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ÅR 2003 GÅR mot slutten, og dess-
verre registrerer vi at situasjonen ikke
har forbedret seg i forhold til fred og
utvikling i verden. Vi har sett blodige
kriger og harde politiske konflikter på
flere kontinenter, og i Midtøsten er det
fortsatt ufred. Likevel kan det være
fint å avslutte året med noen positive
hendelser som skjedde i 2003. 

30. september i år mottok Mira-
Senteret Amalie Laksovs minnefonds-
pris til vern for menneskerettigheter.
Fondet ble opprettet av Amalie Laksov
i 1983 til minne om hennes fire brødre,
Carl, Benjamin, Harry og Leonardo og
hennes ektemann Håkon Laksov, som
alle ble drept i tyske konsentrasjons-
leirer i 1943. Vi ser det som en tydelig
erklæring fra fondets styre at selv i dag
er arbeidet mot rasisme, antisemittis-
me og kamp for kvinners rettigheter
veldig viktig. Det krever mye mot av et
menneske å se sine kjære bli drept eller
mishandlet, bare fordi de har en annen
hudfarge, religion, etnisitet, kultur,

eller til og med en annen levemåte.
Ved å etablere et minnefond til vern om
menneskerettigheter har Amalie
Laksov vist oss kvinners heltemodig-
het, der de både har mot og styrke til å
utholde lidelse og tap, samtidig som de
er i stand til å bruke denne styrken til
å kjempe mot urettferdighet.

Minoritetskvinner i Norge i dag
kjemper en tredobbel kamp; de er
kvinner, de er minoriteter og de til-
hører ofte det laveste samfunnslaget.

MiRA-Senteret var det første til å
organisere minoritetskvinner til å
sette rasistisk kjønnsdiskriminering
på dagsordenen, både innenfor våre
egne miljøer og i det norske samfunnet.
I over 20 år har MiRA-Senteret spilt en
betydelig rolle for alle dem som har en
genuin interesse for minoritetskvin-
ners situasjon. Dette fordi det er mino-
ritetskvinnene selv som driver sente-
ret. Vi som jobber på MiRA-Senteret,
lever selv den virkeligheten de fleste
norske eksperter kun snakker om. I
dag er det flere ressurssterke unge jen-
ter med minoritetsbakgrunn på MiRA-
Senteret, de jobber som rådgivere og er
støttespillere for andre jenter som er
kommet i en vanskelig situasjon
grunnet generasjonskonflikter.

Vi vet at det er tøft å være en del
av en minoritet samtidig som en er
kvinne. Vi vet også at det krever mot
å heve stemmene våre i protest mot
patriarkalsk undertrykkelse og under-
trykkende kulturelle tradisjoner. Sam-
tidig er vi også klar over at vår indivi-
duelle frigjøring er uløselig knyttet til
frigjøringen av vårt eget folk, og at alt
dette har sammenheng med den sosia-
le, økonomiske, politiske og kulturelle
helheten vi lever i. Så lenge vi margina-
liseres i samfunnet som helhet, vil
stemmene våre ikke nå frem. Så lenge
vi møter rasisme, etnisk diskrimine-
ring og forskjellsbehandling – enten det
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er på arbeidsplasser eller andre ste-
der – er vi ikke likeverdige borgere.

Det er på grunn av denne
virkeligheten at vår kamp som
kvinner blir sammensatt. Vi må
kjempe for våre rettigheter, både som
minoriteter og som kvinner. I denne
kampen trenger vi solidaritet, støtte-
spillere, og vi trenger alle dem som
har staket veien ut før oss. Det at
MiRA-Senteret er blitt tildelt denne
prisen i år viser at vi ikke er alene om
denne kampen. 

En annen god nyhet er at Nobels
fredspris dette året gikk til den iran-
ske menneskerettighetsforkjempe-
ren Shirin Ebadi. Vi ser det som
svært positivt at utmerkelsen endelig
har gått til en person som har kombi-
nert menneskerettighetsarbeid på
grasrotnivå med arbeid på høyere
plan i det juridiske systemet, og som
ikke har hatt, eller har en statlig
posisjon. 

Det er spredte oppfatninger om
hvorvidt Nobelkomiteen gjorde et
riktig valg da de bestemte seg for å la
prisen gå til Shirin Ebadi. Vi på
MiRA-Senteret ser imidlertid på
deres valg som et svært positivt
bidrag i kampen for å synliggjøre
kvinner fra muslimske land. 

Riktignok har Ebadi jobbet
innenfor det islamske rettssystemet,
og hun representerer ikke nødven-
digvis et feministisk perspektiv i sitt
arbeid. Hun sier selv at hun ikke
ønsker å bli definert som feminist.
Derimot hevder hun at hun jobber for
menneskerettigheter og for kvinners
rettigheter, da hun ser disse som
menneskerettigheter i seg selv. Tatt i
betraktning at hennes arbeid foregår
i Iran, sier dette noe om bredden i
Ebadis arbeid og engasjement.

Når Shirin Ebadi selv sier at
hennes arbeid ikke begrenser seg til

kun å gjelde kvinner, vil dette
kanskje fremstå som paradoksalt for
mange nordmenn. Mange forventer
nok at en kvinne fra et muslimsk
land vil fokusere på kvinnesaker, noe
som ligger nærmere den vestlige like-
stillingspolitiske tanken. 

Det skal uansett bli spennende å
se hvordan Shirin Ebadi forholder
seg til den politiske virkeligheten
som eksisterer i dag, både i Midt-
østen, og særlig i Iran. Ikke minst
blir det interessant å se hvordan hun
stiller seg i forhold til impulser og
innflytelse som kommer utenfra.
I alle fall ønsker vi Shirin Ebadi
lykke til videre med hennes arbeid.

Neste år fyller MiRA-Magasinet
10 år, det første nummeret av maga-
sinet utkom sommeren 1994, og i den
forbindelse planlegger vi et spesial-
nummer høsten 2004. Dette skal
handle om feminisme og rasisme, og
vi ønsker at alle som har lyst til å
skrive noe om disse temaene, sender
oss sine bidrag. Med dette ønsker vi
alle våre lesere god Eid, god jul og et
fredelig og spennende nytt år.

MIRA-MAGASINET    2/03     •     3

«Neste år fyller MiRA-Magasinet 10 år, og i den forbindelse
planlegger vi et spesialnummer høsten 2004!»

I forbindelse med overrekkelsen av Amalie Laksovs minnefondspris,

ble MiRA-Senteret tildelt dette litografiske trykket fra kunstneren

Ingrid Egeberg.
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D et er bare få år siden norske
politikere fikk øynene opp for
den betydelige velgergruppa

innvandrerne i Norge utgjør. For å
sikre seg de viktige stemmene fra
denne gruppa, arrangerte partiene
grillfester, konserter og paneldebat-
ter for bestemte etniske grupper.
Også i forkant av årets kommune- og
fylkestingsvalg ble de i overkant av
200.000 stemmeberettigede persone-
ne med minoritetsbakgrunn overøst
med «fristende» tilbud fra politiske
partier som ønsket deres stemmer.
Politikerne stod imidlertid overfor et
dilemma: Mens de på den ene sida
prøvde å sanke stemmer fra personer
med minoritetsbakgrunn, måtte de
på den andre vise ei tilsynelatende
stadig mer innvandringskritisk
majoritetsbefolkning at de er handle-

kraftige nok til å løse problemer som
blant annet tvangsekteskap,
omskjæring og æresdrap. 

