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maktens logikk
produsere uten «tillatelse» fra mektige
nasjoner. Makthavernes logikk for å
fremme fredelige løsninger på de
alvorlige konﬂiktene i verden i dag, er å
ødelegge ved å gå i krig.

FAKHRA SALIMI

002 vil gå inn i historien som
året da maktforholdet mellom
minoriteter og majoritetsbefolkningen ble ytterligere forskjøvet og
majoritetens fordommer ble forsterket.
Minoriteter i Vest-Europa og USA har
opplevd strengere kontroll, og deres
lojalitet til landene de bor i er blitt mistenkeliggjort. Mange har følte en voldsom maktesløshet og hatt vanskelig for
å håndtere presset de opplever i hverdagen.
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Etter 11. september 2001 har mye
endret seg. Grensekontrollen er styrket
i alle vestlige land, også i Norge, og
regjeringen har lagt frem en rekke nye
lovforslag som sies å være imot terrorisme. I hverdagslivet er vanlige folk
blitt mer skeptiske til svarte mennesker, særlig muslimer. Vi opplever en
sterk krigsvilje blant mange vestlige
ledere, og denne begrunnes med ønsket
om å destruere masseødeleggelsesvåpen som land som Irak har klart å
2
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I dag er det hovedsakelig ett land,
USA, med sine allierte i Europa og
Israel, som dominerer militært i internasjonal sammenheng. De har kjernefysiske våpen, kjemiske våpen og
kunnskap og kapasitet til å produsere
masseødeleggelsesvåpen. De selger
våpnene til de landene de selv ønsker.
Videre har de muligheter til å bruke
dem i det de kaller «krigen mot terror»,
uten noen form for godkjennelse fra
FN. Selv om FN i noen tilfeller
reagerer på USAs opptreden som
verdenspoliti, ser det ut til å ha liten
innvirkning på landet eller dets europeiske støttespillere: De fortsetter å
demonstrere sin politiske og militære
overlegenhet uten frykt.
Retorikken den amerikanske
presidenten bruker i sitt «korstog» mot
de «onde», er at land som Irak truer den
«frie verden». Derfor burde de heller
ikke ha tilgang til masseødeleggelsesvåpen. I debatten er det imidlertid
ingen som spør hvilke land som i historisk sammenheng har benyttet kjernefysiske våpen og andre masseødeleggelsesvåpen. Dessverre har den amerikanske regjeringen en grusom historie
når det gjelder bruk av atomvåpen. Vi
husker fortsatt Hiroshima og Nagasaki, og USA er også det landet som
produserer ﬂest masseødeleggelsesvåpen i verden i dag. USA ser ut til å ha
blitt den eneste supermakten som styrer verdens orden, både politisk og økonomisk. Landets ledere deﬁnerer seg
selv som siviliserte og frihetselskende,
og hevder derfor også retten til å
bestemme over andre lands styrings-

former og utvikling. Det ﬁnnes imidlertid mye skepsis blant vanlige folk,
både i Europa og USA, overfor sine
regjeringers politikk, og det er disse
menneskene som kommer til å velge
sine ledere i fremtiden. Det hviler
derfor et stort ansvar på folk ﬂest
dersom de vil at demokratiet skal
fungere som et system for frigjøring.
Mennesker med røtter i landene som

Minoritetskvinner sympatiserer og
føler med uskyldige mennesker som
er ofre for det store maktspillet. Det
er imidlertid vanskelig for dem å
uttrykke sin smerte av frykt for å bli
anklaget for å støtte terroristene.
Mange minoritetskvinner terroriseres hver dag av mediene, på arbeidsplassen, i nabolaget eller på offentlige steder først og fremst på grunn

«Selv om FN i noen tilfeller reagerer på USAs
opptreden som verdenspoliti, ser det ut til å ha liten
innvirkning på landet eller dets europeiske
støttespillere: De fortsetter å demonstrere sin
politiske og militære overlegenhet uten frykt.»
er blitt angrepet av eller trues av
angrep fra amerikanske militærstyrker, er ikke likegyldige til hva som
skjer. Når det bombes i Afghanistan,
eller når norske myndigheter sender
sine tropper for å støtte de amerikanske militære styrkene, føler afghanske kvinner en smerte på vegne av
sitt folk. Den samme smerten oppleves av palestinske, irakiske og
mange andre minoritetskvinner. Det
er viktig å understreke at de ﬂeste
mennesker med minoritetsbakgrunn
ikke støtter fundamentalistiske
regimer i sine opprinnelsesland. I
mange tilfeller har de selv vært ofre
for diktaturers brutalitet og blitt
fratatt muligheter til å etablere seg i
sine egne hjemland. Mange av disse
autoritære regimene, inklusive
Saddam Hussains, har vært støttet
av vestlige land fordi de har tjent
deres økonomiske, militære og
politiske interesser.

av hudfargen, sitt annerledes utseende, klesdrakt osv. Det er maktens
logikk å fremstille ofre som potensielle forbrytere og straffe dem før de har
begått en forbrytelse. På maktens
språk kalles det forebyggende arbeid
mot terrorismen.
Hvor lenge kan det fortsette på denne
måten? Fokuset på kulturelle konﬂikter mellom minoriteter og majoriteten i hverdagslivet, tar ofte oppmerksomheten bort fra de virkelige
problemstillingene som fattigdom,
økonomisk urettferdighet, rasisme og
mangel på politiske rettigheter. Det
ser ut til å være lettere å legge vekt
på religiøse og kulturelle konﬂikter
og fremme assimileringspolitikk, enn
å utfordre etablerte nasjonale og
internasjonale maktrelasjoner,
normer og verdier som ekskluderer
minoriteter og undergraver mangfoldet i alle samfunn. Det er også tid
for å se den internasjonale situasjonen i sammenheng med de nasjonale

forholdene for minoriteter, innvandrere og ﬂyktninger. Vi påvirkes alle
av det som skjer internasjonalt, og
det er derfor nødvendig å forstå
kompleksiteten i hvordan det påvirker dagliglivet vårt. Det er også
viktig at vi utfordrer maktens logikk
og gjeninnfører rettferdighetens
rasjonalitet. At uskyldige mennesker
blir drept er ikke historie, drap foregår i Palestina, Afghanistan og i
mange andre deler av verden i dag.
Dessverre er vi ikke i stand til å se
det, på samme måte som vi ikke var
i stand til å se det i nazi-Tyskland
under krigen.
Jeg vil gå så langt som til å si at i dag
er Asia, Afrika og Sentral- og SørAmerika økonomisk kolonialisert.
Dagens kolonialister har en mye sterkere hær, og de har støtte fra maktelitene i de kolonialiserte økonomiene. Men ﬂertallet av befolkningen
lider av sult, sykdom og mangel på
grunnleggende menneskerettigheter
som trengs for å kunne leve et
anstendig liv. I dag lever ikke folk
ﬂest i isolasjon. Gjennom mediene,
særlig TV, ser disse fattige menneskene kontrasten mellom egen situasjon og de rikes liv i overﬂod. Frustrasjonen bygger seg opp, og mange får
utløp for sin frustrasjon ved å engasjere seg i ekstreme organisasjoner.
Er det ikke på tide at vi tenker gjennom og begynner å handle for å motvirke den grusomme urettferdigheten, og gjeninnfører verdier som solidaritet og likhet? Og er det ikke på
tide å utfordre maktens logikk som
vrir og vender alt i undertrykkerens
favør, og arbeide for frihet og rettferdighet?
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Det dresserte
Blikk kan undertrykke. Det kan utslette. Det kan være et overgrep og en voldtekt. Vi vet det
alle sammen, ikke minst vi kvinner. Ikke minst vi kvinner fra de land som har vært, og i mange
tilfeller fortsatt er, undertrykket. Det engelske språket har et ord som blant annet betyr nettopp et blikk som undertrykker – the gaze. Feminister har brukt dette begrepet for å beskrive
den mannlige undertrykkelsens stille, men talende, redskap for å mobbe og vise kvinner hvor
underlegne de er. De som har skrevet om kolonialismens undertrykkelse har brukt ordet gaze
når de har snakket om det imperialistiske blikket. Den fullstendige okseskinnspisken.

et merkelige med synet, med
blikket, er at det tilhører
våre mest intensive handlinger, men det etterlater ingen
direkte spor. Blikket etterlater ingen
tekst, bygger ingen hus. Med hjelp av
apparater og pensler kan vi vise det i
fotograﬁer og malerier, på ﬁlm og på
TV. Vi lever i dag mye gjennom
synets tekniske forlengelse; gjennom
bilder. Med det opprinnelige, blikket
som handling, som tiltale, som smiger, som tvang, det forblir personlig
og usynlig i etterkant. Det er ikke en
del av historien. Det hører til det
skjulte i historien, som ofte utøver en
enorm makt over oss mennesker.

D

Disse tanker er foranlediget av en
bok som nylig ble utgitt i Paris. I den
bidrar mer enn 50 historikere fra
ulike deler av verden med å skrive et
hittil usynlig kapittel av verdens historie. Det handler om utstillinger i Europa og
USA av mennesker fra andre verdensdeler og kulturer – i dyrehager og på verdensutstillinger.
Menneskene ble
ofte vist frem som dyr. Dette pågikk
langt inn på 1900-tallet, også i Norge.
Ettertiden har med rette sett på
dette som et skammens kapittel. Det
har derfor blitt nesten helt fortiet og
usynliggjort. Men hvorfor skammet

ikke datidens samfunn seg over
denne utstillingen? For den tidens
europeere og nord-amerikanere var
denne håndteringen av mennesker
en del av deres gjennomgripende tro
på Vitenskapen og Utviklingen. Menneskeutstillingene ble legitimert av
vitenskapsmenn, antropologer og
raseteoretikere, som benyttet seg av
sjansen til å studere fremmede folkeslag, og til å måle og klassiﬁsere de
menneskelige utstillingsobjektene.
Ingen kom vel på tanken om å sette
spørsmål ved Utviklingen!
Millioner av hvite mennesker
besøkte disse utstillingene. Etter å ha
lest boka, som løselig oversatt heter
Menneskelige dyrehager, fra Venus
Hottentott til reality-shows, lurer jeg
på hvem som egentlig ble utsatt for
den største løgnen. Var det de ydmykede menneskene fra fremmede land
som ble stengt inne bak gitter i zoologiske hager, og som
ble beordret til å spille roller som primitive villdyr, slik det
hvite publikumet forventet? Eller var det
den sensasjonslystne
skaren av hvite, som
sikkert var uvitende
om hvilke interesser
som lå bak forsøket på å dressere
blikkene deres, interesser som ville
forme det ved å la dem beskue De
andre på de samme steder der de vanligvis kunne se innestengte, ville dyr?
Det fantes en slik dominerende

«Slik kunne de læres
opp til å se på kolonialismen som en ærverdig
handling for å sivilisere
villmennene.»
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interesse hos de sabelskramlende
herrene som i denne perioden bragte
sine europeiske nasjoner ut i den
koloniale erobringens galskap. Hadde
de folket med seg? Det var livsviktig
for dem å trene opp undersåttene i
dette fordomsfulle gaze, øve dem i å
se på de underkuede menneskene i
koloniene som laverestående vesener.
Slik kunne de læres opp til å se på
kolonialismen som en ærverdig handling for å sivilisere villmennene.
Det vi så her i Vesten var en enorm
øvelse. Det var ikke soldater som var
på øvelse, men familier; kvinner,
menn, barn. De ble ikke beordret til
menneskeutstillingene, det behøvdes
ikke. De ble lokket til den uimotståelige oppvisningen av den tidens kyniske massemedier, den zoologiske
underholdningsindustrien. Det skjedde naturligvis at myndighetene noen
steder organiserte skoleturneer rundt
omkring i landet. De unge sinnene
måtte jo formes så tidlig som mulig.
Og hva gikk øvelsen ut på? Ikke å
skyte, men å bruke blikket som
våpen. Å lære seg å skille mellom
«dem» og «oss», og merke seg avstanden. De der, på den andre siden av
gitteret, bak barrikaden, de kan jo
ikke være mennesker som oss!
Øvelsen gikk ut på å se på seg selv
som den overlegne og den mest høytstående. Det handlet om å utdanne
selvbevisste, hvite europeere med et
blikk som ser ned på resten av
verdens mennesker.

blikket
- om den skjulte historien, Europas glemte skam

Overdriver jeg? Menneskezooen i sin
skammelige, gamle form må vel være
borte for godt? Boka Menneskelige
dyrehager antyder at det dresserte
blikket fortsatt lever som en del av en
vestlig kulturarv (kultur?), som vi
knapt er bevisst,
verken de hvite
eller vi såkalte
Andre. Men fra
denne arven henter
det vi kaller rasefrykt og rasisme
stadig sin næring.
Det er som om den
usynlige historien
utøver sin makt.
Utstillingene av
de svarte menneskene begynte blant
annet med at en
kvinne som het
Saartjie Baartman
på begynnelsen av 1800-tallet ble
fraktet fra Sør-Afrika til London for å
studeres av antropologer. Det var
første gang de der hjemme ﬁkk anledning til å studere et levende objekt, og
undersøke denne fremmede verden
som så langt kun var beskrevet gjennom opptegnelser fra oppdagelsesreisende. Saartjie har for ettertiden
blitt kjent som Den vakre hottentotten eller Venus Hottentott.
Hun kom fra Kapp-kolonien, fra
khoi khoi-folket. Samtidens avistegninger fremstiller henne som en velvokst, vakker kvinne, som var gitt en
fra naturens side eksepsjonelt volu-

minøs bakdel. Det var den som skapte sensasjon. Vitenskapsmennene
avgjorde straks at hun måtte betraktes som en typisk representant for sin
rase (alt handlet jo den gang om
«rase»), og at hun dermed utgjorde et
medisinsk bevis
for at afrikanere
er annerledes.

«…utstillinger i Europa
og USA av mennesker fra
andre verdensdeler og
kulturer – i dyrehager og
på verdensutstillinger.
Menneskene ble ofte
vist frem som dyr.
Dette pågikk langt inn på
1900-tallet, også i Norge.»

