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D e siste seks månedene har endret
verdenshistorien raskt. Verdens-
samfunnet er blitt delt i synet på

krig, og FNs rolle som en troverdig
aktør for å opprettholde verdensfreden
er betydelig svekket. Her hjemme har
den sittende regjering blitt presset til å
forandre sin positive holdning til en
USA-ledet invasjon av Irak, etter at
mer enn 100000 mennesker landet
over deltok i en historisk mønstring
mot krig. Vår kvinnelige forsvars-
minister har derimot vist en sterk iver
etter å sende norske tropper og krigsfly
til andre deler av verden, hvor de skal
bistå USA i bombingen av uskyldige
mennesker. Denne iveren brenner alle
illusjoner om at kvinner i maktposisjo-
ner i større grad enn menn fremstår
som fredselskende og aktive beskytte-
re av kvinnelige verdier. Muslimers og
svarte minoriteters liv i Vesten er
blitt vanskeligere, og mennesker som
går aktivt ut mot krigen i USA og
Europa risikerer å bli overvåket.
Innvandringslovgivningen blir ytter-
ligere strammet inn, og den personlige
sikkerheten til ikke-hvite mennesker
er truet.

På lokalt plan dukker debatten om
innvandrerkvinners likestilling opp
når mediene ikke har sensasjoner å
melde fra krigsområdene. Det er
spesielt én sak det er verdt å gi plass
til: I slutten av april og begynnelsen av
mai pågikk en rettssak mot en mann
som har drept sin afghanske kone.
Kvinnen ble skutt ned og drept utenfor
tinghuset da hun skulle delta i barne-
fordelingssaken mellom henne og
mannen. Ektemannen hadde gjennom
en årrekke mishandlet henne fysisk og
psykisk. Mediene gav en utførlig
beskrivelse av saken da drapet skjedde
i 2002, det samme gjør de nå når
drapssaken er kommet for retten.
Forsvarsadvokaten har tatt kultur-
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argumenter aktivt i bruk for å bevise
at hans klient er uskyldig. Han
hevder at ektemannen var voldelig
mot og drepte sin kone fordi hun som
kvinne ikke levde opp til forventnin-
gene i den afghanske kulturen.
Implisitt prøver han å gjøre et poeng
ut av at den afghanske kulturen ikke
tillater at kvinner er påståelige eller
protesterer mot mannen innenfor
ekteskapets rammer. Ifølge ham er
«Shamsi en streng afghaner – ingen
‘afghaner light’» (Dagbladet 30. april
2003). Han har også blant annet kalt
inn sosialantropolog Unni Wikan
som vitne. Wikan anses som ekspert
på kulturer som den afghanske, og
hun har ved flere anledninger, både
i mediene og i ulike rettssaker,
argumentert for at ektemenns drap
på sine kvinner må anses som kultu-
relle og religiøse fenomener som et
resultat av at kvinnene har svertet
sin muslimske families ære.

Jeg lurer på hvor lenge vi skal fort-
sette å skylde på kulturen når selv-
stendige kvinner fra land utenfor
Europa blir myrdet? Hvis konedrap
er et kulturelt fenomen, hvorfor ikke
definere alle drap på kvinner, i Østen
og Vesten, som kulturelle drap?
Det er jo selve mannskulturen som
står bak undertrykkingen og ned-
verdigelsen av kvinner. Har kvinners
frigjøringskamp redusert omfanget
av menns vold mot eller drap på
kvinner i Norge? Er det slik at når
forsvarsadvokaten legger så stor vekt
på kulturelle årsaksforklaringer, så
aksepterer vi at tiltalte får redusert
straff? Ville det ikke da være rett-
ferdig å bruke samme argumentasjon
også på vegne av norske menn som
har drept sine koner, slik at de også
kan få redusert straff? For hvorfor
skal de bli straffet hardere enn andre
menn når de selv er offer for en

patriarkalsk kultur som definerer
bestemte roller for menn og andre for
kvinner? 

Jeg vil påstå at Shamsi var en
streng mann – ingen «mann light»
som mange norske menn kanskje er
– og han ble krenket på et av sine
mest sårbare punkter, nemlig sin
mannlighet. For å beholde sin mann-
lighet må menn kunne betrakte
kvinner som sin eiendom og ha full
kontroll over dem. 

Jeg håper det norske retts-
systemet ikke blir blendet av kultur-
argumentene og dermed tillater at de
er med på å rettferdiggjøre drap på
kvinner. Et rettferdig rettssystem
må gi en dom på basis av bevis som
blir presentert av begge parter
i saken.

I dette nummeret av MiRA-
Magasinet har vi fokusert på krigen
i Irak og hvordan den oppleves av
forskjellige minoritetskvinner og
unge jenter. I disse vanskelige tider
håper jeg vi ikke mister våre felles
visjoner og vårt samhold som baserer
seg på universelle menneskerettig-
heter for menn og kvinner, svarte
og hvite.
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«Jeg lurer på hvor lenge vi skal fortsette
å skylde på kulturen når selvstendige kvinner

fra land utenfor Europa blir myrdet?»
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M iRA-Magasinet møtte de tre
kvinnene for å snakke om
hvordan krigen som raste

i Irak for noen måneder siden inn-
virket på deres hverdagsliv, og om
den har fremkalt minner fra krigen
de selv flyktet fra. De fortalte også
litt om hvordan de opplevde krigen
i hjemlandet.

Mariam: Jeg er fra Basra og har
bodd i Bagdad i fem år av mitt liv,
men søstrene mine er kuwaitiske
statsborgere. Jeg var på besøk hos
dem da Irak invaderte Kuwait.
Jeg reiste fra Bagdad til Kuwait i
juli 1990. Ti dager seinere ble landet
invadert. 

Jeg har opplevd to kriger, Kuwait-
krigen og den omlag ni år lange
krigen mellom Iran og Irak. Kuwait-
krigen kan ikke sammenlignes med
Iran-Irak-krigen. Gulfkrigen var
egentlig ingen krig. Allerede én dag
før de allierte startet sitt angrep på
Irak, hadde de irakiske styrkene
forlatt Kuwait. Da jeg var der, ble det
ikke sluppet bomber. I krigen mellom
Iran og Irak var det annerledes.
I løpet av en eneste natt slapp Iran
460 bomber over Irak. Vi hadde det
svært vanskelig på den tiden. Jeg
fødte et barn i 1984. Datteren min ble
født midt under en bombetokt som
varte i flere dager. Mannen min var

i Kuwait, mens jeg og barna bodde
i grensebyen Basra. Heldigvis er
familien min nært knyttet til hver-
andre, og et familiemedlem ringte og
tilbød seg å frakte meg og barna til
Umm Kasr hvor det er trygt. 

I 1986 flyttet jeg og familien til
Bagdad, og der bodde jeg frem til
1990 da jeg reiste til Kuwait. I 1992
kom jeg som FN-flyktning til Norge
sammen med familien min. 

Emira: Jeg kommer fra en liten by
i Bosnia som heter Prijedor. Balkan-
området har gjennom historien hatt
en svært sammensatt befolkning.
Det har vært vanlig at personer fra
ulike grupper giftet seg med hver-
andre, var gode venner eller naboer.
Under krigen ble man presset til å
velge side. På den måten ble familier
og venner splittet. Jeg opplevde at jeg
ikke kunne hilse på gamle venner, for
jeg visste ikke hvordan de ville
reagere. Samtidig var folk flest redde
for hva de kunne fortelle hverandre,
alle måtte være forsiktige med hva de
sa høyt. Man kunne oppleve at
naboer og venner fant opp historier
om en for å beskytte seg selv. 

Under krigen i Bosnia ble folk
drept, torturert og voldtatt. Jeg
mistet broren min. Krig i seg selv gir
store bekymringer. Vonde tanker
presser seg på, dag og natt, og man

vet ikke hvordan man skal bli kvitt
dem. Tankene har fulgt meg også
etter at jeg kom til Norge.

Da vi kom til Norge var vi hele
tiden under hardt press. Vi hørte om
situasjonen i Bosnia på nyhetene, og
vi prøvde å få kontakt med familien
vår uten å lykkes. Det var ganske
tøft. Den første tiden ønsket vi bare
at krigen skulle ta slutt, slik at vi
kunne reise tilbake. 

Maka: Fra jeg var ganske ung var
jeg opptatt av å jobbe for demokrati
og rettigheter i ulike organisasjoner.
I 1976 fikk Somalia et sosialistisk
parti, og under dette partiet oppstod
også sosiale organisasjoner. Da sosia-
listpartiet dannet parlament i 1980,
var jeg en av flere kvinnerepresen-
tanter fra organisasjonslivet som
kom inn. Jeg jobbet i avdelingen for
sosiale saker, blant annet med rettig-
heter knyttet til utdannelse og helse.
Jeg satt i parlamentet i ti år, til 1990. 

Fra 1980 og fremover ble klanmen-
taliteten i Somalia stadig sterkere.
Det var statlig politikk å bruke klan-
tilhørighet for å sette grupper opp
mot hverandre. I parlamentet fantes
ulike fraksjoner, både konservative
og mer ekstreme grupper. Vi som
hadde en drøm om å innføre demo-
krati, måtte kjempe mot klan-
systemet. I parlamentet var vi en

KRIG
MiRA-Magasinet har møtt tre
kvinner med bakgrunn fra tre
forskjellige land og med ulik historie.
En ting har de likevel felles: 
DE HAR FLYKTET FRA ET LAND I KRIG!
Foto: Marie N. Seland

å flykte fra en



EMIRA ZUBOVIC er opprinnelig fra Bosnia og er i dag leder i den
bosniske kvinnegruppa Nett BK. Som  23-åring kom hun til Norge som
flyktning sammen med datteren sin på 2,5 år. 
Hun flyktet fra krigen som brøt ut i Bosnia-Hercegovina da serberne satte inn
et militært angrep for å ta makten i landet i 1992. Hun flyktet via Kroatia hvor

hun fikk vite at mannen, som satt i konsentrasjonsleir, var i live. I dag bor
hun i Oslo sammen med mann og to barn.

MARIAM AL-KANAANI
er opprinnelig fra Basra i Irak. Hun har
opplevd både krigen mellom Iran og Irak
i 1980–1988 og gulfkrigen i 1991. 
Da irakiske tropper invaderte Kuwait i 1990, var hun tilfel-
digvis på besøk hos sine søstre i Kuwait. Hun vendte aldri
tilbake til Irak. I 1992 kom hun til Norge som FN-flyktning
sammen med mann og fem barn. I dag driver hun sin egen
frisørsalong og Kleopatras bad i Storgata. 

MAKA MOALLIM er født og
oppvokst i Marka, en liten by utenfor
Mogadishu i Somalia. Hun har en master-
grad i statsvitenskap og engasjerte seg tidlig
i organisasjonsarbeid, blant annet for å fremme
kvinners og ungdoms rettigheter. 
Da sosialistpartiet dannet parlament i 1980 ble flere
kvinnerepresentant fra organisasjonslivet tatt inn,
deriblant Maka. Hennes drøm som parlamentsmedlem
var at Somalia skulle få et demokratisk flerpartisystem,
men hun forstod etter hvert at det militære regimet ikke
hadde den samme drømmen. Sammen med datteren sin
flyktet hun i 1992 fra et krigsherjet Somalia. Etter flere år
i Sveits ble hun i 1999 endelig gjenforent med sin andre
datter i Norge og bor i dag i Oslo sammen med de to
døtrene og et barnebarn. Hun jobber i organisasjonen
Ressurssenter for somaliske kvinner.
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ekskludert gruppe av kvinner og
menn. Vi hadde ingen formell makt,
selv om forskere, journalister og
andre høyt utdannede støttet oss.
Vi fikk ikke arbeide som vi ville eller
si vår mening. Vi forsøkte å forandre
systemet gjennom dialog, men uten
hell. 

Situasjonen i Somalia var ustabil
gjennom hele 80-tallet, men spen-
ningene toppet seg på begynnelsen
av 90-tallet. Mennesker som var
kritiske til regjeringen gjorde opprør.
Militære grupperinger reiste ut og
inn av landet og laget bråk. Vi opp-
levde usikkerhet og redsel. Folk
begynte å hate hverandre, og klaner
stod mot hverandre. I 1991 var
borgerkrigen et faktum. Folk flest
måtte ha våpen for å beskytte seg
under de lovløse tilstandene. Våpn-
ene var stjålet fra militære baser og
var tilgjengelige for alle som ønsket
det. Bander plyndret offentlige byg-
ninger og private hjem, på samme
måte som vi nå har sett i Bagdad.
Ingen kontrollerte situasjonen. 

Krigen er det verste jeg har opp-
levd. Tidligere venner var plutselig
mot deg, naboer stod mot naboer. For
oss som hadde jobbet med politikk,
ble det hardt å møte beskyldninger
om at vi har hjulpet systemet og gjort
at situasjonen ble slik den ble. Jeg

kjempet jo hele tiden mot urettferdig-
het og for demokrati. Jeg spør meg
selv, hva har jeg gjort galt? Ikke bare
ble det brukt mot meg at jeg hadde
vært parlamentsmedlem, men også
at jeg hadde vært aktiv i organisa-
sjonslivet. Det verste var når kolle-
gaer fra parlamentet forlot landet og
søkte asyl andre steder. 

Naboen min ble drept, det samme
ble andre bekjente, uten grunn.
Personer som tok initiativ til å finne
fredelige løsninger, mistet livet.
Derfor kunne vi ikke fortsette å leve
der. Vi måtte reise. Jeg drog fra
Somalia i 1992.

Hva gjør krigsopplevelsene med
mennesker? Kan man beskrive det?

Emira: Når du må være skitten i
flere dager eller når du ikke har
vann, da føler du deg som et dyr. Når
du ikke kan snakke og ikke høre,
føler du deg som en plante. Bare når
du får uttale egne tanker og hold-
ninger føler du deg som et menneske.
Bare da er det verdt å leve. Krig er
kontraster: Hat og kjærlighet, sorg og
glede. I krig må man spille roller. Jeg
prøvde å være glad når jeg var
sammen med datteren min, for hun
måtte ikke se at jeg var redd. Man
vokser på å ha barn i en slik situa-
sjon. Jeg følte meg ti år eldre da jeg

flyktet fra krigen. Man må mobilisere
en egen styrke. I de tyngste
periodene ønsket jeg å ta livet mitt.

Emira er alvorlig og mistrives
tydelig i situasjonen. Jeg spør om det
er vondt å snakke om opplevelsene.

