeg studerer for tiden til
en mastergrad innen strategi på BI.
Professor Mark Krieger hevder i
kurset Current Issues in Strategic
Management at vi nærmer oss et
paradigmeskifte. Måten vi orienterer
oss på er i ferd med å forandres. Vi
trenger en ny måte å tenke på
verden. Og de som er best rustet til å
møte fremtiden, er de med god utdan-
ning og et flerkulturelt tankesett. De
som ikke lar seg binde av kun en
måte å se og løse problemer på. De
som ikke identifiserer seg med et lite
avgrenset geografisk område i ver-
den, men som tenker på tvers av
tradisjonelle tankemønstre og som
identifiserer seg med individer og
enkeltpersoner eller enkelte trekk
ved kulturer i stedet for stereotype og
isolerte grupperinger av mennesker
og kulturer. Hvorfor vekker ikke
partipolitiske idealer interesse hos
ungdom? Fordi ungdom er selvsten-
dig tenkende vesener som lever i en
tid der ting forandres i raskt tempo,
hvor evnen til tilpasning og fleksibili-
tet er viktig, og hvor en rigid politisk
pakkeløsning for hva man skal mene
blir foreldet og lite meningsfylt i
forhold til dagens sammensatte
virkelighet som er i stadig endring.
Ungdommene er klare for paradigme-

skiftet. Og derfor er de også tilsvar-
ende lite klare for en foreldet like-
stillingsdebatt som fungerte da, men
ikke nå.

Men hva synes kvinner med ikke-
norsk kulturell bakgrunn om like-
stillingsdebatten? Jeg har snakket
med to. Begge er ambisiøse, og har en
masse ressurser og kunnskap som
trengs sårt i dagens debatt. En er i
begynnelsen av sin utdannelse, den
andre nærmer seg graduation.

Suad Mohammed er 21 år. Hun er
født i Somalia og var åtte år da
familien hennes kom til Norge. For
tiden studerer hun arabisk og stats-
vitenskap, men tankene er kanskje
mest orientert mot å spare penger til
ferieturen med en venninne til Dubai.
Hun har forelsket seg i landet, nem-
lig. Og nå kan hun arabisk også. Så
da blir det shopping og vannsport. Og
da er lommepenger viktig. 

For de som sliter med stereotype
ideer om tyrkiske kvinner som under-
legne, som bærer sjal, som passer på
hjemmet og gjerne har fem barn, kan
jeg anbefale en tur til BIs Executive
School på Ekeberg. Der studerer
Emel Bærø til en Master in Business
Administration-grad. Emel er gift
med en nordmann og kom til Norge
for bare ett år siden. Hennes obser-
vasjoner er hva hun kaller for et før-
steinntrykk av landet. Emel bidrar
derfor med et annet perspektiv enn
Suad på likestillingsdebatten.

Hva forbinder dere med ordet
likestilling?

Suad: Lik rett for alle. Uansett
kjønn, rase, politisk ståsted. Like
rettigheter uten landegrenser. 

Det er stor forskjell på min kultur
og norsk kultur. Jeg synes at nord-

Tidligere var jeg riktig så engasjert. Jeg var med i jentefronten.
Sang sanger mot patriarkatet, aksjonerte mot objektivisering av
kvinnekroppen, arrangerte bøllekurs og gikk i 8. mars-tog. 
Det var den gang.

Likestillingsdebatten i Norge:

Utgått på 
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menn kan få et litt feil syn på like-
stilling mellom menn og kvinner.
Kvinner behøver ikke oppføre seg som
menn. Mange mister sin naturlige
kvinnelighet. Kvinner som tar vare på
den kvinnelige siden av seg selv, men
som likevel tar standpunkt og er
bevisste, er fascinerende. De gir meg
positive tanker. De viser at man ikke
behøver gi seg over. At man ikke
behøver å miste den kvinnelige siden
ved seg selv. Man behøver ikke opp-
føre seg som en mann for å få frem
det en mener. Motsatsen er at kvin-
ner blir for snille. Det blir gjerne
enten eller. I stedet for en mellomting.

Emel: Jeg jobbet med kvinnesaker i
Tyrkia. Likestillingsproblematikk
burde redegjøres på regionalt plan.
Forholdene varierer fra land til land.
Hvert land burde evalueres på sine
egne premisser. Forholdene kan være
relativt mye bedre sett i forhold til
landets kontekst enn det de kan se ut
til ved første øyekast med for eksem-
pel norske øyne. Da jeg kom til Norge
forventet jeg å se kvinner på alle nivå-
er i samfunnet. Men jeg syns ikke
Oslo skiller seg ut i forhold til de stør-
ste byene i Tyrkia. De har de samme
problemstillingene. Før jeg kom hit og
skulle studere til en MBA, som er et
krevende internasjonalt studium med
strenge opptakskrav og med forvent-
ninger om lederposisjoner i sikte,
hadde jeg høye forventninger. Jeg var
overrasket over at det av de norske
studentene i vår klasse kun er to kvin-
ner, i forhold til ti menn. I fjor var det
seks kvinner og 12 menn. Dette er
ikke eksakt statistisk materiale, men
det kan gi visse indikasjoner. I andre
internasjonale MBA-miljøer er ofte
prosentandelen kvinner mye høyere.
Dette kan ha noe med norske kvin-
ners tankesett å gjøre. Slik jeg ser den

vanlige norske
kvinnen på gaten,
har hun kanskje en grei utdannelse og
jobber for eksempel som lærer eller
sykepleier. Men det ultimate målet er
ikke nødvendigvis å oppnå lederposi-
sjoner. Det er ikke så mange norske
kvinner som brenner for å ha en høyt
ansett internasjonal karriere. Dette
kom overraskende på meg. I mange
andre land er kvinner lidenskapelig
opptatt av å bygge opp en karriere.
Opptatt av å nå toppen. Jeg ble over-
rasket over å se så mange babyer. Det
var imponerende. Jeg fikk sjokk. Det
virket som annenhver kvinne trillet
på en barnevogn. I Tyrkia har vi
sterke familiesamfunn. Familien, tan-
ter, naboer og venner tar vare på
barna. Men her i Norge kan man jo
ikke banke på døren til naboen og
spørre om de kan passe på barna, selv
om det kun dreier seg om en time. I
Tyrkia må kvinnene vende tilbake til
arbeidet hurtigere enn i Norge, og vi

får ikke den samme
økonomiske støtten ved

svangerskap. Jeg synes det
er bra for mor-barnrelasjo-
nen at man har disse ord-
ningene. Men konkurransen i
næringslivet er hard dersom
man må kompensere for år

med svangerskapspermisjon.
Det er en mannsdominert verden.
Selv om likestillingen har kommet
langt i Norge, er det fortsatt ting å
jobbe med. Kvinners måte å tenke på
er et eksempel. Jeg synes mange er for
fokusert på finne seg en mann, og å få
barn. 

Jeg synes ikke det å være kvinne er
en negativ ting. Ofte er det lettere å
være kvinne. Vi kan bruke vår
kvinnelighet til vår egen fordel. Men
selvfølgelig, å oppnå høye posisjoner
er utfordrende for kvinner i dagens
samfunn. Vi må forberede oss godt,
jobbe hardt, og fokusere. Man kan

Illustrasjon: Vera Silva

dato?
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forby at kvinner blir titulert som
frøken, men man kan ikke forby
menns tankesett. Vi trenger en
holdningsendring. Det tror jeg vi kan
oppnå ved å levere overlegent arbeid.
Kvinner har kapasitet til å gjøre det
bedre enn menn. Vi er flinkere til å
jobbe. På BI er det alltid kvinner som
sitter igjen sent om kvelden og
studerer. De bryr seg om det de driver
med. De er detaljorienterte, og
dermed har de evnen til å levere
bedre produkter.

Har din ikke-norske kulturelle
bakgrunn innvirkning på ditt syn
på likestilling?

Suad: I Norge har vi kommet langt i
forhold til mange land. Det er opp til
kvinner med innvandringsbakgrunn
selv å styre vår kamp i stedet for at
storsamfunnet starter en debatt vi
ikke er klare for. Vi må finne ut hva vi
vil, hvem vi er, hvordan vi vil delta. Vi
må se sammenhengen mellom vår

kultur og den norske. Hva man vil
beholde. Hva man ikke vil beholde.
Finne en balanse. Vi må ikke ta til oss
norsk kultur for fort. Man må beholde
sin kultur. Samtidig tilpasse seg. Uten
å se negativt på alt. Både utlendinger
og nordmenn må tåle å bli kritisert.
Mange av den eldre generasjon inn-
vandrere er mer tilbakeholdne enn
den yngre generasjonen. Mange er
redde for å miste seg selv, rett og slett.
At barna skal ta for mye av den norske
kulturen, bli fornorsket. De er redde
for å miste kontakten med barna sine.

Så man må gå forsiktig frem. Jeg
blir irritert på hvordan norske medier
tar opp debatten. Generaliseringer
fører til at mange blir såret. Dermed
blir tilliten svekket, og skepsisen
øker. Fra begge hold.

Det er ikke likestilling på arbeids-
markedet. Det er synd. Fordi jeg tror
utlendinger har mye å lære bort. Man
må vinne tillit. Møte problemer
sammen. Ikke hver for seg. Finne en
dialog. Det ligger mye i hvordan nord-
menn ordlegger seg. Det er et mine-
felt, men noen må ta del i det. Folk
må ikke bli stemplet som rasister.

Har likestillingsdebatten gått ut
på dato?

Suad: Debatten bidrar som regel
ikke med noe nytt lenger.

Emel: Feminismen har tatt en
annen form. Vi trenger å diskutere,
pusse og raffinere problemstillingene.

Hvordan er den daglige kampen
for likestilling annerledes for deg
i forhold til monokulturelle
nordmenn?

Suad: Jeg går med sjal og skjørt.
Så jeg er mer synlig enn en norsk
jente. Jeg skiller meg ut fra mengden.
Lærere har skjelt meg ut. Man blir
ekstra utsatt.

Mange innvandrerjenter tør ikke
snakke i store forsamlinger. I vår
kultur blir læreren betraktet som en
annen forelder. Mange kvinner blir
oppdratt til ikke å skille seg ut i fra
mengden. Innvandrerjenter er ofte
veldig stille. De tar ikke del i disku-
sjoner. Det er et problem, men mange
innvandrerjenter tør mer når det
ikke er gutter tilstede.

Emel: Å være en utenlandsk kvin-
ne i Norge er vanskelig. Hvis du kom-
mer fra et ikke-vestlig land, får du en
utfordring. Jeg har seks års arbeids-
erfaring, høy utdannelse, men van-
skeligheter med å få meg jobb. Når
arbeidsgivere leser at jeg er tyrkisk,
forventer de å se en kvinne med sjal.
Det er mange stereotype ideer ute og
går. Tiden er overmoden for en reeva-
luering. Norge er veldig selvsentrert.
Tendensen til å distansere seg fra
resten av verden bør gjøres noe med.
Her i Norge føler jeg meg atskilt fra
resten av verden. Norge trenger å
utvikle sine internasjonale relasjoner
på alle nivåer i samfunnet. Når oljen
tar slutt, vil internasjonale relasjoner
være avgjørende for videre suksess i
verdenssamfunnet.

Hva burde monokulturelle nordmenn,
og/eller storsamfunnet gjøre for å
bidra til at kvinner med minoritets-
bakgrunn skal føle seg likestilte?

Suad: Bygge opp tilliten deres.
Mange innvandrerjenter er usikre på
seg selv. Det er et problem at mange
av deres foreldre ikke kan norsk, og
er dårlig integrert i det norske sam-
funnet. Foreldrene er redde for å
miste seg selv.

Derfor er det viktig å bygge tillit.
Lærerne på skolen min har hjulpet
meg til å få bedre selvtillit. Andre
lærere har fordommer. Disse lærerne
kan ødelegge mye for jentene. De er
usikre på seg selv, i tillegg får de en
lærer som behandler dem dårlig. Det
er viktig å få jentene til å føle seg
trygge. Morsmålundervisning styr-
ker følelsen av ens egen identitet.
Den norske staten gjorde en feil da de
tok bort morsmålundervisningen.