Hvor mye vi skal
stole på tegnernes sannhetsoppfatning må
være et åpent
spørsmål. Det er
interessant å se
hvordan han
fremhever og
karikerer blikkene, den skamløse voyeurismen hos de hvite
som står rundt Saartjie. Det er neppe
hentet ut av intet. Vi ser her en karikatur av hvite menneskers gaze.
Saartjie ble raskt sendt videre til
Paris, der nyﬁkne franske vitenskapsmenn tok over. Hun døde kort
tid etter. Etter å ha gjort en avstøpning av kroppen hennes til «vitenskapelig bruk», dissekerte man henne
foran et publikum. Verken i livet eller
i døden respekterte Europa hennes
menneskelige integritet.
Også i USA begynte det hele med
en utstilt kvinne, Joice Heth. Mannen som skulle bli den internasjonale
foregangsmannen innen zoologisk

showbusiness, P.T. Barnum, og som
senere skulle bygge American
Museum midt på Manhattan i New
York City, kjøpte henne av en annen
sirkusdirektør. Han turnerte rundt i
de nordvestlige statene i USA i syv
måneder, og viste henne frem på
kroer, i vertshus, på museer og i store
haller. Helt til hun døde.
Joice var en sammenskrumpet,
gammel afrikansk-amerikansk
dame, bare skinn og bein, med en
vekt på tjue kilo. Det som gjorde
henne til en publikumssensasjon var
at hun hevdet at hun hadde en usedvanlig høy alder, og at hun hadde
vært selve George Washingtons
amme. Hvis alderen hun oppga var
fysisk mulig var det utrolig. Hvis
ikke, var det uansett en strålende
historie. Publikum elsket å høre
henne fortelle om hvordan hun passet
på «lille George». Joice beholdt mer
av sin integritet enn Saartjie. Hun
hadde sin myte og sin fortellerglede.
Men hun endte på samme måte som
Saartjie, obdusert foran et publikum.
Barnum leide The City Saloon i New
York City for anledningen.
Det er av vesentlig betydning at de
første ofrene i menneskeutstillingens
historie som vi kjenner til er nettopp
kvinner, de mest sårbare. Også på
slutten av 1800-tallet, da virksomheten var et enormt underholdningsapparat som turnerte og paraderte
rundt om i Europa og USA med store
og små grupper, spilte kvinnene en
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Menneskezooen i sin skammelige, gamle form må vel være
borte for godt? Boka Menneskelige dyrehager antyder at det
dresserte blikket fortsatt lever
som en del av en vestlig kulturarv,
som vi knapt er bevisst, verken de
hvite eller vi såkalte Andre.

viktig rolle, selv om blikkfanget på
plakatene som oftest var ville, mannlige krigere.
Publikums holdning var sammensatt. I blikkene fantes også begjær og
erotisk fasinasjon. Dette var en tid
hvor synet på kroppen gjennomgikk
en forandring i det raskt moderniserende, vestlige samfunnet. Det foregikk mange slags dressurer. Tabuer
ble innført, klesdrakt og oppførsel ble
reglementert. På den ene siden skulle
de hvite zoo-besøkende gjennom å
betrakte de halvnakne, dansende og
obskøne ville, få sin egen siviliserte
identitet bekreftet, og lære seg å oppføre seg som disiplinerte hvite samfunnsborgere. På den andre siden
fantes det en
nostalgisk fasinasjon ovenfor
en kroppslig frihet som de selv
hadde mistet.
Slik ble begjær
og åpenlys forakt
blandet i følelser
som sannsynligvis var ekstremt
opphissende, og
som bidro til å
øke menneskehandlernes inntekter. Midt i det hele ble det parallelt utviklet en fullstendig følelseskulde. En journalist beskriver hvordan publikum lo og pekte på en syk
afrikansk kvinne som hutret og skalv
i kulden.

Det perverterte erotiske begjæret
som utstillingene spilte på, rettet seg
naturligvis spesielt mot de utstilte
kvinnene. Begjæret ble bakgrunnen
for romantisk journalisme. Det handlet i hovedsak om en tett atmosfære
av lyst og fantasi. Vi kan ikke tro
annet enn at dette også bidro til dressuren av blikket, at det formet et spesielt, pornograﬁsk syn på den eksotiske Andre. Skal vi tro bokas teori om
at det dresserte blikket fortsatt lever
i vår tid, så er kanskje enhver ikkeeuropeisk kvinne som utsettes for
blikket som bærer denne arven videre ikke noe annet enn et dyr i bur.
Mennene som organiserte menneskeutstillingene visste hva som tiltrakk publikum. De
nølte ikke med å fremstille de utstilte som
grusomme og blodtørstige ville, som hodejegere og kannibaler. De
benyttet seg av løgner
som helt manglet rot i
virkeligheten. Hele
iscenesettelsen bidro
til å gi et sterkest
mulig inntrykk av primitivitet, måten man
kledde opp de utstilte
i eksotiske skinn,
halvnakne, med kulisser i bakgrunnen, og måten man ga dem rått kjøtt
og rå ﬁsk, som om de var dyr. Det
hendte også at såkalte buskmenn ble
plassert sammen med bavianer for å
illustrere raseteoretikernes fantasier

« Jazz fra USA var på
mote, og negerballetter
vakte jubel. Moderne
musikere, dansere og
kunstnere skapte en
trend der hele underholdningslivet gikk i de
svartes retning.»
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om at de hadde en link til apene. Alt
dette hindret ikke zoodirektørene i å
forsikre publikum om at det de så var
ekte kopier av virkeligheten der ute.
Kopier var det kanskje. Men i så fall
kopier av de utrolige fantasibildene i
de hvites egne tanker.
Denne spektakulære svindelen ble
tonet ned etter første verdenskrig. En
av årsakene var at ﬂere europeere
oppdaget under krigen at sønnene av
nettopp disse menneskene som man
hadde kikket på og spottet, hadde
tatt del i veldisiplinerte kolonitropper
som kjempet og døde for dem. En
annen grunn var at kolonimaktene
innså at de måtte vise til et slags
fremskritt hvis folk skulle tro på
deres påståtte siviliseringsprosjekt.
De dro i trådene for å endre hovedfokuset på utstillingene. Menneskene
fra koloniene skulle fortsatt vises
frem som laverestående, men nå også
som tilpasningsdyktige, med utviklingsmuligheter. Igjen handlet det
om kopier av bilder i de hvites tanker,
nå hos kolonibyråkratene.
Et forbløffende kulturelt fenomen
kommer til syne i alt dette. Som en
motbevegelse oppsto det på tyvetallet
i Europas metropoler en hektisk
dyrkning av alt som hadde med Afrika og de svarte å gjøre. Afrikanske
masker og statuer ble trendy, og
moderne kunstnere etterlignet og ble
inspirert av det pariserne kalte l’art
nègre. Jazz fra USA var på mote, og
negerballetter vakte jubel. Moderne

Ettertiden har med rette
sett på dette som et skammens kapittel. Det har
derfor blitt nesten helt
fortiet og usynliggjort.
Men hvorfor skammet ikke
datidens samfunn seg over
denne utstillingen?

musikere, dansere og kunstnere
skapte en trend der hele underholdningslivet gikk i de svartes retning.
Dette kulturelle fenomenet kan
begrunnes ut fra en mer kritisk synsvinkel enn hva
som er naturlig,
blant annet fordi
den på sikt ikke
ga noen reell forandring i Vestens
holdning til Afrika. Kanskje skal
vi helt enkelt se
det som et midlertidig utbrudd av
kollektiv traume
der menneskeutstillingene er en
del av et stort bakgrunnsteppe. Dyrkelsen av de svartes kunst kan ha vært en slags oppog-ned og inn-og-ut-vendt rasisme
som ga seg utslag i en forvirrende
negroﬁli, en «negerkjærlighet». Den
hørte hjemme kun hos overklassen og
kultureliten, mens de såkalte
«vanlige menneskene» fortsatte som
før med rasefordommer og dresserte
blikk.

mensatte følelsene, og ofte tvilsomme
motivene hos publikum og menneskene rundt henne. Hun spilte på følelser, og hadde blant annet kjærlighetsforhold til ﬂere av datidens kulturpersonligheter.
De tror jeg nettopp
har klatret ned fra
et tre, virket det som
om hun tenkte. De
ser på meg som et
dyr. Da skal de få et
dyr!
I sin utfordrende
dans meislet hun ut
de hvites fordommer
og stereotypier om
det svarte mennesket til det ekstreme,
og kastet det i ansiktet på publikum. De
kunne ikke annet
enn å applaudere og juble. På en
måte tok hun hevn over den tidligere
fornedringen av de utstilte Andre.
Hun var på scenen. Men det var
publikum selv som hun gjennom sin
kunst stilte opp mot veggen.

«Veien til en verden med
likhet, fri for rasisme,
er lang. I dag ser den
lengre ut enn den
gjorde i går, og mye
arbeid gjenstår.
En mengde tålmodig
opplysningsarbeid
gjenstår.»

I denne malstrømmen dukket den
afrikansk-amerikanske danseren
Josephine Baker opp. Hun la Europa
for sine føtter. Hun har kommet til å
personiﬁsere epoken. I sin tid tror jeg
hun gjennomskuet den. Hun synes å
ha hatt et intuitivt blikk for de sam-

Jeg overdriver kanskje. Men jeg har i
blant, når jeg har gått i clinch med
den hvite verdens rasisme, tenkt på
Josephine Baker som en kampfelle og
en motstandskvinne. Hun var ikke
kunnskapsløs. Det var ikke for ingenting at hun gjorde en viktig innsats i
den franske motstandsbevegelsen
under andre verdenskrig.

Veien til en verden med likhet, fri
for rasisme, er lang. I dag ser den
lengre ut enn den gjorde i går, og mye
arbeid gjenstår. En mengde tålmodig
opplysningsarbeid gjenstår. I det
arbeidet kan den kunnskapen som
Menneskelige dyrehager har løftet
frem fra glemselen være til nytte.
Boka kan vise oss hvordan en fortrengt historie utøver sin makt over
folks sinn. Om ikke annet gir den oss
uomtvistelige argumenter for hva
rasisme kan bestå av, nemlig å sette
mennesker i bur.
AV EVERLYN NICODEMUS
OVERSATT AV ANNE BRUDE

Kilde: Nicolas Bancel,
Pascal Blanchard m. fl.:
Zoos humains – de la vénus
hottentote aux reality shows
Editions la découverte, Paris 2002
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Relevansen av kjønn og
i integreringsdebatten
I den norske integreringsdebatten, og særlig i saker som angår og engasjerer kvinner, har politikere
og myndigheter valgt å lytte både til unge kvinner som selv har opplevd undertrykking og overgrep,
og til forskere og andre som har opparbeidet seg kunnskap og kompetanse om f.eks. æresdrap
og tvangsekteskap. I den forbindelse kan det reises et spørsmål om betydningen av personlige
erfaringer i kunnskapsoppbygging og formidling.
ar min erfaring som hvit
kvinne betydning for hvilken
kunnskap jeg kan produsere
eller tilegne meg? Debatten om verdien og relevansen av erfaringsbasert
kunnskap versus tilegnet kunnskap
har versert lenge i feministisk teori.
Hvilket standpunkt man tar vil for
eksempel kunne åpne eller stenge for
om menn kan tilegne seg og produsere feministisk kunnskap, eller for om
svarte kvinner kan produsere en egen
feministisk kunnskap i kraft av sin
erfaring.
I utgangspunktet er det kanskje
lett å enes om et prinsipp som sier at
alle som besitter kunnskap har en
legitim rett til å delta og bli hørt i
debatten, uavhengig av hvilket kjønn
og hvilken hudfarge den som frembringer kunnskapen har. Allikevel
kan det være grunn til å nyansere
dette viktige poenget.
Gitt at våre felles mål er demokrati
og like rettigheter for alle, er det ikke
sikkert at alle stemmer til enhver tid
og i enhver sak bør være likeverdige.
Demokratisk deltakelse og representativitet kan noen ganger betinge
deskriptiv representasjon (for eksempel at kvinner representeres av kvinner, at svarte representeres av svarte, etc). Statsviteren Jane Mansbridge hevder at denne type representasjon er særlig viktig i to tilfeller: når
kommunikasjon mellom folkevalgte
representanter og (noen) innbyggere
kan karakteriseres av mistillit, og
når den lovgivende forsamling må
fatte beslutninger i saker som er
«ukrystalliserte» og derfor ikke var på
den politiske agendaen da represen-

H
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tantene ble valgt. Dette argumentet
kan også anvendes om deltakelse i
integreringsdebatten: Når nye politiske saker oppstår, vil det være særlig relevant å la den berørte gruppen
eller minoriteten bli hørt.
Fra et minoritetsfeministisk ståsted kan et krav om rett til deltakelse
og innﬂytelse argumenteres for gjennom betydningen av multikulturelle
forskjeller (rase, etnisitet, religion)
for offentlig politikk. Man kan argumentere at kvinner med en annen
etnisk bakgrunn enn den dominerende også har en annen erfaringsbakgrunn og kanskje dermed også interesser som skiller seg fra hvite kvinners interesser. Slike forskjeller i
erfaringer og interesser kan få betydning for hvordan feminister med ulik
hudfarge argumenterer i aktuelle
saker som bruk av hodeplagg, arrangerte ekteskap og kontantstøtte.
Et ytterligere argument for at hudfarge er relevant (men ikke avgjørende) i integreringsdebatten, er den
utbredte forestillingen om at demokrati innebærer at borgerne skal
kunne påvirke politiske beslutninger
som angår dem selv. Evne til påvirkning forutsetter deltakelse. Minoritetskvinner kan oppnå innﬂytelse
både gjennom egen mobilisering og
ved at myndighetene tar minoritetskvinner med på råd i formelle og uformelle fora. For å få støtte og legitimitet for sin politikk, må politikere høre
både på eksperter og «vanlige folk»
som berøres av politikken. I Norge
begynte minoritetskvinner å organisere seg på 1970-tallet. I dag anses en
rekke organisasjoner som arbeider

for å fremme minoritetskvinners
interesser som legitime dialog- og
samarbeidspartnere for myndighetene.
Spørsmålet om etnisk bakgrunn og
hudfarge har betydning for kunnskapsproduksjon, blir blant annet
besvart positivt av den svarte amerikanske feministen Patricia Hill
Collins, som hevder at «det å leve
livet som en afrikansk-amerikansk
kvinne er en nødvendig betingelse for
å produsere svart feministisk tenkning». Sett fra Hill Collins’ ståsted,
vil altså ikke en hvit kvinne kunne
produsere svart feministisk tenkning. Hennes synspunkt kan diskuteres, men etter mitt syn er i hvert fall
ikke en hvit kvinne avskåret fra
muligheten til å tilegne seg kunnskap
om svart feminisme. En viktig innsikt fra feministisk analyse er at
kunnskap i seg selv er situert i tid og
rom og har en partiell karakter. Dersom vi godtar dette premisset, vil en
hvit kvinnes kunnskap om undertrykking av svarte kvinner ha status
som et av ﬂere mulige perspektiver
på dette fenomenet. Dette perspektivet må kompletteres med ﬂere
bidrag, og gjennom slike «multiple
perspectives» vil vi kunne oppnå et
bredt kunnskapstilfang.
Som sannhetsvitner gir unge kvinner som Nadia og Jeanette nettopp
uttrykk for erfaringsbasert kunnskap. Men ingen vil vel si at deres
kunnskap er ugyldig, selv om den er
grunnet i egne opplevelser. Allikevel
vil argumentet om at all kunnskap er
partiell, også gjelde deres bidrag. Når
slike modige kvinner står frem og for-

hudfarge
teller om overgrep og blir møtt med
både applaus og kritikk, skyldes det
at en opplyst offentlighet vil kreve
nyanser og at ﬂere stemmer blir hørt.
Det vil også være i offentlighetens
interesse å søke informasjon både fra
dem som selv har opplevd overgrep og
fra dem som har tilegnet seg en bredere kunnskap om feltet.
Politisk sett har vi noen ganger
bruk for kategorien «kvinne», som
når vi f.eks. argumenterer for at kvinner og menn skal ha lik lønn for likt
arbeid. På samme måte har vi noen
ganger bruk for kategorien «minoritetskvinner», eller «svarte kvinner».
Samtidig er vi klar over at ikke alle
«kvinner» har de samme politiske
interessene, liksom ikke alle «minoritetskvinner» eller «svarte kvinner»
har de samme interessene. Det å
innse at gruppebetegnelser kan
dekke over interne stridigheter og
uenighet innen en gruppe, er nødvendig for å unngå nye former for undertrykking.
Det ﬁnnes altså ikke bare ett feministisk standpunkt. Kunnskap og
erfaringer er alltid situert i tid og
rom, og hensynet til forskjellighet (i
forhold til f.eks. kjønn, etnisitet, klasse og seksualitet) gjør det nødvendig
å utvikle ﬂere feministiske standpunkter. Men vi behøver ikke å
akseptere en forestilling om at det
ﬁnnes et uendelig antall feministiske
standpunkter som kan fremkomme
ved å stadig dele opp undertrykte
grupper i mindre grupper. For
eksempel vil det nok kunne argumenteres for at «kvinner med afrikansk
bakgrunn i Norge» er en fornuftig
kategori, mens det vil være vanskeligere å argumentere for at «etnisk
norske kvinner som er oppvokst i
Sandnes» er en meningsfull kategori
når vi snakker om spesiﬁkke former
for undertrykking, vold eller diskriminering. Det vil heller ikke være
særlig hensiktsmessig (men dog kanskje nyttig) å spørre alle etnisk nor-

ske hvite kvinner som handler på ICA om
de felles erfaringer de har
som kvinner i
Norge. Poenget må være å
velge grupper
som gir mening,
for eksempel
«etnisk norske kvinner som mottar kontantstøtte», eller «ikkevestlige innvandrerkvinner
uten rett til selvstendig opphold i
Norge», og la disse komme til orde.
Kvinner har lenge påberopt seg
kunnskap på grunn av sitt kjønn, og
så lenge det ﬁnnes kjønnsdiskriminering vil kjønn være et relevant kunnskapskriterium. Hvite kvinner bør
også innrømme svarte kvinners rett
til å deﬁnere hva de mener er relevant kunnskap. Den nyere etnisk
norske kvinnebevegelsen har, liksom
den amerikanske, vært dominert av
hvite middelklassekvinner og deres
interesser. Først i den senere tid har
den etnisk norske kvinnebevegelsen
invitert minoritetskvinner til dialog
om mobilisering og innﬂytelse på
utformingen av offentlig politikk.
Inntil vi har et reellt demokrati vil
det være nødvendig å la undertrykte
grupper og minoriteter komme til
orde på basis av deskriptive trekk ved
deres tilhørighet. Først når hudfarge
ikke lenger er relevant i diskusjonen
av bestemte former for undertrykking, vold og diskriminering, vil
ingen kunne påberope seg hudfarge
som grunnlag for at deres stemme
skal bli hørt mer enn andres.