– Det er lenge siden jeg har snak-
ket om disse tingene. Det går bra,
men av og til føles det som om noen
roter i hodet mitt når de stiller spørs-
mål. Jeg husker et spørsmål jeg fikk
av en nordmann en gang. Han spurte
om jeg trodde jeg opplevde krigen på
samme måte som en kvinne fra den
andre siden i konflikten. Jeg svarte
nei, noe som føltes selvfølgelig der og
da. Men etterpå begynte jeg å lure.
Opplevelsene er jo de samme uan-
sett. Hun representerer dem som
gikk til angrep, jeg representerer
dem som ble angrepet. Men jeg
tenker på hvor like mennesker
egentlig er. 

Denne måten å tenke på er blitt en
beskyttelse mot hat. Jeg vil ikke
bære med meg hat etter krigen.
Hat ødelegger mennesker. 

Når dere ser krigsbilder fra Irak på
TV-skjermen, hva gjør det med dere?

Mariam: Jeg hører litt på norsk
radio og leser norske aviser. I tillegg
snakker jeg mye med kunder som
kommer til salongen min. Det takler

«Naboen min ble drept, det samme ble andre bekjente,
uten grunn. Personer som tok initiativ til å finne fredelige
løsninger, mistet livet. Derfor kunne vi ikke fortsette å
leve der. Vi måtte reise. Jeg drog fra Somalia i 1992.»
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jeg stort sett bra. Men da jeg for et
par uker siden satt hjemme og så tv-
bilder fra krigen, føltes det som om
jeg var tilbake i Irak. Det var ordent-
lig vondt. Jeg mistet matlysten, jeg
fikk ikke sove. De siste to ukene har
jeg ikke fått kontakt med familien i
Basra, noe som gjør det hele enda
verre. Men jeg vet i alle fall at de
hadde det bra forrige gang jeg snak-
ket med dem. Saddam Hussein delte
ut matrasjoner til alle innbyggerne
før krigen, og de hadde derfor et mat-
lager for en måned fremover. Drikke-
vann hadde de kjøpt på forhånd. De
hadde derimot problemer med å få
tak i vann til å dusje, vaske klær og
lignende. 

Emira: Krigsbildene vekker
følelser. Jeg tåler ikke å se kvinner og
barn som gråter eller uniformkledte
soldater som framstår som helter.
Det er bare vondt å se. Selv om man
vinner en krig, er det mye vondt å
bære. Man har sett lidelse og død, og
man har kanskje mistet sine kjære.
Men man kan likevel sitte igjen med
en følelse av å ha vunnet noe. Jeg har
ikke vært med på å vinne en krig, og
da er det enda verre. Det er en helt
normal, menneskelig reaksjon å
reagere på krigsbildene med avsky.
Jeg har dessverre også opplevd det
motsatte: At folk jubler og heier på

den parten som bomber. Enkelte
føler glede over at bomber faller. 

Sønnen min er født her. Etter
11. september i 2001 opplevde jeg at
han satt på rommet sitt og lekte med
små fly som kræsjet. Slike hendelser
har en påvirkning uansett om barn
forstår eller ikke. Det sitter i hodet,
og det kommer ut. Etter at krigen i
Irak begynte, har han begynt å snak-
ke om at han skal dø. Han er redd og
spør hvorfor det blir krig og hvorfor
mennesker må dø. Tankene kommer
tilbake når han skal legge seg og når
han føler seg litt ensom og alene.
Bildene på tv-skjermen setter spor.
Jeg slår ofte av tv-en, prøver ikke å
se på. 

Maka: Det jeg opplevde under
krigen i Somalia opplever jeg på nytt
nå, og det er vondt. Historien gjentar
seg. Å se det som skjer i Irak gjør meg
skeptisk. Selve krigen er ingenting
mot det som kommer etterpå. Det er
gjenoppbyggingen som bekymrer
meg mest. Jeg håper det ikke tar like
lang tid å bygge opp igjen landet som
det har gjort i Somalia, og at det ikke
blir borgerkrig. Ulikheten mellom
dem som har hatt makt og dem som
er blitt undertrykt er enorm. Nå
vil den undertrykte delen av
befolkningen ha makt. Det samme
skjedde i Somalia. 

Hvordan bearbeider man inntrykk
fra en krig?

Mariam: Før krigen startet var
jeg voldsomt bekymret for familien
min i Basra, og jeg gråt mye. De har
prøvd å trøste meg over telefon. De
sier: «Ikke bekymre deg for oss, for
mentalt døde vi for lenge siden. Vi er
ikke redde for krigen». Hvis jeg ikke
hadde hatt jobb, ville alt vært tyngre.
Når jeg jobber, jobber jeg hardt. Da
tenker jeg ikke så mye. Når jeg sover
har jeg derimot ofte mareritt. Jeg
drømmer at jeg er i Irak og at det er
krig. Jeg hører raketter som faller.
Ofte våkner jeg med bankende hjerte
og løper bort til vinduet for å se om
bombene faller nær huset mitt,
akkurat som jeg gjorde da jeg bodde i
Basra. Dette opplever jeg selv etter at
jeg har bodd i Norge i 11 år, særlig
har marerittene dukket opp igjen
etter at krigen startet.

Emira: Man må prøve å finne en
balanse. Jeg har opplevd krig, og det
er noe jeg må leve med. Opplevelsene
gir meg erfaringer som jeg må lære
noe av, men det kan jeg ikke klare
alene. Jeg må få hjelp av noen som
har forståelse for situasjonen, gjerne
fra andre som har opplevd det
samme. Det er den eneste måten å
komme seg gjennom det på. I Nett
BK har vi hatt kurs og samtale-

«Når du må være skitten
i flere dager eller når du
ikke har vann, da føler du
deg som et dyr. Når du ikke
kan snakke og ikke høre,
føler du deg som en plante. 
Bare når du får uttale egne
tanker og holdninger føler
du deg som et menneske. 
Bare da er det
verdt å leve…»
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grupper. Gruppene må deles inn
etter alder eller etter hvilke opp-
levelser deltagerne har bak seg. Det
er viktig at hver enkelt får dele sine
følelser i en kontekst hvor de føler seg
trygge. 

Hva synes dere om at vi får servert
så mange detaljer fra krigen?

Mariam: Det er vondt. Jeg blir
nesten hysterisk når jeg ser døde
mennesker og store amerikanske
tanks som durer frem. 

Emira: Jeg tror det både er bra og
ikke bra. På den ene siden kan man
spørre hvorfor vi må se disse bildene,
hva slags konklusjon trekker vi ved å
se dem? Hva slags verden vil vi skape
etter å ha sett denne virkeligheten?
Samtidig, hvorfor skal vi utsette
uskyldige mennesker for den sterke
påkjenningen det er å se bildene? Vil
det påvirke dem til å gjøre en innsats
for at verden skal bli bedre, at kriger
og tortur av mennesker tar slutt,
eller vil de sitte igjen med traumer og
bilder de blir syke av? Det er det
vanskelig å svare på.

Er dere optimistiske i forhold til deres
respektive hjemlands fremtid?

Mariam: I Irak finnes det mange
forskjellige religiøse grupperinger.
Nesten alle familier har våpen

hjemme, og jeg tror det er flere enn
meg som er bekymret for at det skal
bli borgerkrig. Hvis det skjer, kan
ikke USA stoppe den. Jeg er ikke
optimistisk med tanke på Iraks
fremtid, i alle fall ikke på kort sikt. 

Emira: Situasjonen i Bosnia er
relativt rolig nå. Problemet er at det
er vanskelig å finne et trygt sted å bo,
infrastrukturen er ikke fullstendig
gjenoppbygd, og det er vanskelig å få
seg jobb. De som kjempet i krigen får
liten hjelp av staten. Jeg tror Bosnias
framtid blir tøff. Etter krigen har
nasjonen imidlertid fått mer selv-
tillitt, og vi som bosniere er mer
bevisste på hvem vi er. Jeg tror det
går bra til slutt, men det vil ta tid. 

Maka: Når det gjelder Somalia, er
jeg optimistisk. Vi kommer til å
glemme hatet. Vårt land er vakkert,
vårt folk er et stolt, arbeidsomt og
pålitelige folk. Jeg drømmer om å dra
tilbake til et Somalia i fred.

AV MARIE NILSEN SELAND

«Ofte våkner jeg med
bankende hjerte og løper
bort til vinduet for å se om
bombene faller nær huset
mitt, akkurat som jeg gjorde
da jeg bodde i Basra. Dette
opplever jeg selv etter at jeg
har bodd i Norge i 11 år,
særlig har marerittene
dukket opp igjen etter at
krigen startet.»
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THE WORTHLESS WAR
How many children were killed at the hands

of the superpower?
Nobody dared count.
How many mothers lost a daughter, a son?
Nobody dared to guess.
How many men: fathers, husbands and sons

were unjustly imprisoned?
Nobody can put a figure to the number of people

who pose a threat to the security of the world; 
the terrorist black glint in an eye is enough of a threat.

This is BBC.
This is CNN.
This is the real news that’s reporting real life events.

Was that a child’s corpse that lay on a stretch of dirt
road in the middle of nowhere?

Was that a grieving mother’s screams that splintered
the deathlike silence?

Was that a father burying his third child for the day
with a bleeding conviction to dignity?

Were those real life people that roared with delight at
the sight of the enemy?

This is BBC.
I’ve turned off CNN.
Supposedly real news on real life events with

camera held with propaganda’s clutches. 

Could they show me less blood and more justice?
Could the tanks stop up and the soldiers disembark

from their terror filled missions?
Could the bloodshed stop and give peace an admission

to the bloody scene?

How many children smiled into the camera?
How many mothers held the hands of an

unharmed family?
How many waved with genuine joy at the prospect

of freedom?

How many truly felt free?
None I dare to guess.

AV AMINAH QURESHI

2003AKTIVITETSKALENDER

SKOLEKAMPANJE: MiRA-Senteret satser på å videreutvikle innsatsen for minoritets-
jenter 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 forskjel-
lig bakgrunn fremme økt forståelse mellom majoritetsungdom og minoritetsungdom. Opp-
legget varer i to skoletimer, er tilrettelagt for 9.–10. klasse og videregående skole. Skole-
kampanjens innhold er pedagogisk og samfunnsfaglig tilrettelagt. Ta kontakt på telefon
22 11 69 20 eller ungejenter@mirasenteret.no

JENTEGRUPPA LA MEG SNAKKE:  MiRA-Senteret har en nettverksgruppe for unge jen-
ter hvor målet er å tilby unge minoritetsjenter et sted der de kan definere sin egen virkelig-
het, samt delta i aktiviteter etter ønske og interesse. Gruppa består av minoritetsjenter med
forskjellig bakgrunn i alderen 13–26 år. Noen av jentene er studenter, andre jobber. Aktivitet-
er er blant annet stimuligames, diskusjonsgrupper og artikkelskriving til MiRA-Magasinet.
Vi har også individuell veiledning og rådgivning. Vi har selvfølgelig taushetsplikt! I vår arran-
gerte jentene selv temakvelder og debattforum som var åpne for alle interesserte. Det vil
de også gjøre i høst, noe det vil bli sendt ut informasjon om seinere. Jentegruppa har også
en plakat og brosjyrer rettet mot unge jenter med minoritetsbakgrunn, som gir informasjon
om rettigheter og kan bestilles gratis. Vår ungdomskoordinator treffes på 22 11 69 20 og
ungejenter@mirasenteret.no

KRISEHJELP OG RÅDGIVNING: En av de viktigste oppgavene våre er å gi råd og veiled-
ning til minoritetskvinner og unge jenter om deres rettigheter, muligheter og plikter i det
norske samfunnet. Vi hjelper til med å rydde opp i økonomiske problemer, samlivskriser,
generasjonskonflikter, problemer med oppholdstillatelse m.m.. Kvalifiserte kvinner med
relevant bakgrunn gir rådgivning og krisehjelp. Kontakt oss for rådgivning på telefon 
22 11 69 20 eller krisehjelp@mirasenteret.no

DANSEKURS: MiRA-Senteret arrangerte også denne våren 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 i høst både for nye og
gamle deltakere. Kunne du tenke deg å delta, kan du melde din interesse allerede nå og få
tilsendt mer informasjon når programmet er klart. 

SELVFORSVARSKURS: Har du lyst til å begynne å trene og lære selvforsvarsteknikker,
både verbale og fysiske, som du kan bruke mot en eventuell overgriper, så har du sjan-
sen i høst. Du vil få tips om hvordan du skal reagere hvis du blir overfalt og hvordan du kan
unngå å få panikk hvis en ubehagelig situasjon inntreffer. Kurset vil være basert på kon-
fliktløsning og taekwondo-teknikker med selvforsvarsbevegelser. Kurset har som mål å
bevisstgjøre jenter om kroppsholdning og kroppsbeherskelse og hvordan skremme mot-
standeren og samtidig tiltrekke andres oppmerksomhet. Kunne du tenke deg å delta, kan
du melde din interesse 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 delta-
kelse på forskjellige arrangementer. Ønsker du å delta i samtalegruppene, ta kontakt med
oss på krisehjelp@mirasenteret.no eller på telefon 22 11 69 20.

ÅPNE KVELDER: Åpne kvelder tilbyr en uformell møteplass hvor kvinner kan komme
sammen for å ha det hyggelig. Vi skal også arrangere små og store utflukter for kvinner
og jenter med minoritetsbakgrunn. 

TEATERGRUPPE, MINORITETSJENTERS MANGFOLDIGE UTRYKK: MiRA-Senteret
startet i 2002 egen teatergruppe for jenter med minoritetsbakgrunn. Er du interessert i å
delta i gruppen ring 22 11 69 20 eller send en e-post til ungejenter@mirasenteret.no 

INTERNETT: Har du besøkt våre internett-sider ? Vi har mye informasjon om forskjellige
temaer og aktiviteter, samt bestillingsskjema for rapporter, magasiner m.m.
Gå til www.mirasenteret.no
For mer informasjon kontakt oss på telefon 22 11 69 20 eller e-post post@mirasenteret.no
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DE USYNLIGE

Da den nederlandske fotografen og kunsthistorikeren Jannike Lam kikket i en bok om den franske
installasjonskunstneren Christian Boltanski, så hun et bilde som skremte vettet av henne. Hun holdt
pusten, lukket boken, og det gikk lang tid før hun åpnet den igjen. Boltanski definerer seg selv som
en etter-Holocaust-artist, og det bildet hun så var fra hans arbeid En eske med pigger (A Box of Pins)
fra 1969. Senere greide hun å analysere følelsene sine. Hun så En eske med pigger som kunstnerens
forsøk på å uttrykke smerten fra psykiske traumer.