Emel: Oppmuntre kvinner til å ta
del i forretningslivet. Støtte kvinnelige
entreprenører. Det trengs flere entre-
prenører i dette landet. Staten må
utvikle en støttende infrastruktur.
Denne typen utvikling kan forbedre
situasjonen betraktelig. Utfordringe-
ne kvinner møter i dag bunner i struk-
turer og fastlåste tankemønstre. I
hjemmet og på gaten er vi likestilte.
Det er på forretningsnivå at det trengs
mer arbeid. Unge jenter trenger opp-
muntring til å velge utradisjonelt.

Hva kan kvinner med minoritets-
bakgrunn selv gjøre?

Suad: Å jobbe med å få seg norske
venner. Det har mye å si. Ha en vari-
ert venneflokk med nordmenn og
landsmenn. Da tror jeg man vinner
veldig mye.

Som sagt, jeg er roligere nå, etter å
ha snakket med Emel og Suad. Jeg er
ikke uengasjert og kynisk fordi like-
stillingsdebatten ikke tiltaler meg.
Ordet likestilling er muligens utgått
på dato. Kanskje kan vi lære av andre
kulturer, og gjøre språket vårt litt
mer nyansert? Kanskje bør den nye
formen av likestillingsdebatten,
utvikle seg til en kultur- og identi-
tetsdebatt? Om mannskultur og kvin-
nekultur, om norsk og ikke-norsk
kultur. Om fastgrodde måter å se
omgivelsene og medmennesker på,
tankemåter som ikke lenger holder
mål fordi verden har forandret seg.
Om identitet i en kompleks verden
der tradisjonelle kjønnsrollemønstre
og nasjonale rammer er i endring. Vi
trenger en ny måte å se verden på. 

AV STINE REBEKKA AKSNES

«Jeg synes at nordmenn kan få et litt feil syn på likestilling mellom menn og kvinner.
Kvinner behøver ikke oppføre seg som menn. Mange mister sin naturlige kvinnelighet.

Kvinner som tar vare på den kvinnelige siden av seg selv, men som likevel tar 
standpunkt og er bevisste, er fascinerende…»



Criola, afro-brasilianske kvinners organi-
sasjon, feirer ti år i år. Vi har vært på
besøk hos Criola og snakket med lederen
Jurema Wernek og Lucia Xavier om ti års
erfaring med å jobbe for svarte kvinners
rettigheter i Brasil.

Brasil er betraktet som et demokratisk
samfunn hvor folk med afrikansk opprin-
nelse, europeisk opprinnelse og urbefolk-
ning lever side om side i perfekt harmoni,
og hvor blandede folkegrupper er i fler-
tall. Den brasilianske staten har bevisst
kjørt en politikk med raseblanding for å
skape en rasenøytral befolkning. Dette
kalles et rasedemokrati. Ifølge Jurema
Wernek kommer dette glorifiserte bildet
av Brasil som et rasedemokrati til kort
når man analyserer afro-brasilianske
kvinners situasjon. Hun peker på at
Criola i ti år har arbeidet for å sette
svarte kvinners situasjon på dagsorde-
nen. Criola var faktisk den første organi-
sasjonen for svarte kvinner som ble eta-
blert i Brasil, og de jobber i dag tett sam-
men med andre svarte bevegelser som
arbeider for like rettigheter for svarte i
det brasilianske samfunnet. 

Criolas hovedmålsetning er å sette
svarte kvinners situasjon på dagsorde-
nen, bygge nettverk og mobilisere afro-
brasilianske kvinner, ungdommer og jen-
ter til å arbeide mot rasisme, kjønnsdis-

kriminering og homofobi. De vil skape
muligheter for svarte kvinner som viktige
aktører til å bygge et samfunn basert på
like rettigheter, solidaritet og likestilling.
Gjennom aktivt bevisstgjøringsarbeid og
økonomiske støttetiltak vil de legge til
rette for at kvinnene får arbeid, utdannel-
se og mulighet til å delta i samfunnet på
lik linje med alle andre.

Statistikken som viser hvordan brasili-
anske kvinner har det, avdekker store
forskjeller mellom svarte og hvite. Hele
36 prosent av afro-brasilianske kvinner
er analfabeter, mens kun 18 prosent hvite
er det. Arbeidsledighetsstatistikken er
ikke mer oppløftende. Ifølge Jurema Wer-
nek er over 50 prosent av de arbeidsledige
i Brasil afro-brasilianere. Blant disse er
andelen kvinner høy, men andelen menn
er enda høyere. 

Som lege har Jurema Wernek arbeidet
mye med kvinners reproduktive helse.
Hennes forskning har vist at over 47 pro-
sent kvinner i reproduktiv alder ble
kirurgisk sterilisert i 1987. En stor andel
av disse var afro-brasilianske kvinner.
Kvinnene ble sterilisert uten at de fikk
kjennskap til det eller selv godkjente det.
Afro-brasilianske kvinner har også en
lang historie som ofre for rasisme i det
brasilianske samfunnet. Det finnes imid-
lertid få studier som gir en omfattende
dokumentasjon av afro-brasilianske kvin-

ners situasjon. En av de viktigste utfor-
dringene for Criola ligger i å dokumente-
re den urettferdigheten som kvinnene
blir utsatt for.

Jurema Wernek og Lucia Xavier under-
streker også hvor viktig det er at unge jen-
ter som bor i slumområder i Rio kommer
ned til sentrum hvor Criolas lokaler befin-
ner seg. Jentene fra fawelaene (slumom-
rådene) utenfor byen og bybefolkningen
lever i to forskjellige verdener. Det er der-
for viktig at de ser den verden som eksis-
terer i Rios sentrum og lærer noe av det.
Byen tilhører jo også dem. Jurema fortel-
ler at det har vært store problemer for folk
fra fawelaene, særlig unge jenter, å
komme ned til byen fordi de ofte blir tra-
kassert av politiet. I det siste har Criola
jobbet aktivt for at jentene skal få adgang
til lokalene i sentrum. Personer fra Criola
drar også ut i fawelaene for å holde works-
hops og drive bevisstgjøringsvirksomhet. 

Siden Criola ble etablert i 1992 har de
hatt et nært samarbeid med MiRA-Sente-
ret, særlig de tidlige årene. MiRA-Sente-
ret gratulerer Criola med tiårsjubileet.
Vi er veldig glade for at de nå har fått
stabilitet i sitt arbeid. Det er fortsatt lang
vei å gå, men Criola er på riktig spor.
De har gjort veldig store fremskritt i løpet
av sine ti år.

AV FAKHRA SALIMI
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Denne artikkelen er den andre i en serie
om unge kvinner som velger utradisjo-
nelle 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 minori-
teter 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 filmstudenten Esra Pertan.
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Jeg er på vei for å møte 20 år gamle Esra «Bobbie» Pertan,
førsteårs student ved Nordisk Institutt for scene og studio, 
Film- og TV-Akademiet. Jeg har booket meg inn mellom visningen
av to filmer under Dokumentarfilmfestivalen, og vi finner en brun
kafé hvor hun kan føre oss inn i en verden der visualitet,
kreativitet og målbevissthet dominerer.

Alle foto: Meltem Safak 

Bak k
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Esra er bokstavlig talt ei flerkulturell
jente. Hennes multikulturelle bak-
grunn er det hun først ønsker å klar-
gjøre, før vi beveger oss inn i diskusjo-
nen om hennes skole- og yrkesvalg. 

En internasjonal familie
– Min far er bulgartyrker som flyttet
fra Bulgaria til Tyrkia i begynnelsen
av 50-årene. Min mor er halvt gresk
og halvt norsk og født i Istanbul. Hun
har, bortsett fra noen år som student,
aldri bodd i Norge. Det er fra min
mormor vi har det greske blodet. Min
morfar var norsk og mine norske aner
går helt tilbake til 1600-tallet. Hans
forfedre flyttet fra Norge til Russland,
og min morfar flyktet så fra Russland
til Tyrkia. 

De flerkulturelle ekteskapsinngå-
elsene slutter ikke her. Esras tanter
og søskenbarn på morssiden har fort-
satt denne tradisjonen og giftet seg
på tvers av landegrensene. Det er
både engelskmenn, tyrkere, australi-
ere og tyskere inngiftet i familien,
med andre ord en svært internasjonal
familie. 

– Jeg kom til Norge i 2000 etter å
ha fullført videregående skole. Skolen
jeg gikk på var en fransk internasjo-
nal skole hvor jeg studerte litteratur
og kunst som hovedfag. Etter hvert
ønsket jeg å bli kjent med min norske
side og bestemte meg for å reise til
Norge for å lære språk og bli kjent
med mine norske slektninger. 

MiRA-Magasinet: Med denne
bakgrunnen, hva definerer du deg
selv som?

– Dette har gjennom hele min opp-
vekst vært et sentralt spørsmål, og
jeg opplevde lenge en identitetskon-
flikt. Jeg har for eksempel ikke noe
morsmål og lærte å lese og skrive
fransk før jeg lærte det på tyrkisk.
Dette innebar at jeg lærte fransk
uten å lære kodene og levesettet.
Dette var med på å utelukke det vik-
tige sosialiseringsgrunnlaget og opp-
levdes vanskelig i barneårene. Jeg
lærte tre språk samtidig og blandet
alle tre språkene når jeg snakket.
Tyrkisken min var annerledes enn

mine jevnaldrendes, og jeg fattet ikke
hvorfor andre ikke forsto meg. For
meg var denne språkutviklingen en
selvfølge, men jeg innså at dette ikke
var vanlig hos andre. 

Mor og far i samme bransje 
– Mine planer etter endt videregåen-
de var å reise til USA for å studere
film, men jeg valgte altså å komme til
Norge. Min mor og far har vært gode
støttespillere, og de har respektert
mine valg. Det er ikke som her i
Norge at man bare kan søke lån og
stipend og reise og studere hvor man
selv ønsker. Hjemme hos oss diskute-
rer du deg frem sammen med din
familie, og i samråd med dem tar du
viktige avgjørelser i livet. Dette betyr
ikke at de ikke aksepterer mine
ønsker, men jeg legger ønskene mine
frem og rådfører meg. Deres rolle er å
lytte, komme med innspill og respek-
tere mine valg. På denne måten vet
jeg at jeg vil få all
den støtten jeg
har behov for
underveis, og jeg
gir dem rom for å
delta i mine
avgjørelser. 

– For meg var det filmens og krea-
tivitetens verden som var interes-
sant. Da min mor og far også er
innenfor denne bransjen, fikk jeg all
den støtten jeg trengte og kom derfor
til Norge og bestemte meg etter hvert
også for å studere her.

Regi, klipp, foto eller
produksjonsleder?
MiRA-Magasinet: Kan du fortelle litt
om skolen du har valgt og hvordan
dette valget har påvirket deg?

– Første året på Akademiet består
av grunnutdanning for film og TV.
Videre i utdannelse kan du fordype
deg i regi, klipp, foto eller produk-
sjonsledelse. Grunnen til at jeg valgte
nettopp denne skolen, er undervis-
ningsmetoden. All undervisning er
lagt opp etter prinsippet «lærdom
gjennom praksis», og vi har tilgang til
alt utstyr som trengs i produksjonen.
Vi erverver oss praksis samtidig som

vi lærer de teoretiske sidene ved å
jobbe med film og TV. 

– Jeg har gjennom hele oppveksten
vært genuint interessert i alle sider
ved kunst og kultur. Gjennom denne
skolen har jeg kunnet konkretisere og
utvikle den sterkeste siden ved min
kreativitet. Jeg liker alt som er visu-
elt, og denne verdenen tiltaler meg
enormt. 

Esra fortsetter med en enorm
entusiasme. 

– Første semesteret jobbet vi i små
grupper, her skulle vi blant annet
jobbe med bilder og manuskript.
Dette førte lett til at de flinkeste med
kameraet sto for filmingen. Jeg dis-
tanserte meg fra dette apparatet,
men er fortsatt svært interessert i
stillbilder og tar en del bilder også i
fritiden. 