Illustrasjon: Everlyn Nicodemus

AV LINE NYHAGEN PREDELLI
FORSKER, NORSK INSTITUTT
FOR BY- OG REGIONFORSKNING
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VOLD MOT KVINNER
- et alvorlig samfunnsproblem
I august 2001 uttalte daværende justisminister Hanne Harlem:
«Vold mot kvinner fra nåværende eller tidligere samlivspartner er et
alvorlig samfunnsproblem. Nå ønsker vi å kartlegge hvor de utsatte
møter veggen og ikke får den hjelpen de trenger».

Illustrasjon: Nausheen Salimi
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akgrunnen for denne uttalelsen var den rystende virkeligheten mange kvinner daglig
opplever, og som offentligheten ikke
har inngående kjennskap til.
Statistikk over voldstilfeller
baserer seg på antall anmeldelser.
Det er derfor mangelfull kunnskap
om den skjulte volden. En pekepinn
er å hente inn internasjonal statistikk fra land det er naturlig å
sammenligne oss med.
Statistikk over voldstilfeller viser
vesentlige variasjoner i type vold
menn og kvinner blir utsatt for. Mens
menn i større grad blir utsatt for vold
fra ukjente gjerningsmenn, ofte på et
offentlig sted, blir kvinner gjerne
offer for langvarig mishandling i privatsfæren. Det er med andre ord
store mørketall som skjuler mye av
den volden kvinner blir utsatt for.
Kunnskapen er mangelfull når det
gjelder situasjonen for voldsutsatte.
Økning av kunnskap og kompetanse
vil ha både skadereduserende og preventiv effekt, i tillegg til å sikre kvinner deres menneskerettigheter.
Som et ledd i arbeidet for å synliggjøre vold mot kvinner som et alvorlig
problem og stimulere til debatt om
hvordan omfanget av volden kan
reduseres, er det opprettet et kvinnevoldsutvalg. Utvalget ledes av Nita
Kapoor, som tidligere blant annet har
arbeidet som kommunikasjonsdirektør i NSB og som politisk rådgiver for
kulturminister Turid Birkeland.
Utvalget skal utrede stillingen for
kvinner som utsettes for fysisk og
psykisk vold, trusler og overgrep av
nåværende eller tidligere samlivspartner. Utvalget kan også vurdere
om utredningen skal omfatte vold fra
andre nærstående personer. Kapoor
forteller at det er tre hovedområder
hvor kvinner er mest utsatt for vold:
I hjemmet, i samfunnet og i krig og
konﬂikt. «Vold i hjemmet har sammenheng med menns behov for makt
og kontroll i husstanden. Kvinners

B

svake posisjon i samfunnet gjør dem mer
utsatt for privat, men også sosial vold. I
krigføring og etniske konﬂikter inngår
voldtekt i mange tilfeller som et ledd i
militær strategi og etnisk rensing».
Kapoor forklarer disse tendensene
med kvinners posisjon, sosialt og politisk. «Den strukturelle volden har sammenheng med sosiale ulikheter der kvinner har færre muligheter og rettigheter.
Kvinner og menn med minoritetsbakgrunn blir ekstra utsatt grunnet deres
stilling i samfunnet og mangelfull kjennskap til deres rettigheter».
I den siste tiden har skjult vold kommet mer opp til overﬂaten. Dette kan ha
ﬂere årsaker. Kapoor peker på kvinnekamp og egenorganisering, fokus på
kvinners situasjon i media, FNs arbeid
og krisesentrenes innsats som viktige
faktorer som har bidratt til økt bevissthet rundt vold mot kvinner.
Dette har ført til at man i dag ser betydelige holdningsendringer. «Terskelen
for å akseptere vold er blitt lavere. Det
gjør at det går kortere tid før kvinner
oppsøker hjelp enn før. Men voldsmekanismene er de samme, nemlig å bryte
ned kvinnens selvtillit», hevder Kapoor,
samtidig som hun understreker at vold
mot kvinner skjer i absolutt alle samfunnslag.
Utvalgets arbeid skal styrke stillingen
til kvinner utsatt for vold og overgrep
gjennom å foreslå forbedringer og innskjerpinger av lovverket, iverksettelse av
forbedrede forebyggende tiltak og utvikling av nye tiltak og prosesser for at ofrene kan bli møtt av offentlige instanser på
en bedre måte. «Enkeltpersoner har ofte
mangelfull informasjon om hvilke muligheter og rettigheter de har. Mye av grunnen til at de aksepterer en voldssituasjon, er at de ikke har kunnskap om hva
de har krav på, de som har det opplever
ofte å bli kasteballer i et byråkrati», kommenterer Kapoor.
Utvalget skal videre kartlegge hvordan det offentlige apparatet møter kvinner som har vært utsatt for vold og overgrep, herunder gi en vurdering av i
hvilken grad dagens tilbud ivaretar det
samlede behov for bistand denne gruppen har, også med sikte på om det dekker
behovet til særlig utsatte grupper, for
eksempel innvandrerkvinner, funksjonshemmede kvinner og eldre kvinner.
Når det gjelder kvinner med minoritetsbakgrunn er Kapoor særlig engasjert:
«Minoritetskvinner er spesielt utsatte.
De mangler nettverk. En del blir i tillegg
utsatt for rasistiske holdninger i hjelpe-

apparatet. Og trusler om utkastelse fra
landet, bl.a. fordi de mangler selvstendig
status. De vet helt enkelt ikke om sine
rettigheter, og i noen tilfeller har de rett
og slett færre rettigheter og en svakere
posisjon enn etnisk norske kvinner».
En av målsetningene for utvalget er at
det skal komme med forslag til ﬂere virkemidler som kan brukes til å bekjempe
vold mot kvinner. Dette kan blant annet
innebære forslag til forbedringer og innskjerpinger av dagens lovverk, samordningstiltak og styrking av det offentlige
hjelpeapparatet.
«Samtidig håper jeg at utvalget kan
klare å skape en samfunnsdebatt som
setter søkelys på situasjonen for kvinner
som blir utsatt for vold og barn som vokser opp i voldsfamilier. Mange utvalg
lever sitt eget stille liv helt til det blir lagt
frem en rapport.
Slik skal det altså
ikke være med dette
utvalget», sa Harlem i fjor da utvalget ble opprettet.
Derfor driver
utvalget med
utstrakt oppsøkende arbeid og møter
organisasjoner med
forskjellig innsikt,
som gir informasjon
og kommer med forslag og anbefalinger
til forbedring. «I tillegg arrangerer vi konferanser rundt forskjellige temaer der vi inviterer fagfolk
til å komme med innspill», forteller
Kapoor engasjert.
Utvalget påregner å levere sin utredning (NOU) 1. september 2003. I denne
skal det gjøres rede for hvordan dagens
hjelpeapparat ivaretar voldsutsatte.
Manglende koordinering mellom de ulike
instansene gjør at situasjonen for voldsutsatte blir svekket. Dette er utvalget
særlig oppmerksom på. «Det å involvere
viktige miljøer og grupper som normalt
ikke blir involvert i familievold, er essensielt. Skole, organisasjonsliv, frivillige
organisasjoner/sektor er viktig i forebyggende øyemed. Politisk bevisstgjøring og
mellommenneskelige holdninger og fagkunnskap likeså. I følge Kapoor vil økt
kunnskap om familievold i skolehelsetjenesten hjelpe helsearbeidere til å gjenkjenne signaler hos voldsutsatte barn på
et tidlig tidspunkt. God forbindelse mellom ulike instanser kan virke forebyggende slik at ikke voldsutsatte får enda
en belastning. Det er også svært viktig å
bygge ut behandlingstilbudet til menn

som utøver vold mot sine partnere, noe
også bl.a. justisminister Dørum klart har
gitt uttrykk for.
Derfor er et av hovedområdene utvalget ser på nettopp systemiske mangler
innen blant annet trygdeapparatet, sosialkontorene, helse- og rettsvesen og
krisesentrene. «Målet er å levere kvalitet
i form av gode analyser som er relevante
og med utgangspunkt i brukernes premisser», sier Kapoor. Utredningen skal
gi anbefalinger som etter hvert forhåpentligvis også kan bli proposisjoner.
Dette kan omfatte forslag til endring av
regelverk og forbedret service til den
voldsutsatte. «En fundamental mangel
er et system som gjennomsyres av empati. At kvinnen møtes på sine egne premisser. Det de voldsutsatte har mest bruk
for er faktisk å bli trodd, og å bli fortalt at
det ikke er deres
skyld at de er blitt
utsatt for vold»,
poengterer Kapoor.
Kapoor drar litt
på spørsmålet om
hva det enkelte
voldsoffer bør
gjøre. «En kvinne
utsatt for vold bør
oppsøke en organisasjon hun har tillit til. Eller oppsøke hjelpeapparatet. Krisesenteret vil kunne tilby beskyttelse, i tillegg til
veiledning og assistanse i forhold til
andre instanser kvinnen og barna behøver å kontakte. Politi og sosialkontor skal
også kunne gi henne råd og informasjon
om hennes muligheter og iverksette tiltak i samråd med henne. Det ﬁnns ingen
fasit for hva hun kan gjøre, men det er
viktig at kvinnen får hjelp til å komme
seg ut av en voldssituasjon basert på
hennes individuelle situasjon og behov».
Fasit eller ikke fasit, forhåpentligvis
vil arbeidet til kvinnevoldsutvalget bidra
til å forbedre og styrke rettsikkerheten
til voldsutsatte kvinner og barn. Kapoor
peker på at strukturelle endringer kan
forandre voldsstrukturen. Bedre samfunnsmessige vilkår for kvinner, myndiggjøring og økt likestilling vil gjøre
kvinner bedre rustet til å motverge overgrep. Uansett, den siste tids grusomme
voldshendelser viser dessverre at behovet for å bedre forholdene for voldsutsatte kvinner og barn ikke er minkende i
dagens norske samfunn.

«Enkeltpersoner har ofte
mangelfull informasjon om
hvilke muligheter og rettigheter de har. Mye av grunnen til
at de aksepterer en voldssituasjon, er at de ikke har kunnskap om hva de har krav på,
de som har det opplever ofte å
bli kasteballer i et byråkrati»

AV STINE REBEKKA AKSNES
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REGJERINGENS KAMP

MOT OMSKJÆRING
Et politisk spill eller en kamp for unge jenters rettigheter?

Den 13. mai 2002 presenterte
barne- og familieminister Laila
Dåvøy, kommunal- og regionalminister Erna Solberg og justisminister Odd Einar Dørum
regjeringen Bondeviks Offensiv
mot kjønnslemlestelse på en
pressekonferanse i Oslo.
Ministrene la fram 33 konkrete
tiltak mot omskjæring, deriblant en skolekampanje kalt
«Si nei!» og en informasjonskampanje på Gardermoen
flyplass, begge rettet mot unge
jenter i faresonen.
Illustrasjon: Everlyn Nicodemus
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kronikken Kampen mot kjønnslemlestelse i Dagbladet samme
dag gjør de tre ministrene rede
for hvorfor regjeringen har satt inn en
stor offensiv mot kvinnelig omskjæring nå, og de skriver blant annet: «Vi
legger vekt på tiltak som skal gjøre
det enklere å unnslippe kjønnslemlestelse, og som tydeliggjør norsk politikk på området.» Ingen kan anklage
regjeringen for ikke å være tydelig, for
i denne saken har ministrene satt
hardt mot hardt. Spørsmålet er imidlertid om metodene regjeringen har
valgt bidrar til å angripe ondet ved
rota? Gjør regjeringens tiltak det lettere for unge jenter å unnslippe
kjønnslemlestelse, eller er det hele et
politisk spill som skal få regjeringen
Bondevik til å fremstå som uredd og
handlingskraftig?
Blant de til sammen 33 tiltakene
ﬁnnes det ﬂere som er både positive
og viktige. Et av dem er forslaget om
at det bør tas inn en ny bestemmelse i
loven mot kjønnslemlestelse, hvor
aktuelle yrkesgrupper som lærere,
barnevernansatte, ansatte i sosialtjenesten, helsepersonell og forstandere
i trossamfunn skal ha plikt til å
avverge brudd på loven. I tillegg inneholder planen en rekke positive informasjonstiltak rettet mot ungdom,
helsepersonell, ansatte i sosialtjenesten og barnevern, politi, barnehager
og andre. En del informasjonsmateriell er også tenkt rettet mot foreldre.
Ingen av tiltakene tar imidlertid opp
forebyggende tiltak spesielt rettet
mot mødre, bestemødre og tanter.
Dette til tross for at norsk-afrikanske
kvinner i en årrekke har hevdet at
det er kvinnene som i størst grad står
for videreføring av praksisen, og at
det derfor må jobbes ekstra hardt for
å nå ut til denne gruppen.
Blant nordmenn ser det fortsatt ut
til å være en utbredt oppfatning at
det er menn generelt og imamer spesielt som er ansvarlige for praksisen i
Norge. Sensasjonsoppslag i norske
medier, blant annet Rikets tilstand
på TV2 som ble vist høsten 2000, bygger opp under dette synet. Debatten
om de etiske sidene ved bruk av
skjult kamera, og om hvordan slike
opptak lett lar seg redigere, manipulere og bruke som propaganda, har
kommet helt i bakgrunnen. Oppslagene gir oss «beviser» som passer inn i
vår forestilling om minoritetsmiljøe-

I

ne: Det er mennene som styrer, mens
kvinnene er ofre for dominerende
menn, patriarkalske verdier og
islams påbud. At kvinnene har pekt
ut seg selv som drivkreftene bak videreføring av praksisen, vies liten eller
ingen oppmerksomhet.