Foto: Janneke Lam
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O rdet trauma betyr et sår som er skapt gjen-
nom å stikke noe skarpt i det. Piggene som
er stukket gjennom «huden» på esken

skaper et indre i kaos hvor det ikke er rom for noe
annet enn smerten. Piggene vil også såre dem på
utsiden av esken som forsøker å ta på den.
Janneke Lam følte dette var slik en traumatisert
person ville være låst i sitt eget fryktede, sårede
indre. Hun vil ikke kunne ha kontakt med andre
uten å skade dem. Hun blir dermed redusert til et
hjelpeløst og isolert vesen, uten kontakt med
andre. Slik blir et psykologisk traume et sår som
fratar den traumatiserte evnen til å kommunisere
smerten fra dette såret.

Janneke Lam studerte så teoriene om traumer,
hukommelse og beretninger som oppsto i 1980-
årene. Hun så på disse psykiatriske teoriene
sammen med visuelle og litterære uttrykk som
beskriver denne smerten, som for eksempel En
eske med pigger. Resultatet var studien Hvem sin
smerte – barndom, traume, fantasi (Whose Pain?
Childhood, Trauma, Imagination), på Universi-
tetet i Amsterdam i 2002. I tillegg til å omhandle
kunst og litteratur går den inn i hjertet av
samtidssmerten. Hun nølte først med å omtale
studien som et traumatisk uttrykk, men innrøm-
met til slutt at det er slik den bør bli karakterisert.

Den psykiatriske vitenskapen hun bygger på
går tilbake mer enn hundre år. Det startet på
1890-tallet med Freuds og Breuers undersøkelser
av det de kalte kvinners hysteri. Fra første
verdenskrig og fremover fokuserte vitenskapen på
svært traumatiserende hendelser, som gjorde at

soldatene kom gråtende og
hysteriske tilbake fra skytter-
gravene. Det var allikevel ikke
før i 1980 at lidelsens navn ble
offisielt etablert. På engelsk
heter det Post-Traumatic
Stress Disorder (PTSD), altså
et stressyndrom som oppstår
etter en eller flere trauma-
tiske opplevelser. PTSD står
for den forstyrrelsen i seg’et
som etterlater et menneske i
den tilstanden En eske med
pigger beskriver. Politikere
som spiller et kynisk krigs-

spill har alltid fornektet og fortrengt denne stad-
festelsen av en smertefull lidelse. Det skjedde
også nylig, da de sendte britiske og amerikanske
menn og kvinner til Irak. Det skjedde til tross for
at Golfkrigen, og før den Vietnamkrigen og andre
verdenskrig før den igjen, viste seg å ødelegge
flere mennesker mentalt enn det våpnene gjorde. 

Holocaust har blitt stående som et altoverskyg-
gende uttrykk på PTSD. Kunnskap om hva som

skjedde med de overlevende fra dødsleirene, blant
annet gjennom tekstene til Primo Levi og Elie
Wiesel og filmen Shoah av Claude Lanzmann,
har gitt stor innsikt i de sårene og den indre
uorden disse katastrofale traumene skapte. Bak
traumene sto nazistenes ønske om å bryte ned alle
deler av det som gjør oss til mennesker, nemlig
følelsene. 

En av de alvorligste sidene av PTSD er den
lammende effekten. Den psykiske lammelsen er
hovedsymptomet på PTSD, skriver Judith Lewis
Herman i den viktige studien Traumer og bedring
– fra familievold til politisk terror (Trauma and
Recovery – From Domestic Abuse to Political
Terror). Mange av de overlevende fra Holocaust
greide ikke en gang å fortelle sine egne barn om
hva som skjedde med dem. For mange tok det førti
år før de klarte å vitne om det som fant sted. Det
var slik psykiaterne fant ut at et traume er et sår
som fratar ofrene evnen til å kommunisere
smerten til andre. 

Ved at den psykologiske vitenskapen beveget
seg fra kvinners hysteri til mannlige soldaters
sammenbrudd, ble lidelsen et uttrykk for vår
felles menneskelige situasjon, uavhengig av
kjønn. Feminismen brakte så denne vitenskapen
tilbake til oss kvinner som et våpen i kampen for
de grunnleggende menneskerettighetene. Det før-
ste internasjonale tribunal om kriminelle hand-
linger mot kvinner (The International Tribunal on
Crimes Against Women) ble avholdt i Brussel i
1976. Det var ikke bare voldtekt og overgrep mot
barn som var i fokus, men som Hermans avhand-
lings tittel tilsier, også familievold. Herman sier
familievold tidligere var den skjulte volden. Hun
skriver at det var vanskelig å akseptere at det i
fellesskap med et veletablert demokrati kunne
eksistere et avansert diktatur i hjemmet.

Janneke Lam følger opp dette i sin studie
Hvem sin smerte – barndom, traume, fantasi.
I analysen av visuelle uttrykk inkluderer hun sitt
eget bildearbeid, som hun kaller Min første
bildebok der jeg skjønner hvem jeg «er» (My First
Picture Book Realizing Who I «Am»). Analysen av
eget arbeid viser at uttrykket er en slags fortelling
uten å egentlig fortelle – om de dype traumene
som ligger til grunn for hennes engasjement i
lidelsen. De fleste av oss har ikke engang begynt å
gå inn i oss selv, inn i det Cathy Caruth i en
anerkjent studie kaller den vanskelige saken om
traumatisert minne.

Vanskeligheten med å fortelle, motviljen mot å
erkjenne hva som forårsaket den traumatiske
lidelsen, er blitt beskrevet som et gapende sort
hull. Fra dette sorte hullet oppstår en stillhet som
sluker fortiden. Det er ikke et bevisst valg å tie,
men en fordømmelse. En bevisst strategi er

SÅRENE
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nødvendig for en forfatter som skal tilnær-
me seg «det unevnelige». Dette blir disku-
tert i hovedkapittelet, hvor hun drøfter en
omdiskutert bok, W eller barndommens
minner (W or the Memory of Childhood),
av den franske forfatteren Georges Perec. 

Lam analyserer Perecs strategi fra en
teoretisk bakgrunn. Han omgår den
psykologiske blokaden ved å konstruere
parallelle historier, og mellom disse
skjules sannheten. Den unevnelige sann-
heten synes å være om hvordan hans mor
ble sendt til en konsentrasjonsleir og
forsvant, om mangelen på omsorg, sikker-
het og noen å stole på i barndommen, og de
traumatiserende konfrontasjonene med
voksne og voksenlivet. 

Dori Laub skriver i Vitnefortellinger –
Kriser hos vitner i litteraturen, psykoana-
lysen og historien (Testemony – Crisis of
Witnessing in Literature, Psychoanalysis
and History) at nødvendigheten av å for-
telle om Holocaust blir overskygget av
vanskeligheten med å fortelle. De over-
levende som ikke forteller sin historie blir
ofre for en forstyrret hukommelse, som
invaderer og forgifter deres daglige liv. Et
offer må overleve for å fortelle sin historie,
men hun må også fortelle sin historie for å
overleve. Det er derfor Perecs kompliserte
litterære fremstilling har en dypere forstå-
else av menneskelig overlevelsesstrategi.

Janneke Lam går i analysen av Perec
inn i flere aspekter av traumatisering og
den sårbarheten den skaper. Hun reflekte-
rer over spedbarnsstadiet og over hvordan
et menneske formes. Alt starter med den
ubevisste kontakten mellom mor og barn.
Lam peker på viktigheten av følelser,
mimikk og bevegelser, som bygger en
plattform for all senere kommunikasjon
med omverdenen. Denne plattformen
benyttes også når overgangen fra kropps-
språk til et verbalt språk gir en bevissthet
rundt hvem man er. Hele prosessen er
meget sensitiv. Det trenger ikke være det
vi vanligvis tenker på som overgrep mot
barn som skaper forstyrrelsen i utviklin-
gen. Et fravær av dialog med en omsorgs-
person kan være skadelig nok.

Sentralt i Lams tankegang er det fak-
tum at ikke bare katastrofale hendelser
kan skape PTSD, men også stress, som er
tolerabelt, men som bygger seg opp. Hun
minner oss om at tidlig traumatisering
kan gjøre voksne mer sårbare senere i
livet. Lam siterer Shoshana Felman om
kvinner. Hun sier at kvinner ikke har til-
gang til egne forståelser om seg’et, siden
de har lært å se på seg selv som objekter og
som De andre. «En kvinnelig eksistens er
faktisk en traumatisert eksistens».
Traumatiserende hendelser er utallige;
krig, eksil, rasefrykt og rasisme, skjult
eller åpen forfølgelse og overgrep. Å være
en kvinne i et mannsdominert samfunn

som kan være et primitivt diktatur, legger
til strukturelle årsaker på individets
situasjon. Slik lar Lam leseren se inn i den
skjulte verdenen med familievold,
sårbarhet og overgrep. 

Selv begynte jeg å lese samtidens
litteratur om traumer og vitnefortellinger
da jeg forsøkte å skrive ned min egen
beretning om grunnløs forfølgelse. Det var
da jeg forsto logikken, den syke, perverter-
te, forvirrende logikken i hva PTSD betyr.
Selv om det var skremmende å erkjenne
hva andre hadde gjort mot meg, var det
beroligende å se at jeg ikke var unormal,
at jeg ikke var gal. Min erfaring tilsier at
det første skrittet mot helingsprosessen er
å gjøre seg kjent med hva traumatisering
handler om.

Nei, Janneke Lam gir ikke en resept for
helingsprosessen. Det må en psykolog
gjøre, ikke en kulturanalytiker. Men gjen-
nom en forståelse av vår samtids kultur
peker hun på grunnlaget for den mentale
overlevelsen som alle mennesker kjenner,
nemlig mellommenneskelig støtte og for-
ståelse; empati. Hun skriver at vårt nå-
værende sosiale klima ødelegges av mang-
lende empati, og mangelen på reaksjon
ovenfor en annens stress og problemer. 

Den senere tidens absurditeter inklude-
rer amerikanske og britiske angrep på det
arabiske landet Irak for å unngå sivile tap.
Angrepene skjer ikke bare gjennom såkal-
te smarte våpen, som ofte har vist seg ikke
å være så smarte. De skjer også gjennom
sjokktaktikk, som er en overflod av bruta-
le trusler om fremtidig vold for å skremme
de mindre sterke til å overgi seg. Selvsagt
bryr ikke De store gutta seg om den trau-
matiserende, psykiske skaden som denne
primitive krigingen kan skape, i hvert fall
ikke når det gjelder barn. Rapporter fra
Bagdad sier at en del foreldre har skjønt
hvor ille dette kan påvirke barn. Selv midt
under bombingen beholdt de en stoisk ro. 

Hvis vi ikke forstår den psykiske
virkningen av hva vi mennesker gjør mot
hverandre, vil historien gjenta seg selv. 

AV EVERLYN NICODEMUS
OVERSATT AV ANNE BRUDE 
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UNGE  

«Vi er alle enige om at masseødeleg-

gelsesvåpen er og burde være forbudt.

Jeg er enig i at Saddam Hussein er en

gal diktator som ikke burde være presi-

dent. Men Bush, derimot, er en komplett

analfabetpatetisk liten «wanna be»-

verdenshersker som virkelig har innbilt

seg at Gud støtter krigen. Hvis man måtte

gå til krig mot Irak, så burde det vært FN

som skulle gått inn og ordnet opp. Hvem

er det Bush tror han er? Gud, kanskje?

Ja, jeg tror han måler seg med Gud. Jeg

tror at Bush tror han er Guds høyre hånd.

Og hvis ikke Bush er en terrorist, 

så vet ikke jeg!»

Norsk-iranske Rukaia

Khairy er 16 år gammel

og elev ved Hovin skole.

Foto: Marie N. Seland



Mange har ytret meninger og holdninger om krigen mot
Irak, men svært få unge har kommet til orde. MiRA-Maga-
sinet oppfordret unge jenter med minoritetsbakgrunn til å
sette ord på hva de tenker og føler om krigen. Mange ga
respons på denne oppfordringen, og her er noen av jente-
nes tanker:

«Situasjonen i Irak har engasjert mange mennesker, også
meg. I påskeferien kom jeg og to venninner sammen, og
samtaleemnet var igjen krigen i Irak. Jeg personlig har all-
tid ment at Saddam Hussein er en diktator som burde ha
blitt fjernet tidligere, men ikke med krig. Krig løser ingenting,
samtidig som mange sivile mister livet eller blir fysisk eller
psykisk skadet for resten av livet. 

Til tross for store demonstrasjoner over alt i verden, gikk
altså USA inn i Irak med våpen i stedet for å bruke andre
metoder for å fjerne Saddam. Begrunnelsen var som vi vet,
å fjerne masseødeleggelsesvåpen, men når de først var
inne, ble premissene forandret. Nå var det å frigjøre
irakere fra undertrykkelse og elendighet som var målet. 

Vi har alle vært vitne til at barn og kvinner er blitt drept
og skadet for livet. Vi har sett bygninger som har falt, og et
land har blitt ødelagt for igjen å bygges opp. Alt dette for å

frigjøre folket. 
Selv om vi er gode venninner, har vi forskjel-

lige meninger om det meste, også krigen.
Vi har alle samme bakgrunn, det vil si

fra Irak. Min ene venninne er for
krigen. Hun sier at hvis USAs

mål er å fjerne Saddam, må
vi tåle dette. Noen vil miste

livet, men vi vil bli kvitt
Saddam for godt slik at
neste generasjon kan

leve fritt.
Min andre venn-

inne mener at den
eneste grunnen til
at George Bush gikk
inn i Irak, var for å få
kontroll over oljen

og landet. Hun er helt imot krigen, spesielt når Amerika står
for den. Hun vil heller at irakere selv skal gjøre opprør for å
fjerne ham. Hun mener at folk i Irak ikke bare har lidd på
grunn av Saddam, men også på grunn av USA. Videre
mener hun at målet til USA nå er å vinne plass i hjertet til det
irakiske folk ved å gi dem rent vann, mat, klær og andre ting.
Men, sier hun, til syvende og sist vil USA gå bak folkets rygg
når målet om å ta over rikdommene er nådd. 

Som nevnt tidligere er vi alle opprinnelig fra Irak, og vi vil
ha Saddam fjernet, men på en fredelig måte. To av oss
mener at dette burde blitt gjort uten at USA blandet seg inn. 