Et stemningsskifte
Hvorfor det var så nødvendig for poli-
tikerne å vise handlekraft, må trolig
forstås i lys av det stemningsskiftet
som har skjedd i innvandrings- og
integreringsdebatten. I boka Det
norske sett med nye øyne fra 2002
skriver samfunnsforsker Marianne
Gullestad at dette skiftet kom for
10–15 år siden. Det som skjedde var
ifølge Gullestad en helomvending
med hensyn til hva det er lov å si og
fremdeles bli betraktet som ansten-
dig. I dag er det ikke bare legitimt,
men også forventet å kritisere inn-
vandrere. Skiftet har ført til at medi-
ene i større grad, og ifølge mange på

en sensasjonspreget måte, har pre-
sentert undertrykkende trekk i en
del innvandrermiljøer. Og masse-
medienes formidling av kunnskap og
perspektiver har gjennomslagskraft,
rett og slett fordi mange nordmenn
har de fleste av sine kunnskaper om
innvandrere nettopp fra mediene. 

Under MiRA-Senterets valg-
møte ble politikerne kritisert for
hvordan de responderer på medienes
sensasjonsoppslag: For hvordan kan
de med samvittighet presentere for-
slag til lover som baserer seg på
mediedebatter? Medienes fremstil-
ling påvirker imidlertid ikke bare
politikere. Også personer med mino-
ritetsbakgrunn blir berørt. Da Love-
leen Rihel Brenna tok ordet, trakk
hun frem det mye omtalte Fagernes-
drapet for å illustrere hvordan det

Alle foto: Marie N.Seland

DET VANSKEL
MiRA-Senteret arrangerte 28. august et valgmøte for kvinner og unge jenter med
minoritetsbakgrunn. Kjente politikere, blant andre SVs Inga Marte Thorkildsen, FrPs
Per Sandberg og Venstres Rita Sletner, måtte svare på spørsmål fra flere unge jenter
som på ulike måter var blitt rammet av en restriktiv familiegjenforeningspolitikk, et
diskriminerende arbeidsmarked og en stigmatiserende mediedebatt.
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oppleves å være minoritet i Norge.
«Fagernes-drapet» dreier seg ikke
bare om ett drap, men om to. Hvilke
signaler sendes det ut til minoritets-
ungdom når drapet på en afrikansk
asylsøker kommer fullstendig i skyg-
gen av drapet på en norsk bussjåfør?
Er livet til den ene mer verdt enn
livet til den andre? 

Nasjonal politikk i en lokal valgkamp
Selv om årets valg var et lokalvalg,
fikk nasjonale saker, særlig de som
angikk innvandring og integrering,
stor oppmerksomhet. Og stortings-
politikerne har slett ikke ligget på
latsiden i disse spørsmålene. Frem-
skrittspartiet har i årenes løp fått
gjennomslag for en rekke forslag som
gjør det vanskeligere for personer
utenfor Schengen-området å flytte til

Norge. Særlig har partiet fått vind i
seilene etter de siste årenes debatter
om tvangsekteskap. I løpet av kort
tid er det blitt innført innstramming-
er i familiegjenforeningspolitikken,
blant annet ved å stille strengere
underholdskrav ved gjenforening
med ektefelle dersom en av partene
er under 23 år. Hvorvidt politikerne
faktisk trodde på sine egne argumen-
ter om at disse endringene vil hindre
tvangsekteskap, eller om argumentet
ble brukt for å begrunne en inn-
stramming de lenge har ønsket, over-
later jeg til andre å bedømme. Uan-
sett har alderskravet skapt proble-
mer for en 21 år gammel jente som på
MiRAs valgmøte fortalte politikerne
at hun ønsker å gifte seg med kjæres-
ten i Tyrkia, men at hun ut fra de nye
reglene må vente i to år før hun kan

søke om gjenforening med mannen
sin. Er det rettferdig at norsk lovverk
stikker kjepper i hjulene for hennes
fremtidsplaner når ekteskapet inn-
gås frivillig?

En mislykket integreringspolitikk?
MiRA-Senterets leder, Fakhra Sali-
mi, kunne ikke la Per Sandbergs
påstand om at norsk integrerings-
politikk har vært mislykket, stå
uimotsagt. Hun pekte på hvor viktig
det er å skille mellom begrepene inte-
grering og assimilering. Dersom
Sandberg hadde hevdet at norsk assi-
mileringspolitikk har vært mislyk-
ket, fremholdt Salimi, ville hun vært
enig. Politikerne har i liten grad klart
å forme innvandrere i FrPs bilde, det
vil si innvandrere som gir fullstendig
avkall på egne levemåter, holdninger

IGE VALGET...

RITA SLETNER
Venstre (V)

INGA MARTE THORKILDSEN
Sosialistisk Venstreparti (SV)
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og verdier til fordel for de «norske».
Integrering dreier seg ikke om å gjøre
lik, men om å legge til rette for at
hver enkelt skal finne en balanse
mellom ulike levemåter. Alle invol-
verte parter må tilpasse seg
hverandre. 

Integrering 
– et innvandringsspørsmål?
Politiske debatter om integrering har
en lei tendens til å vri fokuset mot
innvandring og innvandringskon-
troll. Innstramminger i innvan-
dringspolitikken ser ut til å være det
første politikere tyr til når «ekstrem-
saker» som tvangsekteskap, familie-
vold og æresdrap skaper stormer i
norske medier, og lamslåtte velgere
krever raske og konkrete løsninger.
Det var også tilfelle på MiRAs valg-

møte. Men paneldeltagerne kom også
med sine tanker om det de betegnet
som det viktigste og mest omfattende
integreringstiltaket noensinne: Den
landsomfattende introduksjonsord-
ninga for nyankomne flyktninger og
innvandrere. Formålet med ordninga
er at nyankomne skal inngå i et hel-
dags og helårs kvalifiseringsopplegg
med norskopplæring, samfunnsinn-
føring og arbeidspraksis. De får ut-
betalt en stønad under forutsetning
av at de deltar i et individuelt tilpas-
set kvalifiseringstilbud. Reformens
intensjoner er definitivt positive:
Deltagerne skal etter avsluttet pro-
gram ha bedre forutsetninger for å få
en relevant jobb og «finne seg til
rette» i det norske samfunnet. Der-
som deltagerne skal få et kvalitetstil-
bud, krever en slik reform store øko-

nomiske overføringer til kommune-
ne, som allerede sliter med en svært
stram økonomi. Stortinget vedtok
derfor i juni at staten skal fullfinansi-
ere kostnadene ved innføring av
reformen. Dessverre ble ikke stor-
tingsvedtaket fulgt opp da statsbud-
sjettet for 2004 ble lagt fram i høst.
Regjeringen Bondevik forutsatte at
ordningen blir gjennomført innenfor
kommunenes eksisterende økono-
miske rammer! Bare tida vil vise om
ordninga vil gi så positive resultater
som paneldeltagerne under valgmø-
tet spådde, men det kan se mørkt ut.

Et ideologisk valg!
Tilbake til politikernes frieri til
velgere med minoritetsbakgrunn:
Klarer de å imponere målgruppen?
Og enda viktigere: Får partiene flere

GRETA THUEN
Høyre (H)

PER SANDBERG 
Fremskritspartiet (FrP)

«…det er viktig å skille mellom begrepene integrering og
assimilering. Dersom Sandberg hadde hevdet at norsk assimilerings-

politikk har vært mislykket, ville jeg vært enig, sier Salimi.»
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velgere? Nei, konserter, grillfester og middager som arrangeres
spesielt for personer med minoritetsbakgrunn, er neppe nok for
å sanke flere stemmer. Jeg tenker mer på partimessig ideologi
enn på konkrete saker som partiene tar opp like før valget, for-

talte Kamran til Aftenposten 5. august i år. Flere andre sa i
samme artikkel at det er hyggelig å bli satt pris på annenhvert
år, med det er politikken som avgjør, ikke arrangementene. Vi
vet ikke om de inviterte politikerne klarte å sanke støtte til sin
politikk under MiRA-Senterets arrangement, men mulighetet
fikk de i det minste!