Omdiskuterte kampanjer
I dagene etter ministrenes pressekonferanse var det en rekke oppslag i
avisene om de ulike tiltakene, først og
fremst om skolekampanjen «Si nei!»
og informasjonskampanjen på Gardermoen, hvor ungdommer selv var
involvert. Dette førte til at mange i en
del afrikanske miljøer reagerte. Først
og fremst fryktet de at unge jenter vil
oppleve mobbing og mistenkeliggjøring når de blir tatt ut av klasserommene eller får tildelt brosjyrer på
Gardermoen. Selv har vi begge hatt
bekymrede mødre på tråden. «Er det
virkelig sånn at de skal ta jentene
våre ut av klassene sine for å gi informasjon om omskjæring? Har de ikke
lært av erfaringene etter programmet
Rikets tilstand?».
Det er ﬂere som har reagert på
regjeringens skolekampanje, og
ministrene kan ikke skjule seg bak at
de ikke visste hvordan en slik kam-

Foreningens bekymring viste seg
ikke å være grunnløs. Under overskriften Opphetet etter møte om
omskjæring på skole skrev Aftenposten 19. juni at ei gruppe somaliske jenter ble grovt trakassert av sine medelever da kampanjeteamet besøkte skolen deres. Trakasseringen skjedde da
de ble tatt ut av klasserommet for å
lære om omskjæring. Statsråd Laila
Dåvøy var til stede under seansen,
men fraskriver seg ethvert ansvar for
det som skjedde. Statsrådens begrunnelse var at hun var blitt invitert og sa
ja til å delta. Etter vårt syn slapp
ministeren for billig unna. For er ikke
skolekampanjen et av de 33 tiltakene
fra regjeringen? Og står ikke dermed
ministrene Dåvøy, Dørum og Solberg
som øverste ansvarlige for kampanjen? Når regjeringen har velsignet
metodene som tas i bruk for å formidle
informasjon, må ministeren også være
modig nok til å ta selvkritikk når hun
ser konsekvensene. Kvinnene som forsøkte å advare fortjener en unnskyldning. Videre burde Dåvøy i samarbeid
med de andre ministerne vurdere om
en slik form, hvor jentene blir tatt ut
av klassene sine og dermed behandlet
annerledes enn de andre elevene, er
den rette veien å gå.

«Først og fremst fryktet de at unge jenter vil oppleve
mobbing og mistenkeliggjøring når de blir tatt ut av klasserommene eller får tildelt brosjyrer på Gardermoen.»
panje kunne slå ut for de den er rettet
mot. Blant annet skrev Foreningen
for somaliske kvinner og barn følgende i et brev til ministrene etter pressekonferansen:
«Vi er noe skeptiske til den formen
myndighetene har valgt i form av skolekampanje og informasjonskampanje på Gardermoen. Da Rikets tilstand
ble vist på fjernsyn i 2000 opplevde
mange ungdommer med somalisk
bakgrunn å bli konfrontert med sterkt
stigmatiserende utsagn og ubehagelige og intime spørsmål. Vi er bekymret
for at kampanjeformen vil forsterke
disse tendensene, og at ungdommer
vil føle det svært ubehagelig. Som
mødre er vi opptatt av å formidle budskapet via kanaler som når ut til ungdommene det gjelder uten at de blir
mistenkeliggjort av personer i sitt
nærmiljø. Vårt syn er at man vil høste
mer ved å velge den stille metoden!»

Det er ingen grunn til å tro at jentene som får tildelt brosjyrer på Gardermoen opplever det mindre ubehagelig. Dagsavisens Hong Pham illustrerer godt hvordan det må føles å bli
«valgt ut» når hun i en kommentar
25. juni spør: «Hvordan ville Kjell
Magne Bondevik reagert, hvis han på
vei til Thailand ble pådyttet et ﬂygeblad som ba ham ikke å ha sex med
mindreårige piker?» En slik aksjonsform vil for de aller ﬂeste av oss være
fullstendig uakseptabel. Hva er det
da som får oss til å akseptere en slik
metode rettet mot personer med
minoritetsbakgrunn?

En «stille metode»
På den ovennevnte pressekonferansen
la ministrene stor vekt på at de ønsket
dialog med berørte miljøer for å oppnå
det målet alle er enige om: Alle jenter
skal selv få bestemme over egen
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kropp. Omskjæring av jenter er et
brutalt og uakseptabelt overgrep
mot uskyldige barn og i strid med
grunnleggende menneskerettigheter. Omskjæring har vært kjent i
Norge i mange år, og det har like
lenge foregått et omfattende bevisstgjørings- og informasjonsarbeid i
berørte miljøer. Det er dette arbeidet
de somaliske mødrene kaller «den
stille metoden». De arbeider i egne
miljøer på egne premisser, uten
store medieoppslag med fordømmende angrep. Forståelse heller enn
fordømmelse er stikkord i arbeidet.
De bruker en metode og et språk
som fanger opp kulturelle koder og
perspektiver. Både Djiboutis likestillingsminister Hawa Ahmed
Youssouf og den sudanske kirurgen
og eksperten på omskjæring Nahid
Toubia, som begge nylig har besøkt
Norge, støtter en slik metode. Og
arbeidet har gitt positive resultater:
Svært mange kvinner har tatt et
bevisst valg om ikke å omskjære
egne døtre. Denne arbeidsmåten
burde ha det beste utgangspunkt for
å nå ut til ﬂest mulig med det viktige
budskapet, for majoritetens fordømmende og stigmatiserende måte å
snakke på kan i verste fall virke mot
sin hensikt.

Den vanskelige dialogen
Mange av ildsjelene som har kjempet mot tradisjonen i ﬂere år, føler
at det arbeidet de har gjort, er blitt
fullstendig usynliggjort og lite anerkjent. Regjeringen fortjener ros for
sin vilje til å få slutt på problemet,
og også for å ville satse på dialog.
Vår erfaring er imidlertid at ministrene har vist liten forståelse for at
andre velger en annen linje enn
dem selv i denne kampen. At departementene kaller inn organisasjoner og enkeltpersoner til møter med
byråkratene for å høre hva de har å
si, er ikke godt nok hvis de ikke
samtidig er åpne for å ta til seg ny
lærdom basert på grasrotas erfaringer. Det er ﬁnt for regjeringen å
kunne vise til samtaler med berørte
grupper som dokumentasjon på at
de prioriteter dialog. Dialog betyr
imidlertid ikke bare å lytte, men
også at partene gjør et ærlig forsøk
på å forstå andres måte å tenke og
arbeide på. Som frivillige organisasjoner kan vi ikke forlange at myndighetene skal endre standpunkt,
men vi aksepterer heller ikke å
være brikker i et spill som har som
mål å sette regjeringen i et bedre lys
enn den fortjener. Å ikke bli hørt er
14
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imidlertid ikke det verste. Organisasjoner og enkeltpersoner opplever
ikke sjelden å bli mistenkt for å
ønske å dekke over noe eller for å ha
uedle hensikter fordi de velger en
annen vei enn myndighetene. At
personer fra miljøene sitter igjen
med slike følelser etter møter med
byråkrater eller politikere, er et
klart tegn på manglende dialog.
Somaliske mødre er ikke alene
om å bekymre seg for konsekvensene av regjeringens tiltak. Både
organisasjoner som for eksempel
MiRA-Senteret og enkeltpersoner
har i en årrekke advart mot tiltak
som kan bidra til ytterligere stigmatisering og utstøting av grupper
som allerede opplever store vanskeligheter i det norske samfunnet.
Ministrene burde tatt advarslene
på alvor. Det som så ﬁnt skulle
«gjøre det enklere å unnslippe
kjønnslemlesting», kan ende opp
med å virke mot sin hensikt. Det er
på tide at ministrene begynner å ta
seg selv på ordet. Dersom de virkelig ønsker dialog, bør de i større
grad vise at de er villige til å åpne
seg for å ta inn ny lærdom og nye
perspektiver.

Resultat eller handlekraft?
Bidrar de to kampanjene til å gjøre
det enklere for unge jenter å unnslippe kjønnslemlestelse? Neppe.
I beste fall er dette et forsøk på å
fremstå som ei handlekraftig regjering som har noe å vise til når den
blir utfordret på hva den har gjort.
Vi tror at det er det langsiktige og
forebyggende arbeidet som virker
i det lange løp. Dersom regjeringen
virkelig ønsker å kjempe for unge
jenters rett til å bestemme over
egen kropp, bør den derfor støtte
jenter og kvinner som praktiserer
«den stille metoden» i kampen mot
omskjæring. Gjennom metoden
regjeringen nå har valgt, stenger de
heller enn å åpne for dialog. Å
fremstå som handlekraftige for den
jevne velger klarer de nok, men
forhåpentligvis ønsker de noe mer.
Kjære ministrer: Dersom dere virkelig setter jentenes sikkerhet foran
resultatet av neste meningsmåling,
bør regjeringen ta i bruk andre
metoder og virkemidler enn den har
gjort til nå. Det vil kanskje ikke gi så
god mediedekning, men forhåpentligvis kan det bidra til å nå målet om
å få slutt på omskjæring av kvinner
i Norge enda litt raskere.
AV ZAHRA ALI OSMAN OG MARIE N. SELAND

Minoritets

likes
Etniske minoritetskvinders ligestilling
i Danmark er defineret fra politisk side
og desværre begrænset til nogle få
områder. Disse områder dækker
generelt set ikke flertallet af etniske
minoritetskvinders ønsker. Emner som
tørklæder, kvindelig omskæring og
«tvangsægteskaber», har været og er
stadig i focus. Et emne som «tvangsægteskab» sælger også stort både i
medierne, men har også en stor betydning i forhold til den politik, der bliver
ført over for gruppen af etniske
minoritetsborgere.

vangsægteskaber og arrangerede ægteskaber har i flæng været
diskuteret uden at vigtige opionsdannere har gidet sætte sig ind i forskellen. Samtidig har det præget den politiske
debat med, at overgreb mod kvinderne
netop viste, at der var langt vej til integrationen. Heraf konkluderede nogle, at det
var nødvendigt at begrænse antallet af
familiesammenførte til Danmark – for der
var jo daglige eksempler på at de folk der
kom til landet kulturmæssigt lå meget
langt fra de danske idealer om lighed, frihed og demokrati. Almindeligvis er det
sjældent, at politikere lader sig inspirere
af etniske minoritetsforeningers synspunkter på udlændingeområdet. Men lige
præcis på området omkring tvang i forbindelse med ægteskaber, har flere
aktører inden for det frivillige og offentlige
regi, som beskæftiger sig med problematikken, haft en stor indflydelse på lovgivningen.
Stramningerne på familiesammenføringsområdet igennem årene har kunnet
legitimeres, idet enkeltpersoner og foreninger har haft personlige fordele ved at
støtte lovforslagene eller ligefrem komme
med ideerne under dække af, at man
beskytter kvindernes rettigheder. Nogle
af personerne har kunnet bevare deres
job, fået flere karrieremuligheder og
samtidig støtte både den tidligere og
nuværende regering i den stramme kurs
på udlændingeområdet.
Tildeling af økonomiske midler til
bekæmpelsen af tvangen har da også

T

kvinner og dansk

tillingspolitikk
gået til de højestråbende, som har meldt om
eksplosiv stigning i antallet af henvendelser
fra piger, der forsøger at undgå et tvangsægteskab. Det gælder både kvindekrisecentre og de frivillige organisationer.
Mærkeligt nok skete det lige efter at regerings udspil på udlændingeområdet blev
lanceret i januar i år (2002). Ingen af organisationerne kom med ramaskrig, da alderskravet i år 2000 blev sat op til 25 år. Men kan
man overhovedet klandre frivillige organisationer, hvis eksistensberettigelse
afhænger af tilskud fra staten?
Stramningerne på udlændingeområdet
er meget præget af de forskellige aktørers
udmeldinger omkring især kvinderne. Der er
ingen tvivl om, at man har billedet af den
muslimske kvinde, som den undertrykte,
offeret som man gerne vil hjælpe. Stramningerne er begrundet ud fra formodninger
og ikke ud fra saglig dokumentation, som
ville have været på sin plads. På andre
områder ville det ikke have gået, men her
passede det fint ind i regeringens kurs på
udlændingeområdet. Det har dog efterfølgende vist, at flere af organisationerne
ikke har haft rent i mel i posen for deres tal
har vist været sat lidt for højt svarende til
virkeligheden!
Stramningen af retten til familiesammenføring betyder, at betingelserne for at
ansøge om familiesammenføring pr. 1. juli
2002 ser således ud:
Opholdstilladelse fast opholdstilladelse
i mere end 3 år efter at man har fået permanent opholdstilladelse. Det kræver 7 års
ophold før der opnås permanent opholdstilladelse. Altså kan der først søges om
familiesammenføring efter 10 års ophold.
Alderskrav på 24 år
Ifølge regeringen er man ikke i stand til at
indgå ægteskab før man er fyldt 24 år.
Krav om rimelig bolig
Der skal være minimum 20 kvm. pr person
og det må ikke være fremleje. Det er ikke
tilladt at bo til leje hos sine forældre.
Tilknytningskravet til Danmark
Har den herboende foreksempelvis mødt
sin kommende amerikanske ægtefælle
under et studieophold i USA, vil parrets

samlede tilknytning være større til USA end
Danmark, og der vil blive meldt afslag på
familiesammenføring.
Der må ikke være modtaget hjælp via lov
om aktiv socialpolitik (fx kontanthjælp) et år
før ansøgningstidspunktet. Har man foreksempelvis en enkelt gang modtaget hjælp
til dækning af en stor elregning, er det bare
ærgerligt.
Forsørgelsesevne
Indkomsten skal foreksempelvis for en voksen over 25 år svare til 2 gange kontanthjælp dvs. brutto kr. 15.838,00. Mærkeligt
nok er det ikke starthjælpstaksterne (pr.
1.7.02 er en enlig flygtning over 25 år berettiget til starthjælp på 5.103,00 kr. pr. måned –
hvorimod kontanthjælpen er på 7.919,00 kr.
pr. måned) der er gældende, når man samtidig forventer, at flygtninge skal kunne klare
sig for et mindre beløb end kontanthjælpen.
Arbejde inden for lavindkomstområder
giver ikke mulighed for at dispensere fra
indkomstkravet.
Opholdstilladelsen kan inddrages,
såfremt forsørgelsesevnen ikke kan
opfyldes.
Sikkerhedsgaranti på kr. 50.000
Pengene skal på en lukket konto i 7 år. Permanent opholdstilladelse kan først fås efter
7 år. Dette vil igen forringe kvindernes retsstilling i samfundet, hvis de udsættes for
vold i parforholdet og vælger skilsmisse, vil
de blive udvist. Samtidig vil de nedsatte
sociale ydelser forringe deres livsvilkår og
være ødelæggende for integrationen i samfundet. Desuden vil kønsbaseret forfølgelse
ikke kunne give kvinder status af «de facto»
flygtninge, da det er afskaffet. Fremover kan
kun konventionsflygtninge få asyl.
Begrænsning i antallet af familiesammenføringer og færre flygtninge kan ikke
alene begrænse antallet af tvangsægteskaber! For at kunne yde den rigtige indsats
overfor både de unge og deres forældre for
at komme tvangsægteskaber til livs, må der
på dette område ligesom andre områder,
kræves både saglig dokumentation og
forskning af problemstillingen. Ikke mindst
af hensyn til at lave forebyggende arbejde
er det vigtigt at vide, hvor der skal sættes
ind. Hele den proces, hvor talen falder på

ægteskab og som ender med tvang, må
analyseres nærmere. Det begynder vel ikke
med, at forældrene siger til den unge, «du
skal tvangsgiftes.» Eksempelvis er det relevant at se på, om der er nogle fællestræk i
de familiers situation, hvor den unge er blevet tvunget til ægteskab. Der er en række
forhold, som der efter min mening bør ses
nærmere på: familiens tradition for partnervalg, kommunikationsmønstre i familien,
syn på kønsroller, religion, uddannelse, økonomi, helbreds- og beskæftigelsesforhold,
tilknytning til Danmark, fremtidsdrømme mv.
Familiens situation skal ses i sammenhæng
med den kontekst de lever i, hvem de omgås
og hvordan de mødes af majoritetssamfundet er også væsentlige faktorer, som ikke
skal overses i belysningen af tvangsproblematikken.
Tvang kan under ingen omstændigheder
accepteres, men forældrene er vigtige samarbejdspartnere, som må inviteres til dialog.
Man må høre om de dilemmaer og overvejelser, som de gør sig. Derefter kan processen igangsættes med at forebygge problemet. Det fører ikke noget godt med sig at
være defensiv over for dem, da de er vigtige
medspillere i forhold til løsningen af problematikken. Der er også familier, hvor de sociale problemer er komplekse, og hvor det
ikke er tvangsproblematikken, som er det
væsentlige.
Hvordan indsatsen på løsningen af
tvangsægteskaber hidtil har været og hvilke
resultater der er kommet ud af det, ligger
hen i det uvisse. Der må kunne redegøres
for henvendelsernes art og den form for
rådgivning og hjælp, der har været ydet i de
konkrete tilfælde. Der tales meget om succes, men hvem definer egentlig succesen
og ud fra hvilke evalueringskriterier?
Hvad mener brugerne og deres familier
om den rådgivning og evt. praktisk støtte, de
har modtaget? Det må også være rimeligt at
forlange, at organisationerne kan dokumentere, hvordan de bevilgede midler konkret
er anvendt i det forebyggende arbejde
såsom kvindegrupper, oplysning i forhold til
forældregenerationen mv.
AV SADIA SYED
SOCIALRÅDGIVER I KØBENHAVN
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MELA 2
Foto: Marie N. Seland og Meltem Safak Lundsten

Fredag 6. til søndag 8. september arrangerte Stiftelsen
Horisont Mela 2002, en stor
norsk-pakistansk kunst- og
kulturmønstring på Rådhusplassen.
ela betyr møteplass og
er en gammel tradisjon
forankret i kulturrikdommen på det asiatiske subkontinentet. Til tross for helgenetter
med høljende regn og tordenvær,
samt enkelte faretruende skyer
fredag og lørdag morgen, ble det
først og fremst et innholdsrikt og
levende arrangement i strålende
sommersol. Og MiRA-Senteret var
selvfølgelig med!