Før krigen sa de fleste menneskene i Irak at de elsket
Saddam og at de kunne dø for ham, men nå som han er
borte, forstår vi at dette bare var frykten for å bli straffet hvis
man gikk imot Saddam eller hans regime. Vi vet at det ikke
var skrive- og talefrihet i Irak, og at folket ikke torde å si det
de virkelig mente om Saddam: For eksempel at han drepte
sitt folk, at han lot dem dø av sult eller mangel på rent vann,
medisiner osv, mens han selv levde (lever) i luksus. 

Vi er nå kvitt Saddam, og vi har sett statuen av ham falle.
Hvem blir han erstattet av? Hvem skal bygge opp Irak? USA
har satt inn en tidligere general som ikke har samme innsikt
og forståelse for hva det irakiske folk føler og vil. Saddams
fall gir oss irakere i utlandet sjansen til å vende tilbake, men
de fleste av oss ønsker å vende tilbake til et Irak som blir
styrt av en fra folket. 

Det lovløse Irak har oppstått, det amerikanske militæret
har kommet får å «ordne opp», men på skyggesiden ser vi
hvordan Iraks historiske rikdommer forsvinner, blir ødelagt
og plyndret. De amerikanske soldatene står selv og ser på
uten å stoppe plyndringen som kan føre til at neste genera-
sjon irakere blir historieløse. 

Dette er noe av det vi diskuterte oss imellom. Vi ble enige
om en ting: Vi håper Saddam er fjernet for godt, og at folket
i Irak får leve fritt uten å frykte Saddam og hans regime. Vi
håper at barn og unge i Irak nå kan få mulighet til å få god
utdannelse og nødvendig helsetilbud. Gjennom utdannelse
vil de kunne lære om sine rettigheter og få mulighet til å
utvikle et fritt Irak». 

AV RUKAIA KHAIRY, SKOLEELEV

 JENTER OM KRIGEN 

Over til Saddam. Når jeg hører på det Saddam har å si, blirjeg helt forskrekket. Saddam er overbevist om at han ikketapte Gulf-krigen. Han er også overbevist om at han vilovervinne enhver krig. HALLO? Kan noen si meg hva somfeiler den mannen? Saddam sier også at Gud støtter ham oghjelper ham. Saddam og Bush har en eneste ting til felles:Begge er livsfarlige terrorister som har samme mål. Å ta over verden!»

«Amerikanske soldatene står og ser på at

bander plyndrer kulturskatter i Bagdad, og

alle ministeriene er i full brann. Det eneste

ministeriet som ikke er plyndret eller brent

ned, er oljeministeriet... Hvor mye tydeligere

kan denne krigens motiv egentlig bli?»

«Muslimene er i dag de nye
«jødene», USA er Tyskland!»

«Vil denne krigen virkelig føre til frigjøring

av Irak? Vi har sett dette før, USA bombet

Afghanistan for å frigjøre kvinner! Hvordan

det går med disse kvinnene i dag, er det

ingen som snur seg tilbake og ser etter!» 

«Saddams regime harødelagt mange liv, rollen harnå gått over til USA!»



Denne artikkelen er den fjerde i en serie
om unge kvinner som velger utradisjo-
nelle yrker. Vi har den siste tiden sett at
minoritetsungdom, særlig jenter, satser
på høyere utdannelse. Uansett om de
velger lang eller kort utdannelse, har
jentene det til felles at de bidrar til en ny
positiv utvikling der også unge minori-
teter framstår som en ny ressurssterk
generasjon som tar egne valg. Vi spør:
Hva ønsker egentlig minoritetsungdom
å gjøre? Hva slags utdannelse og jobb
satser de på? Hvilken påvirkning har
foreldre og venner på dette valget?
I dette nummeret av MiRA-Magasinet
har vi møtt forskeren Laila Bokhari.
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Jeg har alltid sett på forskere som kunnskapens kilde. De er menn
og kvinner som sitter i sine kontorer overfylt med bøker, notater,
permer og penner og inhalerer stadig mer kunnskap som de
senere deler med oss kunnskapstørste. De er litt «evige
studenter» som tviholder på sine bøker og vil lære og forstå mer.
Den største forskjellen er kanskje at de tjener penger på å lære
mer om det de interesserer seg mest for. 

Forskeren
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Idenne utgaven av MiRA-Magasi-
net har vi møtt Laila Bokhari,
28 år, forsker ved Forsvarets

forskningsinstitutt (FFI) med fag-
områdene: Midtøsten, Afghanistan,
Pakistan, terrorisme som fenomen,
fredsprosesser og folkerett.

Laila er født i England og er datter
av ei norsk mor og pakistansk far.
Etter noen år med flytting mellom
England, Norge og Pakistan bosatte
de seg på Lillehammer. 

MiRA-Magasinet: Ble du ikke
språkforvirret av all denne flyttingen? 

Jeg har alltid brukt språkene om
hverandre og kan i dag kommunisere
og bruke kilder på ulike språk i arbei-
det mitt. Dette gir en troverdighet og
tyngde i arbeidet, samtidig som man
får frem forskjellige stemmer innen
fagfeltet. 

Jeg bodde i Pakistan fra jeg var
3 til 5, og igjen fra jeg var 12 til 14.
Det ga meg muligheten til å bli kjent
med Pakistan i Pakistan. Jeg tok en
Bachelor-grad i International deve-
lopment og International relations i
England og fortsatte med en Master-
grad i International relations og
International law. Fordelene med å
ta en utdannelse i utlandet er stor,
sier Laila. Det er ikke hvor du kom-
mer fra som blir viktig, men hvem du
er og hva det er som driver deg. 

Min interesse for det arabiske
språket og politikken i Midtøsten ble
sterkere, og jeg bestemte meg for å ta
arabisk ved et universitet der. Opp-
holdet i Midtøsten varte i to og halvt
år, og jeg jobbet blant annet som
menneskerettighetsrådgiver for
observatørstyrkene TIPH, som en del
av Osloavtalen. Den gangen kunne
jeg se håp i området, og selv om det
var ille da også, trodde jeg utvikling-
en gikk riktig vei. Nå er illusjonene
om det nærmest borte, og det vil ta
lang tid å bygge dette opp igjen. 

MiRA-Magasinet: Har du
kombinert studier fra utlandet med
studier i Norge? 

I ettertid har jeg tatt videreut-
danning i Geneve og Strasbourg men
også ved Krigsskolen i Oslo. Det er
nok en av grunnene til at jeg begynte
som forsker ved FFI.

Jeg lurer på om forsvaret er like
kjønns- og etnisk homogent som det
virker. Laila forteller at det finnes
noen ansatte med minoritetsbak-
grunn i FFI, også jenter. Men, fort-
setter hun, det er fortsatt ganske få
kvinner som er ansatt. Miljøet er til

en viss grad mannsdominert og kon-
servativt. Det betyr ikke nødvendig-
vis at det er vanskelig å være kvinne.
Jeg som jobber med et tema som
terrorisme har fått mye ansvar og
mange utviklingsmuligheter. Jeg
spør meg av og til om min unge alder
kan være et hinder, og må for eksem-
pel tilpasse meg kleskodene, men jeg
skal heller ikke miste min egen
identitet. Som sivile vet man ikke så
mye om forsvaret, og man kan være
forutinntatt. Jeg tenkte også på at
miljøet ville være dominert av halv-
gamle, strenge forskere bak hver
lukkede dør, men ble positivt over-
rasket. Det å være kvinne, det å være
ung og ha minoritetsbakgrunn, gjør
at man blir lagt merke til. På denne
måten har mine ressurser og kunn-
skaper blitt benyttet. Unge kvinner
med minoritetsbakgrunn må ha tro
på seg selv og bruke sine fordeler mer
bevisst, men alltid være profesjonelle
og kreve respekt for det arbeidet de
gjør. Og det får man hvis man viser
at man fortjener det.

I kjølvannet av 11. september
Laila mener selv at den raske utvik-
lingen hun har hatt i jobben delvis er
tilfeldig (neppe sier jeg, denne kvin-
nen kan sitt fag). Jeg begynte på FFI
i et prosjekt om terrorisme bare noen
uker før 11. september. Før denne
datoen var det få som brydde seg om
temaet, og om jeg satt der. Plutselig
ble jeg som prosjektlederen og hele
prosjektteamet på FFI svært etter-
spurt. Dermed måtte jeg hive meg
rundt og lære meg alt jeg ikke kunne
fra før. Dette har gjort jobben min
svært spennende, og jeg ser at min
kompetanse og kunnskap blir etter-
traktet og satt pris på. Jeg blir for
eksempel brukt til å holde foredrag
på seminarer og konferanser. Jeg har
tidligere jobbet med Pakistan og
Afghanistan i Peshawar med
Afghanistankomiteen og hadde der-
med god kunnskap om området da
interessen for al-Qaida og Osama bin
Laden dukket opp. Min utdannelse,
mitt opphold og arbeid i Midtøsten og
min kunnskap om Afghanistan og
Pakistan, samt at jeg har vært på
rett sted til rett tid, har stor betyd-
ning for at jeg er der jeg er i dag.

MiRA-Magasinet: Hvilken
betydning hadde familie og venner
på ditt studie- og yrkesvalg? 

Moren min har på mange måter
vært den stabile faktoren i mitt liv.

Far har vært den som har motivert
mest. Han så ingen begrensninger i
hva jeg kunne få til, og oppfordret til
å stå på det jeg mente var riktig.
Denne balansen hos foreldrene mine
har vært viktig. Stabilitet gir styrke
og samtidig mulighet til utvikling, og
motivasjon åpner for muligheter.
Man hører ofte om pakistanske fedre
i en negativ kontekst, men mange av
disse fedrene har en oppriktig
ansvarsfølelse overfor sine barn. De
vil det beste for barnet og backer og
følger opp. I mitt tilfelle har mine
foreldre og min flerkulturelle bak-
grunn helt klart hatt mye å si for at
jeg er hvor jeg er i dag. Jeg vil også
understreke at de valgene jeg har
tatt og erfaringer jeg har fått, har
vært med på å forme meg og min
identitet. Min bror og mine venner i
Norge og internasjonalt, er med på å
forme mine veivalg. 

MiRA-Magasinet: Har din
flerkulturelle bakgrunn hatt noen
betydning for valg av geografisk
område og tema? 

Midtøsten er på mange måter en
forlengelse av Sør-Asia og har mange
kulturelle likhetstrekk. Jeg har lært
å være glad i nettopp dette området,
noe faren min også har bidratt mye
til. Vi kjenner denne kulturen og ser
på hverandre som brødre og søstre.
Det er samtidig, tror jeg, min genuine
interesse for verden og menneske-
heten som har spilt en stor rolle, og
«norske» verdier som medmenneske-
lighet, demokrati og likhet har her
betydd mye. Internasjonal politikk
handler om mennesker. Jeg tror vi
med flerkulturell bakgrunn er i en
slik posisjon at vi kan steppe inn og
ut av forskjellige situasjoner som
oppstår rundt oss. Jeg vil under-
streke at det viktigste i min jobb er å
være profesjonell og å kunne se ting
fra flere sider, men vi er vant til å for-
holde oss til flere perspektiver og for-
skjellige virkeligheter. For min del
var det en norsk mormor, pakistansk
farmor og norske og pakistanske
tanter og onkler som var min virke-
lighet. Jeg er oppvokst med foreldre
som har forhandlet, og jeg tok heller
ikke da side! Vi har, på mange måter,
større forutsetninger for nettopp å
være objektive, fordi vi kjenner begge
sidene fra innsiden og fra utsiden. 

MiRA-Magasinet: Er det viktig å
rekruttere flere jenter med minoritets-
bakgrunn inn i forskningen og inn
i FFI, og eventuelt hvordan?
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Det aller viktigste er å vise til
mulighetene og bevise at dette ikke er
kjedelig. Mange tror kanskje at det
ikke er mulig å nå frem, men det er
ikke tilfelle. Vi må vise at vi finnes, og
deretter er det institusjonenes ansvar
å ta tak i våre ressurser. Det er vi som
kan språkene og har kunnskap om
områdene. På den annen side, fortset-
ter Laila, er det viktig at de kan stole
på deg. De må se at du vet at Galhøy-
piggen er Norges høyeste fjell og at du
har brunost på brødskiva. De må få
det bevist at du er en av dem, og de
må bli kjent med deg som menneske.
Vi må kreve at vårt arbeid blir tatt
seriøst. Ingen skal kunne stille seg
spørsmålet om jeg kanskje kan være
partisk fordi jeg ser pakistansk ut.
Men vi må bevise dette.

MiRA-Magasinet: Forskere jobber
med utredninger og rapporter,
hvilken makt har dere i samfunnet? 

Mye av det vi skriver brukes av
mennesker i maktposisjoner. Det vil
si at de rapportene vi skriver kan
være bakgrunnsstoff for beslutninger

som tas på et senere tidspunkt. Etter
11. september og Irak-krisen ser vi at
de trenger kunnskap om området, og
da blir jeg og de andre i prosjektet og
på FFI brukt som kommentatorer.
Det er tilfeldig at mitt felt er blitt så-
pass dagsaktuelt. Du har forskere som
kan ha sittet i flere år uten å komme i
søkelyset. Noen ønsker det, noen ikke.
For meg er det viktig å vite at det man
gjør er relevant og blir tatt seriøst. 

MiRA-Magasinet: Drømme-
prosjekt? 

Å få alle byggeklossene og få bygge
verden på nytt, sier Laila og ler. Det
er så mye, men å jobbe med mennes-
ker og internasjonale prosjekter,
menneskerettigheter og demokrati-
utvikling. Et av de mange problem-
ene vi idag har i verden er statsledere
som ikke blir godtatt av sitt folk.
Dette fører til den situasjonen som
har oppstått i for eksempel Afghanis-
tan. Verdenssamfunnet bryr seg ikke
lenger om Afghanistan, mediene har
vendt seg mot Irak, hva skjer med
Afghanistan da? Dette er en ond
sirkel. Det viktigste er at det jeg gjør
kan bety noe for helheten, og jeg har
fått denne muligheten gjennom FFI.

MiRA-Magasinet: Er det noen for-
skjell på hvordan vi i Vesten ser på
verdenssituasjonen i dag i forhold til
dem i Midtøsten og Sør-Asia? 