AV MARIE N. SELAND

FAKHRA SALIMI
MiRA-Senteret

«Jeg tenker mer på partimessig
ideologi enn på konkrete saker som
partiene tar opp like før valget…»



Høstens store bokdebatt har utvilsomt handlet om Åsne Seierstads bok, Bokhandleren i Kabul. 
Åsne Seierstads forfatterskap er både blitt lovprist og skarpt kritisert. Hvorfor får boken busta til å
reise seg hos enkelte journalister og samfunnsvitere? For mange har debatten framstått som svært
uoversiktlig og vanskelig å få tak på. Hva er de viktigste ankepunktene mot boken? Er debatten i det
hele tatt viktig? Og sist men ikke minst, hvorfor er Seierstads argeste kritikere kvinner med
minoritetsbakgrunn?

Først, en oppsummering:
I fjor ble boken Bokhandleren i Kabul
høstens store norske bestselger. Kriti-
kerne var begeistret, og innvendingene
tilsynelatende få. Boken er solgt til 17
land og i Storbritannia har boken fått
svært god omtale og er trykket i tredje
opplag. Det var først etter at ukebladet
Kvinner og Klær i høst sørget for at
bokhandleren fra Kabul selv fikk lese
den engelske oversettelsen av boken,
at det dukket opp alvorlige innven-
dinger i pressen. Bokhandleren, Shah
Muhammed Rais hevder at boken
inneholder usannheter om ham og
hans familie. Han hevder at Seierstad
med boken har utlevert familiehemme-
ligheter, ødelagt familiens ære og mis-
brukt den gjestfrihet og tillit han og
hele hans familie viste henne de fem
månedene hun bodde hos ham.

Åsne Seierstad på sin side hevder
at da det ble avtalt at hun skulle bo

hos Rais, var både han og hans
familie innforstått med

planene hennes. Seier-
stad hevder at bok-

handleren ikke
har kunnet
påvise et eneste
eksempel på
løgn eller
usannhet i
boken hennes.

Rais
ønsker tro-
lig å saksøke
Seierstad for
ærekrenkel-
se, slik at
påstand-

ene blir regnet for døde og maktesløse.
En eventuell stevning vil komme fra
Rais’ norske advokat, Brynjar Meling. 

Debatten rundt boka har hatt
mange forgreninger, og ett tema har
vært etikk. Særlig er dette knyttet til
at Seierstad ikke anonymiserte famili-
en godt nok. Kritikere anklager også
Seierstad for å se familien Rais’ liv med
vestlige øyne, og spesielt gjelder dette
beskrivelsene av kvinnenes situasjon i
Afghanistan. Det er mange som hevder
at alt dette kan sees som uttrykk for
mangel på respekt og forståelse for den
afghanske kulturen. 

Et annet tema i debatten går på
hvilken sjanger boken egentlig har.
Formmessig er boken en roman, mens
Seierstad hevder det er en dokumen-
tar, noe enkelte kritikere mener er feil.
Seierstads forsvarere hevder at hun
har gjort en viktig innsats ved å trekke
kvinneundertrykkelsen i det afghan-
ske samfunnet frem i lyset. Videre
hevdes det fra denne side at for en
journalist må hensynet til sannheten
komme foran hensynet til menneskene
som skildres. 

Men hva mener kvinner med minoritets-
bakgrunn om debatten?
MiRA har snakket med kurdiske
Nuray Yildirim. Yildirim er 25 år og
kom til Norge fra Tyrkia for fem år
siden. I dag studerer hun sosialantro-
pologi ved universitetet i Oslo. Hun
har spesialisert seg i emnene kjønn og
religion, og dermed også i det omdisku-
terte æresbegrepet.

Yildirim har fulgt debatten med
stor interesse, og hun er enig i mye av

KULTUR+
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kritikken som er blitt fremsatt mot
boken. Hun hevder at Seierstads
måte å uttrykke seg på er orientalis-
tisk, dvs. at Seierstad har formidlet
den østlige kulturen ut fra sitt eget
vestlige ståsted. Som journalist har
hun skildret Østens kvinner som
undertrykte, og på den måten bekref-
ter hun stereotypiene vi allerede har
om disse kvinnene. 

Videre beskriver Seierstad en
virkelighet som er sann utfra hennes
ståsted, men hvor ikke dette kommer
tydelig nok fram. Derimot skriver
forfatteren seg selv ut av boken, skju-
ler alle spor og hevder å formidle
«sannheten». Slik fremstår hun som
«Vestens alibi i Østen». Boken
bekrefter vestens fordommer og den
grenser til å være rasistisk.

Det interessante er at den har
solgt så mye. Det skremmer meg å
tenke på hvor mange naïve nord-
menn som sikkert i beste mening har
tenkt «Endelig har det kommet en
bok om den fjerne, lukkede afghan-
ske kvinnen». «Hvert eneste produkt
som dette, som bekrefter vestens
undertrykkende tone om Østen, er
etter min mening orientalistisk!» 

Måten Seierstad har skrevet på,
har også vært en kilde til metodisk
kritikk, påpekt av enkelte samfunns-
vitere på Universitet i Oslo. Professor
Unni Wikan skriver i dagspressen at
man må erkjenne at man har et stå-
sted, hvilket hun mener Seierstad
ikke gjør. Seierstad er ingen steder og
alle steder, hevder Wikan. Hun
mener dette er meget problematisk.
Dersom boken er ment som en doku-
mentar, vet man at dokumentarfor-
men krever full åpenhet om metoder
og kilder. Det faktum at boken skal
fortelle «sannheten» om personer
som er lette å identifisere, gjør det
etisk nødvendig å legge kortene på
bordet

«Jeg har lest noen utdrag av
boken» fortsetter Yildirim. «For Sei-
erstad er skillet mellom deres kultur
og hennes kultur det vesentlige. Der-
for uttrykker hun stor forundring,
men også vestlig arroganse i beskri-
velsene sine. Hun bruker en under-
trykkende tone i sine skildringer av
familien Rais, der afghanske kvinner
blir omtalt som «slavinner».
Seierstads ordbruk forteller noe om
hennes eget syn på disse kvinnene,
som har en annerledes handlemåte
og kultur, og hun fremsetter alvorlige
kulturanalyser som er meget
problematiske.«

Yildirims inntrykk er at Seier-
stad har mangelfull innsikt i den

afghanske kulturen og at hun er
utydelig i sin rolle. «Hun har vært
gjest hos en familie. I etterkant har
hun utlevert deres privatliv. Hun har
formidlet privat informasjon til
resten av verden, uten å tenke på
hvilke konsekvenser det kan få for
denne familien.»

«Seierstad mener Rais er nær-
tagende,» fortsetter Yildirim. «Rais
mener på sin side at hans familie er
blitt krenket. Jeg tror ikke Seierstad
har tatt deres æresforestillinger på
alvor. Hun har ikke tatt innover seg
hva ære betyr for dem. For dem er det
stor forskjell på den private og den
offentlige sfæren, hvilket Seierstad
ikke ser. Ved å utlevere deres privat-
liv, tråkker hun på deres ære.»

– Kan du forklare litt om ære? 
«Et typisk tema i «æressaker» er for-
skjellen på det private og det offent-
lige liv. I Fadime-saken i Sverige var
et av problemene for Fadimes far at
hun offentlig (på TV) hadde utlevert
familiens privatliv. Det er en grunn-
leggende samfunns- og familieregel
som krenkes». Yildirim fortsetter
engasjert: «Afghanistan er et lukket
samfunn der de fleste går med burka
og der skillet mellom det private og
det offentlige liv er tydelig. Seierstad
ble invitert hjem til en families
private sfære. Hun utleverer famili-
ens privatliv, definerer deres liv utfra
sine egne holdninger, og uten at kvin-
nene som omtales får være med på å
definere seg selv og fortelle sin egen
historie».