– Selv om jeg nærmest er født i et
filmsett, hadde jeg før jeg begynte på
skolen aldri tenkt over hvordan man

klipper og redige-
rer en film. Jeg
pleide å følge min
far på settet, men
stilte aldri spørs-
mål om hvordan
disse bildene ble til

en helhet. Dette oppdaget jeg på sko-
len, og det å skape en kontinuitet
med bilder er utrolig givende. Derfor
ønsker jeg å fordype meg i klipp og
redigering og satse på å bli dyktig i
nettopp denne siden ved filmskap-
ningen. 

MiRA-Magasinet: Er det mange
kvinner som velger klipp og
redigering? 

– Det er ganske jevn fordeling på
skolen, men jenter kvier seg ofte for å
velge fordypning der tekniske og
datakunnskaper står sentralt. Vi
bruker digitalt utstyr, deriblant DV-
kamera og datamaskiner som net-
topp innebærer behov for kunnskaper
innenfor data og innsikt i det teknis-
ke. I utgangspunktet er jeg imot
denne utviklingen, men jeg har inn-
sett at jeg må følge med i tiden. Skal
du bli blant de beste, må du utforske
og jobbe også på egenhånd. Derfor er

amera

«Hjemme hos oss diskuterer
du deg frem sammen med din

familie, og i samråd med dem tar
du viktige avgjørelser i livet.»



mitt private digitale kamera flittig brukt også
utenfor skolen. Man er i en kontinuerlig
læringsprosess og oppdager stadig nye sider
ved ditt arbeidsverktøy, sier hun.

En magisk verden 
MiRA-Magasinet: Hadde din familie og
venner noen påvirkning på ditt yrkesvalg? 
– Uten tvil, sier hun og ler. 

– Jeg elsker atmosfæren og den har for meg
alltid representert en magisk verden. Jeg
hadde kanskje fortsatt likt film, men at fami-
lien min også jobber med
film viser at dette ligger i
blodet. Det er min viktig-
ste motivasjon, og jeg vet
at film alltid vil være en
viktig del av livet mitt.
Selv om dette vil innebæ-
re å koste gulv på et filmsett, vil jeg på en eller
annen måte være del av et filmteam. Hvis jeg
ikke kan leve av dette, vil foto og kunst være
en hobby som vil romme store deler av min
tilværelse. 

MiRA-Magasinet: Hva kreves det for å oppnå
gode resultater i dette yrket?

– Det er noe individuelt, og jeg kan ikke
være helt sikker før jeg begynner å jobbe. En
ting er sikkert, at du må takle stress, være
konsentrert, være tålmodig og ærlig. Sist-
nevnte er viktig for meg, men det eksisterer
dessverre mye dobbelmoral i miljøet. Derimot
er det lite av konstruktiv kritikk i miljøene,
noe som setter en demper for en positiv utvik-
ling på personlig plan og på arbeidsplan. Jeg
har diskutert dette med min bror som også
jobber med film og deler samme ide som meg
vedrørende hvordan ting burde være. Han
har etter selv å ha erfart denne negative ten-
densen i miljøet, rådet meg til å holde en del
ting for meg selv. Man må dessverre lære å
leve etter prinsippet «keep your friends clo-
ser, but your enemies even closer. Never say
what you think, never outshine your boss».
Jeg er prinsipielt mot dette, men vet at
hvis jeg skal jobbe innenfor denne
verdenen, må jeg lære meg spillere-
glene. Konkurransen er stor
innenfor kunst og kultur, og vi
vet alle hva som skjedde med
primadonnaen på dansesce-
nen. Hennes konkurrent sør-
get for at hun brakk benet, slik
at hun kunne ta hennes plass
i stykket. Dette er intriger
som forekommer innen-
for mange yrker,
men dessverre i
større måle-
stokk innen-
for denne
bransjen. 

Kvinner og teknikk, menn og estetikk
MiRA-Magasinet: Fordeler og ulemper ved
å være jente i denne verdenen?

– Kvinner blir ofte sett på som et kjønns-
objekt, men dette gjelder etter mitt skjønn
ikke bare innenfor film og TV. Dessverre
bruker mange kvinner nettopp dette til sin
fordel for å nå sine mål, også ellers i hverda-
gen. Når det gjelder likestilling mellom menn
og kvinner er det flere faktorer som spiller
inn. Kjønnene kan etter min mening aldri bli
helt like. Vi er i utgangspunktet både bio-

logisk og følelsesmessig
forskjellig utstyrt. Når
det gjelder likestilling
i henhold til menneske-
rettigheter og i samfun-
net generelt, har vi fort-
satt et stykke å gå for å

oppnå reell likestilling. Kvinner må ofte jobbe
ekstra hardt og bevise at hun kan til tross for
at hun er kvinne. Det er en viss endring i posi-
tiv retning, men fortsatt et stykke igjen å gå.
Den dagen all ansettelse skjer ut fra dyktig-
het og ikke baseres på kjønn og bakgrunn, er
den dagen vi oppnår best resultater. 

– Man må starte på et tidlig stadium,
fortsetter Esra. 

– Man må slutte med ideen om at gutter
liker blått og leker med biler og jenter kler
rosa og leker med Barbie. Dette er med på å
forme kjønnsrollemønstrene som vil danne
deres mentalitet senere i livet. Det eksisterer
ingen yrker kun forbeholdt kvinner eller
menn. Kvinner og menns forskjellige måter
å tenke og løse
problemer

«Det er ganske jevn fordeling på
skolen, men jenter kvier seg ofte

for å velge fordypning der tekniske
og datakunnskaper står sentralt.»
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Syv gode råd til barn og unge som bruker internett
Nettvettreglene er enkle sikkerhetsregler for deg som bruker nettet. De er utviklet
av Redd Barna. Følger du dem gjør du det vanskeligere for andre å misbruke infor-
masjon om deg fra nettet. Listen er også en påminnelse til foreldre om å lære barna
enkle regler for bruk av internett.
1. Fortell aldri noen du treffer på internett hvor du bor, ditt telefonnummer eller

navnet på skolen din, med mindre dine foreldre eller læreren din gir deg tillatelse.
2. Ikke send bilde av deg selv, kredittkortnummeret eller andre bankopplysninger,

eller noe som helst annet over internett uten å spørre foreldre eller lærer først.
3. Avtal aldri å møte noen som du har truffet på internett, uten godkjenning fra

foreldre eller lærer. Spør en voksen om å være med på det første møtet, som bør
skje på et offentlig sted.

4. Ikke bli værende i en samtalegruppe (chat room, IRC) hvis noen sier eller skriver
noe som gjør at du føler ubehag eller blir redd. Fortell alltid om det til foreldre
eller lærer.

5. Svar aldri på frekk, grov eller uanstendig e-post eller post på nyhetsgrupper
(News). Si alltid fra til foreldre eller andre voksne om du kommer over ekkelt
eller grovt språk eller bilder.

6. Vær deg selv. Ikke gi deg ut for å være noe annet eller noen andre enn deg selv.
7. Om noen gir deg et tilbud som virker for godt til å være sant, så er det

sannsynligvis det.
Les mer på www.reddbarna.no eller www.barneombudet.no

Til foreldre, lærere og andre: 
bruk av opplysninger og bilder av barn på internett
Datatilsynet har laget regler for skolers, foreningers og andres hjemmesider,
når det gjelder bruk av opplysninger og bilder av barn og unge.

Navn og bilde på internett
Publisering av navn og bilde på internett kan ha negative konsekvenser, og mange
barn og foresatte ønsker av ulike grunner ikke en slik publisering. Det kan være
gode grunner til å beskytte barn og unge mot enkelte miljøer eller personer. Opp-
lysninger på internett er søkbare for alle. Informasjonen kan enkelt hentes fra inn-
eller utland, og den kan bli brukt i direkte markedsføring, videresalg eller til andre
fremstøt overfor den mindreårige. Slik bruk av opplysninger er oftest uønsket og
i mange tilfeller ulovlig.

Informasjon som mindreårige kan forstå
Et samtykke skal være frivillig, uttrykkelig og informert. Alle tre kravene må være
oppfylt for at samtykket skal være gyldig. Barn og unge har ikke like stor mulighet
som voksne til å overskue konsekvensene av en publisering av disse opplysnin-
gene på internett. Skolen, lærere, lagledere osv. har ansvaret for å forklare og
informere om konsekvensene av slik publisering. Alle barn som kan forstå det,
må få informasjon som er tilrettelagt dem. De foresatte skal også informeres. For
personer under 18 år er det i utgangspunktet foresatte som skal samtykke på
barnets vegne, men dersom den mindreårige er over 15 år, kan han eller hun selv gi
sitt samtykke til at skolen/foreningen publiserer bilde av dem på internett. Den
foresatte skal også i disse tilfellene få informasjon om konsekvensene av å gi slikt
samtykke. Datatilsynet er i dialog med Forbrukerombudet, hvor det vurderes om det
er nødvendig å heve aldersgrensen for samtykke til 18 år.

Hvordan skal det informeres?
Samtykket må baseres på informasjon om hvilke opplysninger web-siden skal
inneholde, formålet med publiseringen, at det er frivillig å gi fra seg
opplysninger/bildet, hvor lenge det vil ligge på nettsiden, hvilke konsekvenser og
ulemper dette kan ha, og eventuelt annen informasjon som er nødvendig for at den
foresatte og den mindreårige skal kunne bruke sine rettigheter etter personopp-
lysningsloven. Jo flere opplysninger som skal publiseres, jo strengere er kravene til
informasjon.
Les mer på www.datatilsynet.no

VIS NETTVETT!
på gagner oss alle. Derfor er det viktig at det
er rom for begge kjønn på like premisser
innenfor alle arbeidsområder. 

– Tidligere var det flest menn i den tekniske
delen av filmproduksjonen, mens kvinner
dominerte den estetiske siden. Man har etter
hvert oppnådd en balanse på dette feltet. Vi
ser nå kvinner som nettopp jobber med den
tekniske siden ved film og tv-produksjon og
menn som jobber med utvikling av den
estetiske siden ved arbeidet. 

– Man må lære kvinner og menn til å tenke
utradisjonelt og stille seg spørsmål ved faste
handlingsmønstre. Hvis en sier, «du er jente
og vil ikke forstå deg på elektronikk», da må vi
som kvinner kunne stille oss kritiske til denne
påstanden og vise at vi også kan. For at dette
skal bli mulig, må jenter og kvinner oppdras
til å tenke slik. Det er viktig å oppfordre sine
omgivelser ved å stille seg kritisk til kjønns-
rollemønstrene som dominerer i samfunnet. 

MiRA-Magasinet: Forventninger til fremtiden
og drømmeprosjekt?

– Først og fremst fortsette studiene, reise til
utlandet. Jeg vet at jeg har valgt et yrke hvor
man aldri vet hva morgendagen vil bringe. En
dag kan du ha ti gode manuser, mens andre
ganger kan det gå år før du får noe brukbart.
Personlig utvikling må gå parallelt med utvik-
lingen innenfor bransjen. Man trenger også en
dose lykke med på veien slik at du kan klatre
videre i karrierestigen. Jeg vil jobbe og utvikle
mine egne prosjekter, og drømmen er å lage en
fotoutstilling. Akkurat nå jobber jeg med et
prosjekt i Vigelandsparken. Et annet prosjekt
jeg planlegger er å lage en dokumenterfilm om
Elia Kazan, en svært dyktig amerikansk
regissør som informerte myndighetene om
kommunistiske kunstnere i USA. Amerikane-
re har fordømt Elia Kazan og hans arbeid på
grunn av hans politiske overbevisning og livs-
stil. Mitt perspektiv vil være om man skal
dømme kunsten eller personen bak kunstver-

ket i de tilfeller hvor de bryter med normen.
Kunst kan være et sterkt våpen hvis man
misbruker eller mistolker kunstnerens
visjon, avslutter Esra. 