På mange måter vil folk i Europa
ha et mer distansert forhold til ver-
denssituasjonen og de endringer vi
ser idag. Selv om vi får inn bilder fra
feltet gjennom TV og direktesendte
nyhetsoppdateringer, handler denne
krigen om folk i Midtøstens identitet.
Det er deres kultur, nasjon og for
enkelte også deres religion som blir
angrepet. Det er tross alt de som må
leve med situasjonen når politikere
og media har vendt blikket et annet
sted. Når situasjonen er slik, er det
naturlig at krigen blir mer emosjo-
nell for dem. Det interessante som
skjer nå er at langt flere ser på denne
krigen som urettferdig. Dette er en
krig som har ført med seg mange
sivile tap og blodige kamper. I den
vestlige opinionen er det også de
sivile tapene man ser. Samtidig er
det viktig å si at de demonstrasjon-
ene vi ser i Vesten på ingen måte kan
ha så store innvirkning som de vi ser
i Midtøsten. Det handler om deres
identitet og om deres søstre og brø-
dre. Vi vet også at enkelte irakere i
Vesten som er imot Saddam Hussein
har reist ned for å kjempe kampen for
sitt land. Det er viktig at de nå også
vil være med å bygge opp igjen sitt
eget samfunn. Og at de får lov til det. 

MiRA-Magasinet: Krigen var så
nær, forandrer det på vårt syn på krig? 

Så absolutt. Hadde vi bare sett
tanks og amerikanske soldater hadde
dette gjort et helt annet inntrykk på
oss enn når vi ser de sivile tapene og
lidelsene. De bildene vi så og nyhet-
ene vi fikk fra feltet var også en del
av krigen. Det er en form for propa-
ganda, og selv om vi fikk se flere sider
ved krigen var det gjennom deres
øyne. Krigen har skapt et stort dilem-
ma, og hvis mediene ikke er mer for-
siktige nå, kan det skape en splittelse
mellom Vesten og Østen. Det kan bli
brukt mot oss. Dette er en reell
utfordring som vi alle bør ta seriøst. 

MiRA-Magasinet: Hvilken vei tror
du utviklingen vil gå? 

Vi har en kjempejobb foran oss, og
det er å bygge opp Irak. Det er viktig
å se hva USA har tenkt å gjøre
videre. Nå har det vist seg at USA
lenge har lagt løpet med militært
nærvær og ny administrasjon ledet
av USA. Å få FN på banen umiddel-
bart er fundamentalt. Det å tro at
irakere vil finne seg i å bli ledet på
denne måten er problematisk. Selv
om USA sier at de har med seg
opposisjonelle irakere som har bodd
i utlandet, er dette irakere som
irakere i Irak mener ikke kjenner
dem. Mange sier at situasjonen nå er
vanskelig, men jeg tror det å bygge
den langvarige freden bygget på
demokrati og menneskerettigheter
blir vanskeligere. 

MiRA-Magasinet: Føler du deg
som banebryter og rollemodell? 

Ikke egentlig, men jeg er ambisiøs
og har satt meg en del mål i livet. Jeg
tenker ikke direkte på hva mine
resultater vil si for andre, men håper
selvfølgelig at jeg kan være et positivt
forbilde for andre unge kvinner. Vår
generasjon trenger flere stemmer, og
at jeg representerer en av dem er
tilfeldig. Det finnes mange dyktige
jenter med flerkulturell bakgrunn
der ute. Vi må bare ha troen på oss
selv og vite at det vi gjør er kjempe-
viktig. Vår generasjon må være over-
bevist, for vi er de eldste og bane-
brytere på denne måten. 

Man kan møte fordommer under-
veis, men det er opp til oss å heve oss
over disse. Vi må vise det lille ekstra
vi har, men jeg er til syvende og sist
Laila fra Lillehammer, avslutter
Laila. 

AV MELTEM SAFAK LUNDSTEN
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«Vi må vise at vi finnes,
og deretter er det

institusjonenes ansvar 
å ta tak i våre ressurser.»
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En forkortet utgave av denne artikkelen sto på trykk
i Dagbladet 11. april 2003.

Det er mars 2003, USA har startet sitt angrep
mot Irak. Vi ser bilder på TV, blir holdt opp-
datert om det siste fra fronten. Vi får krigen inn
i alle hjem, barn og unge blir involvert i en krig
som ligger så langt unna. Men er denne
avstanden like stor for alle? 

Mange ble drept da USA og deres allierte bombet
det lokale markedet i Bagdad. Ei ung jentes
bekymring var «men tante har ikke kommet seg

ut av Bagdad, tenk om hun var der og handlet». MiRA-
Senteret mottok en rekke henvendelser fra frustrerte
foreldre, naboer, lærere og unge jenter etter 11. sep-
tember. Økt rasisme og islamofobi lå til grunn for disse
henvendelsene. Det som skjedde var et sjokk for
mange, og det skjedde så plutselig. Redselen for
krigen, derimot, hadde ligget og ulmet over
lengre tid før det fysiske angrepet var et fak-
tum. Barn og unge har lest og fulgt med, de
har sett at en krig ikke trenger å være siste
utvei. Denne krigen har satt ord på hvor
lite verden kan gjøre når stormakten USA
bestemmer seg for å innvadere et annet
land under kamuflasjen «frigjøre folket». 

Krigens første fase er over, mediene har
mistet interessen, folk snakker ikke
lenger om de sivile tapene, men heller om
hvem og hvordan Irak skal rekonstrue-
res. Da krigen herjet som verst, var
henvendelsene fra unge jenter stort
sett om krigen. Det var ikke «kommer
krigen til Norge» de spurte om: Det var
frustrasjon, redsel, smerte, savn og iden-
tifisering med krigsofrene. De er barn og
unge som direkte ble berørt av krigen, ikke
gjennom at bomber falt på dem, men over
venner, familie og slekt i hjemlandet. Hvordan
skal man møte slike henvendelser, og hva skal
man si til de unge? 

På barneombudets hjemmesider kan man blant
annet lese følgende: «Jo nærmere barnet står dem som
er rammet, jo mer sannsynlig er det at de har behov for
snakke om det». 

Vi snakker om barn og unge som direkte er berørt av
den krigen som er så langt unna. Det er barn og unge
som ser bilder fra sitt hjemland via satellittoverført TV
i tillegg til norske medier. De blir vitne til flere sider av
denne krigen gjennom TV-propaganda og bilder som
konkurrerer om å vise det ondeste som er å oppdrive

fra krigsfronten. De ser mennesker som ligner dem
selv, snakker samme språk, har samme religion og
kultur, som lider. Krigen er ikke lenger langt unna,
den er daglig i våre stuer. Foreldre som skal fungere
som støtte i denne situasjonen, er ikke nødvendigvis i
stand til å støtte sine barn når krigen er så nær også
for dem. De har samme smerte og redsel, og terskelen
for at barna faktisk vil «bry» sine foreldre med også
sine bekymringer er dessverre høy. Foreldre med så
nær tilknytning til et krigsherjet land, og som i tillegg
kanskje gjenopplever krigens brutalitet, trenger også
støtte og oppfølgning i denne situasjonen. På den
annen side er det nå viktigere enn før at foreldrene er
åpne mot sine barn, gir dem informasjon og holder dem
orientert om situasjonen i hjemlandet. Det er også
viktig at barna selv får snakke med sine nærmeste hvis
dette er mulig. Direkte telefonisk kontakt kan være
med på å minske redselen, avstanden og usikkerheten. 

Skolen, en viktig arena for forebygging
Vi ønsker å lære barn og unge å søke fredelige
løsninger når konflikter har oppstått. Hva svarer en

lærer når et barn spør hvorfor det er krig? Klarer
læreren å være upartisk og objektiv, og hva med andre

elever i klassen? Barn og unge har hørt
Bush tale, han har brukt ord som «oss

mot dem» og korstog. Det har oppstått et
skille, og dette skillet kan lett prege skolehver-

dagen hvis man ikke er oppmerksom på det. Nå er
det viktigere enn noensinne å satse på mekling
og dialogteknikker, menneskerettigheter og
antirasistisk arbeid på skolene. Det er viktig
å slå hardt ned på alle typer fordommer, og

lærerens tilstedeværelse er uvurderlig
nå. Det flerkulturelle Norge er
representert på din arbeidsplass, sørg

for at krig ikke blir hverdag i skole-
gården i form av mobbing og

diskriminering. Vær objektive veiledere
og oppfordre og tilrettelegg for debatt og

diskusjon. 
Tenn et lys for omtanke og respekt, la de berørte

komme til orde, la de unge få diskutere, men gi ikke
rom for at fordommer skal få sette rot og blomstre.
Oppfordre ungdommen til å lære om historien og sette
seg inn i bakgrunnen for konfliktene og veiled i
konfliktløsning. Vis solidaritet og støtt hverandre
i denne tøffe tiden. 

AV MELTEM SAFAK LUNDSTEN 

Men tante har ikke 
kommet seg ut av Bagdad…
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Illustrasjon: Vera Silva
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krigen og mennesket:
Betydningen av empati 

En velfungerende skole og en god
infrastruktur mener SUNIL LOONA
er av avgjørende betydning for
barn som bor i land som er blitt
rammet av krig. Loona er utdannet
psykolog og er av de få i Norge
som besitter betydelig faglig og
erfaringsmessig kompetanse på
menneskers reaksjoner på krig og
masseødeleggelser. I årsskiftet
1999–2000 arbeidet Loona for
FN under krigen i Kosovo. Der
gjennomførte han et psykososialt
prosjekt i regi av Unicef. I hans
arbeid samtalte og observerte han
barns og voksnes reaksjoner på
krig og de psykiske og fysiske
virkninger krigen medførte.
Foto: Samora Magasin

M iRA-Senteret besøkte hans
kontor ved Høyskolen i Oslo
for å høre om de tanker han

har gjort seg om krigens virkning på
mennesket gjennom sitt arbeid i
Kosovo.

I dag mener Loona at stormaktenes
krigsføring har gått inn i en ny fase:
«Det kriges i humanismens navn.
Dette er en ny form for krigføring.
I Kosovo og Somalia ble brudd på
menneskerettigheter brukt som
påskudd til å starte krig. Frihet er

begrunnelsen for å krige. Man inntar
Afganistan for å frigjøre kvinnene.
Går inn i Kosovo for å frigjøre folket
fra Milosovic, og i Irak for å frigjøre
folket fra en annen tyrann. Krig
legitimeres i humanitarismens navn.
I virkeligheten er krigens hensikt
å øke stormaktens innflytelse».

Krigens ødeleggelser av selve
infrastrukturen i Kosovo gjorde et
grunnleggende inntrykk på Loona.
«Jeg har sett krig før, mellom India
og Pakistan, men jeg har aldri sett så
mange ødeleggelser på eiendom,

offentlige institusjoner. Det var ikke
bare individets liv som stod i fare,
men alle institusjonene det hadde
med å gjøre forsvant. Politi, post-
vesen, strømforsyning og vannfor-
syning var mangelfull eller ikke-
eksisterende. Det var iskaldt». 

Etter å opplevd mennesker i slike
ekstreme situasjoner, er Loona rask
til å peke på menneskets utrolige
overlevelsesevne. Derimot er barn
særlig sårbare, hevder Loona. «Barn
under 10–11-årsalderen har fortsatt
ingen evne til å reflektere over sine
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og infrastruktur
egne tankeprosesser og følelser.
Hvis de da ikke får muligheten til å
uttrykke det de har opplevd gjennom
lek eller andre aktiviteter, ser man
ofte langvarige frykt- og sorgreaksjo-
ner. En av de første tingene vi gjorde
var å sette skolen i gang. Det var vik-
tig å normalisere hverdagslivet. Selv
om skolen kunne mangle tak, var det
essensielt å gi barna undervisning.
Det ga barna trygghet og forutsig-
barhet å ha en daglig rutine. Det
beste man kunne gjøre var å komme
raskt i gang med å gjennoppbygge
samfunnet. I Irak har livet ikke kom-
met igang, og vi ser frustrasjonen og
vi ser at frustrasjonen og aggresjonen
øker, spesielt hos barn».

Gjennom sitt arbeid observerte og
samtalte Loona med mennesker som
var blitt påført enorme tap og
lidelser. Men det som gjorde sterkest
inntrykk på ham var å observere hva
som skjedde da institusjonene ikke
lenger fungerte. «Det ble veldig mye
uro. Generelt ble det mye mer vold i
samfunnet. Slåssing i kvartaler. Man
utfordrer livet etter å ha opplevd
krig. Livet betyr ikke så mye. Man
foretar seg i større grad risikoadferd
som kan skade både seg selv og
andre. Særlig ungdommer kan tenke
slik».

Imidlertid skal vi ikke lenger enn
til norske skoler for å treffe barn som
har opplevd krig. Loona får ofte til-
bakemeldig fra norske skoler om at
konsentrasjonsevnen til disse barna
blir rammet.

«Barn som kommer til Norge og
som har opplevd krig, har gjerne
mistet alt som har betydning for dem.
Så det vil naturligvis komme endel
sorgreaksjoner. Reaksjonene er
knyttet til uro. 

På spørsmål om hvordan vi som
lærere eller som vanlige medmennes-
ker skal møte disse barna, er Loona
klar: «Lærere må huske på at uansett
hvor destruktivt barnet er, om det
ødelegger gjenstander eller slåss, så
forsøker barnet å overleve. Man må

sette barnets adferd i en kontekst, en
større sammenheng. Dette fremmer
empati og forståelse for barnet. For-
ståelse og empati er en forutsetning
for enhver type tiltak som kan hjelpe
barnet. Man skal kun konsentrere
seg om adferden til barnet. Gjøre
rede for de tanker og følelser som
forårsaker adferdsproblemer.» 

Loona hevder man må ha forstå-
else for at vi mennesker ikke har kon-
troll over våre følelser. Særlig ikke
barn. «Barn viser normale reaksjoner
på stress. Barnet må få lov til å
uttrykke seg selv. Oppfordre til dis-
kusjon og dialog. Barn som ikke er
opptatt av å prate, må få anledning
til å uttrykke seg på andre måter.
Man må ikke overdrive det heller. De
aller fleste barn som har opplevd krig
har kun behov for støtte innen
vanlige institusjoner. Kun 5–10 %
har behov for psykologhjelp».

Loona påpeker at referanseram-
men folk har til å bearbeide sorg er
forskjellig fra person til person og
mellom kulturer. Dette må vi ha for-
ståelse for, og respektere. Han fortel-
ler at det i Vesten er vanlig å søke å
gjenoppleve
den farefulle
situasjonen.
Snakke om den
traumatiske
hendelsen og
dermed uttryk-
ke det som lig-
ger latent i minnet. I Østen, derimot,
er det vanligere å konsentrere seg om
nåtiden. Tankegangen er at dersom
nåtiden er bra, er det lettere å bear-
beide fortiden. Loona mener hoved-
saken for alle kulturers takling av
traumatiske opplevelser, er at det må
være balanse mellom fortid og nåtid. 