Nuray Yildirim føler seg ikke
personlig støtt av boken, men som
kvinne med ikke-vestlig kulturbak-
grunn blir hun automatisk engasjert
i debatten. Også som samfunnsviter
reagerer hun på Seierstads skildring-
er om andre kulturer. «Hun tar rollen
som sosialantropolog. Uten å ha kom-
petansen, og uten klare metoder for
hvordan man skriver om andre men-
nesker. Som journalist har Seierstad
helt andre skriftlige tradisjoner enn
en sosialantropolog. Hun går over sin
egen profesjon. Hun opptrer ikke
bare som journalist, men også som
privatperson og antropolog. Det er
problematisk».

«Nyanser er utrolig viktig i kul-
turformidling», avslutter Yildirim.
«Det å se andre ståsteder, ikke bare
vår egen. Kulturformidling krever
stor forståelse. Det er ikke bare en
beskrivelse av det man ser utenfra.
Det holder heller ikke bare å ha vært
fysisk tilstede»

Afghanistankomiteen i Norge

er også skeptisk til den såkalte sann-
heten Seierstad hevder å formidle.
Noor Sabah som representerer
Afghanistans kvinneforening mener
at boken virker stigmatiserende ved
å inneholde generaliserende påstan-
der som at alle kvinner i Afghanistan
er til salgs. Særlig reagerer hun på
mangelen av anonymisering og Sei-
erstads tillitsbrudd mot Rais.

Debatten er vanskelig å få grep på
fordi den er så mangefasettert. I
fjernsynsdebatter har enkelte disku-
tert etikk, mens andre har snakket
om metode. Noen har diskutert inn-
holdet i boken, mens programlederen
kanskje har fokusert på situasjonen
i Afghanistan..

Det kan hevdes at Seierstad
fortjener honnør fordi hun tar opp et
viktig tema. Om hun ikke selv besit-
ter dyp kulturell innsikt og tilstrek-
kelig kunnskap om Afghanistan,
bidrar hun likevel med en liten brik-
ke i et stort puslespill, hevdes det.
Mange vil nok si at boken ikke er den
beste kilden til informasjon dersom
man virkelig er interessert i å vite
mer om kvinnene i Afghanistan.
Samtidig vil flere hevde det må være
lov til å skrive populært om et alvor-
lig tema. De fleste som har lest
boken, er enige i at den belyser vikti-
ge temaer, som brudd på menneske-
rettigheter. Likevel kan det innven-
des at boken vanskelig kan betraktes
som mer enn et innspill, når forfat-
teren selv offentlig proklamerer at
bokens hovedinformant er en løgner.

Mange vil mene at både boken og
forfatteren er blitt uforholdmessig
hauset opp, og det med god hjelp fra
mediene. På den andre siden kan
man spørre seg hvor etisk det er av
enkelte kvinneforkjempere å gå til
grove offentlige personangrep på
Seierstad fordi hun ikke har handlet
etisk. 

Som i de fleste andre debatter, er
heller ikke denne svart-hvitt, men
nyansert. Seierstad skriver i sin bok
at alle kvinner i Afghanistan er til
salgs. Dette er selvsagt å ta veldig
hardt i. På samme måte er det kan-
skje å ta hardt i ved å si at Seierstads
bok kun har negative følger. En
positiv følge er jo nettopp at vi har en
debatt som belyser emnene etikk,
metode, kulturformidling, Afghanis-
tan og ikke minst kvinner med ikke-
norsk kulturbakgrunn. Vi fortolker
hele tiden virkeligheten rundt oss, og
vi fortolker den ut fra våre egne
erfaringer.

AV STINE REBEKKA AKSNES



Enkelte mennesker har bare kapasitet og engasjement til å gjøre
tusen ting på en gang. Shanti Irene Gylseth, som vi skal møte i
denne utgaven av MiRA-Magasinet, er en av dem. Fulltidsjobb,
selvfinansierte studier, verv, medlemskap og engasjement i blant
annet fagutvalg, Forum for Organisasjonspsykologi, arbeidsutvalg,
Instituttstyret, og hjelpeorganisasjonen Psych Aid er bare deler av

Shantis hverdag. Likevel, det mest fascinerende er at hun
bare er 27 år, og kan allerede se tilbake på en full-
ført journalistutdannelse, mens hun nå er i gang
med en lang utdannelse innenfor psykologi.

Shanti har norsk mor, som er født
og oppvokst i India, og hennes
far er fra Mauritius. Mestepar-

ten av oppveksten hennes ble tilbrakt
her i Norge, sammen med hennes
mor. Shanti forteller om en oppvekst i
en flerkulturell familie, men også om
et svært homogent skolemiljø frem til
hun begynte på videregående skole. 

– Det var først på videregående
skole at det flerkulturelle miljøet
viste seg i skolegården, sier hun. 

Etter at hun var ferdig med
videregående skole på Oslo
Katedralskole, tok Shanti fatt
på sin høyere utdannelse ved
Universitetet i Oslo. Som de
fleste studenter startet hun
med ex.phil, og fortsatte vide-
re med jusstudier. Før eksa-
men bestemte hun seg imid-
lertid for å flytte til Mauri-
tius, for å bo sammen med
faren et halvt år. Shanti
var 20 år gammel da hun
tok 1.avd.jus, men forsto
etter hvert at dette ikke
var riktig yrkesvalg. 

– Jeg gikk i tenkebok-
sen, forteller Shanti.
– Selv om jussen var
interessant, leste jeg en
del psykologi, og fant ut
at jeg virkelig kunne

tenke meg å jobbe som
psykolog.

I 1998 startet Shanti på
et halvårig introduksjons-
studium i psykologi, som

senere skulle gi henne plass
på profesjonsstudiet. Men på

grunn av mye sykdom og fra-
vær, bestemte hun seg for å ta et

friår for å jobbe. Dette året fikk
Shanti til å bestemme seg for at hun
ville bli journalist. 

Denne artikkelen er den sjette 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 Shanti Irene Gylseth.
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– Det å kunne skrive og fortelle
gode historier er viktig, og jeg finner
det fascinerende å kunne skifte per-
spektiv for å se et annet menneskes
virkelighet, sier hun. Shanti fullførte
journalisthøgskolen i 2001, og gjorde
unna prakisperioden sin. Deretter
tok hun fatt på psykologistudiene ved
universitetet. – Jeg ønsket å få mer
akademisk tyngde i tillegg til journa-
listikkfaget. Meningen var faktisk
bare å ta de 10 vekttallene jeg jo
allerede hadde lest til, men igjen ble
jeg revet med av dette fantastiske
faget, sier hun. 

Profesjonsstudiet eller ikke? 
Shantis «kall» var altså psykologistu-
diet og etter hvert fant hun ut at det
var profesjonsstudiet som fortsatt
var drømmen. Klinisk psykolog er
yrkestittelen man får etter å ha full-
ført profesjonsstudiet. 

De fem første semesterne av studi-
et er veldig teoretiske. Man lærer om
kognitiv, biologisk, utviklings- og
sosialpsykologi, i tillegg til personlig-
hets- og abnormalpsykologi. Her
lærer du blant annet ulike modeller,
man får et historisk overblikk over
psykologiens historie, og ikke minst
får man en oversikt de ulike forsk-
ningsfeltene som eksisterer i dag.
Kort sagt: Her dannes og utvikles
den teoretiske plattformen til fremti-
dige terapeuter. 2. avdelig av studiet
kaller Shanti psykologskolen. Her
utdannes man til terapeut, det vil si
at man lærer hvordan man skal
behandle pasienter, eller klienter,
som det også kalles.

– I tillegg til å kunne være
terapeut, gir profesjonsstudiet deg
også mulighet til å forske videre,
forteller Shanti. Psykologtittelen er
beskyttet, og uten profesjonsstudiet
kan du heller ikke kalle deg klinisk
psykolog i Norge. 