AV MELTEM SAFAK



ulike syn på kjønns
blant 
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Religion og likestilling:

Alle foto: Fakhra Salimi



S itatene angir ulike diagnoser på det
samme fenomenet: forholdet mellom
religion og likestilling. Løsningen

peker kanskje likevel i samme retning: det
å få lov til å tro og praktisere sin religion
uten å måtte akseptere ulike former for
kvinneundertrykking som skjer i
religionens navn. 

Forholdet mellom religion og kvinners
rettigheter er i økende grad satt på den
offentlige dagsordenen via saker som æres-
drap, tvangsekteskap og omskjæring. Når
slike kvinneundertrykkende praksiser er
fremme i offentlig debatt, knyttes de ofte
til bestemte kulturer (pakistansk, kurdisk,
somalisk, etc.) eller en bestemt religion
(islam). Dette kan føre til at patriarkalske
samværsformer blir sett på som et iboende
trekk ved disse kulturene og denne religio-
nen. Den logiske slutningen vil da være at
de aktuelle kulturene og den aktuelle reli-
gionen må overvinnes for at kvinner skal
kunne frigjøres. Men er det slik at muslim-
ske kvinner med nødvendighet er fanget i
et patriarkalsk system og i en patriarkalsk
livsverden? 

Mitt eget forskningsprosjekt om kjønn,
religion og migrasjon viser stor variasjon i
praksis og holdninger til kjønnsrelasjoner
blant muslimske kvinner i Oslo. Denne
variasjonen fremkommer i intervjuer med
38 kvinner som i hovedsak er innvandret
til Norge fra Pakistan og Marokko. Pro-
sjektet viser at innvandrede muslimske
kvinner bruker islam som en fleksibel
ressurs, ved at de henter argumenter fra

islamsk tradisjon for å underbygge sitt
eget ståsted. Fortolkningen de selv har av
islam, blir avgjørende for hvilke mulig-
heter og begrensninger de mener å ha som
kvinner. Kvinner som er hjemmeværende,
hevder at islam krever at kvinnen skal ta
seg av husarbeid og barneoppdragelse.
Kvinner som arbeider utenfor hjemmet,
viser til at konene til Profeten Muhammad
hadde en aktiv rolle i samfunnet. Kvinner
som mener at menn må ta sin del av hus-
arbeidet, henviser til Profeten Muhammad
som et eksempel til etterfølgelse. 

Innvandrede muslimske kvinner bruker
altså islam til å støtte opp under svært ulike
holdninger til kvinners stilling i hjem og
samfunn. Disse posisjonene kan plasseres
langs et kontinuum fra kvinners underord-
nede stilling i forhold til menn, og til tilnær-
met likestilling mellom kjønnene. Likhets-
orienterte muslimske kvinner deltar aktivt
både på hjemmebane og i samfunnet for
øvrig. Å ta utdanning og å ha lønnet arbeid
ser de på som en selvsagt rettighet. De
mener også at menn må ta del i husarbeid
og barneoppdragelse, og flere kvinner peker
på at deres egne ektemenn tar aktivt del i
disse oppgavene. I tillegg hevder likhets-
orienterte kvinner at islam er en religion
som kan tilpasses det moderne samfunnet. 

Noen kvinner hevder derimot at det
moderne samfunnet må tilpasses islamske
verdier. Disse har mye til felles med isla-
mister, som mener at islam ikke bare til-
hører den religiøse sfæren, men utgjør en
helhetlig måte å leve på. Islam inkluderer

relasjoner
muslimske migranter i Norge
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«Likestilling, ytringsfrihet og respekt for egen kropp er høyt aktede 
verdier i Koranen. Det er ikke Koranen som undertrykker, men tolkere som
misbruker Koranen», uttalte en ung muslimsk kvinne i Dagsavisen den 
2. desember 2001. «Islam trenger en muslimsk kvinnelig revolusjon», 
uttalte en annen ung kvinne med bakgrunn i et muslimsk miljø i 
Dagbladet den 27. januar 2002. 



dermed religion, politikk, samfunn og
økonomi. Det finnes flere retninger innen
den islamistiske bevegelsen, og disse har
ulike syn på kvinnens rolle. Felles for
dem er at kvinnen først og fremst knyttes
til oppgaver i hjem og familie. En retning
åpner imidlertid opp for kvinners utdan-
ning og deltakelse på arbeidsmarkedet,
og ser det som viktig at kvinner engasje-
rer seg i samfunnsspørsmål. En annen
retning begrenser kvinnens rolle til
hjemmet, men understreker kvinnens
unike stilling som mor og ektefelle.
Begge disse retningene finnes blant
muslimske kvinner i Oslo.

På kontinuumet finner vi også kultur-
elt orienterte muslimske kvinner. Disse
har mye til felles med den islamistiske
retningen som begrenser kvinnens beve-

gelse til privatsfæren. Kvinner som først
og fremst føler tilhørighet til islam på
grunn av kulturelle tradisjoner, viser dog
en tendens til å fremheve sin egen under-
ordnede rolle i forhold til mannen. Mens
kvinnen fremstilles som svak og med et
behov for å bli tatt vare på, fremstilles
mannen som sterk, gjerne som mer
intelligent, og som kvinnens beskytter og
forsørger. 

I følge islamsk familielov har mannen
plikt til å forsørge kvinnen ved å gi henne
mat, klær og bolig. Loven sier også at
kvinnen har plikt til å adlyde sin ektefel-
le og å oppdra barna. Mange innvandre-
de muslimske kvinner velger å argumen-
tere innenfor rammen av islamsk
familielov. Selv kvinner som er likhet-
sorienterte, velger å gjøre dette. På den
ene siden setter det å følge islamsk fami-
lielov begrensninger for hvordan man
kan argumentere. På den annen side
utfordrer kvinnene gjennom sin praksis
det enkle skillet loven setter opp mellom
kjønnenes ulike plikter. Videre er det
mulig å hevde at islamsk familielov gir
kvinnen et privilegium: hun har rett til å
være hjemme, skulle hun ønske det. Det
er når denne retten omgjøres til tvang at
kvinnens muligheter faktisk begrenses. 

Islamsk familielov utgjør på flere
måter et veiskille mellom islam og det vi
kan kalle et vestlig syn på likestilling.
Samtidig finnes det i dag muslimske for-
fattere og intellektuelle som fremholder
ideer om like muligheter og plikter for
kvinner og menn i hjem og samfunn.
I idealsamfunnet til afrikansk-ameri-
kanske Amina Wadud vil for eksempel

«kvinner ha full adgang til økonomisk,
intellektuell og politisk deltakelse, og
menn vil verdsette og derfor delta fullt ut
i husarbeid og barneoppdragelse». I sin
bok om kvinner i islam viser Anne Sofie
Roald at holdninger til kvinner både
blant religiøse ledere og vanlige troende
er i ferd med å endres i frigjørende ret-
ning som et resultat av det kulturelle
møtet mellom islam og «Vesten». En lær-
dom som kan trekkes fra disse eksemple-
ne er at religion i seg selv ikke med nød-
vendighet er kvinnefiendtlig, men at reli-
gion kan brukes både i undertrykkende
og frigjørende retning. Dette gjelder i like
stor grad for kristendom som for islam. 

I prosjektet har jeg også intervjuet 12
muslimske menn, blant dem syv religiøse
ledere. Imamer i de største moskeene i

Oslo fremhever nødvendigheten av et
komplementært kjønnssystem, hvor
kvinnene har oppgaver i hjemmet, mens
mannen har lønnet arbeid. Men imamene
må forholde seg til det faktum at mange
muslimske kvinner deltar på arbeids-
markedet. De understreker derfor at
islam ikke forbyr kvinnen å arbeide i den
offentlige sfære. Samtidig setter de en
rekke restriksjoner for kvinnens arbeid:
hun må ha tillatelse fra sin mann, hun må
kun arbeide i visse samfunnssektorer
(helst innen utdanning og helse), hun bør
arbeide i «en kvinnelig atmosfære», hun
må unngå unødvendig sosial kontakt med
menn, og hun må kle seg på en anstendig
og ikke utfordrende måte. Disse holdning-
ene vil bli satt under press etterhvert som
også muslimske kvinner inntar andre
yrkesroller enn de rent tradisjonelle yrke-
ne som vektlegger omsorg. 

Min forskning viser at mens religiøse
ledere fremstiller et endimensjonalt
ideal for kvinners rolle, er kvinners fak-
tiske praksis og holdninger svært komp-
lekse og noen ganger motsetningsfylte.
Mange kvinner støtter for eksempel fore-
stillingen om at det er best at kvinner
arbeider hjemme, mens menn skaffer
familien inntekt gjennom lønnet arbeid.
Men en god del av disse kvinnene er fak-
tisk selv utearbeidende, og demonstrerer
at praksis avviker fra idealet. Det kan
dermed hevdes at praksis i flere tilfeller
ligger i forkant av den religiøse retorik-
ken, i den forstand at både kvinner og
menn faktisk utfolder seg på flere arena-
er enn det de formelle idealene tilsier. 

De kvinnene jeg har intervjuet uttryk-

ker generelt stor respekt for imamene.
Mange kvinner spør imamen om råd når
det gjelder religiøse plikter, kvinners rolle
i hjem og samfunn, løsninger på ekte-
skapsproblemer, barneoppdragelse med
mer. Men selv om imamene er viktige, er
de ikke den eneste kilden kvinnene har for
slik kunnskap. Mange anvender også
Koranlærere, ektefelle, venner, bøker,
kassetter og fjernsyn som kilde til kunn-
skap. En del kvinner peker på at imamer
som ikke behersker norsk, mangler en
vesentlig forutsetning for å forstå og for-
midle fra det norske samfunnet. Det synes
dermed viktig å ikke overvurdere imame-
nes rolle når det gjelder påvirking av hold-
ninger og praksis. Samtidig må ikke mos-
keens betydning for kvinner undervurde-
res. De fleste av de intervjuede kvinnene

går til bønn og undervisning i ulike
moskeer i Oslo. Det er ikke så vanlig at
kvinner går i moskeen i Pakistan og
Marokko, særlig ikke på landsbygda, men
etter migrasjon får moskeen en ny og vik-
tig betydning i kvinnenes liv. Moskeen
dekker religiøse, kunnskapsmessige, kul-
turelle og sosiale behov. I Norge oppmun-
trer offentlige støtteordninger til at mos-
keene får en menighetsstruktur. Denne
strukturen åpner for at kvinner kan innta
både uformelle og formelle roller som
ledere og lærere. Forskning i USA antyder
at muslimske kvinner gradvis oppnår mer
innflytelse i moskeenes beslutningsstruk-
tur. I Norge er det foreløpig to moskeer
som har kvinnelige medlemmer i styret,
men kvinner har også ledende posisjoner i
Norsk Muslimsk Ungdom og Muslimsk
Studentsamfunn. Et viktig signal om
endringsprosesser er også gitt ved at den
etnisk norske kvinnen og konvertitten
Lena Larsen enstemmig ble valgt til leder
av Islamsk Råd høsten 2000. På tross av
disse tegnene til endring er det viktig å
ikke underslå tilstedeværelsen og utøvel-
sen av patriarkalske normer og praksis i
moskeene. I dag er hovedbildet, som Kari
Vogt skriver, at kvinner befinner seg i en
kultisk periferi. Men på lang sikt er det
grunn til å tro at kvinner vil få økt makt
og innflytelse i moskeene i Norge. Nye
generasjoner av muslimer er mer orien-
tert mot likestilling mellom kjønnene, og
vil ta med seg denne orienteringen inn på
den religiøse arena. 

AV LINE NYHAGEN PREDELLI 
FORSKER, NORSK INSTITUTT FOR 

BY- OG REGIONFORSKNING
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«Forholdet mellom religion og kvinners rettigheter er 
i økende grad satt på den offentlige dagsordenen via
saker som æresdrap, tvangsekteskap og omskjæring.»