M

Da MiRA-Senteret for om lag et år
siden ble bedt om å delta med aktiviteter for kvinner og barn under
Mela, var det ikke nei i vår munn.
Med fantastisk hjelp fra ﬂere frivillige ﬁkk vi i stand en rekke aktiviteter på Rådhusplassen, og disse
ble en stor suksess. MiRA-Senteret
hadde et eget telt på Rådhusplassen hvor vi kunne tilby hennamaling og hårﬂetting for barn, salg av
enkel mat og gratis servering av
kaffe, te og saft. Vi hadde også en
egen utstilling i teltet hvor vi presenterte kunst og håndarbeid laget
av kvinner fra ulike land.

De mange nattetimene i det «punjabske kjøkken» gav full
uttelling! Sultne Mela-besøkende strømmet til MiRA-teltet
da Rupinder Kaur serverte sine hjemmebakte samosa
og ruller.

På scenen kom de skjulte talentene
vakker dans preget oppsetningen. H

Og ikke nok med det: Søndag
ettermiddag var det teaterframvisning av Melas kvinner – et stykke
instruktør Hannah Wozene Kvam
og seks unge jenter kun hadde hatt
tre dager på å forberede!
Her er noen av MiRA-Senterets
bilder fra det mangfoldige arrangementet:
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Full konsentrasjon på hennakurset. Det ble malt «tatoos»
og vakker håndpynt i alle tenkelige former og varianter.

Med øvelse og kreativitet kan man u
hennamønstre. Rutaba Butt dekore

002

- EN MøTEPLASS FOR ALLE

em. Nydelig sang og
r danser Merita Emini.

På teaterverkstedet var det mye latter, men også rom for
tårer. Teaterinstruktør og skuespiller Hannah Wozene Kvam
illustrerer følelsesmessig innlevelse for kursdeltagerne.

Jentene i teaterverkstedet ble inspirert til å komme med
egne kreative innspill i prosessen. Besmira Emini øver inn
sangen hun selv valgte å fremføre. I bakgrunnen lytter
Sapideh Sadeghi.

vikle nydelige
r hånden sin.

På Rådhusplassen var det barnas tur!
Kursdeltager Zairah Butt tilbød gratis hennadekorasjoner.

Mange barn benyttet seg av muligheten til å få nye, flotte
fletter. Halima Muridi i dyp konsentrasjon foran de vakre og
fargerike maleriene til Violet Polsangi som var en del av
utstillingen i MiRA-teltet.
MIRA-MAGASINET
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Henna

- fra plante til kunst

MiRA-Senteret samlet i forbindelse med Mela 2002 til hennakurs. Unge jenter var invitert til å pynte
på sine og senere barns hender, armer og føtter. Men først måtte de lære noen triks, og kursets
instruktør, Asma Butt, var inspirasjonskilde uten like.

va er nå henna, eller Mehndi,
som er den mest utbredte
betegnelsen utenfor Norges
grenser? Henna er en plante som
vokser og trives i tørt og varmt klima.
Bladene fra planten gir enten en
oransjerød eller rødbrun farge som i
dag brukes i Midtøsten og i mange
asiatiske land. Hennatradisjonen
kan dateres ﬂere tusen år tilbake og
ble brukt både i religiøs og mer verdslig sammenheng. Hår, hender og føtter ble vakkert dekorert før festligheter og symboliserte blant annet fruktbarhet. Spesielt var og er Mehndi en
viktig del av bryllupsritualene i
forskjellige land. Hender og føtter
blir prydet med skjønne motiver.
Disse motivene varierer fra land til
land, og ritualet blir utført på forskjellige måter.
I for eksempel Pakistan og India
kan de som utfører dette kunstverket
være profesjonelle, mens i for eksempel Tyrkia er den kunstneriske utførelsen mindre viktig. Henna blir
ofte påført brudens håndﬂate dagen
før bryllupet for å markere overgangsritualet fra jente til kvinne, og
for å markere brudens siste kveld
som ugift sammen med sine foreldre.
Mehndi blir ofte sett på som en
kunstform hvor kreativitet står sentralt. Det er ingen fasitsvar på hvordan motivet skal være, men noen mønstre kan gå igjen. Dette kan være lokale tradisjoner eller mønstre som
dominerer, men det er svært
sjelden at to motiver blir
helt like. Som sagt står kreativitet sentralt, og en stødig arm er en forutsetning
for godt resultat. Men frykt
ikke. Ferdiglagde motiver kan
limes på hånda og fylles med henna
slik at du kan få ønsket motiv.

Mehndi i Norge
I Vesten ble kvinner kjent med henna
som et alternativ til kosmetisk hårfarging. Siden hennaen i utgangspunktet er fri for kjemikaler, er dette en

Foto: Marie N. Seland

H

bra erstatning. Men som i mye annet
har man begynt å blande i kjemikaler,
først og fremst for å få ﬂere fargealternativer, men også for å oppnå hurtige
resultater. Dette kan lett fremkalle
allergiske reaksjoner. Vår anbefalning er å lese nøye på pakken og satse
på den opprinnelige fargen som er
oransjerød eller rødbrun. Har du lyst
hår, er det lurt å snakke med frisøren
din først. Hennaen sitter godt, og rødfargen kan bli intens.
For de av dere som vil øve på hender og føtter, men ikke har gjort dette
før, er det lurt å starte med blyant og
papir. Tegn hånden din på arket og øv
deg på å utforme mønstre før du setter i gang med å dekorere dine hender. Start med ett motiv og jobb deg
utover, da vil du ha større kontroll
over utviklingen av mønsteret. Mehndien kan du få kjøpt i innvandrerbutikker både i blandet og ublandet
form. Spør etter tube som er lett å
arbeide med. Får du ikke ferdigblandet henna i butikken, kan du kjøpe
pulver, blande det ut med vann og litt
olje (ca. en teskje), lage et kremmerhus av solid papir og sette i gang.
Fargen sitter i om lag to til tre uker,
og kvaliteten varierer avhengig av
hennaen du bruker.

For de av dere som gjenkjenner
metoden fra sydenturen, så stemmer
det. Hennamaling blir også deﬁnert
som ferietatovering. Kanskje er
Mehndi en god erstatning for de av
oss som ønsker oss tatovering, men
ikke helt tørr. Det er samtidig viktig
å huske på at denne tradisjonen har
utviklet seg over mange tusen år og
har dype røtter i mange tradisjoner.
Kvinner og jenter har i generasjoner
lært hverandre denne kunstformen
som er med på å markere glede, sorg
og skjønnhet. Kunstformen symboliserer mye mer enn vakre tegn, og
hvem vet, kanskje dekorerer ei ung
jente hendene dine med sine
drømmer og tanker?
AV MELTEM SAFAK LUNDSTEN
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jenter med minoritetsbakgrunn velger utradisjonelt

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

KVINNEN MED
MiRA-Magasinet møtte Dilsa Calimli, ei norsk-tyrkisk jente på
21 år som satser på en karriere innenfor musikk. Dilsa har sin
utdannelse innen klassisk ballett, men på grunn av dårlige
jobbmuligheter og en skade, måtte hun legge ballettskoene
på hyllen for en stund og heller finne frem artisten i seg.

Alle foto: Meltem Safak Lundsten
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BALLETTSKOENE OG

MIKROFONEN
n rastløs energifrik vil noen kanskje tenke om henne, men det må
til i denne bransjen. Velkommen
inn i en verden hvor vi ofte får innsyn i
det glamorøse livet, men altfor sjelden
veien som fører til nettopp dette. Vi får
møte en ung kvinne som er på vei inn i
stjernehimmelen, og de utfordringer,
gleder og problemer hun møter på.
Dilsa er yngste barn i en søskenﬂokk
på ﬁre. Mor og far er fra Tyrkia og kom til
Norge på 70- tallet. Hun er oppvokst i
rekkehus på Hellerud i Oslo og begynte
tidlig å ane at dansen måtte bli hennes
bane. – Jeg elsket å vise meg frem, sier
Dilsa og legger ikke skjul på at sjarm,
teknikk, evner og ikke minst selvtillit må
til for å nå frem i denne show-businessverdenen.
Dilsa begynte allerede som niåring på
Den Norske Operaen. Etter ungdomsskolen fortsatte hun på en videregående
skole som både kunne gi henne studiekompetanse og klassisk ballettutdannelse. Etter videregående skole reiste hun til
Madrid både for å ta videreutdannelse i
klassisk ballett, og for å realisere en drøm
hun lenge hadde hatt, nemlig å reise til
utlandet for å lære et nytt språk, og ikke
minst for å lære å leve i en annen kultur.
– Det er ingen hemmelighet at jobbutsiktene er dårlige i denne bransjen,
men jeg kunne ikke bare gi opp, fortsetter Dilsa. Hun har aldri angret på dette
valget senere.

E

MiRA-Magasinet: Vi hører ofte om hvor
tøft det er å få jobb og faktisk ha dans
eller musikk som sitt levebrød! Hvorfor
valgte du ikke et åtte til ﬁreyrke hvor du
var sikret god lønn og sikker jobb?
Dilsa ler. – Det var faktisk ikke før i
fjor at jeg i det hele tatt tenkte på å
begynne på Blindern. Hva skulle jeg der,
tenkte jeg, det var danser eller artist jeg
ville bli.
– Familien min var opptatt av at jeg

skulle få utvikle meg i den retning jeg
Jeg hadde inngått en avtale med meg
ønsket og det jeg behersket best. Jeg
selv om at jeg sluttet med dans hvis jeg
skrev låter og dikt og ville satse på å
ikke ﬁkk meg jobb innen jeg fylte 20 år.
utvikle det kunstneriske i meg. Yrker
En dansers karriere varer frem til den
som advokat eller lege var ikke noe alterdagen man fyller 40. Rett før jeg fylte 20
nativ for meg, selv om min mor kanskje
pådro jeg meg en skade som jeg visste
helst ville sett meg som advokat eller
ville koste meg to års arbeid for å nå dit
lege. Men, fortsetter Dilsa, hadde jeg
jeg i utgangspunket var. Det koster mye
ikke fått støtte hjemme ville jeg aldri
energi og ressurser, fortsetter Dilsa. – Du
kunnet bli danser. En
er aldri sikker på om du kan
niåring har ikke så
« Jeg elsket å vise meg være skadefri, og har du
mye hun skulle ha
noe annet å falle tilbafrem …og legger ikke skjul ikke
sagt i en slik sammenke på da, kan det være en
på at sjarm, teknikk, evner stor økonomisk belastning.
heng! De visste hvor
mye trening og tid som og ikke minst selvtillit må Du kan være målrettet, disimåtte til for å bli en
til for å nå frem i denne plinert og dyktig, men så
god danser og var
lenge du ikke har den kropshow-businessverdenen.» pen de mener er den perfekbekymret for at skolearbeid ikke ville bli
te dansers kropp, og det lille
prioritert. Det var ikke før 14-årsalderen
spesielle med sjarmen, er det vanskelig.
at vi begynte med hard trening, større
konkurranse og at prioritering ble et
MiRA-Senteret: Fordeler og ulemper ved
faktum. Venner og sosialt liv ble alltid
utdannelsen du har tatt?
nedprioritert.
– Det er utrolig gøy, du lærer å bli disiplinert og strukturert. Ikke minst lærer
MiRA-Magasinet: Det er mange jenter
du å utrykke deg gjennom kroppsspråk,
som velger musikk, dans, teater, men vi
og det er en sunn måte å trene på. Du
ser altfor sjeldent kvinner- og jenter med
gjør noe du har lyst til, nemlig å stå på
minoritetsbakgrunn på scenen! Er de
scenen. En av ulempene er at du alltid
ikke gode nok, eller er det andre faktorer
møter motgang og høye forventninger,
som spiller inn?
men man blir sterk av det. Hver dag
– Når det gjelder Norge er det avgreninneholder muligheten til å forbedre seg
sede muligheter som er en av grunnene.
og utrykke seg. En annen ulempe er at
Det er få jobber og mange som konkurredu har mye vondt, både fysisk og
rer om de samme jobbene. Når realiteten
psykisk, jeg gråt mye, forteller Dilsa.
er slik blir det til at man gir jobben til
– Konkurransen er tøff, man tenker ofte
den de vet hva står for, det kjente og
på at de andre er bedre enn deg og man
trygge slik at de vet hva de får. Den
føler seg ofte oversett.
andre kvinnen har noe annet å tilby, men
det er fortsatt noe ukjent, de tør ikke å
MiRA-Magasinet: Man må ha god selvtilprøve ut det nye og satse på henne.
lit for å gjennomføre et sceneshow, uansett om det er gjennom musikk eller dans?
MiRA-Senteret: Hva må en god danser ha
– Selvfølgelig, men selvtilliten kan du
med seg i sin bagasje for å nå til topps?
ikke bare få gjennom utdannelse. Det er
– Viljestyrke og en sterk kropp. Sistﬂere faktorer som spiller inn, og for mitt
nevnte er grunnen til at jeg har måttet
vedkommende er det familien som har
legge danseskoene på hylla for en stund.
spilt en stor rolle. Uten søstrene mine
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hadde jeg neppe hatt den selvtilliten
og selvfølelsen jeg har i dag.

kanskje noen setninger som må ﬁnpusses. Deretter går vi i studio. Det kan ta
opp til seks-sju timer. Bare det å «pitsje»
på en setning jeg aldri klarer å lese inn
riktig, kan ta lang tid. Dagene mine
varer ofte fra åtte til elleve om kvelden.
Slitsomt, men gøy!