Både realfag og språkfag er repre-
sentert i familien til Shanti, men at
hennes flerkulturelle bakgrunn har
betydd mye for valg av psykolog-
yrket, legger hun ikke skjul på.

– Vi hører stadig at mange norske
psykologer har problemer med iden-
tifiseringen i klient- terapeut forhol-
det når det gjelder flyktningklienter.
Den horisonten, bakgrunnen og
synet på verden som terapeuten tar
med seg inn i behandlingssituasjo-
nen, kan være totalt ulik den klien-

ten har. Hvis gapet blir for stort, kan
dette faktisk skape vanskeligheter.
I dag trenger man psykologer med
flerkulturell bakgrunn, nettopp fordi
en viktig del av terapisituasjonen er
at det eksisterer et godt forhold mel-
lom terapeut og klient, mener hun. 

Shanti har søkt seg til Sør-Afrika
for å ta sosialpsykologi-delen av
studiene der. 

– Det å kunne få lov til å studere
der, ser jeg på som et stort privile-
gium. Jeg tror det vil gi meg mange
nye perspektiver på faget, sier hun. 

Det er i dag høye karakterkrav
for å komme inn på psykologistu-
diet, vi lurer på om dette holder
for å bli en god psykolog? 
– Karakterer er jo avgjørende for om
du i det hele tatt kommer inn på stu-
diet, understreker Shanti, -om dette
er riktig kan selvfølgelig diskuteres.
Jeg har ikke gått psykologiskolen
ennå, men da vi begynte på studiet,
hadde vi undervisning som innebar
at vi tenkte mye på hvordan vi så på
vår rolle som fremtidige psykologer.
Jeg tror at det å være en aktiv lytter
er et nøkkelord. Det vil si ikke bare
sitte og høre på, men vite når man
skal være stille, og når man skal stil-
le spørsmål, og på den måten hjelpe
det andre mennesket i sin prosess.
Det er viktig å huske at fokuset hele
tiden skal være på den andre perso-
nen i en terapisituasjon. Når man
skal stille spørsmål, må man også
være bevisst på i hvilken grad man
skal gi råd, og i hvilken grad man
skal la være, sier Shanti. Man må
være bevisst på sin egen innflytelse,
for det er faktisk slik at den andre
personen kan bli sittende igjen og
tenke at du har svaret på liv og død,
rett og galt, gjøre eller å la være. 

Shanti ønsker samtidig å under-
streke hvor viktig det er at en psyko-
log alltid må ta hensyn til seg selv.
Først da kan du finne balanse og hjel-
pe andre, mener hun. 

– Som psykolog har du taushets-
plikt, det vil si at du må selv kjenne
etter på hvor mye du er i stand til å
bære. Bæring er et viktig ord for tera-
peuter. En annen viktig egenskap
hos en psykolog er interesse for mel-
lommenneskelige relasjoner. Hvis du
overhodet ikke har det, burde du
kanskje ikke jobbe med mennesker.
Videre er bevissthet om eget kropps-

språk, og en fremtoning som skaper
tillit også viktig. Det er viktig å være
klar over at en kommuniserer utrolig
mye uten ord, sier Shanti.

Det er mange områder Shanti har
lyst til å jobbe med når hun har full-
ført studiene. Krysskulturelle spørs-
mål er bare et av disse, mens sam-
menhengen mellom klinisk- og orga-
nisasjonspsykologi er et annet områ-
de som interesserer henne. 

– Hovedoppgaven min kommer
trolig til å dreie seg om FN og inter-
nasjonalisering. Jeg håper jeg kan
jobbe innenfor denne organisasjonen
når jeg er ferdigutdannet, sier hun.
Men vi får se hva som skjer, jeg er
åpen for det meste. Men det jeg vet i
dag, er at jeg trolig ikke kommer til å
jobbe med veldig syke mennesker,
sier hun. Kommunikasjon er et av
hennes sterkeste verktøy, både som
journalist og som fremtidig psykolog. 

– Ved å jobbe med syke mennesker
tror jeg ikke at jeg vil kunne benytte
meg av denne styrken i like stor grad,
sier Shanti. 

MiRA-Magasinet: Ser du på seg
selv som banebrytende og som
forbilde for andre jenter? 
– Hvis det jeg gjør og den jeg, er kan
inspirere andre, så er det ingen ting
som gleder meg mer. Jeg har en sterk
tro på å leve et liv og foreta valg som
jeg kan være stolt av – gå en vei som
jeg ser på som betydningsfull. Alle
ønsker å kunne bidra på en eller
annen måte, å utrette noe som er
verdt noe. Så hvis det jeg gjør, og den
jeg er, virker som et forbilde og kan
ha betydning for et annet menneskes
gjennomføring av sine drømmer, er
det flott. Min teori er at man gir mer
av seg selv hvis man brenner for noe,
og da har man også et større ønske
om å hjelpe andre. Vi ser i dag at
flerkulturell ungdom i mye større
grad enn før, er med på alle felt, de
har rollemodeller og setter seg helt
andre mål enn tidligere. Vi ser nå at
det går an, avslutter Shanti. 

Noen dager etter dette intervjuet,
fikk Shanti beskjed om at hun hadde
fått studieplass i Sør-Afrika. Vi
ønsker henne lykke til med oppholdet
og studiene der. 

AV MELTEM SAFAK LUNDSTEN 
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I sommer skjedde det noe uvanlig og
forhåpningsfullt i Ixelles, bydelen i
Brussel hvor jeg bor. Ixelles er et områ-
de med variert befolkning, her finnes
det både studenter og diplomater. Her
bor folk av afrikansk, portugisisk og
arabisk opprinnelse, vi har vietname-
siske og iranske butikkeiere, som alle
lever sammen i en harmonisk atmos-
fære av toleranse og brorskap. I slutten
av juli kom det tre hundre afghanske
flyktninger fra ulike deler av Belgia til
Ixelles. De okkuperte det Hellige Kor-
sets kirke i sentrum av bydelen, og pro-
testerte mot en regjeringsbeslutning
om om å tvangssende dem tilbake til
Afghanistan. 

flyktninger
Naboer og

Gjennom tre uker forkynte

banneret over kirkeposten

i Ixelles «Naboer i solidaritet

med afghanere i fare».
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Deres protest var velbegrunnet.
Noen måneder tidligere fikk
mer enn to tusen afghanske

flyktninger kategorisk beskjed om at
siden forholdene i Afghanistan var
normalisert, så skulle de sendes hjem
til våren – enslige måtte reise i mars,
og familier måtte dra i juni. Flykt-
ningene kunne ikke forstå denne
plutselige hetsen, de så for seg
tvangsdeporteringer, og henvisning-
en til fredelige tilstander i hjemlan-
det var etter deres syn en komplett

illusjon. Mange av dem ville kunne
regne med å bli utsatt for vold eller
livsfare.

Av de tre hundre flyktningene
som entret kirken vår, var åttito av
dem kvinner, og førtito av dem barn.
Mange hadde bodd i Belgia i fire–fem
år, og de yngste barna var blitt født
her. De eldre barna gikk på skolen, og
hvis de ble sendt til Afghanistan ville
de ikke bare miste sine venner, men
også enhver mulighet til utdanning.
Dette gjaldt ikke minst for jentene.
Flyktningene krevde kollektivt å få
bli i Belgia til det var fredelige forhold
i Afghanistan igjen. De satte sine liv
på spill for å få gehør, de voksne flykt-
ningene innledet en sultestreik.