N orges første møte mad svarte innvan-
drerkvinner kom først på slutten av 60-
tallet. De kom til landet i en tid hvor nor-

ske kvinner var kommet langt i kampen for å
sette kvinnespørsmål på dagsordenen. Den nor-
ske kvinnebevegelsen var i gang med en histo-
risk diskusjon om kvinners rolle i forhold til
mannsrollen. Likestillingskampen dreide seg om
kjønnsroller og synliggjøring av kvinner og deres
rettigheter. Viktige premisser ble lagt for utvik-
lingen av et likestilt samfunn for kvinner og
menn, og den offentlige likestillingspolitikken ble
utformet med Likestillingsråd og likestillingslov. 

Innvandrerkvinnene kom til Norge som billig
arbeidskraft og som ektefellene til den mannlige
billige arbeidskraften som landet hadde hentet
fra land i sør. Både innvandrerkvinnene og
–mennene gikk inn i en egen samfunnsgruppe,
som outsidere. Siden innvandrerkvinnene først
kom til landet etter at diskusjonen om likestilling
var godt i gang, mistet de anledningen til å være
med på utformingen av premissene for debat-
ten. Deres situasjon fikk dermed ikke innpass i
likestillingsdebatten før kvinnene selv begynte å
organisere seg på slutten av 70-tallet. 

Det viktigste spørsmålet for oss har alltid
vært å forebygge vold mot kvinner, både struk-
turell vold og vold i familien, for eksempel
tvangsekteskap. Kravet om selvstendig juridisk
status for innvandrer- og flyktningkvinner er et
krav om grunnleggende menneskerettigheter,
og har alltid vært et annet viktig mål for minori-
tetskvinner. Ved å definere kvinnene etter ekte-
mannens status blir innvandrer- og flyktning-
kvinners rettigheter tilsidesatt på en måte som
ikke ville ha blitt godtatt hadde det dreid seg om
etnisk norske kvinner. Vi kjemper også mot dis-
kriminering på arbeidsmarkedet på grunn av
kjønn, og på grunn av opprinnelsesbakgrunn
eller synlige uttrykk som bruk av hodeplagg. Inn-
vandrer- og flyktningkvinners kamp for likestil-
ling dreier seg også om retten til å få godkjent
en utdannelse fra hjemlandet, og dermed mulig-
heten for kontinuitet i livsløp. 

Åttiårene ble synliggjøringens tiår for minori-
tetskvinner. Vi har jobbet parallelt med, men i
skyggen av den norske kvinnebevegelsen. Orga-
niseringen av innvandrerkvinner i Norge var en
bred bevegelse som tok form på tvers av kulturer
og ideologier, og vi fikk en organisert stemme.
Den nettverksbygging og organisering som fant
sted jobbet ut fra tre ulike mål; å sette innvandrer-
kvinners spørsmål på den offentlige likestilling-
debattens dagsorden, å få innpass i den norske
kvinnebevegelsen og å støtte innvandrerkvinner i
krisesituasjoner. Denne organiseringen utfordret
kvinnebevegelsens ekskluderende holdning og
samfunnsanalyse, og har vært drivkraften for å
synliggjøre minoritetskvinners stemme.

Kvinnefrigjøring består i å endre de forholde-

ne i samfunnet som virker kvinneundertrykken-
de. Minoritetskvinner kjemper den samme kam-
pen som den etnisk norske kvinnebevegelsen
har kjempet før dem. De krever sine rettigheter,
noe som innebærer en omforming av samfun-
nets verdier, og en strukturell
endring i kvinneundertryk-
kende mekanismer i sam-
funnet. Minoritetskvinner
krever en anerkjen-
nelse av at Norge er
et mangfoldig sam-
funn, og at en
omstrukturering
igjen finner sted,
slik at de faktorer
som hindrer mino-
ritetskvinners
aktive deltakelse i
samfunnet blir
fjernet. 

For at likestillings-
politikken skal være inklu-
derende, er det vesentlig at
minoritetskvinner selv får komme til
orde og være med på å utforme strategier
og mål. På nittitallet har debatten dreid seg
mot en forståelse av at innvandrerkvinners
kamp for likestilling ikke bare er et spørsmål
om kjønn. Som svarte og minoriteter, og som
kvinner hvis historie i det norske samfunn
begynte på bunnen av samfunnet, er det også
andre spørsmål som må inkluderes i debatten.
De frivillige organisasjonene, kvinneaktivister
og kvinneforskere har begynt å se det mangfol-
det som eksisterer i Norge i dag. Utfordringen er
nå å se på hvordan dette nye realitetsbildet kan
utvikles innenfor kjønnsforskningen. Det må
drøftes hvilken plass minoritetskvinner har i
samfunnets virkelighet, og hvilke ressurser de
representerer. 

Barn av de første innvandrerne i Norge
begynner nå å bli voksne, og de krever også å bli
hørt og få uttrykke sin egen mening om egen
situasjon. Unge jenter med minoritetsbakgrunns
situasjon har blitt belyst fra mange sider. Det
viktigste spørsmål har vært vold mot kvinner
innen familien, og jenters rett til frihet fra under-
trykkelse og vold, og retten til å la sin egen stem-
me bli hørt. 

For minoritetskvinner og –jenter er det ikke
bare et spørsmål om kjønnsdiskriminering, men
også diskriminering på bakgrunn av rase, kultur
og religion. Det har vært en flerdimensjonell
kamp hvor vi også har merket krefter som ikke
ønsker å gi innvandrer- og flyktningkvinner og
–jenter rom for sine uttrykk på egne premisser.
Ofte kan det altså se ut som om valgmulighetene
er små for minoritetskvinner, vi må velge enten
assimilering eller segresjon.

I dag ser vi at de elementer i samfunnet som
søker fullstendig assimilering for innvandrer- og
flyktningkvinner stadig oftere kommer sterkere
til uttrykk enn de progressive kreftene. Assimile-
ring er basert på visse kompromisser som inkor-

poreres i eksisterende struk-
turer. Her finnes det ikke

rom for kulturelle eller
mangfoldige spørs-
mål. Dessverre fin-

nes denne hold-
ningen også i store
deler av masse-
media, og den blir
forsterket gjennom

en del etnisk littera-
tur og tradisjonell

kvinneforskning. I
mange andre såkalte

vestlige land har man
gått bort fra troen på assi-

milering og innsett at inte-
grering er den beste fram-

gangsmåten for å få et harmo-
nisk og likestilt mangfoldig samfunn. 
Innvandrer- og flyktningkvinner har

oppnådd rettigheter på to viktige områder:
Norge har fått en lov mot omskjæring og en lov

som forbyr tvangsekteskap. Vi ser allikevel fort-
satt store mangler i likestillingspolitikken. Det er
et omfattende arbeid og et bredt emne vi drøf-
ter, og vi har mange utfordringer foran oss. Det
aller viktigste er at vi holder dialogkanalen åpen,
og at vi forsøker å forstå og respektere hver-
andre. 

Minoritetskvinner har stilt spørsmål ved de
betingelser som gir anledning for innvandrer- og
flyktningkvinners kreativitet til å uttrykke seg.
For at vi skal finne en plass i det nye samfunnet
må det skapes et rom hvor vi kan bygge våre
identiteter. Lengsel etter frihet er ikke nok. Vi må
bevisst velge å bryte de lenker som binder oss til
kvinneundertrykkende strukturer, kulturer og
tradisjoner. Vi må handle, og handling krever
mot. Den krever også innsats, som innebærer
en type risiko, spesielt for de som er pionerer, og
som bryter gjeldende barrierer. I denne annerle-
des likestillingskampen har vi også skjønt at
kvinnepolitikk og kvinnebevegelsen er noen av
de kommunikasjonskanalene vi må benytte for å
arbeide for menneskerettighetene og bekjem-
pelse av undertrykkelse. Vi må nå i Norge revur-
dere hvordan vi skal forme kvinnelige identite-
ter. En revurdering av kjønnsidentitet er nødven-
dig, og alle de komplekse kvinneerfaringene
som finnes, også minoritetskvinners, må
inkluderes. Først da skapes en inkluderende,
visjonær frihetsbevegelse.

AV FAKHRA SALIMI
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En annerledes likestillingskamp

Illustrasjon: Vera Silva



I Norge har mange barn det bra. De har et hjem, de har mat på bordet, klær
på kroppen, de får gå på skole, og det er fred i landet de bor i. Barn har det
altså mye bedre på flere områder i Norge enn de har det mange andre
steder i verden. Betyr det at alle barn i Norge får oppfylt sine rettig-
heter? Dessverre er det ikke alltid at myndighetene gir minoritetsbarn
og -unge det de har krav på. 

Mange barn i Norge opplever store traumer i forhold til sin livs-
situasjon. Dette kan gjelde barn med funksjonshemming, barn som
blir tatt hånd om av barnevernet, barn som kommer til Norge uten
foreldre og barn og unge med minoritetsbakgrunn. Med FNs
barnekonvensjon i hånden kan alle barn og unge kreve sin rett.

Menneskerettigheter – en grunnleggende rett
Barnekonvensjonen verner mange rettigheter som også er
sikret i andre konvensjoner, for eksempel rett til liv og helse,
forbud mot tortur og umenneskelig behandling, rett til
privatliv, tanke-, samvittighets- og religionsfrihet, rett til
utdanning og vern mot forskjellsbehandling. 

Det som er annerledes med barnekonvensjonen (BK)
er at den spesifikt beskytter barn, altså de som i følge
artikkel 1 er under 18 år. I tillegg er BK den eneste
menneskerettskonvensjonen som gjelder både i krig og
i fred. BK sikrer barns grunnleggende rettigheter. 

Barnekonvensjonen er ratifisert, altså tiltrådt, av
alle land i verden unntatt USA og Somalia. BK ble av
FN ansett som internasjonal lov i det 20 land hadde
ratifisert den, noe som skjedde i 1990. Norge ratifiserte
BK i 1991, og arbeider fortsatt med å inkorporere den
i norsk lov, altså med å tilpasse lovverket.

Viktige artikler i BK
Artikkel 2 sier at barn skal sikres lik adgang til de
rettigheter som BK gir. De skal også sikres mot
forskjellsbehandling som skyldes forhold hos andre
mennesker. Artikkel 2 sier at barn ikke skal diskri-
mineres p.g.a. barnets, foreldrenes eller vergens
rase, farge, kjønn, språk, religion, etnisk opprin-
nelse, funksjonshemming m.m. BK sier også at barn
som trenger vern og tiltak for å oppnå samme rett til
likeverdig liv som andre barn, eller barn som har
særlige behov, kan forskjellsbehandles i positiv for-
stand. Et viktig poeng i forbindelse med artikkel 2
er at også barn som oppholder seg ulovlig i landet
har krav på vern mot overgrep, og staten er forplik-

Hvordan kan FNs konvensjon for barnets rettigheter brukes
for å bedre unge minoritetsjenters situasjon i Norge? 
I denne artikkelen ser MiRA-Magasinet nærmere på hvordan
minoritetsjenters rettigheter ivaretas i Norge.

- gir unge minorite
FNs konvensjon for barnets

KILDER
• FN, www.un.org
• Redd Barna, www.reddbarna.no
• Barneombudet, www.barneombudet.no
• PRESS (Redd Barna Ungdom), www.press.no
• Ulike publikasjoner fra MiRA-Senteret
• Redd Barna: Barnekonvensjonen. 

Rettigheter for barn i Norge, Tano 1993
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tet til å sørge for at grunnleggende behov er dekket, det
være seg behov for mat, klær eller nødvendig legetilsyn. 

Artikkel 12 stadfester barnets rett til å gi uttrykk for sin
mening. Dette er viktig for barn i Norge i mange ulike
sammenhenger. Dette er en av de mest grunnleggende
menneskerettigheter, og det er viktig å merke seg at den
også gjelder for barn. Norsk lov regulerer barns rett til å
uttale seg og hvilken betydning deres mening skal gi. Gene-
relt kan det sies at dersom et barn ønsker å uttale seg kan
verken foreldre eller andre nekte barnet denne retten. 