Loona er rik på gripende historier
om menneskeskjebner og om vår
ufattelige evne til å kunne fortsette,
tross alt. Om tragiske og dramatiske
hendelser, der små barn har opplevd
å være vitne til at hele familien blir
drept. Allikevel peker Loona på at

det er håp selv for de som har opplevd
det verst tenkelige: 

«Vi mennesker har en utrolig over-
levelsesevne. Tid er viktig. Hvis man
får trygghet, og en oversiktelig og
strukturert hverdag over tid, kan
man klare seg veldig godt.»

Men bildet for mange nordmenn er
mer komplisert enn som så. I media
den siste tiden har dagspressen hatt
store oppslag om asylsøkere som har
utvist svært voldelige tendenser, som
i enkelte tilfeller også har resultert i
drap. Mange reagerer med skepsis og
frykt overfor mennesker som har
opplevd krig.

«Slike mediesaker gjør sterkt inn-
trykk. Men det er et ansvar mediene
har å ikke bare produsere sensa-
sjonsstoff. De bør også fremstille
livshistoriene og personene bak
tragediene. Når slike ting skrives om
norske familier, snakker man om
familietragedier. Da har man en
kontekst for å forstå situasjonen. En
slik forståelse må også skapes for de
som har opplevd krig.»

Mange hevder det er vanskelig å
relatere seg til krigsofre når man selv

ikke har opplevd
krig? Hva mener du
om det?

«Selv om folk ikke
har direkte erfaring
med krig, så har fler-
tallet i den norske
befolkning opplevd

tapssituasjoner. Det er ingen unn-
skyldning å si at man ikke har opp-
levd krig. Det foregår krig på alle
hold i samfunnet. På gata, i hjemmet,
på arbeidsplassen. Mobbing,
trakassering – alt dette er relatert.

Så reaksjoner på krig er ikke noe
særfenomen. Det dreier seg om de
menneskelige reaksjoner på de tap og
den frykt som krigen medfører».

AV STINE REBEKKA AKSNES

«Krig legitimeres i humanitar-
ismens navn. I virkeligheten

er krigens hensikt å øke
stormaktens innflytelse.»
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De siste dagene har ikke vært produktive. Han kom hjem fra
Lisboa dagen før møtet vårt og har siden ligget i vannrett ryggleie.

Før Lisboa var han en tur i Egypt. Etter det var han i Bogota,
og snart skal han til Mexico og rekker deretter en rask tur hjem

til København før morens fødselsdag skal feires i Oslo.
Denne hektiske timeplanen ville hos de fleste utløst et nervøst

sammenbrudd. Derimot trives Jørund med det hektiske
programmet som er del av hans filmprosjekt, til tross for

mattheten som gjerne innhenter ham med jevne mellomrom.

BACK TO BASICS
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Jørund Ekker (28) er født og opp-
vokst på Grünerløkka i Oslo.
I dag bor Jørund i et bokollektiv

i København. Han jobber som flyvert
for Maersk Air, og som vikarlærer for
elever mellom 15 og 20 som nettopp
er kommet til Danmark, og han
følger urdu-undervisning på fritiden.
Yndlingsreisemålet er Karachi, og
det er også derfra han har fått mye av
inspirasjonen til sitt nye filmpro-
sjekt. Dokumentarfilmen ventes
ferdig rundt juletider og omhandler
noen unge menneskers drømmer for
fremtiden og hvordan de forestiller
seg kombinasjonen av karriere, venn-
skap og kjærlighet. Intervjuobjek-
tene er fra en rekke storbyer inklu-
dert Karachi, Bogota, Kairo og Oslo. 

På spørsmål om minoriteter er
Jørund alltid like engasjert. Som elev
ved Foss videregående skole i 1992
ledet han en storstilt elevaksjon
der han kjempet for sin medelev
Randeeps rett til å få bo i Norge. Han
frontet saken i de fleste av landets
anerkjente medier. Det ble belønnet.
Aksjonen vant frem i Justisdeparte-
mentet, og Randeep Mandla,
mønsterelev og nå med høyere
utdannelse, fikk permanent opp-
holdstillatelse i Norge. 

Jørund er stolt av å ha gått i Norges
første tokulturelle klasse på Sagene
skole i Oslo. Tokulturelle klasser var
et begrep som var populært i Oslo
indre øst på begynnelsen av 80-tallet.
I klassen til Jørund var femti prosent
av elevene pakistanske. Skolesyste-
met er en viktig arena for minoritets-
problematikk. Som vikarlærer for
unge flyktninger har han sine
betraktninger på mangler og styrker
innen minoritetsdebatten i Norden.

«Min vinkling på minoritetsproble-
matikk er stikk i strid med det som er
fokus i mediedebatten. Et ord jeg er
lei av er integrasjon. Det er blitt
tverrpolitisk enighet om at integra-
sjon er en god ting. Man snakker om
integrasjon som om innvandrerne er
de eneste som skal tilpasse seg. Det
er viktig at den som har bodd i et
annet land møter noen som har bodd
i landet fra før av og blir enige om
noen felles spilleregler. Men integre-
ring handler i grunnen ikke om at
Ahmed skal lære seg å bli norsk eller
dansk. Begge parter skal møtes og se
hvordan de med sine respektive erfa-
ringer og kunnskaper kan finne ut av
en måte og samarbeide. Det være seg
på arbeidsplassen eller på utdan-
nelsesinstitusjonen. Det jeg syns
integrasjonen kan brukes til er på det

praktiske planet. For eksempel er det
i Pakistan ingen tradisjon med å stå
i kø. Slike tradisjoner må det skapes
forståelse for. Men ikke med ut-
gangspunkt i at den måten skandina-
vene har gjort det på er den beste.» 

Mener du virkelig at vertslandet skal
tilpasse seg på likt grunnlag som dem
som kommer til det?

«Infrastrukturen er gitt. Den skal
det ikke nødvendigvis gjøres om på.
Men fokuset skal også være på andre
ting. Det skal for eksempel være på
at det er kult at vi har mennesker fra
andre kulturer som vi kan dele og
utveksle erfaringer med. Folk fra
andre land blir ofte fremstilt som «et
problem som må løses», i motsetning
til en ressurs vi kan ha glede av.
Verden står med et vel av god mat,
god musikk, estetiske klær, estetiske
mennesker, estetiske byggestiler,
fantastiske språk, gode filmer og
gode historier! Denne menyen kan vi

med fordel spise litt mer av, og så vil
vi bli glade i folk fra andre land for alt
det gode de bringer med seg. Med
dette fokuset tror jeg verden blir en
morsommere lekeplass, der det blir
lettere å kommunisere».

En rask beskrivelse av rommet til
Jørund: Veggene er mer eller mindre
tapetsert av fotografier av venner fra
USA, Colombia, Arabiske Emirater,
Pakistan, Norge, Japan og andre
land. Han har for vane ikke å kaste
noe, og å holde kontakten med ven-
ner fra hele verden er blitt en del av
hans livsstil. På veggen henger tre
ulike chaddarer, og fra stereoanleg-
get jaller colombiansk listepop. At
Jørund med sine aner fra Trøndelag
opprinnelig var odelsgutt, er vanske-
lig å begripe. Også for Jørund selv. 

Hvorfor føler du tilhørighet til mino-
ritetsgrupper fremfor til gjennomsnit-
tet i det samfunnet du kommer fra? 

«Jeg kjenner meg ikke igjen i det
gjennomsnittlige samfunnet, i de
typiske verdiene som er gitt som de
såkalt riktige verdiene i vårt sam-
funn. Jeg kjenner meg heller ikke noe
mer igjen i de pakistanske, tyrkiske
eller de amerikanske fellesnormene.

Jeg kjenner meg veldig dårlig igjen
i oppsatte sett av normer for hva som
er riktig.»

Jørund skiller seg lett ut i
Københavns gater. På vei til Netto,
Danmarks fremste og billigste dag-
ligvarehandel, farter han iført
pakistansk lue og afghansk chaddar
dersom det er kaldt ute. Det nordiske
utseendet står i skarp kontrast til
hans eksotiske bekledning.

«Hvorfor jeg føler meg tiltrukket
av alt som er annerledes? Mitt inn-
trykk er at de fleste mennesker har et
ønske om å kunne gjenkjenne seg
i andre. Og det har jeg også. Men jeg
konkluderer alltid med at jeg blir
ulykkelig av å sammenligne meg selv
med gjennomsnittet i befolkningen.
Jeg tror blindt på at det er noe
spennende å lære av det som er
annerledes.» 

En gjenganger er at Jørund aldri
har hatt lyst til å gjøre ting på samme
tidspunkt som alle andre. På ung-

domsskolen, da flertallet synes det
var kult å høre på popmusikk, da var
Jørund politisk engasjert. Når andre
ble politisk engasjert, hadde Jørund
gått på high school i USA og droppet
det lilla skjerfet. «Alle mine lyster
kræsjer med andres. Jeg velger alltid
annerledes enn andre. For meg er
dette ikke ukomplisert. Jeg klager
ofte over at jeg syns det er ensomt.
Hvis det hadde fantes en gruppe som
synes det var flott å reise til Pakis-
tan, ville jeg sannsynligvis ikke følt
samhørighet med dem heller.» 

Det er andre påskedag, og Jørund
sitter på rommet sitt og tar en blås
fra epleshishaen han kjøpte i Kuwait
for noen år tilbake. Normalt er han
i mot å røyke, men den milde eple-
shishaen mener han er nærmest
velgjørende for luftveiene. Helst
akkompagnert med litt temperert
grønn te fra Japan. Og tro for all del
ikke at ekte grønn te kan likestilles
med den grønne lipton-teen vi får
kjøpt på Rema 1000. Jørund er ikke
fornøyd med mindre enn de japanske
gressgrønne og fuktige tebladene,
kjøpt i Tokyo, som ikke etterlater
spor på tungen, og som er velgjørende
for sjel og fysikk.

«Min vinkling på minoritetsproblematikk
er stikk i strid med det som er fokus i medie-

debatten. Et ord jeg er lei av er integrasjon…» 



Hvorfor tiltrekkes du av denne
reisingen, og av stadig å oppsøke
mennesker fra forskjellige land?
Og hvorfor er dette et tema i filmen?

«Fordi jeg tror det er lærdom å
hente, men jeg har også en teori om
at verden ville vært et bedre sted
dersom folk ikke var så redde for å
åpne seg for det som er annerledes.
Du har dem som drar til Las Palmas
som velger å drikke Carlsberg og
synge svenske karaokesanger. Den
andre gruppen er mest truende. De
går ut og skaper et bilde eller en
politisk korrekt ide om hva som er
riktig å mene i den sammenhengen.
De drar til Afrika og forteller histori-
er som vi tar for god fisk. De som sier
de skal til Las Palmas for å slappe av
og ligge på stranden, utgjør ingen
trussel for den globale forståelsen.

Det er heller ikke deres mål. De gjør
selvfølgelig heller ingenting i positiv
forstand. De er der som en passiv
masse. Men den andre gruppen er jeg
mer skeptisk til. Ironisk nok er de på
det intellektuelle nivået mer aksep-
tert ved at de gjerne opptrer i aner-
kjente medier, for eksempel i BBC og
i New York Times. De har gjerne høy
utdannelse, en anerkjent akademisk
bakgrunn. De drar rundt i verden og
lager dokumentarer og innhenter
informasjon om andre land. De lager
reportasjer som ofte fremmedgjør, i
motsetning til å skape forståelse. Ved
å lage endeløse reportasjer om mys-
tiske stammefolk i jungler og ørke-
ner, sørger de for at vi trygt kan forbli
i vissheten om at «andre er helt
annerledes, og vi vil aldri kunne

relatere oss til dem, men de er mor-
somme og fargerike å se på». Med
dette får vi bekreftet alle våre for-
dommer, og vi slipper utfordringer.
Jeg ønsker å fremstille menneskers
likheter, da jeg synes dette er et mye
mer spennende og utfordrende fokus
som vi virkelig kan lære å
kommunisere bedre av.

Hva tar du sikte på å formidle
gjennom filmprosjektet ditt?

«Det som er viktig for meg er å for-
midle noe som skaper forståelse for
andre mennesker. Jeg er ikke inter-
essert i å gi folk en nøytral beskrivel-
se av forholdene. Da kan man gå inn
på en nettside og sjekke barnedøde-
ligheten og bruttonasjonalproduktet
i det gitte land. Infrastrukturen i
Karachi er langt fra optimal. Men det

er ikke det jeg vil for-
telle om. For etter
mitt syn kan disse
ulikhetene i ramme-
vilkår potensielt
skape splittelse. Det
at man har vært
steder, er ingen forut-
setning for forståelse.
Det er ikke noe argu-
ment for forståelse at
man kan rapportere
objektivt om infra-
strukturen i et gitt
land».

«Det jeg velger å
fortelle fra Pakistan
er et helt bevisst valg.
Jeg kunne skrive en
bok på fem bind om
hvordan Faisal river
seg i håret fordi det
mangler vann og
strøm for femte gang
denne uken. Men da

ville Kari Olsen fra Oslo ikke kjent
seg igjen. Andre har påtatt seg rollen
om å fortelle om dette».

«Jeg mener ikke at det er å frem-
medgjøre å være med på å skape en
bedre infrastruktur i et u-land, men
jeg reagerer på at enkelte folk skal
«hjelpes» med en sekk ris som dum-
pes fra et helikopter, mens det ikke
gjøres parallelle forsøk på å skape
kommunikasjon og forståelse. Jeg
reagerer på de såkalte kulturformid-
lerne, som lager dokumentarfilm.
Det er blitt lagd en del kulturskil-
dringer og dokumentarer, men lite
har beskrevet urban kultur i u-land,
og lite er beskrevet på det basale plan
hvor vi kan møtes. Dette ønsker jeg å
beskrive».

«Jeg ønsker å gi liv til idealistiske
drømmer. Jeg ønsker å opp-prioritere
temaer som går på helt basale
verdier mellom mennesker». 