MiRA-Magasinet: Du satser nå på å bli
artist. Hva slags utsikter og ønsker har
du for denne nye epoken?
– Å få platekontrakt, kommer det
spontant. – Å gi ut en CD og reise på
turne, og ikke minst å få folk til å høre på
MiRA-Magasinet: Er det ikke litt
mine tekster. Tekstene mine inneholder
skummelt for ei ung kvinne å gå gjennom
alltid noe som jeg synes er viktig å foretableringsfasen alene?
midle til folk.
– Jo, selvfølgelig. Spesielt den økonoUnder oppholdet i Madrid ble Dilsa
miske delen er skummel. Det står veldig
kontaktet av en produsent som var villig
mye penger på spill. Pr. dags dato har jeg
til å jobbe med henne. – De hadde hørt
ikke noe økonomisk ansvar, men så snart
meg synge og syntes jeg hadde bra stemjeg får manager eller agenter, krever de
me, samtidig så de min danserbakgrunn
også sitt. Produsentene krever sin del av
som et stort pluss, fortsetter Dilsa.
kaka, du skal jobbe for å få en god plate– Plutselig så jeg et lys i
kontrakt og den lønna du
tunnelen. Jeg kunne
«I Sverige er man flinke- faktisk fortjener. Det er vangjøre noe og samtidig få re til å satse på musikere skelig når du er 21 år og kanstøtte for å realisere
skje ikke har så mye livserfamed ikke-svensk bak- ring og ikke vet så mye om
drømmene mine. Hadde
jeg fortsatt med dans, til grunn. Man er ikke like hva som foregår innenfor
tross for skaden min og
tøffe i Norge, her venter bransjen. Jeg skriver aldri
de dårlige jobbmuligunder på noe før jeg har lest
man på ’bølgen‘.»
hetene, vet jeg at situanøye gjennom eller vist det
sjonene ville ha vært
til mine foreldre. På den
tøffere. Nå får jeg tilbud om gratis tid i
andre siden er det mye jeg må koordinestudio, gode tilbakemeldinger på
re, for eksempel har jeg nå fått eget band.
tekstene mine og de bakker meg opp.
Jeg må intervjue dem, vise dem demo,
løpe fra avtale til avtale. Ordne spilleMiRA-Magasinet: Beskriv en helt vanlig
lokaler og studio, alt ligger på mine skuldag for en artist i etableringsfasen?
dre nå. Hadde jeg hatt manager ville
– Artist og student, ler Dilsa. – Jeg går
dette vært enklere, men produsentene
på forelesninger på Blindern, det er et
kan ikke gjøre dette arbeidet! Dette er
fristed fra musikken. Deretter går jeg i
arbeid som må ordnes. Hvis jeg skal nå
studio og jobber med de låtene vi skal
mine mål, kan jeg ikke være sjenert eller
spille inn. Hvis vi skal begynne med en
tafatt, men tøff og frempå. Problemer
ny låt, må vi sette arr og rytmer og se på
som dukker opp må følges opp og løses.
tekstene. Er det en gammel låt, er det
Kunstnerisk sjel, tenker jeg, denne
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kvinnen er full av planer, og jeg er nysgjerrig på hvor hun henter inspirasjonen fra.
Inspirasjonskilden hennes er svarte
kvinner innenfor soulmusikken, får jeg
vite. Hun føler imidlertid at tilnærmingen til soul har glidd noe ut i USA. Noe
har gått tapt underveis, sier hun. Den
virkelig soul’en må tas mer vare på.
MiRA-Magasinet: Kommer du til å bruke
musikken din for noe du brenner for ute i
samfunnet?
– Selvfølgelig, jeg vil alltid jobbe mot
all slags undertrykking. Det er ikke nødvendigvis den undertrykkelsen som vi
daglig leser eller hører om, men all slags
undertrykkelse som det dessverre er mye
av i samfunnet. Jeg vil spesielt bidra med
noe for de usynlige eller de som blir oversett. Faktisk forsøker jeg å bidra med
min musikk allerede, det ligger der i
tekstene, man må bare høre etter.
MiRA-Magasinet: Hvordan synes du det
norske musikkmarkedet er pr. dags dato?
– Det ﬁnnes mye bra, men også mye
middelmådig. Jeg snakket nylig med en
musikkjournalist. Han var veldig opptatt
av at jeg har minoritetsbakgrunn. Han
syntes det er bra at ﬂere musikere med
minoritetsbakgrunn får muligheten i
Norge. I Sverige er man ﬂinkere til å
satse på musikere med ikke-svensk bakgrunn. Man er ikke like tøffe i Norge, her
venter man på «bølgen». Når den først er
der, kaster alle seg på den, og da er bransjen helt på knærne. Samtidig vil jeg
ikke bruke det at jeg har en annen bakgrunn for å nå frem, men min musikk og
mitt budskap.

MiRA-Magasinet: Trekker det glamorøse?
– Nei, først og fremst er det viktig for
meg å nå ut, bli kjent. Jeg vil bli tatt på
alvor på bakgrunn av stemme og produkt. Det glamorøse er bonusen, for jeg
er jo litt PR-kåt også. Det å komme på
forsiden av et blad, bli intervjuet i en
avis, gode terningkast og anmeldelser er
viktig det også, men det kommer først
hvis jeg kan bevise at jeg er god. Jeg
ønsker å leve av dette, og da må jeg tjene
penger også.
MiRA-Magasinet: Du går gjennom dette
med åpne øyne?
– Absolutt, jeg går daglig gjennom problemer allerede. Ingenting er gratis, og
man må slite for å nå sitt mål. Jeg føler
jeg har noen fortrinn allerede. Jeg kan
utrykke meg på scenen og bruke min tidligere utdannelse til å nå mine nye mål.
MiRA-Magasinet: Drømmeprosjektet?
Dilsa ler og korrigerer meg: – Drømmeprosjekter, sier hun. – Det begrenser
seg ikke til et konkret prosjekt, men heller ﬂere drømmer jeg vil oppnå. Først og
fremst er det å kunne dra på turné i de
byene jeg alltid har drømt om å reise til,
men ikke har hatt mulighet til å besøke.
Selvfølgelig med sponsorer som kan
gjøre denne drømmen virkelig. Det å nå
frem til publikum med de låtene som har
størst betydning og budskap, få publikum til å bli glade og få dem til å tenke.
Dansen har betydd mye for meg, og
jeg vil selvfølgelig ta denne erfaringen
videre i mine nye drømmer. Jeg fokuserer enormt nå, og ønsker virkelig å gjøre
det bra, avslutter Dilsa.

Som ung kvinne med flerkulturell
bakgrunn har jeg gjennom tidene
blitt diskutert i flere former og utallige fora. Flere ganger har diskusjonen
vært preget av splitt og hersk-taktikk
og dessverre også av hysteri. Et
fåtalls personer har talt på minoritetens vegne og laget fasitsvar på våre
behov og ønsker, og på hvordan vi
skal bli likestilte med våre norske
medsøstre. Beklageligvis gir fasitsvarene kun to alternativer: Enten må
vi bryte med familien og komme oss
vekk fra undertrykkende elementer
som preger vår hverdag, eller så forblir vi der vi er og oppdras eller
«hjernevaskes» til å følge i våre
mødres fotspor. Svært sjelden har
flerkulturelle barn og unge blitt definert som en ressurs for dette landet
og oppfordret til å ta vare på verdien
av det å være flerkulturell og
flerspråklig.
Mye har skjedd den siste tiden. Aldri
tidligere har jeg følt meg så annerledes og «problemifisert» som nå.
Aldri har jeg følt behov for å dyrke min
etniske bakgrunn i så stor grad og tilbringe mest mulig tid med min familie.
Aldri har det vært så vanskelig å reise
fra mitt andre hjemland, der jeg faktisk blir sett på som flerkulturell og
respektert for min kanskje litt sære
væremåte. For jeg er selvfølgelig preget av å være født og oppvokst her,
og det er ingen selvfølge at min virkelighet skal være riktig for dem. Dette
er noe jeg savner i mitt første hjemland. Nettopp det å kunne være
annerledes uten å bli påtvunget majoritetens virkelighet. Det var ikke lett å
vokse opp med to forskjellige virkeligheter som representerte totalt forskjellige normer og levesett. Det var
ingen som kunne støtte og veilede
oss på veien og fremheve verdien av
å vokse opp med flere kulturer og
språk som er positiv ressurs.
Polarisering
Vi representerer en ny generasjon
minoriteter, en ny generasjon kvinner
og unge jenter. Vi må kjempe en kamp
som gir oss samme rettigheter som
etnisk norske kvinner har, men vi krever nå aksept for å bruke flere metoder enn de to alternativene som blir
presentert for oss. Vi krever at flere
stemmer og meninger får komme

kommentar

Det tredje alternativ.
Veien vi må bygge selv.

frem, og at nyansene kan gi barn og
unge den tryggheten og oppfordringen som trengs for å kjempe sin sak.
Det er ikke om man er for norsk eller
for hjernevasket det bør dreie seg om.
Det er hvordan den nye generasjonen
skal kunne holde på og utvikle seg til
å bli likestilte borgere i dette landet.
Problemstillinger som tvangsekteskap og omskjæring er blitt temaer
som har bidratt til å polarisere debatten om minoriteter. Elendighet selger,
elendighet bidrar til en ensidig diskusjon om minoriteter og integrering i
det langstrakte Norge.
Språklig, kulturell og sosial utvikling av den nye generasjonen har
kommet helt i skyggen av de mer
populistiske diskusjonene som vi alle
har vært vitne til den siste tiden. Den
allerede eksisterende generasjonskløften er på vei til å bli uoverstigelig
for noen familier. La oss nå tenke på
hvordan vi skal veilede ungdommene
og deres foresatte for å forebygge
problemer. Det er nettopp forebyggende arbeid sammen med dialog og
inkludering som er metoden for å
bygge en vei der majoritetens og
minoritetenes verdigrunnlag og levesett kan utfylle hverandre slik at
ønsket om integrering oppnås.
Trygghet og selvtillit
Jeg har håp for denne generasjonen,
nettopp fordi de setter spørsmålstegn
ved egen livssituasjon. Unge jenter
etterlyser rollemodeller, de stiller seg
kritiske til både foreldregenerasjonens ønsker og storsamfunnets integreringsmetoder. De forsøker å
bygge den tredje veien der de kan
være seg selv uten å føle at det blir
stilt spørsmålstegn ved det. Andelen
unge jenter med minoritetsbakgrunn
øker på landets universiteter og høyskoler, og de entrer det politiske og
offentlige rom. De slår ned på alle
myter om den undertrykte og kuede
kvinnen som har sin plass på kjøkkenet. De representerer en ny generasjon kvinner som etterlyser sin plass i
det norske samfunnet slik at de kan
være med på å utvikle den tredje
veien. En vei de med sine ressurser
og sin bakgrunn kan utforme sin rolle
og posisjon og bli likeverdige borgere
av dette landet.
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Unni Wikans korstog mot feige politikere
og for et bedre menneskesyn

Illustrasjon: Everlyn Nicodemus

Fem år etter at Unni Wikan publiserte
boken «Mot en ny norsk underklasse»
holder hun foredrag om hvilke tanker hun
hadde med boken og reflekterer dessuten
over hvilke offentlige reaksjoner hun fikk i
kjølvannet av utgivelsen. Denne boken
mottok både innholdsmessig og fagmessig
en god del kritikk. Hun ble med rette
anklaget for rasisme basert på synsing
som ikke engang var vitenskapelig innpakket og kamuflert. I dag forsvarer eller
benekter ikke Wikan bokens innhold. Hun
mener fortsatt det hun skrev for fem år
siden. Derimot er hun opptatt av å
legitimere og forklare måten boken ble
skrevet på.
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Målsetningen med boken var ambisiøs og
storstilt. Hun ville forandre norsk innvandringspolitikk, og hun ville nå ut til FOLKET.
For å nå ut til folket, forklarer Wikan,
bestemte hun seg bevisst for å ikke bruke
en eneste fotnote, og mener med det at den
ikke skulle ha et akademisk særpreg. Med
dette poengterer hun bl.a. at hun ikke ville
bruke akademiske begrep som IDENTITET.
Hun hadde nemlig spurt sin mor og visse
andre om de forstod hva identitet er for
noe, og da verken Wikans mor eller de
andre kunne forklare begrepet identitet tilfredsstillende, utgikk hun fra at dette ordet
ville være for akademisk for FOLKET. «Ja,
der ser dere hvilket fall det er mellom oss
akademikere og folket», påpekte hun til den
akademiske forsamlingen rundt
seg. «Jeg var
nemlig beredt til å
kjøre folkelig»,
fortsatte hun. I tillegg til denne folkelige ansatsen
ville hun provosere, for det må
man jo for å
engasjere. I alle
fall om man
skal få FOLKET
til å våkne,
disse som kun
engasjeres av
fete overskrifter og sensasjoner, og
ikke av saklighet og vitenskapelig baserte
tekster. Wikan avsluttet argumentasjonen
ved å hevde at når hun så vil engasjere «så
setter jeg ting på spissen». Hva som menes
med å sette «ting på spissen» er ikke godt å
si, men vanligvis så innebærer det blant
annet å overdrive og å unnlate nyanser.
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Dette kan kanskje tillates når man vil fortelle en ekstra god historie på et kaffeslabberas, men det kan ikke forsvares av en professor i sosialantropologi som i tjenesten
uttaler seg om noe så sårbart og problematisk som etniske minoriteters levekår i
Norge. Det er da man som vitenskapsmenneske må være varsom med hvilke ord og
begreper som brukes, fordi vitenskapen
har makt og man sitter i posisjoner hvor
sosiale problemer defineres og konstrueres. Om ikke naturligvis det er slik at Unni
Wikan vet eksakt hva hun gjør.
Om underklassebegrepet hevder Wikan
at dette er problematisk da vi blant annet
ikke egentlig vet noe om innvandrernes
økonomiske situasjon. Vi vet bare hva DE
viser på ligningskontoret. Sosialhjelpsavhengighet behøver jo ikke bety at DE tjener
dårlig, og vi vet jo at mange investerer
penger i bedrifter i Pakistan. Blant alle kollektive betegnelser og konstruksjoner av
innvandrere som en kollektiv masse med
en statisk negativ kulturryggsekk, popper
det innimellom opp ord som «pakistanske
bedrifter», «muslimer» osv., hvor Unni
Wikan velger å være spesifikk ved for
eksempel å skille ut enkelte nasjonaliteter
ved å hevde at tyrkere, marokkanere og
pakistanere kommer mer til kort enn andre
i Norge. Men uansett nasjonalitet så
representerer de en kollektiv gruppe som
antageligvis ikke har rent mel i posen og
som parasitterer på den norske velferdsstaten med løgn og bedrageri. Jeg spør
Wikan om det ikke er et ganske utbredt
fenomen, spesielt blant de mest velstående i Norge, at vi ikke får vite hva de tjener,
og at det fins veldig rike mennesker i dette
landet som rett og slett ikke betaler for
gata de går på og som bruker ganske mye
penger på å investere i bedrifter i andre
land, men hun vil ikke gi meg noe svar på
dette.
Wikan pakker videre konsekvent in
foredraget sitt i betegnelser som «menneskeverd, menneskesyn, velferdskolonialisme», som summa summarum indikerer
at velferdssamfunnet fratar mennesker
menneskeverd ved å sy puter under armer
på individer vi naive nordmenn antar er
stakkarer osv. Wikan derimot viser oss et
bedre menneskesyn som innebærer at de
ikke er stakkarer, men skurker, og vi må
være på vakt mot «dem» fordi de vil verken
Norge eller sine barn eller kvinner noe
godt. Dette med morsmålsundervisning
fungerer for eksempel dårlig siden FORELDRENE får prestisje av å oppgi et fiktivt
morsmål istedenfor det reelle morsmålet.