Selv om barn er umyndige til de fyller 18 år, kan de
allikevel på visse områder selv bestemme over sin fremtid.
Barneloven sier at barn normalt skal høres i saker som
angår dem fra de er syv år, men etter at barn har fylt tolv
år har de krav på å bli hørt, og
det skal legges stor vekt på
hva barnet mener. Adopsjon
av barn over tolv år kan for
eksempel ikke skje hvis ikke
barnet selv samtykker. I barnevernssaker skal barn som
har fylt tolv år få si sin mening før det blir besluttet om
barnet skal flytte, plasseres i fosterhjem eller på
institusjon. I forskriftene til utlendingsloven finnes en
regel om at barn mellom 12 og 18 år bør avhøres
i forbindelse med søknad om asyl, uansett om det er
foreldrene eller barnet selv som søker asyl (§ 54). 

Barn som har fylt femten år kan bestemme over sin
egen inntekt, det vil si at de kan bruke inntekten som de
vil. Jenter som har fylt seksten år kan selv bestemme et
eventuelt svangerskapsavbrudd (abort). 

Når det gjelder valg av utdanning, kan barn fra de er fem-
ten år selv velge hvilken utdanning de vil ta. Dette betyr at
de kan velge om de vil ta utdanning og i så fall hvilken, eller
om de skal arbeide. Barn har også rett til å velge utdanning
som medfører at de må flytte. Etter fylte femten år kan barn
også velge hvilke ideelle foreninger de vil være medlem av.
De kan også melde seg inn eller ut av trossamfunn. 

Artikkel 22 handler om flyktningebarns rett til nødven-
dig beskyttelse og myndighetenes plikt til å legge til rette
for at flyktningebarn kan gjenforenes med sin familie.
Artikkel 22 gjelder både for barn som søker asyl og barn
som ifølge internasjonale eller nasjonale regler er å anse
som flyktninger. Artikkelen gjelder både for barn som er
alene og barn som er ifølge med foreldre eller andre. Norge
har i tillegg til BK ratifisert en rekke FN-konvensjoner
som har betydning for flyktningebarns rettigheter.
Artikkel 22 bør ses i sammenheng med en rekke andre
artikler i BK, samt disse andre FN-konvensjonene Norge
har ratifisert. Det legges til grunn et omfattende vern av
flyktningebarn på mange områder for å sikre barn som
anses å være i en spesielt utsatt posisjon, både fordi de er

mindreårige, fordi de er på flukt, og fordi de derfor er
spesielt utsatt for misbruk og overgrep. 

Artikkel 10 handler i hovedsak om behandling av
familiegjenforeningssaker. Den stadfester at søknader om
familiegjenforening skal behandles positivt, raskt og
humant. De norske reglene om familiegjenforening sier at
barn i utlandet som hovedregel skal gis tillatelse til gjen-
forening med sine foreldre i Norge når foreldrene har evne
til å forsørge barnet. Hvis foreldrene er innvilget asyl eller
har fått bosettingstillatelse (etter oppholdstillatelse i tre
år) gjelder ikke dette forsørgelseskravet. Barn som har
fått asyl i Norge har rett til familiegjenforening med sine
foreldre. Det er ikke nedfelt i loven at barn som har fått
opphold på humanitært grunnlag har den samme retten. 

Artikkel 28 anerkjenner at barn har rett
til utdanning. I Norge betyr dette at
alle har rett til grunnutdanning, altså
1.–10. klasse, og at denne skal være gratis.
Retten gjelder for alle barn, uavhengig av

for eksempel etnisk bakgrunn, kjønn, religion eller funk-
sjonshemming. Det kreves ikke norsk statsborgerskap, kun
opphold/bopel i Norge. Dette betyr at også barn av asyl-
søkere, eller barn som kommer til landet uten foresatte
(alenebarn) har rett til grunnutdanning. Lovene sier ikke
hvor lenge et barn må være i landet før de får rett til
utdanning, men staten understreker at barn bør få starte
skolen så snart som mulig etter at de har ankommet landet
(Rundskriv F-49/88). Barn i spesielle livssituasjoner, som
minoritetsbarn og barn med funksjonshemming, har rett til
en tilpasset undervisning, altså en likeverdig undervisning
i forhold til andre barn. Rett til morsmålsundervisning bør
derfor føres inn i norsk lov for å sikre minoritetsbarn lik
mulighet til utdanning. 

Retten til høyere utdanning er også nedfelt i artikkel 28.
Det kreves at høyere utdanning skal gjøres tilgjengelig for
alle basert på deres evner. Det er altså vesentlig at grunn-
skoletilbudet til for eksempel minoritetsbarn er godt nok,
altså likeverdig den grunnskoleutdanningen etnisk norske
barn får. Hvis minoritetsbarns grunnutdanning har
mangler, vil minoritetsungdom ikke kunne konkurrere på
lik linje med annen ungdom når det gjelder inntak som
student ved universitet eller høyskole. 

Barnekonvensjonen sikrer altså alle barns rettigheter på
de fleste områder. Ved å bruke BK aktivt vil vi kunne styrke
arbeidet for minoritetsbarns rettigheter ovenfor myndig-
hetene. Det enkelte barn eller ungdom kan også bruke BK
overfor ulike instanser for å oppnå sine rettigheter. Inkor-
poreringen av BK i norsk lov er ennå ikke fullført. Dette er et
viktig arbeid, som når det er gjennomført, vil sikre
minoritetsbarns rettigheter i enda sterkere grad i Norge. 

AV ANNE BRUDE

«Barnekonvensjonen er den eneste
menneskerettskonvensjonen

som gjelder både i krig og i fred!»

tsjenter rett til å  være seg selv!
rettigheter

Foto: Fakhra Salimi
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Det så mye omtalte æres-
drapet i Sverige har satt
minoritetsmiljøer, politikere
og andre aktører i full gang
med atter en gang å gjennom-
gå minoritetsungdoms reelle
sikkerhet, muligheter og
likestilling i Norge. 

Her hjemme på nordlige breddegrader
har engasjementet vært enormt. Flere
demonstrasjoner og intervjuer med

talspersoner fra forskjellige miljøer og bruk
av skjulte mikrofoner har funnet sted. Etter
mitt skjønn har vi til tider vært vitne til et
smakløst mediesirkus uten moralske skrupler
og kritiske spørsmålsstillinger. Flere demon-
strasjonstog ble symbol på at man ikke snak-
ker felles språk i letingen etter løsninger for
en reell likestilling for alle landets borgere.
Man har systematisk forsøkt og til tider greid
å sette aktører opp mot hverandre og frem-
stilt debatten som alt annet enn en debatt om
ungdoms rettigheter i Norge. 

En ung kvinne sa til meg en gang: Jeg
nekter å integreres i dette «Big Brother-
landet». Hun var sint og savnet å bli tatt på
alvor og hørt. I ettertid kan jeg forstå hennes
frustrasjon, men jeg kan samtidig berolige
henne med at det ikke er noen fare. Vi treng-
er ikke denne anstrengelsen for integrasjon.
Majoriteten har, med god hjelp fra enkelte
talspersoner, bestemt seg for mest mulig
assimilasjon av minoriteter. For i dette kaoset
har nemlig grunnleggende prinsipper for
integrering blitt erstattet, eller foreslått
erstattet, med sterke virkemidler for å fjerne
uønskede og lite passende oppførsel blant
minoriteter. Det vil si at det ikke lenger er
plass for denne annerledesheten vi så lenge
har kjempet for, og som hører hjemme i et
flerkulturelt samfunn. 

Tvangsekteskap, omskjæring og påsydde
jomfruhinner. Dette er minoritetsjenter! 
Fenomenene tvangsekteskap og omskjæ-
ring, det vil si vold mot kvinner, har igjen blitt
definert som et kollektivt fenomen blant inn-
vandrere, og ikke som et samfunnsproblem
som bare kan løses med langsiktig satsning,
forebyggende tiltak, åpenhet og en likeverdig
dialog mellom minoriteter og majoriteten.
Drapet på svensk-kurdiske Fadime har atter
en gang satt bilde på all umoralen blant inn-

vandrerne. Kort oppsummert er dette noen
av problemene som eksisterer: De nekter
sine kvinner å gå på språkkurs, å delta i det
offentlige, de nekter sine døtre å ta utdannel-
se, gifter dem bort mot sin vilje, nekter dem
sex før ekteskapet og de til og med omskjæ-
rer dem. Går barna mot foreldrenes vilje, ute-
stenges de fra det gode selskap og blir i ver-
ste fall drept, sistnevnte for å redde familiens
ære. Når vi nå har klargjort problemene, er
det på tide å se på noen av forslagene som er
kommet for at nettopp overnevnte problem-
stillinger skal fjernes fra samfunnet for godt. 

Med tvang skal tvang fordrives
Jeg velger å starte med FrP som gjennom
hele debatten har gnidd seg i hendene og
ønsket øvrige partier velkommen etter i inte-
greringsdebatten. FrP vil ha forbud mot ekte-
skap mellom søskenbarn, men kan se gjen-
nom fingrene med det hvis ungdommen kan
dokumentere kjærlighetsekteskap. Frykt ikke,
de krever ikke dokumentasjon på at kjærlig-
heten skal vare evig. De vil nemlig bare sette
en stopper for at innvandrere tvinger sine
barn inn i ekteskap kun for å hjelpe andre
familiemedlemmer til Norge. 

AP vil også ha forbud mot ekteskap mel-
lom søskenbarn og samtidig ha mindre inn-
vandring til Norge. De vil også ta barne-
trygden fra foreldre som tar barna sine ut av
skolen, og samtidig sette imamene på skole-
benken. 

Til orientering: Tvangsekteskap forekom-
mer ikke bare mellom søskenbarn. Den
utvalgte kan også være nabogutten, eller en
fjern slektning. Vil det si at vi nå skal nekte
minoritetsungdom å gifte seg med noen fra
sine foreldres hjemland, slik at man setter en
stopper for tvangsekteskap, og samtidig sør-
ger for mindre innvandring til Norge? I tillegg
er det nå bevist at det ikke er farlig med søs-
kenbarnsex, slik man lenge har trodd. Hva nå,
undres jeg, og er fornøyd med at jeg mot all
formodning ikke har forelsket meg i min fet-
ter. På den andre siden er ekteskap mellom
nære slektninger en vanlig tradisjon i mange
kulturer og en hjørnepilar for å kunne opprett-
holde institusjonen storfamilien. Et familie-
mønster som tydeligvis ikke passer inn i den
norske forståelsen av familie. 

Når det gjelder imamen, lurer jeg voldsomt
på om han virkelig har så mye makt som vi
tror. Jeg ser for meg scenariet at imamen
oppfordrer sin menighet til å gi døtrene lov til
å gifte seg med en kristen. Da trenger en ikke
lenger å tenke på statstøtte for denne menig-
heten, for alle medlemmene har rømt og

imamen er på vei hjem med første fly. Men for
all del, språkkunnskaper er nøkkelen til mye,
så tving dem til å lære seg norsk. 

Jeg går videre til en annen interessant
observasjon i denne fargerike debatten,
nemlig at minoritetsungdom ikke gifter seg
med etnisk norske, selv hvis de har høyere
utdannelse. De velger heller en livsledsager
fra sine foreldres hjemland og satser dermed
på en ektefelle med felles kultur og bakgrunn
som dem selv. En vill gransking er satt i gang,
hva spiser, drikker, tenker og leser minori-
tetsungdom? Hvordan gifter de seg? Deres
sexvaner og livsmønstre er satt under lupen
for nærmere forskning. Ingen stiller seg
spørsmålet om hvorfor dette skjer, og hvor-
dan man skal sørge for at alle skal få velge
selv hvem man vil gifte seg med og få respekt
for det valget man har tatt. 