Først så det ut som om den bel-
giske regjeringen skulle spille tøff, og
det ble insinuert at det lå politiske
motiver bak. Med stor patos erklærte
innenriksministeren at sultestrei-
king var udemokratisk, at dette var
en måte å ta loven i egne hender på.
Han påpekte at flyktningene dermed
sultestreiket på egen risiko. Men
lokalt i Ixelles blåste andre vinder, av
sympati og solidaritet. Menigheten
ønsket flyktningene velkommen til å
bo i kirken, og politiet arbeidet
diskrét for deres sikkerhet. Fram av
denne situasjonen vokste det opp
blant naboene en upolitisk støtte-
organisasjon for de afghanske flykt-
ningene. Det ble arrangert møter og
demonstrasjoner, man samlet inn
sengetøy og klær, og det ble arran-
gert underholdning for barna. Men
viktigst av alt var det at flyktningene
fikk støtte og oppmuntring, noen
ganger så enkelt som at vi kvinnene
omfavnet hverandre. 

Det er ingen hemmelighet at
påstanden om et trygt og sikkert
Afghanistan ikke stemte med realite-
tene, slik myndighetene hadde
påstått. Europarådets retningslinjer
som ble publisert for noen måneder
siden, fastslår at ettersom forutset-
ningene for «sikkerhet og verdighet»
ikke kan garanteres, bør flyktninger
ikke sendes tilbake hvis ikke de
uttrykkelig ytrer ønske om det. Uten-
for Kabul råder knapt noen form for
sikkerhet, det finnes kriminalitet
overalt, og undertrykkelsen av grunn-
leggende menneskerettigheter fort-
setter. Nylig advarte talibanerne, som
mobiliserer på nytt, at de kommer til
å angripe alle som arbeider for FN og
NGOer (ikke-statlige organisasjoner). 

Ikke minst understreker Euro-
parådets retningslinjer hvor vanske-
lig forholdene er for kvinner i dagens
Afghanistan. Deres stilling har knapt

forbedret seg, de blir trakassert på
gaten og på andre offentlige plasser.
I mange områder får ikke kvinnene
gå ut i det hele tatt, og de er hjelpe-
løse mot den hyppig forekommende
konemishandlingen. En femtenårig
jente som har returnert fra eksil til
Pagham forteller til Human Rights
Watch: «Her er det ingen skoler for
jenter. Som flyktning fikk jeg gå på
skolen opp til femte klasse, men her
finnes det ingen skoler jeg kan gå på,
selv om jeg gjerne vil fortsette å stu-
dere. Det finnes ikke vann, ikke elek-
trisitet. Jeg er ikke fri til å gå ut. I
Iran spilte jeg tennis, volleyball,
fotball og jeg svømte».

De sultestreikende kirkeasylan-
tene i Ixelles visste hva som sto på
spill. Etter noen fortvilte uker var de
likevel nære ved å gi opp. Det var da
støtten fra naboene viste sin verdi, og
dette fikk dem til å holde ut. De holdt
ut – og de vant! På sultestreikens tju-
eførste dag kom regjeringens utsend-
te forhandler, flyktningenes talsper-
son, deres kvinnelige advokat og en
representant for naboorganisasjonen
til en overensstemmelse. Resultatet
var et steg fremover i belgisk flykt-
ningpolitikk.

«Vi oppnådde ikke alt vi ønsket»,
sa en av de afghanske flyktningene
senere. «Reglene for tilbakevending
er ikke kollektiv, slik vi ønsket, men
de fleste av oss vil kunne få bli i Bel-
gia, og spesielt de med barn i skolen.
På to punkter er fremskrittene særlig
viktige. Alle som har vært gjennom
flyktningprosessen i et visst antall år
skal automatisk få opphold, og de
som må avvente at situasjonen i
hjemlandet skal normaliseres, får
oppholdstillatelse mens de venter.»
Dette betyr at det man oppnådde
gjennom kampen i kirken ved sam-
arbeid mellom flyktninger og naboer,
også kommer andre flyktninger i
Belgia til gode. 

Denne episoden har gitt oss en
ny forståelse av betydningen av godt
naboskap. Gjennom samarbeidet
mellom flyktningene og naboene kom
det tilsyne en enestående solidari-
tetsfølelse, der man støttet sine nabo-
er så godt en kunne. Dette fenomenet
er slik sett en ny måte å handle på,
da det går utenom de sedvanlige
mønstre av politisk aktivisme, og
hvor relasjonen ikke brytes når man
har nådd målet. Mange av oss i Ixel-
les kommer til å holde kontakten
med våre nye afghanske venner, og
sammen planlegger vi nå en fest.

AV EVERLYN NICODEMUS
OVERSATT AV ANNE BRUDE

Foto: K.Romare



«Scholars who write about an ethnic
group to which they do not belong rarely
discuss in the introductions to their work
the ethical issues of their race privilege,
or what motivates them, or why they feel
their perspective is important […]
In crucial ways, writing about cultures
or experiences of ethnic groups different
from one’s own becomes most political
when the issue is who will be regarded
as the ‘authoritative’ voice.»

bell hooks
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I dagens feministdiskurs må vi se
kritisk på posisjoneringen av de
ulike aktører, hvilken type spørs-

mål som blir stilt, i hvilken kontekst
disse stilles, hvem som snakker og
hva som blir sagt. 

Det er viktig å understreke at: 
• Minoritetskvinner er enten fra-

værende eller er blitt usynliggjort
innen feministdiskursen.

• Deres saker marginaliseres og blir
kun gjort gjeldende innenfor
problemstillinger relatert til
innvandrings- og såkalt
integreringspolitikk. 

Når vi snakker om feminismen snak-
ker vi hovedsakelig om etnisk norske
kvinner. Kjønnsforskningen i dag
anerkjenner for eksempel ikke femi-
nistkritikken fra minoritetskvinner
som en faglig og gyldig del av femi-
nistdiskursen. Mange forskere som
arbeider innenfor feltet, later som om
den ikke eksisterer. Så lenge en ikke
anser minoritetskvinnenes faglige
bidrag for å være gyldig, reduserer
man dem til forskningsobjekter, der
deres rolle begrenser seg til å være
empirisk materiale for ethvert forsk-
ningsprosjekt som omhandler deres
liv. Det er derfor ikke overraskende å
se at minoritetskvinner så ofte frem-
stilles som ofre for sin kultur og sine
tradisjoner, der de trenger hjelp til å
frigjøre seg fra sine voldelige menn,
sin undertrykkende religion og sine
undertrykkende tradisjoner. 

Det trekkes også stadige sam-
menligninger mellom minoritets-
kvinners situasjon i dag og etnisk
norske kvinners situasjon for hundre
år siden. Det er som om man tror at
den kulturelle utviklingen av afri-
kanske og asiatiske samfunn stag-
nerte for lenge siden. Når vi har
avtegnet minoritetskvinnene som
ofre for sin egen kultur – en kultur
som framstår både som patriarkalsk
og utdatert – kommer vi i en maktpo-
sisjon hvor vi kan definere oss selv
som talspersoner for disse stakkars
kvinnene. Problemet med en slik
feministdiskurs er at det ikke gis rom
for å møtes på like premisser og dis-
kutere den felles undertrykkelse som
kvinner møter i relasjon til makt og
kjønn. 

Det finnes lite kvalitativ forsk-
ning på minoritetskvinners livssitua-
sjon og deres bidrag på alle områder i
det norske samfunnet. Dette inklude-
rer også arbeidsmarkedet, hvor de

ofte blir brukt som en lavtlønnet
reservearbeidskraft. Det finnes hel-
ler ikke noen forskning av betydning
på maktrelasjonene mellom minori-
tets- og majoritetssamfunnet, insti-
tusjonell rasisme, og kjønn og rasis-
me etc. Selv ikke maktutredningen
klarte å ta initiativ til å sette i gang
et slikt forskningsprosjekt. 

På den annen side registrerer vi
en økning av forskningsprosjekter og
studier av de ulike religiøse, kulturel-
le og tradisjonelle aspektene av etnis-
ke minoriteter, deres familieliv og
kjønnsrelasjoner. Disse studiene er
stort sett gjort av etniske nordmenn,
slik at de har blitt stående i forgrun-
nen ved å legge premissene og fram-
skaffe argumentene til viktige sam-
funnsdebatter som omhandler for
eksempel arrangerte og tvungne
ekteskap, kvinnelig omskjæring og
vold mot kvinner. Så lenge man for-
sker på fremmede kulturer, slipper
man å fokusere på det norske sam-
funnet og den institusjonelle ute-
stengningen av minoritetskvinner.