Ikke bare lurer de oss nordmenn, men de
er dessuten mennesker som vil sine barn
vondt.
Å gå på sosialen er ikke et menneskeverdig liv, hevder Wikan. Nei, sikkert ikke,
om man der skal bli møtt som en snyltende
palasseier og med full mistenksomhet fra
sosialkontorets side. Å motta sosialhjelp er
en destruktiv politikk, hevder antropologen. «Workfare» er tingen, for da forplikter
flyktningene seg til å gå på norskkurs. «Det
er helt håpløst, familiene får alt i fanget
– de har blitt ødelagt som mennesker». De
kan ikke bare komme her fra krigsherjede
land med traumer fra krigsopplevelser,
forfølgelse, overgrep osv og bare tro at de
skal få. De må jo vise at de nå er villige til å
la seg integrere. De må jo bli norske, ellers
går det ikke.
Hele dette foredraget krydres av
Wikans «empiri» som karakteriseres av
«jeg kjenner en pakistansk familie som
bla-bla-bla, og en annen marokkaner som
mishandlet kona si». Eksemplene er like
representative som å benytte seg av
reportasjer fra Se & Hør, og dessuten
pinlige å være lytter til.
Til saken hører det med at foredraget
serveres ved et forskningsinstitutt på
beste vestkant. Naturligvis uten brune
mennesker til stede. Uken etter er jeg invitert til Antirasistisk Senter som holder hus i
Torggata i etasjen over Fattighuset. Kontrasten kan ikke bli større, men jeg befinner meg fortsatt i Oslo. Historiene som her
presenteres er foreldres bekymring og uro
for deres barn som i skolen diskrimineres
av lærere og elever, og som ofte opplever
å bli fysisk trakassert for deres hudfarge.
Det fortelles om barn som er sinte og fulle
av skam fordi de i Norge lærer at deres
etniske bakgrunn er annenrangs. De lærer
å betrakte sine foreldres tradisjoner og
væremåte som mindre verdt enn majoritetssamfunnets, og sliter med forakt både
for seg selv og alt de representerer. De får
lære at de må kunne norsk for å få seg
arbeid, men virkeligheten viser med tydelige tegn at arbeid i så fall handler om
vaske-, trikke- og restaurantbransjen. Når
man tenker på disse barnas liv og samtidig
våger å bruke uttrykk og fraser som «stille
krav», «velferdskolonialisme» og «fått alt
oppi henda». Det er da jeg lurer på hva
Wikan har sett og hørt når hun ivrig sammenfatter sine analyser. Og hvilket oppdrag er det hun har? Hun sier at hun er
bekymret for barna!
AV SIGNE YLVISAKER

TV-Norges store reality-satsing i høst var
Ungkaren. Hele konseptet spant rundt den
31 år gamle Alex Michael, en ung, kjekk og
velutdannet mann i beste giftealder. Hans
oppgave i løpet av syv episoder, er å finne
en passende kvinne han kan gifte seg og
dele livet sitt med. Han kan velge og vrake
mellom 25 vakre, single og gifteklare
damer som skal gjøre seg mest mulig
tiltrekkende for denne unge mannen som
er på frierfot.
Arrangerte ekteskap
Arrangerte ekteskap er en helt vanlig ekteskapsform i mange land. Formen varierer
kanskje noe, men ideen om å arrangere et
forhold er et velkjent fenomen i alle samfunn og samfunnslag. Å arrangere et ekteskap går ut på at noen som står deg nær
peker ut og legger forholdene til rette for at
to kandidater møtes, eller de veileder den
unge i jakten på ektefelle. I tradisjonelle
samfunn kan den som er med i prosessen
være mor, far eller en slektning. Her er det
flere faktorer som spiller inn. Kandidaten
må på flere plan passe inn i helheten, som
for eksempel i storfamilien og deres tradisjoner. Fornuft står sentralt gjennom hele
prosessen, men man er også opptatt av å
legge forholdene til rette for at de unge kan
møtes og snakke sammen, og på den
måten se om kjemien stemmer. Det er
ingen krise om det ikke blir noe bryllup på
første forsøk, flere kan fri, men kun en kandidat får «ja».
I moderne samfunn hvor økonomisk og
individuell frihet er en selvfølge, er jakten
på den store kjærligheten lagt til mer tilfeldige arenaer. Arrangørene er også mer tilfeldige, det kan være venner eller venners
venner, det kan være en kollega eller rett
og slett tilfeldige bekjentskaper. Fellestrekket er at det i løpet av noen år kan være
flere kandidater som blir presentert for
hverandre. Deres gjensidige utforskning
av hverandre er kanskje det som skiller det

tradisjonelle og moderne arrangementet.
For eksempel er det mer vanlig med samboerskap i den sistnevnte formen. Paret
kan dermed finne ut om de kan leve med
hverandre under samme tak. Det er imidlertid viktig å informere om at svært mange
ungdommer som kommer fra land der et
tradisjonelt ekteskapsarrangement er vanlig, ikke ønsker å leve i et samboerforhold
før ekteskap.
Finnes det noe fasitsvar på hvordan den
«moderne» prosessen er? Nei, men vår
mann, Alex, møter altså sine 25 kandidater
på en fest. Hvis vi ser på vår kandidat i et
mer tradisjonelt samfunn, vil han eller hun
bli presentert for eventuelle kandidater
som familien anser som en passende svigerdatter eller svigersønn, i noe mer
formelle settinger.
Vår drømmemann, Alex, tar i tur og
orden kvinnene ut på individuelle dater. De
fleste kvinnene som er plukket ut, er alle i
passende alder, har pene og rene utseender og ikke minst en utdannelsesbakgrunn
som vil glede de fleste svigerforeldre. Alex
skal nå bli kjent med jentene, men han må
også vrake noen til fordel for andre. Hvem
hjelper ham underveis? Venner, selvfølgelig! For i en av episodene får vi møte Alex
sine to nærmeste venner. De skal møte og
intervjue de gjenværende kandidatene,
slik at de kan avgjøre hvem som passer
best inn i deres eminente vennegjeng.
Noen av jentene må reise tomhendt hjem,
akkurat som noen av de tradisjonelle frierne må gjøre. Hva er det så som ligger til
grunn for at noen av kandidatene blir
avvist? For Alex er det kanskje kjemi, utseende, kommunikasjon, om hun passer inn i
hans idé om en fremtidig kone, i hans
familie eller vennekrets som er viktig. For vår tradisjonelle frier er
det… igjen kjemi, utseende,
kommunikasjon, om hun passer
inn i hans idé om en fremtidig
kone, i hans familie eller vennekrets som er grunnleggende
komponenter som må klaffe.
Senere i TV-showet tar kandidatene, som for øvrig er halvert og vel så
det, med seg Alex til sine foreldre. Slekt
og venner er samlet for denne begivenheten. Alex blir grillet, og målt. De må jo se
med hvem datteren kan bli smidd i hymnens lenker. Et eller to ord med i spillet har

de helt sikkert, akkurat som vår tradisjonelle frier som har med seg familien når han
skal fri til en av mange kandidater.
I løpet av denne prosessen er det
mange pikehjerter som blir knust. Alex har
skapt en konkurranse blant jentene, og de
som skjønner at de ikke har noen sjanse og
må pakke kofferten, skaper en ondskapsfull atmosfære. Tilbake til vår tradisjonelle
frier: han har kanskje en god utdannelse,
tilhører en bra familie, er kjekk og ikke
minst høflig, det vil si en passende svigersønn for mange familier. Klaffer ikke overnevnte faktorer, vil heller ikke han gå med
på arrangementet. Har jenta allerede et
smeltet hjerte og store gifteplaner, kan
skuffelsen være et faktum. I verste fall kan
nabojenta ende opp med frieren, tenk dere
bare det scenariet som kan dukke opp.
Hva er det som i utgangspunktet skiller
Alex og vår tradisjonelle frier? I mine øyne
lite. Alex er offer for den kommersielle bølgen som herjer vårt samfunn, mens vår tradisjonelle frier er offer for en dyp og mange
hundre år lang tradisjon som skal føre to
gode familier sammen, da med unge som
bindeledd. Til syvende og sist, ingen kan
garantere Alex evig lykke, og heller ikke
vår tradisjonelle frier. Det som forbauser
meg mest er likevel det store antall TVtittere som fulgte TV-Norges bidrag til
arrangerte ekteskap: Hele 196000 fulgte i
snitt hver episode, og gjennom dette ga de
også, direkte eller indirekte, sitt samtykke
til konseptet.

AV MELTEM SAFAK LUNDSTEN

Illustrasjon: Vera Silva

Man har i en årrekke diskutert arrangerte
ekteskap i lys av innvandrernes «barbariske» kultur og manglende ønske om
integrering. Dette «skriveriet» skal handle
om innvandrernes tradisjonelle form for
ekteskap, nemlig arrangert ekteskap, og
en mer kommersiell form for arrangert
ekteskap, nemlig reality-TV.

kommentar

Når TV-Norge
arrangerer et ekteskap…
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Nigger – The Strange Career of a Troublesome Word

– En viktig bok!
Det har foregått en intens debatt i Norge om
bruken av ordet nigger i lang tid. Mange har
ment at dette ordet er det mest fornærmende og undertrykkende ordet man kan bruke
overfor, og om, svarte mennesker. Det
afrikanske miljøet har reagert skarpt hver
gang ordet har dukket opp i en tekst, i
filmsammenheng eller andre steder.
Årsaken til at svarte mennesker har reagert
på n-ordet, som det vanligvis blir kalt, er
ordets historiske bakgrunn. I USA ble mennesker fra Afrika brakt inn som slaver, og de
opplevde mye trakassering på alle områder.
De hvite slaveeierne brukte også betegnelsen «nigger» for å degradere svarte mennesker. I starten av frigjørings- og borger-

rettighetsbevegelsens historie, kjempet
svarte mennesker for å fjerne språkuttrykk
som diskriminerte dem. En tidlig, men kraftig
reaksjon på dette ordet kom allerede i 1939
da David O. Selznick mottok hundrevis av
brev fra afroamerikanere som oppfordret
ham til å fjerne alle referanser til ordet nigger i hans kommende film Tatt av vinden. I
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utgangspunktet ønsket Selznick å løse problemet ved å sørge for at bare svarte mennesker brukte n-ordet i filmen, men da han
ble gjort oppmerksom på intensiteten i afroamerikanernes følelser, besluttet han å
forby ordet fullstendig i filmen.
Svarte mennesker har vunnet mange
seire etter dette for å få fjernet ordet fra
vokabularet. Randall Kennedys bok Nigger
– The Strange Career of a Troublesome
Word er et viktig bidrag til denne følelsesintense debatten som fortsetter i vår tid. Boka
er en historisk analyse av bruken av n-ordet
fra slaveriets tid da ordet kun ble brukt i
negativ sammenheng, til i dag, når ordet blir
brukt av artister, musikere og andre som
ønsker å omgjøre det til et positivt begrep.
Kennedy gir
eksempler på hvordan
vi knytter forskjellige
opplevelser og
meninger til begrepet,
og hvordan vi ser på
det fra ulike ståsteder.
I følge forfatteren
mener de som ønsker
å fjerne ordet fra vårt
vokabular at all bruk
av nigger er sårende
og galt, og at det burde
bli bannlyst av verdenssamfunnet. Han
beskriver dette med et
sitat fra Langston
Hughes, som i 1940 sa:
For fargede mennesker av alle klasser
er ordet nigger som en
rød klut for en okse.
Det spiller ingen rolle
om det brukes riktig
eller galt, ironisk eller
alvorlig, av nødvendighet eller for realismens skyld, eller kun
for humorens skyld.
Negere liker ikke ordet
i bøker, skuespill eller
andre steder, uansett om boka eller skuespillet er sympatisk i behandlingen av de
grunnleggende raseproblemene. Det er
nemlig slik at ordet nigger for oss fargede er
et samlet uttrykk for alle de bitre årene med
fornærmelser og slit i USA (s.161).
Kennedy mener at Hughes her overgeneraliserer problemstillingen. I følge forfatte-

ren reagerer ikke alle svarte på den måten
Hughes beskriver. Kennedy hevder også at
Hughes selv var positiv til romanen Nigger
Heaven, skrevet av Hughes’ venn Carl Van
Vechten, uten å kritisere tittelen på boka.
Hughes var også klar over at svarte bruker
n-ordet mye oftere når de er i sitt eget miljø.
I vår samtid er Bill Cosby en av dem som
angriper bruken av ordet nigger, også når
svarte bruker det selv. Cosby mener at
ordet, også fra artisters munn, skader og
sårer alle svarte. Han frykter at hvite folk vil
gjenoppleve en overlegenhet og få forsterket sine negative inntrykk av svarte mennesker når afroamerikanere i forskjellige
sammenhenger bruker n-ordet uten å vurdere konsekvensene. Kennedy mener at
Cosbys frykt skyldes antagelsen om at hvite,
særlig amerikanere, ofte mangler en dypere
historisk kunnskap som er nødvendig for å
forstå følelsene svarte amerikanere har i
forhold til ordet. På den annen side mener
Cosby at en del hvite mennesker ofte tar ting
så bokstavelig at de vil ha vanskeligheter
med å se ironien eller humoren i bruken av
n-ordet.
Forfatteren mener at uansett hvordan
debatter utvikler seg til daglig, er det mange
svarte som har tatt ordet nigger tilbake og
forandret det til et positivt begrep. Det er
viktig for hvite folk å være følsomme og lytte
til svarte mennesker og deres begrunnelser
for ikke å bruke n-ordet i alle sammenhenger. Kennedy poengterer også at svarte,
i likhet med andre undertrykte grupper som
kvinner eller homofile og lesbiske, til en viss
grad har tatt ordet tilbake, og bruker det
ironisk. Boka er veldig nyttig lesning for å
klargjøre de følelsesmessige og politiske
implikasjonene av ordet «nigger», både
historisk og i vår samtid. Boka drøfter også
dette ordet i relasjon til ytringsfrihet, til å
forby bruk av rasistiske uttrykk, språklig
frihet, i forhold til rettsapparatet, i bruk på
scenen, politisk bruk og misbruk av ordet.
Boka er sterkt anbefalt som oppslagsbok,
og som et viktig bidrag i forståelsen av
debatten også i Norge.
AV FAKHRA SALIMI

Nigger – The Strange Career
of a Troublesome Word
Randall Kennedy
Pantheon books, New York, 2002

– en ny bok med ny vinkling
Det finnes i dag svært mye litteratur om
situasjonen til muslimske kvinner rundt
om i verden. Det er allikevel vanskelig å
finne bøker om livene til flere tusen muslimske kvinner som bor i vestlige land. Vi
gleder oss derfor over utgivelsen til Anne
Sofie Roald: Women in Islam
– The Western Experience.
Boka er skrevet fra Anne Sofie Roalds
eget ståstedet som praktiserende muslimsk kvinne fra et nordisk land. Kvinner i
islam presenteres som et forskningsarbeid
og henter flere referanser fra tekster i
Koranen, den hellige boka for muslimer. Vi
finner nye tolkningsmuligheter om likestilling av kvinner i en religiøs sammenheng
som passer for vår tid. Boka
tar opp mange viktige
temaer, som kjønnsrelasjoner mellom menn og kvinner, kvinnelig kjønnslemlestelse, muslimske kleskoder for kvinner, skilsmisse og omsorg for barn.
Roald prøver også å problematisere identitetsbegrepet i forhold til religion
og drøfter hvordan mennesker former sin identitet mellom andre kulturer
og religioner.
Anne Sofie Roald presenterer blant annet to interessante studier i boka: En fra Pakistan hvor flertallet av
befolkningen er muslimer og islam er
statsreligion, og den andre fra Malaysia
hvor muslimer er i minoritetsposisjon. I
følge Roald blir den muslimske identiteten i
Malaysia formet av at islam er en av de
mindre religionene, i motsetning til kristendom eller hinduisme. Bruken av de synlige
religiøse symboler blir derfor viktige
uttrykk for å forme og synliggjøre identitet
og livsstil til mange muslimer. Å bruke
hodeplagg og andre antrekk som kan
assosieres med religion, blir et svært viktig
markeringsuttrykk. I Pakistan derimot,
hvor majoriteten av befolkningen er muslimer, brukes den islamske identiteten og
symboler kun i begrenset grad for å definere folks hverdagsliv. Den religiøse
utdannelsen, for eksempel, har heller ikke
samme betydning i Pakistan som i Malaysia, og folk flest i Pakistan foretrekker
sekulær utdanning fremfor religiøs. Med
andre ord kan vi si at der muslimer er i fler-
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tall, og islam er den dominerende religion,
har ikke religionen like stor betydning i
oppbyggingen av en muslimsk identitet
fordi islam som religion er en del av livet
som noe naturlig, uten at menneskene
søker etter spesielle måter å uttrykke den
på.
Roald gir et eksempel fra en samtale
med en religiøs lærer i Pakistan for å illustre sin påstand: «Jeg forsøker å ha et
islamsk preg på læringen i skolen. Men –
jeg kan ikke si dette for høyt. Pakistanere
er ikke avvisende til islamsk læring, siden
islam er deres elskede religion, men når
det gjelder formell utdanning (i skoler eller
universiteter) ser det ut som om de stoler
mer på vanlige skoler (som ofte er sekulære) enn på de religiøse.
Dette er sannsynligvis et
resultat av den britiske
kolonialismen, som mente
at alt britisk var overlegent. Hvis jeg fortalte foreldrene at jeg ønsket å fokusere på islamsk undervisning, ville de ta barna ut av
skolen.»
I følge forfatteren er
identitet et uttrykk for egenart eller opposisjon, og noe
som blir formet i kontrast til
andre religioner eller kulturer. Boka ser også på hvordan forskjellige samfunn
definerer seg selv i forhold til majoritetsog minoritetsrelasjoner. I samhandlinger
samfunnene i mellom defineres identitetene i hovedsak gjennom stereotypier,
mener forfatteren.
Identiteten kan også endres avhengig
av forholdene rundt en person. Roald gir
som eksempel det faktum at en muslimsk
kvinne når hun er hjemme kan definere
seg selv som mor, datter eller søster. Men
når hun er utendørs, kan hun som innvandrer fra et muslimsk land understreke sin
identitet som en muslimsk kvinne.
Boka Women in Islam – The Western
Experience er et viktig faglig innspill i forståelsen av kvinners posisjon i samtidens
islam.