18 år og moden for samboerskap, 
men ikke ekteskap
Er du student og studerer i utlandet eller
back-packer på rundreise, og tilfeldigvis
forelsket i en utlending? Eller er du rett og
slett er ungdom med minoritetsbakgrunn som
ønsker å gifte det med en fra dine foreldres
hjemland? Da vil det oppstå noen komplika-
sjoner. Flere partier har nemlig foreslått at du
ikke kan få familiegjenforening hvis du ikke
kan forsørge ham selv, det vil si en strengere
håndhevelse av kravet om forsørgerevne.
Drivkraften bak forslaget er på lengre sikt å
øke alderen for ekteskapsinngåelse blant
minoritetsungdom. En 18-åring er nemlig iføl-
ge regjeringen ikke moden nok til å ta avgjø-
relsen om hun ønsker å gifte seg arrangert.
Dette fordi hun er for ung til å vite om hun gif-
ter seg av tvang eller frivillighet. Er du derimot
18 år og buksemyndig, kan du gjerne inngå
samboerskap. 

Dette innebærer i praksis at familien har
full finansieringsmulighet for samboerpar der
begge partene allerede bor i Norge. Dette vil
imidlertid ikke hjelpe ungdom som ønsker å
gifte seg med en person bosatt utenfor
Norge. De kan ikke lenger gjenforenes fordi
hun selv må forsørge sin ektemann. For å
kunne det, må hun kanskje slutte å studere
eller reise til mannens hjemland mot sin vilje.
Det ligger i kortene at man i mange kulturer
støtter sine barn både økonomisk og sosialt
når de skal inngå ekteskap. Mange foretrek-
ker til og med å bo sammen med foreldre eller
svigerforeldre, og dermed opprettholde sosi-
ale aspekter ved storfamilien. 

For mange minoritetsungdommer er det
utenkelig å leve i et samboerforhold og inn-

Minoritetsjenters kamp for frihet: 

Grensene sprenges – vi snakker nå! 
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lede et seksuelt forhold til det motsatte kjønn
før ekteskapet. Dermed kan det se ut til at man
vil øke den gjennomsnittlige seksuelle debut-
alderen for ungdom i Norge. Hvis jentene da
ikke bare kan få sydd på ei jomfruhinne, slik at
hun likevel kan gifte seg tradisjonelt. Igjen ser
vi en tradisjon som må vike for et strengere
lovverk for innvandrere. Denne innstram-
mingen vil gjelde alle, men hvor mange etnisk
norske vil bli rammet? Til informasjon er det
bred enighet om å stramme inn kravene til for-
sørgerevne, og forslaget er nå et av regjering-
ens 30 tiltak som skal hjelpe ungdom til å stå
imot tvangsekteskap. Vi får ikke håpe at forel-
dre som ønsker å gifte bort barna mot deres
vilje nå får vann på mølla og gjennomfører
dette før diverse lovforslag trer i kraft. Som-
merferien er jo rett rundt hjørnet og en yppelig
tid for tradisjonelle storbryllup med en eller
flere ufrivillige parter innblandet. 

Samspill mellom minoriteter og majoriteten 
Et samspill mellom minoriteter og majoriteten
er det som systematisk er blitt utelatt i denne
diskusjonen. Hvis integrering av minoriteter er
målet med disse forslagene, må jeg dessverre
meddele at det kan bli et vanskelig prosjekt.
Underveis må det meddeles at målet om å
komme denne brutale tradisjonen til livs, er
alles ønske, også mitt. Reell likestilling for alle
vil først og fremst komme de undertrykte til
gode. Metodene som foreslås, derimot, indi-
kerer en skjult agenda der minoriteten må inn-
rette seg etter majoriteten uten å stille seg kri-
tisk til det.

For at integrering skal kunne gjennomføres,
må begge parter være åpne for et samspill der
forventninger og ansvar fordeles likt og hvor
respekt for ulikhet er tilstede. Vi har i kjølvan-
net av debatten sett forsøk på å sammenligne
den nye kvinnekampen (som for øvrig ikke er
ny, men nylig tilføyd et populistisk preg) med
tidligere frigjøringskamp. For at dette skal
være mulig må maktrelasjonene i samfunnet
sammenlignes og analyseres. Hvor stor makt
hadde norske menn i samfunnet da deres
kvinner gjorde opprør, og hvor stor makt har
menn med minoritetsbakgrunn nå som deres
kvinner gjør opprør? Når en innser den skjev-
heten som eksisterer, ser man også at det er
lang vei å gå før majoriteten og minoritetene
kan sies å ha mulighet til å oppnå likestilling på
tvers av kjønn, etnisitet og religion. 

AV MELTEM SAFAK 

ALLE BØR LÆRE Å FORSVARE SEG!

– Vi var på selvforsvarskurs med jentegruppa 

MiRA-Senteret arrangerte i vår selvforsvarskurs for innvandrer- og flyktningkvinner og -jenter. 
Etter den senere tids skrekkhistorier om overfall, ran og voldtekter, syns vi på MiRA-Senteret at vi
måtte gi kvinner og jenter en sjanse til å lære selvforsvar. Jentene lærte teknikker, både verbale og
fysiske, som man kan bruke mot en eventuell overgriper. Videre fikk jentene tips om hvordan man
skal reagere hvis man blir overfalt, og hvordan man kan unngå å få panikk. Selvforsvarskurset var
basert på konfliktløsning og taekwondo-teknikker med selvforsvarsbevegelser. Kurset bidro også
til bevisstgjøring om muligheter som ikke innebærer fysisk kontakt med motstanderen, for eksem-
pel kroppsholdning og kroppsbeherskelse.  Kan du ikke selvforsvar, ble kvinner tipset om å skrike
alt man kan mot motstanderen. Dette både for å skremme motstanderen og samtidig tiltrekke seg
andres oppmerksomhet.

Unge jenters helse i sentrum 
Har du noen spørsmål vedrørende prevensjon, seksualitet, omskjæring av kvinner, eller vil du
delta på MiRA-Senterets aktiviteter rettet mot unge jenter, ring MiRA-Senteret på 22 11 69 20 eller
send en e-post til ungejenter@mirasenteret.no. Vi har taushetsplikt!
Ved siden av våre faste aktiviteter rettet mot minoritetsjenter ønsker MiRA-Senteret å utvide våre til-
bud til målgruppen. Vi har gjennom et utsøkt nettverksarbeid og kontakt med målgruppen selv kunnet
kartlegge de konkrete behovene minoritetsjenter etterlyser. Vi har blant annet gjennom nettverks-
arbeid og informasjonsvirksomhet, krisehjelp og rådgivning og skolekampanjen kunnet kartlegge et
enormt spekter av helsemessige problemer og spørsmål som jenter og kvinner med minoritetsbak-
grunn har. Dette har også kommet tydelig frem i medienes diskusjon i henhold til nettopp innvandrere
og abort. Norske leger og helsepersonell har bekreftet det faktum at abort blant kvinner med
minoritetsbakgrunn er hyppig. Dette faktum har flere årsaker, deriblant manglende informasjon om
prevensjon og at nettopp temaet seksualitet og prevensjon i enkelte miljøer er tabubelagt.

Master med kampånd
Master Aranya Rusli er en av de høyest graderte
kvinnelige taekwondo-instruktørene i Norge. Hun
er kjent både for sin faglige og tekniske dyktighet.
Det blir sagt om Aranya at «hun ikke ligger tilbake
for gutta i styrke, fart eller kampånd».

Aranya (28) begynte å trene
taekwondo i Fredrikstad i 1985.
For to år siden prøvde hun seg
på sort belte 4. dan. Hun be-
stod og ble Mudo-Instituttets
første kvinnelige mester. Etter
alle disse årene synes hun
fortsatt at kampsporten er
morsom. I taekwondo må du

bruke både hodet og kroppen, sier hun. Det er
det som gjør det så bra. Du holder deg i form
både fysisk og mentalt.

Jobben som instruktørleder ved Mudo-Insti-
tuttet i Sandvika, opptar mye av hennes tid. Hun
følger opp instruktørene der, og hun instruerer
egne klasser. Men det er mer ved denne jenta
enn bare kampsport. Aranya er både utdannet
dekoratør og Art Director. Hun har i dag sitt eget
firma, PingPong.

MiRA-Magasinet: Hvorfor bør jenter trene
taekwondo?

– Vi jenter har noen fortrinn, selv om vi ikke er

så sterke som guttene. Taekwondo handler også
om rytme og smidighet, noe jenter behersker. Og
ikke minst er det sånn at jenter tenker veldig
mye. Det er ikke til å se bort i fra at nettopp det er
en stor fordel når det legges så stor vekt på
disiplin og selvbeherskelse i taekwondo. Taek-
wondo handler om mer enn selvforsvar, du får
mulighet til å bygge opp selvtilliten din gjennom
trening og mestring av teknikker. 

Tre om selvforsvarskurset
Irem: Lærerikt kurs. Jeg har innsett hvor for-
svarsløs man kan være hvis man blir angrepet.
Det er viktig at jenter kan selvforsvar slik at de
kan forsvare seg selv. Man får bedre selvtillit og
trygghet når man går ute på kvelden. 

Rachna: Interessant og gøy å møte andre jen-
ter og lære noe i felleskap. Jeg hadde tidligere
aldri tenkt på å begynne på selvforsvarskurs,
men anbefaler det nå til andre jenter. Jenter har
stor nytte av dette og jeg føler meg tryggere nå. 

Leyla: Kurset var kjempebra og jeg kommer til
å fortsette med selvforsvar også etter MiRA-
Senterets kurs. Alle jenter burde lære selvfor-
svar, helst burde dette vært obligatorisk under-
visning for alle jenter i den norske skolen. Dette
er viktig både for jentenes selvtillit og selvinnsikt. 

AV SAPIDEH SADEGHI

MiRA-Senteret har snakket med en av instruktørene på kurset,
Aranya Rusli
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k

o
m

m
e

n
ta

r

28 •    MIRA-MAGASINET    1/02

Etter at jeg svarte «ja» på MiRA-
Senterets forespørsel om å represen-
tere senteret på 8. mars-komiteens
kveldsarrangement på Rockefeller
og å delta på et intervju der, fikk jeg
telefonnummeret til en av 8. mars-
komitéens medlemmer. Jeg ringte
kontaktpersonen og informerte
henne om at jeg ville delta på
intervjuet på vegne av MiRA-
Senteret. Videre ba jeg henne sende
meg spørsmålene som de ønsket jeg
skulle svare på. 

K ontaktpersonen ringte meg
noen dager før festen og ønsket
mitt samtykke til en debatt

mellom meg og en ung innvandrer-
kvinne som er engasjert i tvangs-
ekteskapsproblematikken. I første
omgang var mitt svar «nei». Årsaken
var at jeg hele tiden ønsket å holde
meg utenfor den såpeoperaen som
mediene har lagt opp til om et
problem som både er svært
komplisert og sensitivt. 

– Mange har inntrykk av at
MiRA-Senteret er mot disse unge
jentene som står fram, sa komité-
medlemmet. 

– Dette er en veldig klassisk, vest-
lig splitt og hersk-politikk, svarte jeg
med skuffelse. Jeg var skuffet fordi
jeg ikke ventet å høre en slik på-
stand fra en kvinneaktivist. 

– Kan du fortelle meg hvor du har
sett at MiRA-Senteret har uttalt seg
mot disse unge damene? spurte jeg
videre. – Jeg personlig ikke bare
støtter dem, men jeg beundrer også
deres mot. Fordi jeg har samme
bakgrunn som dem, forstår jeg mye
bedre enn norske kvinner hvor tøffe

disse jentene er, og hvor mye de gir
fra seg og risikerer, fortsatte jeg. 

– Ja, det blir fint hvis MiRA-
Senterets standpunkter blir avklart
i denne debatten, svarte komité-
medlemmet. 

– Ok, jeg kan gjerne debattere
med hvem som helst hvis det er
målsetningen, sa jeg. 

Jeg trodde ikke selv på mitt eget
utsagn, og jeg hadde på følelsen at
heller ikke hun gjorde det. Vi ble i
hvert fall enige om en debatt mellom
meg og en ung innvandrerjente. Jeg
var både spent og skuffet. Spent på å
treffe en av de unge og modige jente-
ne, skuffet fordi jeg ikke hadde lyst
til å bli involvert i denne debatten. 