Filmen skildrer historier om unge
mennesker. Om livet. Unge mennes-
ker fra både i- og u-land som reflekte-
rer over deres hverdag og håp for
fremtiden. Jørund vier følelsene opp-
merksomhet. «Vi lever nå i en tid der
nasjonalisme, stengte grenser og
uforenlighet mellom mennesker har
for mye fokus. På makroplan fører
denne nedbrutte tilliten mellom men-
nesker til økonomiske nedgangstider
og politisk ustabilitet. Hvilket selv-
sagt får konsekvenser for unge men-
neskers hverdag og fremtidsperspek-
tiver. I den rådende mistroen prøver
jeg å vise at vi er ganske like. Ved
hjelp av å kommunisere på det mer
sanselige og følelsesmessige plan kan
vi lettere, og med fordel møtes».

En ting er sikkert: Et sted mellom
11. september og april i år gikk kom-
munikasjonen i stå. Den var kanskje
ikke fantastisk i utgangspunktet,
men en viss Mr. Bush kan med fordel
se filmen til Jørund når den kommer.
Da kan han jo begynne med å ta seg
en tur til «Ondskapens Akse» for å
relatere til folk i stedet for å «smoke
them out of their holes». Dagens unge
mennesker har behov for lysere frem-
tidsutsikter i en tid der arbeidsløshet
og ustabilitet er rådende. 

SITAT AV DALAI LAMA:
«Når som helst jeg møter andre
mennesker, tar jeg alltid
utgangspunkt i de mest basale
ting vi har til felles.

Vi har alle et fysisk legeme, et
sinn, følelser.

Vi er alle født på samme måte
og vi skal alle dø.

Vi ønsker alle å være lykkelige
og unngå lidelse.

Å betrakte andre fra den
vinkelen framfor å framheve
sekundære forskjeller som at jeg
er tibetaner, har en annen hud-
farge, religion eller kulturell
bakgrunn, gir meg en følelse av å
møte folk som er nøyaktig som
jeg selv.

Å forholde seg til andre på det
planet gjør kommunikasjonen
mye lettere.»

Filmen skal bli ferdig til jul i år.

AV STINE REBEKKA AKSNES
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«Jeg er ikke interessert i å gi folk en
nøytral beskrivelse av forholdene!»
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En forkortet utgave av denne artikkelen
ble publisert i Dagbladet 30. april 2003.

Det har pågått en het debatt om æresdrap
i det norske samfunnet det siste året.
Medier og andre har drøftet hver minste
detalj om hvordan et slikt drap gjennom-
føres. Den norske æresdrapeksperten
Unni Wikan sier at æresdrap baserer seg
på en kollektiv beslutning, og at den er
veloverveid og gjennomtenkt. Hun sier
videre at det finnes et bifallende og
applauderende publikum for disse
drapene.

Mens denne debatten fortsetter,
er krigen i Irak godt i gang. Jeg
har fulgt en del med i mediedek-

ningen av de diplomatiske forsøkene på å
hindre krigen og har fått en merkelig
fornemmelse av at denne krigen har flere
likhetstrekk med æresdrap. 

Det sies at når en person, i mange til-
feller en ung kvinne, er ulydig og bryter
familiens normer og regler, så vanærer
hun familien. Ulike familiemedlemmer for-
holder seg ulikt til den rebelske jenta, og
det finnes kanskje flere syn på hvordan
jenta bør straffes internt i familien. Men
når et æresdrap først skjer, prøver familien
å rydde opp etter tragedien. De vasker
blod og forsøker å fjerne alle bevis slik at
den som har drept, i mange tilfeller en
storebror eller en far, ikke får en streng
straff dersom han finnes skyldig. Familien
nekter for at et drap i enhver sammenheng
er negativt, og legger heller vekt på å
gjenopprette den gjeldende orden for å
normalisere familiens hverdagsliv.

Vi har gjennom de siste femten årene,
etter den kalde krigen, sett at USA har tatt
rollen som storebroren som skal overvåke
og skape orden i familien. Verden. USA har
i løpet av denne perioden ved flere anled-
ninger prøvd å vise sin autoritet ved å
straffe andre nasjoner, enten gjennom
økonomiske sanksjoner eller militærmakt.
Særlig blir storebror forarget dersom de
ulydige nasjonene faller utenfor WASP-
kulturen (White, Anglo-Sexon Protestant).
Vi har gjennom årenes løp fått servert tep-
pebombing med kjemisk innhold, grov sky-
ting, kroppsransaking og ydmykelse av
ikke-hvite mennesker i våre egne stuer

gjennom direktesendte tv-programmer. Vi
har også vært vitner til voldsbruk mot poli-
tiske motstandere i mange land og til hvor-
dan storebror, for å opprettholde sin egen
autoritet og makt, har belønnet for eksem-
pel militære generaler rundt om i verden
for å styrte demokratisk folkevalgte stats-
ledere. Pakistan er et godt eksempel på
dette. USAs støtte til geriljagrupper har
også ført til at det ble skapt en fundamen-
talistisk bevegelse i Afghanistan som
senere tok regjeringsmakten i landet. Men
når storebrors egne skapninger begynner
å vise tenner i stedet for å være behjelpeli-
ge med å gjennomføre hans ekspansjonis-
tiske planer, må de straffes.

FN er huset hvor alle familiemedlem-
mer samler seg. Det er de internasjonale
institusjoner tilknyttet FN som skaper
illusjoner om at det finnes lover og regler
for den legitime oppførselen, og at FN er
den overordnede myndighet for kontroll
og straff. 

Dessverre står storebror ofte utenfor
den kontrollen som familien legger pre-
missene for. Han er den allmektige herre
som er fryktet av mange, og det er mange
som støtter ham direkte eller indirekte i
hans gjerninger, enten for å oppnå for-
deler av hans vennskap, eller for å beskyt-
te seg selv mot hans raseri. Det som har
skjedd i Irak er et godt eksempel på dette.
USAs invasjon av Irak strider mot Folkeret-
ten og mot FNs sikkerhetsråds vedtak. Det
har vært en sterk folkelig motstand i de
fleste land rundt omkring i verden, men de
fleste ledere fra andre mektige land har
ikke fordømt invasjonen og krevd en umid-
delbar stans av krigen. Selv FNs general-
sekretær Kofi Annan har ikke kommet med
en direkte fordømmelse av USAs hand-
linger. Tvert imot har ulike nasjoner vært
mest opptatt av å snakke om rekonstruk-
sjon etter at USA har ødelagt en hel nasjon
og dens økonomiske og samfunnsmessige
infrastruktur. Det er kanskje nettopp det
som gav meg fornemmelsen av at det er
en parallell mellom Irak-invasjonen og
æresdrap. USA (storebroren) er i ferd med
å rasere en hel nasjon (den ulydige jenta),
tusenvis av mennesker er allerede blitt
drept eller hardt rammet, og landet er falt i
ruiner. Vi vet ikke hvilke typer bomber som
kastes og hvilke langsiktige konsekvenser
disse vil få, hva som vil skje med jorda,
med miljøet, med menneskesjeler eller

landets egen rikdom etter invasjonen.
Likevel er det opprydningen og rekon-
struksjonen av landet som får oppmerk-
somhet, ikke selve drapet på nasjonen
som skjer akkurat nå. Familien Verden er
opptatt av å planlegge og fjerne alle spor
etter drapet og gjenopprette den gjelden-
de verdensorden.

Blant de mektigste i det internasjonale
samfunnet er det en indirekte aksept av
det mordet som foregår foran øynene
våre, sekund for sekund. Når invasjonen
endelig tar slutt, vil da alle sår kunne
leges? Vil all ødeleggelse kunne gjenopp-
bygges? En nasjon og dens befolkning er
påført dype materielle og sjelelige sår. Vil
disse sårene noen ganger bli helbredet?
Vil avmaktsfølelsen hos millioner av men-
nesker, både i Østen og i Vesten, som har
vist sin avsky mot krigshandlinger noen
gang bli reparert? Hvem skal rydde opp i
frykten og de svarte hullene i menneskers
sjeler som har oppstått etter krigen? Jeg
mener at alle som gir sitt samtykke til
æresdrap på ulydige nasjoner, aktivt eller
indirekte, er medskyldige. Også når et sys-
tem, som i dette tilfellet FN, forholder seg
passivt eller ikke fordømmer krigshand-
lingene og ikke krever umiddelbar stans,
er det medskyldig i drapet.

Likheten mellom et vanlig æresdrap og
det spesielle æresdrapet på nasjoner er at
et bifallende og applauderende publikum
og de som gjennomfører drapet, vel over-
veier og tenker gjennom fordelene for seg
selv, og ikke nødvendigvis for flertallet.
Mens æresdrap på et individ ofte skjer bak
lukkede dører, skjer derimot drapet på
nasjoner ofte for åpen skjerm. Et æresdrap
på en person får andre vite om først etter
at det er skjedd, mens drapet på ulydige
nasjoner er vel debattert i offentligheten
i forkant, og selve drapshandlingen skjer
foran alles øyne. Spørsmålet er når vi skal
se at regjeringen engasjerer seg like sterkt
mot æresdrap på ulydige nasjoner som vi
har vært vitne til at den gjør mot æresdrap
generelt? Når skal vi høre om sanksjoner
mot USA og våpeninspeksjoner av
Pentagon? 

AV FAKHRA SALIMI

ÆRESDRAP 
på ulydige nasjoner
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Muslim i Norge 
– et nyansert bidrag til integreringsdebatten 
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I boka Muslim i Norge. Religion og hver-
dagsliv blant unge norsk-pakistanere pre-
senterer Sissel Østberg flere aspekter ved
hverdagslivet til norsk-pakistanske barn
og ungdommer, blant annet deres forhold
til foreldre, familie i utlandet, venner,
lærere, religiøse ledere og andre. Østberg
spør hvordan det er å vokse opp med to kul-
turer. Hun er spesielt interessert i hvilken
rolle religionen spiller for å forstå og skape
sammenhenger i tilværelsen. Videre drøf-
ter Østberg hvordan identitet skapes og
utvikles i det flerkulturelle Norge.

Boka gir et optimistisk syn på minori-
tetsungdoms fremtid. Den gir et bilde
av hvordan unge norske muslimer

skaper nye veier, og hvordan de i denne
prosessen tar med seg
tradisjoner, holdninger
og verdier de har fått
overlevert både fra for-
eldrene og fra andre
personer de på ulike
måter forholder seg til i
sin norske virkelighet. 

Østberg lanserer
betegnelsen integrert
plural identitet for å
uttrykke det mest
karakteristiske ved de
norsk-pakistanske
ungdommenes identi-
tet. De unges selvfor-
ståelse består av

mange og dels motstridende elementer,
derav pluralitetsbegrepet. Med integrert
personlighet mener Østberg at det er noe
som binder denne pluraliteten sammen.
Østberg betegner ungdommene som kultu-
relle pendlere eller nomader med en mang-
foldig kulturell kompetanse. Den flerkultu-
relle kompetansen og deres integrerte
plurale identiteter er et resultat av at de
unge har måttet manøvrere i komplekse
sosiale kontekster. «De norsk-pakistanske
barnas identitet er situasjonsbestemt og
omskiftelig, men likevel fremstår de som
integrerte personligheter med hver sin livs-
historie. Å kalle dem integrerte innebærer
ikke at de nødvendigvis er harmoniske og
enhetlige, men at de er sammensatte og
helhetlige» (s. 104). 

Ungdommene som presenteres i Muslim
i Norge representerer ei ny gruppe nord-
menn, men denne gruppa er på ingen måte
enhetlig. Til tross for likhetstrekk i
bakgrunn og oppvekst, representerer de et
mangfold i tenke- og levemåter. De har,
naturlig nok, ulike syn på spørsmål som
ekteskap, utdanning, vennskap, moter og
trening, og de praktiserer sin religion i
varierende grad og på ulike måter.

Selv om det er de unge som står i sen-
trum i Østbergs bok, blir også foreldregene-
rasjonen skildret, både gjennom de unges
øyne og forfatterens egne. Som forventet
viser Østbergs studie at generasjonene
forholder seg og tilpasser seg ulikt til livet i
Norge. De unge føler i større grad at de

hører hjemme i Norge, og de internaliserer
norske tradisjoner og verdier på en annen
måte enn foreldrene. Man sitter likevel
igjen med et inntrykk av foreldre som på sin
måte finner en balanse mellom ivaretakelse
av egne tradisjoner og verdier og integre-
ring av de norske. 

At Østberg presenterer et optimistisk
perspektiv i integreringsdebatten, betyr
ikke at hun ikke tar opp ulike utfordringer
som gjerne oppstår når kulturer møtes. I en
tid hvor mye av litteraturen om innvan-
drings- og integreringsproblematikken gir
et helsvart bilde av fremtida til det flerkultu-
rell Norge, er det imidlertid oppmuntrende
med studier som legger vekt på at det
finnes unge mennesker som både har en
mangfoldig kompetanse og en styrke til å
møte de nye utfordringene. Sissel Østberg
føyer seg inn i rekken av forskere som i den
senere tid har bidratt til en balansert og dyp
debatt om minoriteters og muslimers del-
tagelse i det norske samfunnet. 

Avslutningsvis må det nevnes at Østberg
i stor grad har klart å løsrive seg fra akade-
mias til dels kjedelige og kompliserte språk.
Hun skriver lett og ledig og gir derfor et
bidrag til alle interesserte. 

AV MARIE NILSEN SELAND

Muslim i Norge. Religion og hverdagsliv
blant unge norsk-pakistanere
Sissel Østberg
Universitetsforlaget, Oslo, 2003

Gode formål – gale følger?
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Formålet med denne antologien har vært å oppfor-
dre til en fordomsfri og nyansert debatt om norsk
innvandringspolitikk, og å bidra til større åpenhet. 

Boken bærer imidlertid preg av forfatternes
kritiske holdninger til norsk innvandrings-
politikk, og har tydelige spor av overforenk-

lede generalisering og et ovenfra-og-ned-syn på
innvandere. Antologien bidrar etter mitt syn ikke
med noe nytt i debatten, men er heller med på å
bekrefte gamle fordommer. Innvandrerne omtales
som medlemmer av grupper med fastlåste og
uforanderlige holdninger og tradisjoner, og det blir
dermed ikke rom for å se menneskene som
selvstendig tenkende enkeltindivider.

Det er synd at bokens forfattere ikke tar tak i mer

konfliktløsende vinklinger, men velger å holde fast
i gamle «spøkelser». 

Filosofiske spørsmål glimrer nærmest med sitt
fravær, essensielle vurderinger som nasjonalitet,
statsborgerskap og geografiske grenser er fullt og
helt utelatt. Det gjør det vanskelig å si seg enig
i bokens innhold.

Denne boken når slett ikke sitt mål om å være et
tydelig innlegg for en åpen debatt om
innvandringspolitikk.