Det er i ferd med å vokse frem en
feministdiskurs som konsekvent
benytter seg av likestillings- og men-
neskerettighetsretorikk for å opp-
rettholde stereotypier om minoritets-
kvinner. Ett resultat av dette er at
fokuset på debattene har forflyttet
seg bort fra maktforholdet mellom
minoritets- og majoritetssamfunnet.
Minoritetene anklages for å ikke la
seg integreres nok inn i det norske
samfunnet, og man tror at problemer
med kvinnediskriminering i minori-
tetenes egne miljøer vil forsvinne,
bare de tilpasser seg den norske leve-
måten eller stopper å praktisere sine
kulturelle tradisjoner.

Det er slik den dominerende dis-
kursen om minoritetskvinner er i dag
– den er ekskluderende og inkluderer
ikke minoritetskvinnenes erfaringer
i debatten om feminisme i et fler-
kulturelt samfunn. 

Derfor mener jeg at enhver
debatt om flerkulturalisme og femi-
nisme, eller om konstruksjon av
kjønn og seksualitet innenfor et
multikulturelt samfunn, ikke vil
være troverdig om man ekskluderer
svarte og etniske minoritetskvinners
eget perspektiv. Det samme gjelder i
enhver diskusjonssammenheng hvor
disse kvinnene behandles som objek-
ter, i stedet for å bli ansett som del-
takende individer som utvider like-
stillingsbegrepet gjennom sin egen
virkelighet og sine egne erfaringer.

MiRA-Senteret i en årrekke har
spilt en sentral rolle i å ta initiativ til,
organisere og føre fram den svarte og
etniske minoritetskvinnebevegelsen
i Norge. Vi har arbeidet i over 25 år
for å utarbeide og utvikle et multi-
kulturelt feministperspektiv, både
faglig og i politiske debatter om
integrering av minoritetskvinner i
det norske samfunnet.

Når jeg bruker begrepet «den
svarte og etniske minoritetskvinne-
bevegelsen», sikter jeg til den histo-
riske prosessen som vokste fram
blant minoritetskvinner i Norge i
slutten av syttiårene, hvor disse
kvinnene begynte å uttrykke sine
meninger, tanker og krav som
kvinner, og som svarte i det norske
samfunnet. Fundamentet for denne
bevegelsen var allerede lagt på slut-
ten av sekstitallet, og var et resultat
av den rasistiske kjønnsdiskrimine-
ringen og de mange sosiale hindring-
ene minoritetskvinner møtte på
denne tiden. Bevegelsens kampsaker
har vært dominert av de erfaringer
kvinnene har gjort seg innenfor det
norske samfunnet, på alle nivå av
sosial samhandling, f.eks. innenfor
arbeids- og boligmarkedet og ved hel-
seinstitusjoner. Bevegelsen har også
arbeidet med å synliggjøre rasistisk
kjønnsdiskriminering i lovverket,
deriblant i utlendingsloven.

I dagens feminismedebatt er
det ikke nok å bare stille spørsmåls-
tegn ved hvem som snakker for
hvem, men også: Hvem snakker, og
hva er det som blir sagt? Hvilke ideo-
logier legges til grunn og settes ut i
praksis for å definere innvandrings-
politikk, flerkulturalisme og feminis-
me? Hvem legger premissene for like-
stillingsdebatten og hvordan posisjo-
neres minoritetskvinner i denne
debatten? Hvor er minoritetskvinner
helt konkret inkludert i dette, og
hvor reflekteres det over dette, sett
bort fra spesielle temaer som tvangs-
ekteskap og omskjæring?

Likestillingsbarometeret lages
på grunnlag av undersøkelser gjort
innenfor mange viktige områder, som
f.eks. stat og styring, kommuner og
næringsliv, forskning, utdanning og
arbeidsliv. Hvorfor blir minoritets-
kvinnene ekskludert fra disse under-
søkelsene?

Og tilslutt – hvordan forholder vi
oss til rasismen og rasistisk kjønns-
diskriminering i dagens debatt?

AV FAKHRA SALIMI
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«Å forstå menneskelige handlinger innebærer å
kartlegge det innenfor fornuftens rom, men det som
hendte i Auschwitz er og blir utenfor all fornuft»,
skriver Eve Garrad og Geoffrey Scarre i Moral
Philosophy and the Holocaust. Det samme gjelder
rasismen. Den kan ikke forklares med fornuft.

RRAASSIISSMMEENNSS
PERVERSITET

Illustrasjoner: Everlyn Nicodemus, tegninger fra serien «The Object», 1988.



I 1985 var jeg vitne til at den sven-
ske bistandsorganisasjonen SIDA
(tilsvarende norske NORAD) i et

grovt brudd på Bernkonvensjonen
om opphavsrett, mishandlet afrikan-
ske kvinners litterære verk. Jeg var
den eneste svarte kvinnen som hadde
innsyn i det som skjedde, og derfor
også den eneste som kunne vite om
det. Jeg protesterte på ulike måter og
lot verden få vite om overtrampet.

For meg handlet det om moral og
etikk og min sterke tro på ytrings-
friheten. Men hva lå bak SIDAs
handlemåte? Det forble lenge en
gåte. Det som var klart, var at man
aldri hadde behandlet hvite, svenske
forfatterinner på samme måte. Altså
blir svaret rasisme mot svarte,
skrivende kvinner. 

Siden den gang har jeg i mer enn
femten år blitt utsatt for organisert,
systematisk trakassering og forføl-
gelse, til tross for at jeg forlot Sverige
i 1987 for å søke tilflukt i andre euro-
peiske land. Trakasseringen har
fulgt med over grensene, og i dag er
det ingen tvil i mitt sinn om hvem
som står bak. Man har forsøkt å skju-

le det. Og mine forfølgere har rundt i
den hvite verdenen funnet villige
hjelpere i trakasseringsarbeidet.
Typisk nok har få av de som direkte
har bevitnet eller hørt om overgrep-
ene stått frem og protestert. De fleste
har som passive vitner akseptert å bli
medskyldige i det som har skjedd. 

Det er vanskelig, nærmest
umulig, å sette klare grenser for
rasismens utbredelse. Den finnes
ikke bare der den er uttalt og står på
programmet. I det onde maktspillet
som har foregått rundt meg, har
mange vært involvert som befinner
seg i en kulturverden som snakker
høyt om sin liberalisme, sin humanis-
me og sitt forsvar av ytringsfriheten.

De har utvist en dobbeltmoral
som strengt tatt likestiller dem med
den klart rasistiske ytre høyrefløyen,
som de ellers elsker å fordømme. Å
tie og slik gjøre seg medskyldig synes
å være regelen, snarere enn unn-
taket. Bryr de seg innerst inne om
ytringsfriheten og opphavsretten?
Eller mener de at dette bare skal
gjelde for hvite mennesker?

«Verdi baseres på rasefaktorer»,

skrev Hitler i Mein Kampf. Han
hevdet derfor at «tanken om etikk»
ikke har noen eksistensberettigelse
hvis den innebærer en trussel mot
rasen. Moralske egenskaper kan ikke
bedømmes ut fra omstendigheter
utenfor, men bare i forhold til hvilken
nasjonalitet som gjelder i hvert
enkelt tilfelle.

David E. Cooper skriver i Moral
Philosophy and the Holocaust at når
Hitler avfeier etiske forestillinger
som rene følelsesytringer, som stilles
opp mot en kald logikk, så impliserer
dette at en moralsk overbevisning
ikke hører til sannhetens, eller ikke
engang de relative sannheters kate-
gori. Den er bare en subjektiv følelse,
noe som har med en indre opplevelse
å gjøre, og som mangler enhver
fornuftig relevans for menneskers
handlinger. 