AV FAKHRA SALIMI

Women in Islam
– The Western Experience
Anne Sofie Roald
Routledge, London & New York, 2001
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aktivitetskalender

Skolekampanje
MiRA-Senteret satser på å videreutvikle innsatsen for
minoritetsjenter og møte dem der de ferdes til daglig.
Gjennom filmvising, foredrag og workshops ønsker vi i
samhandling med jentene å fremme tankevirksomhet
som vil være til nytte i deres hverdag. Kommunikasjon,
likestilling, identitet og generasjonskonflikter er temaer
vi gjennom dialog, diskusjon og lek ønsker å ta opp, og
sammen med elever med forskjellig bakgrunn fremme
økt forståelse mellom majoritetsungdom og minoritetsungdom. Opplegget varer i to skoletimer, er tilrettelagt
for 9.–10. klasse og videregående skole. Skolekampanjens innhold er pedagogisk og samfunnsfaglig tilrettelagt. Ta kontakt med oss på telefon 22 11 69 20 eller
ungejenter@mirasenteret.no
Jentegruppa La meg snakke
MiRA-Senteret har en nettverksgruppe for unge jenter
hvor målet er å tilby unge minoritetsjenter et sted der
de kan definere sin egen virkelighet, samt delta i aktiviteter etter ønske og interesse. Gruppa består av
minoritetsjenter med forskjellige bakgrunn i alderen
13–26 år. Noen av jentene er studenter, andre jobber.
Aktiviteter er blant annet stimuligames, diskusjonsgrupper og artikkelskriving til MiRA-Magasinet. Vi har
også individuell veiledning og rådgivning. Vi har selvfølgelig taushetsplikt! I høst arrangerte jentene selv
temakvelder som var åpne for alle interesserte. Det vil
de også gjøre våren 2003, noe det vil bli sendt ut
informasjon om seinere. Jentegruppa har også en
plakat rettet mot unge jenter med minoritetsbakgrunn.
Plakaten gir informasjon om rettigheter, og om MiRASenterets tilbud til unge jenter. Den kan bestilles gratis
fra MiRA-Senteret. Vår ungdomskoordinator treffes på
22 11 69 20 og ungejenter@mirasenteret.no
Dansekurs
MiRA-Senteret arrangerte denne høsten dansekurs for
innvandrer- og flyktningkvinner og -jenter. Målet med
kurset er at kvinner med ulike bakgrunn skal komme
sammen for fysisk og sosialt samvær. Dansekurset, som
var egyptisk magedans, har vært svært populært, og vi
har derfor lyst til å arrangere et dansekurs igjen våren
2003, både for nye og gamle deltakere. Kunne du tenke
deg å delta, kan du melde din interesse allerede nå, så
får du tilsendt mer informasjon når programmet er klart.
Samtalegrupper
MiRA-Senteret har nå gående jevnlige samtalegrupper,
blant annet for skilte eller separerte minoritetskvinner.
Gruppene bidrar med hjelp til selvhjelp og knytter
nettverk samtidig som de utvikler deltakernes egne
sosiale nettverk. Kvinnene i samtalegruppene har også
aktiviteter som filmvisninger, turer til utstillinger og
deltakelse på forskjellige arrangementer. Ønsker du
å delta i samtalegruppene, ta kontakt med oss på
krisehjelp@mirasenteret.no eller på telefon 22 11 69 20.

Internett
Har du besøkt våre nye Internett-sider? Her har
vi mye informasjon om forskjellige temaer og
aktiviteter, samt bestillingsskjema for rapporter,
magasiner og annet: www.mirasenteret.no
For mer informasjon, kontakt
MiRA-Senteret på telefon 22 11 69 20
eller e-post post@mirasenteret.no
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Kokila – mellom barken og veden

anmeldelse

Når det må inn
med teskje…
Det var lang kø for å sikre seg billett og
stappfulle lokaler, og spenningen var til å ta
og føle på. På forhånd hadde alle landets
store aviser laget sak om dette stykket, og
forventningene var derfor høye.
I likhet med mange andre var det første
som slo meg følgende: Fantastisk, endelig skal
skuespillere med
minoritetsbakgrunn få entre
scenen! Endelig
skal kvinner fra alle
verdens hjørner få
spille hovedrollen,
svarte kvinner skal
vise hva de kan også
på scenen. Kokilas
skuespillere har alle
minoritetsbakgrunn,
én er adoptert fra
Bangladesh, to har
bakgrunn fra India, én
har kurdisk bakgrunn,
ei er fra Pakistan og ei er svensk-etiopisk.
En spennende sammensetning, tenker vi,

som er helt uvitne om at det er nettopp
dette det skal handle om.
Kokila – mellom barken og veden handler om seks kvinner og deres liv som minoritetskvinner i Vesten. Egentlig handler forestillingen rett og slett om dem selv, en slags
åpenbaring, forflytning av sfærer der egne
erfaringer fortelles og deles med publikum.
Teaterscenen brukes dermed til det
samme som media er blitt brukt til når en
skal snakke om kvinner og jenter
med minoritetsbakgrunn: Fortell om
deg selv, del dine erfaringer om
hvordan det er å leve mellom to kulturer, men vær personlig, kle helst
av deg både i direkte og billedlig
forstand.
Betegnelsen
«skuespiller» er noe
overdrevet i dette
stykket. Kvinnene
spiller ingen roller,
de er seg selv. Helt
og holdent forteller
de om alt fra prosessen med å bli adoptert, å være den første skilte
pakistanske kvinnen i Norge til
hvordan det er å være en mystisk, sterk
minoritetskvinne. Jeg hadde vel egentlig

foretrukket å se dem spille hverandre, noe
mer utfordrende for publikum, da helst uten
stolleken som dominerte forestillingens
fem første minutter.
Mange av skuespillerne er absolutt
gode. Det er også hovedgrunnen til at stykket i det hele tatt er verdt å få med seg.
Samtidig bekreftet en av tilskuerne på vei ut
etter forestillingen mine antagelser med
følgende uttalelse: «Jeg visste ikke at de
følte det slik, jeg ble så rørt av alle de sterke
historiene». Igjen er det bekreftet: De må ha
det inn med teskje, og vi gir dem gjerne det.
Ingen av barrierene skuespillere med
minoritetsbakgrunn møter i teaterbransjen
er utfordret med dette oppsettet. Svarte
spiller svarte, og hvite spiller hvite. Jeg har
fortsatt til gode å se en eller flere av disse
kvinnene stå på scenen på Riksteateret og
spille enmannsoppsettet om livet til heilnorske Sigrid Undset. For de har absolutt forutsetning for det, det er det ingen tvil om.
AV MELTEM SAFAK LUNDSTEN

Kokila – mellom barken og veden
Susan Badrkhan, Neeru Agarwal, Urmila
Berg Domås, Bibi Razia, Lavleen Kaur
og Sandra Sjasmin Lindstrøm
Regi: Juni Dahr og Tonje Gotschalksen

anmeldelse

Jubel på sigøynerfestivalen
Trampeklappene og den øredøvende jubelen må ha krysset Akerselva og
spredt seg ut over store deler av Grünerløkka da den fjerde internasjonale
sigøynerfestivalen ble arrangert i Kulturkirka Jakob fredag 6. og lørdag 7.
september. For maken til stemning må man garantert lete lenge etter. På
menyen stod artister fra Finland, Russland, Frankrike, Romania og Ukraina,
foruten arrangøren sjøl, Raya Bielenberg, med eget band bestående av
familiemedlemmer fra Norge og Sverige.
Raya and her Gipsy Legasy åpnet showet, og noe nærmere en pangåpning
kommer man neppe. Norges livligste oldemor ankom som en diva i glitrende
kjole og høyhælte sko. Skoene ble imidlertid raskt kassert, for Rayas følelsesladede sang og energiske dans lot seg bedre gjennomføre barbeint. Etter
publikums reaksjon å dømme er det neppe misvisende å betegne artisten
som en «levende legende».
Jeg var sannsynligvis ikke den eneste som etter åpningsnummeret trodde alle nye innslag ville bli en nedtur. Heldigvis tok jeg feil. I et svært variert
program avløste det ene glansnummeret det neste. Dersom du gikk glipp av
denne kulturbegivenheten, er det derfor bare en ting å si: Få med deg neste
års festival! Da er det attpåtil femårsjubileum med nye artister og, ifølge
Raya, også andre nye overraskelser.
AV MARIE N. SELAND
Foto: Marie N. Seland
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Tilhørighetens mange former

Unge muslimer i Norge

pressemelding

en fremmed
En fremmed har fått mitt hjerte til å gløde
I stillheten talte øynene
hjertet banket så høyt
frykten ﬁkk meg til å rygge
ingen oppdaget noe
Jeg lengter etter de dype øynene
som jeg druknet i
Lenge sitter jeg oppe om natten
i et håp om at håpet ikke forlater meg
Jeg vil være den eneste i ditt liv
du har alltid vært den eneste
forelskelse er narkose
siden har jeg ikke tenkt på noe annet enn deg
Lenger når ikke tankene…

I Tilhørighetens mange former. Unge muslimer i Norge går
Christine M. Jacobsen inn på et tema som stadig blir mer og mer
aktuelt i Norge (og i andre vestlige land).
Hvordan oppfatter de unge, annengenerasjonsinnvandrerne, «den
nye generasjon», som Jacobsen kaller dem, sin egen identitet og
kulturelle bakgrunn i sitt hjemland, som i dette tilfellet er i Norge?
Hvilke konflikter fører det med seg å ha en muslimsk familiebakgrunn, tradisjonsbundne foreldre og en slekt som ofte framholder
de tradisjonelle muslimske holdningene som de eneste riktige?
Christine M. Jacobsen har samtalt med en rekke unge muslimer
som bor i Norge. Flere av disse ungdommene kjenner ikke noe
annet fedreland enn Norge, og har et svært distansert forhold til
sine foreldres og besteforeldres muslimske tradisjoner. De unge
norske muslimene er en gruppe som er med å omdefinere den
muslimske tradisjonen og det som forbindes med en muslimsk
levemåte. I vestlige klær, med vestlige interesser og ønsker for
framtida si, bryter mange av dem sterkt med de tankene familien
deres har om framtida deres.
Christine M. Jacobsen er cand. polit i sosialantropologi ved
Universitetet i Bergen, og har i samarbeid med Norges Forskningsråds IMER-program (Internasjonal Migrasjon og Etniske
Relasjoner) utarbeidet denne boken.
Tilhørighetens mange former er et viktig bidrag til arbeidet med
å forstå og integrere våre «nye» landsmenn. Boken belyser
sentrale spørsmål og interessante tema som har stor betydning i
en ung muslimsk hverdag.

av Navida Saddique

Illustrasjon: Vera Silva

PRESSEMELDING FRA UNIPAX FORLAG

Tilhørighetens mange former. Unge muslimer i Norge.
Christine M. Jacobsen
Unipax, 2002
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Unge jenters helse i sentrum

Aktuelle publikasjoner fra MiRA-Senteret

Har du noen spørsmål vedrørende prevensjon, seksualitet,
omskjæring av kvinner, eller vil du delta på MiRASenterets aktiviteter rettet mot unge jenter? Da kan du
ringe MiRA-Senteret på 22 11 69 20 eller sende en e-post til
ungejenter@mirasenteret.no. Vi har taushetsplikt!

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

Ved siden av våre faste aktiviteter rettet mot minoritetsjenter, har MiRA-Senteret nå utvidet vårt tilbud 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 nettverksarbeid og informasjonsvirksomhet, krisehjelp og rådgivning og skolekampanjen kunnet kartlegge et enormt spekter av helsemessige problemer og spørsmål som jenter og kvinner med
minoritetsbakgrunn 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.

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

Besøk våre nye Internett-sider: www.mirasenteret.no

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

Navn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

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

Resource Centre for Black, Immigrant and Refugee Women
The aim of The MiRA Centre is to promote equality for black, immigrant and refugee women in Norway.
We try to increase awareness about the specific conditions that often determine the life quality of minority women.
Through well-established legal and social services, information and networking, The MiRA Centre tries to
strengthen immigrant and refugee women’s position in society. The MiRA Centre is also a place for selforganisation and has created a space for minority women to define their own realities.
THE MIRA CENTRE OFFERS:
Legal assistance and counselling
The MiRA Centre gives assistance on legal
and social matters to immigrant and refugee
women as well as young girls with minority
backgrounds. These matters may include economical or marital problems, questions of
immigration, legislation and deportations or
conflict within the family.
Networking
The MiRA Resource Centre is the only networking organisation for minority women on
a national and Nordic level. The centre
frequently arranges seminars and conferences for women and young girls where they
discuss the issues related to their current
socio-economic, political and cultural situation. If you wish to be a part of MiRA’s network
or participate in any of the various activities
organised by MiRA, please do not hesitate in
contacting us. The MiRA Centre is also a meeting-place for young girls, and has a networkgroup of young girls. They arrange meetings

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

ses to interested institutions, organisations
and others on crucial issues of which they
have specific knowledge and experience.
The background for The MiRA Centre is,
thus, to give an increased number of women
the force and opportunity to participate in
social debate, and so give them a stronger
role in the forming and development of the
society of which they are an integral part.
Despite the limited economic and human
resources we possess, we want MiRA to be
an organisation dedicated to building bridges
between individuals, groups and institutions in
the society, for the improvement of possibilities and living conditions of immigrant
women living in Norway.
If you want more information,
or if you need our help
– can call us on weekdays on 22 11 69 20
or write to us at MiRA-Senteret,
Postboks 1749 Vika, 0121 Oslo, or e-mail:
post@mirasenteret.no

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

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 minoritetsbakgrunn. Boka er også et viktig bidrag til synliggjøringen av innvandrer- og
flyktningkvinners aktive deltakelse i de nordiske samfunn.
MiRAs publikasjoner kan bestilles via våre Internett-sider www.mirasenteret.no eller telefon 22 11 69 20.
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