AV AMINAH QURESHI

Gode formål – gale følger?
Kritisk lys på norsk innvandringspolitikk. 
Brox, O., Lindbekk, T. og Skirbekk, S. (red.)
Cappelen akademisk forlag, Oslo, 2003
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Bend it like Beckham
Nå ute på DVD! 

Som en stor fan av britiske komedier, var dette en film jeg lenge
hadde ventet på. Skru’n som Beckham er den norske tittelen på
den britiske komedien Bend it like Beckham som handler om 18 år
gamle indisk-britiske Jess som er en kløpper på fot-
ballbanen og elendig på kjøkkenet. 

Men hvilken god indisk jente spiller fotball,
viser legger og vil heller gå med fotballdrakt
enn med sari, kjøper fotballsko med penger

hun får til pensko til søsterens bryllup eller forelsker
seg i en irsk gutt? Disse spørsmålene stiller den indiske
moren seg stadig. Hun kan på mange måter gjenspeile
innvandrermoren vi har sett og lest om, som har et stort
ønske om at barna skal bli godt gift med en mann med
samme språk og religiøs bakgrunn som henne selv. 

Filmen handler om forventninger første generasjons
innvandrere har til sine barn på den ene siden, og hvordan ei ung
jente streber etter å gjøre det hun helst vil uten å skuffe foreldre og
slekt. Denne filmen bør sees, og da helst flere generasjoner sam-
men, for alle kan gjenkjenne seg i rollefigurene i filmen. Det er
komikk, idrett, kultur, tradisjoner, fordommer, generasjonskonflik-
ter, homofobi, vennskap, religion og rasisme i en og samme film.
Bend it like Beckham handler om å vokse opp i et flerkulturelt sam-
funn, og om å forsøke å finne sin plass i både samfunn og familie.
Den handler om kjønnsrollemønstre og om alle foreldres bekym-

ring at barna skal bryte familiens normer. Den handler om fotball og
om at kvinner kan spille denne typiske mannsidretten uten å være
lesbiske. Dette er rett og slett en familiefilm som bør sees. Etnisk
humor eller ikke, filmen vakte mange følelser hos meg. Den tok meg
tilbake til en tid da alle valg var vanskelige, og utfallet alltid brøt
med den ene eller andre virkeligheten. 

Hovedrolleinnehaver Parminder Nagra som spiller Jess, er en
god krysning av en billedvakker bollywoodstjerne og en

laid back og tøff britisk artist. Hun er god i tolkningen
av en tenåringsjente med et lidenskaplig forhold til
sin hobby. Far og mor i huset er gode eksempler på
hvordan første generasjons innvandrere ønsker å
leve ut sine drømmer gjennom sine barn. Far i huset
får meg til å stille spørsmålet: Er det noen første
generasjons immigranter som har funnet lykken de
drømte om i Vesten, og på bekostning av hva? Han
får meg til å tenke på hvor viktig dialog mellom gene-
rasjoner er, og hvordan en far kan bli dratt mellom
virkeligheten til majoriteten og sine egne. 

Til slutt: Sverige og England har markert seg på flerkulturell
humor som viser at det går an. Vi venter spent på Norges bidrag til
denne sjangeren og ønsker tekstforfattere og regissører
velkommen etter. 

AV MELTEM SAFAK LUNDSTEN 

Bend it like Beckham
Regissør Gurinder Chadha 
England 2002

Ny film om tvangsekteskap: 
La jentene ta ordet

MiRA-Senteret produserte i 2002 filmen La jentene ta
ordet om arrangerte ekteskap og tvangsekteskap, og

denne er nå lagt ut for salg. 

Temaet tvangsekteskap er blitt
mye diskutert i ulike medier det
siste året, særlig etter det tragiske
drapet på Fadime i Sverige for litt
over et år siden. MiRA-Senteret
har lenge ønsket å lage denne
filmen, og i 1999 gjorde vi opptak
med flere jenter på ulike works-
hops. På grunn av manglende
økonomisk støtte til redigering av
filmen, ble den ikke ferdig før i
2002. Filmen La jentene ta ordet

er ment å være jentenes eget bidrag i debatten om tvangs-
ekteskap og om unge jenters rett til selv å velge. Det aller
viktigste i den sammenheng er å lytte til jentenes stemmer
rundt temaet ekteskap, derav tittelen La jentene ta ordet.

Filmen egner seg godt som utgangspunkt for
diskusjoner om temaet ekteskap, både i skoler og i andre
former for gruppesamtaler. Inntektene går til vårt arbeid
mot tvangsekteskap.
Pris: kr. 300,–

Publikasjoner kan bestilles fra MiRA-Senteret på www.mirasenteret.no, post@mirasenteret.no eller telefon 22 11 69 20

To nye temahefter: 
Omskjæring av kvinner og tvangsekteskap

MiRA–Senteret får stadig henvendelser fra skoleelever, studenter og
andre som er interessert i informasjon om ulike temaer som angår
minoritetskvinner og unge jenter, for eksempel omskjæring og tvangs-
ekteskap. MiRA-Senteret har derfor utarbeidet to hefter om disse
temaene som nå kan bestilles fra oss. 

Temahefte nr. 1, Omskjæring av kvinner, 
tar opp helsemessige konsekvenser av
denne tradisjonen, råd til sykepleiere og
annet helsepersonell som kommer i kon-
takt med kvinner som er omskåret, politiske
innspill i kampen mot omskjæring o.a.

Temahefte nr. 2, Tvangsekteskap, 
gir bakgrunnsinformasjon om både tvangs-
ekteskap og arrangerte ekteskap og presen-
terer politiske forslag og viktig arbeid som
drives i kampen mot tvang. 

Med disse heftene håper MiRA-Senteret å kunne bidra
til å nyansere den offentlige debatten på området og
øke det generelle kunnskapsnivået om temaene.
Temaheftene inneholder også spørsmål og
diskusjonsoppgaver til bruk i for eksempel skoler. 
Pris: kr. 70,– pr. stk.

Aktuelle publikasjoner fra MiRA-Senteret
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TV-aksjonen – en nasjonal dugnad i Norge

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-post: post@mirasenteret.no

Navn:

Adresse:

Postnummer: Poststed:

Send kupongen til MiRA-Senteret, Postboks 1749, Vika, NO-0121 Oslo, eller bestill direkte på www.mirasenteret.no

Abonner på 
✂

Den 19. oktober 2003 arrange-
res TV-aksjonen for 30. gang.
NRK har hvert år siden 1974

gitt TV-aksjonen til et godt formål.
Mottakerorganisasjonen i år er Redd
Barna, og pengene skal gå til skole-
gang, spesielt for jenter.

En rekke organisasjoner og formål
har de siste tretti årene vært så hel-
dige at de er blitt tildelt TV-aksjonen
av NRK. På aksjonsdagen får alle lan-
dets husstander besøk av bøssebæ-
rere, som samler inn penger til årets
formål. NRK har direkte sending
gjennom hele dagen og kvelden. Der
vises innslag fra hele landet, fra noen
av prosjektene som midlene går til,
og innsamlingsresultatet oppdateres
kontinuerlig. Det er også tradisjon at
statsministeren kommer i studio og
overrekker regjeringens gave (som i
fjor var på 25 mill. kroner).

Penger til MiRA-Senteret 
MiRA-Senteret ble startet i 1979,
men første driftstilskudd kom først

etter ti år, fra
TV-aksjonen
i 1989. Da samarbeidet 46 norske
kvinneorganisasjoner og kvinneut-
valg om innsamlingsaksjonen «Kvin-
ner i den 3. verden». 135 kvinneorga-
nisasjoner i mer enn tretti land har
siden da fått støtte til prosjekter for
jenter og kvinner som følge av denne
fellesinnsatsen. Som en følge av TV-
aksjonen 1989 ble FOKUS (Forum for
kvinner og utvikling) formelt etablert
i 1995. 

Årets TV-aksjon
Bak TV-aksjonen 2003 står Redd
Barna – en organisasjon som i over
femti år har kjempet for barns rettig-
heter. Redd Barna arbeider for en
verden hvor alle barn får mulighet og
håp om en fremtid i frihet og trygg-
het. Organisasjonen tror på barns
egne ressurser i kampen mot fattig-
dom og uverdige forhold. Temaet for
årets TV-aksjon er barns rett og
mulighet til å gå på skole. Målet er å

gi flere barn tilgang til skolegang og
dermed en mulighet til skape en
bedre fremtid. Også i Norge er det
barn som ikke har en ideell skolesi-

tuasjon. Noen av midlene
fra årets TV-aksjon skal
gå til et landsdekkende
prosjekt for å inkludere
alle barn i skolen. Pro-
sjektet «Ingen utenfor»
skal jobbe for å få slutt
på mobbing i skolen slik

at flest mulig barn i Norge får en god
skolegang.

Hvorfor skolegang?
Rundt 130 millioner barn i verden får
ikke skolegang. To av tre er jenter.
Åtte av ti lever i konfliktområder.
Mange barn i fattige land får ikke gå
på skole fordi de må jobbe for at
familien skal overleve. Andre barn
bor for langt unna nærmeste skole.
Noen steder får ikke jenter gå på
skolen fordi de er jenter. Kanskje fin-
nes det ikke kvalifiserte lærere. Sko-
legang gir barn og familiene deres
en mulighet til å klare seg bedre i en
tøff hverdag, i tillegg til å være et av
de viktigste virkemidlene i kampen
mot fattigdom. 

Frivillig engasjement
TV-aksjonen arrangeres hvert år av
mottakerorganisasjonen i samar-
beid med NRK. Redd Barna har i år
opprettet et sekretariat i forbindelse

med organisasjonens hovedkontor.
Det er også ansatt en person i hvert
fylke (i tillegg til i storbyene), og disse
organiserer innsamlingen lokalt. TV-
aksjonen er forankret i alle kommu-
nene, og mange mennesker jobber
frivillig gjennom hele året for å sikre
nok bøssebærere til å besøke alle
landets husstander, og for å samle
inn penger på andre måter.

Den 19. oktober i år håper Redd
Barna å ha 100000 bøssebærere
over hele landet. De setter av to timer
hver for å gi alle i Norge en mulighet
til å gi. Redd Barna har som mål å
samle inn 160 millioner kroner fra
enkeltpersoner, kommuner, skoler
og organisasjoner, samt næringsliv
og regjering. I tillegg satser Redd
Barna på å verve 15000 nye faddere.

TV-aksjonen Redd Barna oppfor-
drer alle til å delta i et krafttak for ver-
dens barn den 19. oktober! Du kan
engasjere deg som bøssebærer
eller gi penger når bøssebærerne
ringer på. Hvis du ønsker å motta et
nyhetsbrev fra TV-aksjonen, kan du
sende e-post til:
tv-aksjonen2003@reddbarna.no

Kilder
Redd Barna: www.reddbarna.no
TV-aksjonen: www.tv-aksjonen.no
Fokus: www.fokuskvinner.no
NRK: www.nrk.no

AV ANNE BRUDE
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Legal assistance and counselling
The MiRA Centre gives assistance on legal
and social matters to immigrant and refugee
women as well as young girls with minority
backgrounds. These matters may include eco-
nomical or marital problems, questions of
immigration, legislation and deportations or
conflict within the family.

Networking
The MiRA Resource Centre is the only networ-
king organisation for minority women on
a national and Nordic level. The centre
frequently arranges seminars and conferen-
ces for women and young girls where they
discuss the issues related to their current
socio-economic, political and cultural situa-
tion. If you wish to be a part of MiRA’s network
or participate in any of the various activities
organised by MiRA, please do not hesitate in
contacting us. The MiRA Centre is also a mee-
ting-place for young girls, and has a network-
group of young girls. They arrange meetings

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

Information
Information is essential to create a solid two-
way communication and to create mutual
understanding of cultures and society. Infor-
mation is also important to develop an insight
of what it means to live in a multi-cultural soci-
ety and to learn to respect the differences
which exist or arise. The MiRA Centre has
numerous activities and a large information
network, both for minority women and for Nor-
wegians who are interested in these issues.

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

In addition to that, women connected to
the MiRA Centre hold lectures and give cour-

ses to interested institutions, organisations
and others on crucial issues of which they
have specific knowledge and experience.

The background for The MiRA Centre is,
thus, to give an increased number of women
the force and opportunity to participate in
social debate, and so give them a stronger
role in the forming and development of the
society of which they are an integral part.

Despite the limited economic and human
resources we possess, we want MiRA to be
an organisation dedicated to building bridges
between individuals, groups and institutions in
the society, for the improvement of possi-
bilities and living conditions of immigrant
women living in Norway.

If you want more information, 
or if you need our help
– can call us on weekdays on 22 11 69 20 
or write to us at MiRA-Senteret, 
Postboks 1749 Vika, 0121 Oslo, or e-mail:
post@mirasenteret.no

MiRA 
Resource Centre for Black, Immigrant and Refugee Women

The aim of The MiRA Centre is to promote equality for black, immigrant and refugee women in Norway. 
We try to increase awareness about the specific conditions that often determine the life quality of minority women. 

Through well-established legal and social services, information and networking, The MiRA Centre tries to
strengthen immigrant and refugee women’s position in society. The MiRA Centre is also a place for self-

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

THE MIRA CENTRE OFFERS:

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

FILMER OG BOK FRA MIRA-SENTERET
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 dokumentarfilmserien og boka Odins kvinner er å fremme positive forbilder
for minoritetsungdom og å bidra til utviklingen av en mangfoldig representasjon av men-
nesker med minoritetsbakgrunn. Filmene og boka er også viktige bidrag til synliggjøringen
av innvandrer- og flyktningkvinners aktive deltakelse i de nordiske samfunn. 

Dokumentarfilmserien består av fem filmer, en fra hvert av de nordiske landene.

Pris pr film: kr. 300,– 
Pris pr bok: kr. 175,–

MiRAs publikasjoner kan bestilles via våre internett-sider 
www.mirasenteret.no eller telefon 22 11 69 20.
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«Never have the armies of the North

brought peace, prosperity, 

or democracy to the peoples of Asia, 

Africa, or Latin America. 

In the future, as in the past five centuries,

they can only bring to these 

peoples further servitude, 

the exploitation of their labor, 

the expropriation of their riches, 

and the denial of their rights. 

It is of the utmost importance that the

progressive forces of the West 

understand this.»

Samir Amin is director of the African Office 
(in Dakar, Senegal) of the Third World Forum,

an international non-governmental association 
for research and debate. 
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