Det ble ingen debatt, og det var
ingen unge dame med mørk hud og
mørkt hår da jeg kom opp på scenen.
Jeg tror komiteen mistet interessen
da de skjønte at det ikke kom til å bli
noen krangel mellom to mørkhudede
kvinner som kunne hisse opp det
halvfulle publikumet. Jeg ble
intervjuet alene og svarte på tre
korte spørsmål om tvangsekteskap,
om kvinner som flykter fra voldelige
menn og søker asyl og om hva MiRA-
Senteret er. 

Da jeg for første gang leste om
Klara Zetkin, hennes harde kamp og
mål om å erklære 8. mars som en
internasjonal dag for alle kvinner,
beundret jeg hennes initiativ. Jeg
misunte vestlige kvinner som kunne
feire denne dagen, komme sammen
og utveksle kunnskap og erfaring.
I mitt hjemland var det forbudt å
feire den internasjonale kvinne-
dagen. I Norge tok det meg kun få år
å oppdage at den fantasien jeg hadde

om 8. mars, ikke eksisterer i virkelig-
heten. 8. mars var og er så preget av
lokale saker som på lik linje med
mange andre aktiviteter i vestlige
samfunn mister sitt mål og sin
betydning. 

Det eneste man ikke føler denne
dagen er at det er en internasjonal
dag. I år opplevdes 8. mars som en
fremmed dag for oss innvandrer-
kvinner. Dagen var sterkt preget av
debatten om andregenerasjons inn-
vandrere og deres uvanlige proble-
mer. Videre var dagen en markering
av at vi er en gruppe kvinner som
ikke kan, uten bistand fra intelligen-
te vestlige kvinner, finne ut hva som
er best for oss. Vi er bare kjerringer
som krangler med hverandre.

En slik holdning i media eller fra
folk som ikke har kjennskap til pro-
blemstillingen, er forståelig. Men fra
en kvinneaktivist er det ikke bare
uforstårlig, men også tragisk.

Det er på tide at det norske
samfunnet, og da særlig politikere,
«skifter briller» og begynner å se på
den virkeligheten som eksisterer.
Vi har aldri nektet for at det finnes
kvinner og unge jenter blant oss som
blir utsatt for ulike former for vold og
undertrykkelse, for eksempel tvangs-
ekteskap, omskjæring eller fysisk og
psykisk mishandling av sine ekte-
menn. Vi har heller aldri ventet at
andre skal heve fanen og kjempe for
våre rettigheter. Det vi forventer er
at norske feminister ikke gjør denne
harde kampen vanskeligere for oss
med å sette oss opp mot hverandre,
mor mot datter eller søster mot
søster. Jeg tror ikke samfunnet i sin
helhet tjener på den politikken.

AV SUSAN RAKHSH

Foto: Fakhra Salimi
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Til døden skiller oss ad.
Ekteskap og skilsmisse
i islamsk rettspraksis
og norsk lovgivning
I 1998 opprettet MiRA-Senteret
Ressursgruppa for råd og veiled-
ning i familie- og kvinnerelaterte
religionsspørsmål. Ressursgrup-
pas arbeid er av den største viktig-
het for kvinner som sliter med reli-
gionsrelaterte familiespørsmål.
I dette heftet sammenfattes de
problemstillingene som ressurs-
gruppa har tatt opp siden oppret-
telsen. Rapporten er et viktig bidrag for å sikre innvandrer- og flykt-
ningkvinners 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, nes-
ten aldri når frem til majoritetsbefolkningen. Deres stemmer blir sjel-
den 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 defi-
nere 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 variasjone-
ne som eksisterer innad i minoritetsmiljøene.

Kjønn og rasisme
i et likestillingsperspektiv
Rapporten inneholder en samling av
innlegg og utdrag fra workshops
som ble holdt under konferansen
med samme navn i desember 2000.
Konferansen var et forberedelses-
møte for FNs verdenskonferanse
mot rasisme. Rapporten inneholder
et samlet uttrykk for hvordan minori-
tetskvinners 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 sensasjons-
oppslag 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 nyan-
sert 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 Internett-
sider www.mirasenteret.no eller pr telefon 22 11 69 20.

Kari Vogt er religionshistoriker ved Universitetet i Oslo og en av
Norges fremste eksperter på islam. Hun har et omfattende
kontaktnettverk i den muslimske verden. 

Vogt har gitt ut en rekke bøker, deriblant Islams hus, Kommet
for å bli og Islam på norsk. Bruddet er et samarbeid mellom
Vogt og forlegger og forfatter Anders Heger, og en viktig bok

i den nye situasjonen som har oppstått etter 11. september. 
I sitt forord sier Anders Heger at: «Det vil alltid være like enkelt

å finne brokker som passer inn i ens selvskapte bilde, som det vil
være krevende å forsøke å forstå sammenhenger. Etter et drama-
tisk brudd blir behovet for å se bildet heller enn delene, både
vanskeligere og viktigere. Det verden opplevde etter den 
11. september, var et slikt brudd». 

Vogt og Heger konkluderer boka med at situasjonen etter den
historiske hendelsen 11. september kaller på nye bestrebelser:
nådeløs konfrontasjon eller nye forsøk på forståelse. 

Boka er viktig fordi den forklarer begrepene rundt bl.a. jihad og
videre beskriver islamske bevegelser i asiatiske land, særlig i
Afghanistan og Pakistan. Disse bevegelsene blir drøftet i forhold til
religiøse tekster og beskriver hvordan islam blir brukt for å
mobilisere folkemasser til krig.

Kari Vogts dypere kunnskap om religiøse tekster kommer klart

fram. Ved hjelp av tekstene forsøker boka å finne forklaringer på
det som skjer i dag i forhold til hellig krig og den politiske islam.
Forfatterne gir god bak-
grunnsinformasjon for
å forstå hva som ledet
fram til terroraksjonen
i september i fjor og gir
en historisk forklaring
på islams mange
tolkninger.

Etter 11. september
har det kommet mye
ny litteratur om Afgha-
nistan, jihad og islam
generelt. Blant disse
er Bruddet et sær-
deles viktig bidrag. 

Kari Vogt og 
Anders Heger
Bruddet. 
Hellige krigere og en ny verdensorden.
Cappelen 2002

AV FAKHRA SALIMI

Bruddet

aktuelle publikasjoner fra mira-senteret
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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

Abonner på 

✂

MiRA-Senterets 
debattforum nå på nett 
Debattforum for kvinner og jenter med
minoritetsbakgrunn
Har du noe på hjertet, brenner du for
noe eller vil du rett og slett dele dine
erfaringer med andre? Delta da på
MiRA-Senteret nye debattforum på nett.
Du kan være anonym eller delta med
fullt navn. Det eneste vi forlanger er at
du deltar i samfunnsdebatten med din
stemme, og at du setter ditt preg på
debatten ved å svare på noen av de
mange spørsmål som stilles minoritets-
ungdom. Siden vil bli besøkt jevnlig av
personer som kan svare på spørsmål og
komme med innspill til debatten som
foregår. 

Tanken bak opprettelsen
er å gi kvinner og jen-
ter med minoritets-
bakgrunn mulighet
til å møtes på net-
tet der de kan dis-
kutere temaer
som opptar dem. Vi
ser frem til mange
interessante diskusjo-
ner og fargerike debatter. 

Adressen til debattsiden er:
www.mirasenteret.no 

Nordisk nettverk for
minoritetskvinner
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner har som den eneste
organisasjonen i sitt slag i Norden arbeidet i over tyve år for å sette fokus på
minoritetskvinners situasjon.

I alle disse årene har vi mottatt en rekke henvendelser fra enkeltpersoner og organisasjo-
ner, forskere og offentlig ansatte fra andre nordiske land. Det finnes imidlertid få formelle
organisasjoner for etniske minoritetskvinner i Norden. Det betyr ikke at det ikke finnes
mange kvinner med minoritetsbakgrunn med sterk faglig og politisk kompetanse både
innenfor universitetene, høyskolene, forskningsinstitusjoner, organisasjonsliv, arbeidsliv
etc., for det gjør det i høyeste grad. 

MiRA-Senteret har derfor lenge sett behovet for å samordne minoritetskvinners arbeid og
aktiviteter i Norden, først og fremst for å kunne nyttiggjøre oss av hverandres kunnskap
og erfaringer, men også fordi vil stå sterkere samlet og dermed ha større sjanse for å
kunne få gjennomslag for våre krav i de nordiske landene. Det er også viktig for minori-
tetskvinner at det finnes et bindeledd mellom de ulike landene som kan fungere som en
kompetanseinstans i aktuelle spørsmål. 

MiRA-Senteret har de siste årene arbeidet for å bygge et nettverk av minoritetskvinner
på nordisk plan. 

Ønsker du å være med i nettverket? 
Ta kontakt med MiRA-Senteret. 
Kontaktperson er Fakhra Salimi.
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Legal assistance and counselling
The MiRA Centre gives assistance on legal
and social matters to immigrant and refugee
women as well as young girls with minority
backgrounds. These matters may include eco-
nomical or marital problems, questions of
immigration, legislation and deportations or
conflict within the family.

Networking
The MiRA Resource Centre is the only networ-
king organisation for minority women on
a national and Nordic level. The centre
frequently arranges seminars and conferen-
ces for women and young girls where they
discuss the issues related to their current
socio-economic, political and cultural situa-
tion. 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 mee-
ting-place for young girls, and has a network-
group of young girls. They arrange meetings

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

Information
Information is essential to create a solid two-
way communication and to create mutual
understanding of cultures and society. Infor-
mation is also important to develop an insight
of what it means to live in a multi-cultural soci-
ety 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 Nor-
wegians who are interested in these issues.

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

In addition to that, women connected to
the MiRA Centre hold lectures and give 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 possi-
bilities 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 
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 self-

organisation and has created a space for minority women to define their own realities.

THE MIRA CENTRE OFFERS:

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

BOK FRA MiRA-SENTERET 

Odins kvinner setter farge på Norden
Denne boka er en del av dokumentarfilmserien Odins kvinner setter farge på
Norden . 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 minoritets-
bakgrunn. 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 telefon 22 11 69 20.



Ja, dette er min hilsen og mitt ønske 
At hell og lykke måtte følge deg 

Og at du vil ønske meg det samme 
Og ikke slenger vondord etter meg

Du er hvit og jeg er svart i håret 
Men begge har vi samme røde blod. 

Og begge trenger kjærlighet og varme, 
og mennesker det er vi begge to. 

Sigøynere vil alltid bare vandre 
Til de som alltid selv har jagd oss vekk

Men vi har samme drømmen som de andre
Om å få leve på en fredet flekk
Du er hvit og jeg er svart i håret 

Men begge har vi samme røde blod. 
Og begge trenger kjærlighet og varme, 

og mennesker det er vi begge to.

Vær ikke redd om vi er litt forskjellige. 
For det er det som gjør vårt liv så rikt. 

En blomstereng har alltid mange farger, 
i ørkenen er hvert et sandkorn likt. 
Du er hvit, og jeg er svart i håret. 

Men begge har vi samme røde blod. 
Og begge trenger kjærlighet og varme, 

og mennesker det er vi begge to.

Raya Bielenberg

Ja, dette er min hilsen og mitt ønske 
At hell og lykke måtte følge deg 

Og at du vil ønske meg det samme 
Og ikke slenger vondord etter meg

Du er hvit og jeg er svart i håret 
Men begge har vi samme røde blod. 

Og begge trenger kjærlighet og varme, 
og mennesker det er vi begge to. 

Sigøynere vil alltid bare vandre 
Til de som alltid selv har jagd oss vekk

Men vi har samme drømmen som de andre
Om å få leve på en fredet flekk
Du er hvit og jeg er svart i håret 

Men begge har vi samme røde blod. 
Og begge trenger kjærlighet og varme, 

og mennesker det er vi begge to.

Vær ikke redd om vi er litt forskjellige. 
For det er det som gjør vårt liv så rikt. 

En blomstereng har alltid mange farger, 
i ørkenen er hvert et sandkorn likt. 
Du er hvit, og jeg er svart i håret. 

Men begge har vi samme røde blod. 
Og begge trenger kjærlighet og varme, 

og mennesker det er vi begge to.

Raya Bielenberg
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