Den følelseskalde logikken som
Hitler påberopte seg inkluderte rase-
biologi, en slags paranoia ikledd
vitenskapens hvite frakk, og som
syslet med tanker om «rasens ren-
het». At etikk har med våre følelser å
gjøre er dog helt åpenbart. «Etikk er

MIRA-MAGASINET    2/03     •     17

«…når Hitler avfeier etiske
forestillinger som rene følelses-
ytringer, som stilles opp mot en
kald logikk, så impliserer dette

at en moralsk overbevisning
ikke hører til sannhetens, eller

ikke engang de relative
sannheters kategori…»
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bygget på medmenneskelige relasjoner
hvor følelser spiller en avgjørende rolle»,
skriver Avishai Margalit i The Ethics of
Memory. Etikk er utenkelig uten følelser
og empati. En slutning vi kan trekke er
at rasisme innebærer en følelsemessig
brist, en emosjonell perversjon.

Hitler er død, men rester av syste-
mets tanker lever fortsatt. Elementer av
nazismens rasistiske ideologi synes å
være en del av Vestens forestillinger om
moral og etikk, i hvert fall i forholdet mel-
lom svarte og hvite. Det har i alle fall
mine egne erfaringer overbevist meg om. 

Jeg kan ikke huske at jeg etter 1985
har deltatt i noen offentlig kulturaktivitet
noe sted i verden, uten å ha bli utsatt for
psykisk press og fiendtlighet. Det har
ikke vært på grunn av hva jeg har hatt å
si eller hva jeg har vist frem. Det har
åpenbart vært planlagt trakassering for å
terrorisere meg og sabotere min deltak-
else. Noen ganger har politi og tollmyn-
digheter vært involvert. Noen ganger har
det dreid seg om telefonterror med stillhet
i den andre enden. Andre ganger har det
vært drapstrusler. 

Jeg forlot Sverige og flyttet til
Frankrike. Forfølgelsene ble med meg
dit, og forårsaket en traumatisk opp-
levelse som nær kostet meg livet. Jeg
emigrerte på nytt og søkte tilflukt i
Belgia, der jeg lever nå, med håpet om en
gang å bli fri fra forfølgelsene. Jeg ser
tilbake på en lang rekke episoder som
har kostet meg helsen. Jeg skal her
fortelle noen av historiene.

Jeg ble invitert som gjesteelev ved
Kunsthøgskolen i Vest-Berlin i 1988,
men jeg kunne ikke bli lenger enn seks
uker på grunn av trakasseringens inten-
sitet. Slik gikk jeg glipp av utdannings-
muligheten jeg ble tilbudt. Bildekkene
mine ble punktert. En murstein knuste
bilruten, og jeg fikk nattesøvnen ødelagt.
Forfølgerne viftet med svenske flagg og
kjørte foran meg med et skilt hvor det sto
«Nå er det tid for Sverige».

Jeg har følt meg trakassert av
mange svensker på flere utenlandske
reiser. I 1986 var jeg for eksempel
invitert som utstiller i Calcutta, hvor jeg
ble utsatt for psykisk stress av svensker
på hotellet jeg bodde på. Da jeg holdt en
presentasjon under et symposium i
Guadalajara, Mexico, reiste den svenske
representanten seg demonstrativt og
forlot salen. 

Den daværende svenske justis-
ministeren Hans Starck fordømte skarpt
SIDA for å undertrykke og hemme ansat-
tes og konsulenters ytringsfrihet. Jeg var
blant dem som hadde klaget, i tillegg til
flere hvite svensker. Min klage ble hen-
lagt av justisministeren. Etter to år med
det han kalte «særbehandling» av saken
min, mente han at jeg bare hadde meg
selv å takke fordi jeg hadde kritisert SIDA
og Sverige på en kvinnekonferanse i
Nairobi. Jeg påpekte at dokumentet som
han bygget sin «dom» på uttrykkelig
beviste at jeg ikke hadde vært på konfe-
ransen i Nairobi. Han ble da tvunget til å
innrømme at han hadde bygget konklu-
sjonen på en usannhet. Vel kunne han
opptre nonchalant mot en svart kvinne,
men han kunne ikke slurve med sine egne
hvite formaliteter, og ble dermed tvunget
til å informere meg om hvordan jeg kunne
klage til regjeringen.

Regjeringen toet sine hender. Til
tross for at justisministeren skriftlig
hadde innrømmet at hans beslutning
bygget på en løgn, så de ingen grunn til å
endre den. Altså ingen rettferdighet. En
byråkrat ringte meg for å gi meg beskje-
den. Hun greide å sammenfatte den
svenske holdningen i et nøtteskall:
«Verden bryr seg ikke om Everlyn
Nicodemus». Hvilken verden mente hun?
Hele den hvite verden, eller den verden
som finnes i de svenskes hoder? 

Når jeg tenker tilbake på disse og
lignende hendelser spør jeg meg:
Hvordan kan man forfølge et menneske i
snart 20 år uten å erkjenne at det er en

menneskelig skapning man jager? Til og
med et uskyldig menneske! Når det kom-
mer til stykket handler det kanskje ikke
om en svensk holdning, men en hvit,
rasemessig grunntanke som forener og
motiverer mine plageånder.

Hvordan kan man forstå rasismens
logikk? Ser de i mitt tilfelle i det hele tatt
på meg som et menneske, eller anser de
meg for å være en laverestående skap-
ning? Hva sier deres samvittighet – har
de følelser? Og hva innebærer egentlig
moralsk og etisk ansvar? Primo Levi
skrev «Det finnes ikke fornuft i det
nazistiske hatet: det er et hat som vi ikke
kjenner oss igjen i, det er en giftig frukt
på fascismens tre, men det er utenfor og
bortenfor fascismen selv».

Gjennom årene har jeg forsøkt å for-
stå hva jeg har blitt utsatt for. Handler
det om nasjonalisme, patriotisme, grup-
pepress, tro på autoriteter, rasemessig
og seksuell puritanisme, om et over-
legenhetskompleks? Som forklaring er
dette ikke godt nok. Men som Levi kon-
kluderte; det er utenfor og bortenfor.

De som følger etter meg har ofte vist
at de nyter å påføre meg smerte. Ingen-
ting har stoppet dem, verken min dårlige
helse, min ødelagte kunstneriske karrie-
re, mine ødelagte familieforhold eller
min ektemanns høye alder. Jeg har bare
kunnet dra den slutningen at målet
deres er enda verre enn å påføre meg
fornedrelse og smerte, det er nemlig å
knuse et medmenneske og ta fra henne
menneskeligheten. «Hvert menneske
har rett til sin menneskelige verdighet
og til å ha den respektert», skriver
Avishai Margalit i The Ethics of Memory. 

Jeg har skrevet ned dette som et
vitnemål. Vi lærer av hverandres be-
retninger. Hvis noen med lignende
erfaringer føler seg kallet til å fortelle,
skriv til MiRA-Senteret!

AV EVERLYN NICODEMUS
OVERSATT AV ANNE BRUDE

«Hitler er død, men rester
av systemets tanker lever

fortsatt. Elementer av
nazismens rasistiske ide-
ologi synes å være en del
av Vestens forestillinger
om moral og etikk, i hvert

fall i forholdet mellom
svarte og hvite…»
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aktivitetskalender 2004
For mer informasjon, kontakt MiRA-Senteret på telefon 22 11 69 20 eller e-post post@mirasenteret.no

Skolekampanje
MiRA-Senteret satser på å videreutvikle innsat-
sen for minoritetsjenter og møte dem der de fer-
des 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, iden-
titet og generasjonskonflikter er temaer vi gjen-
nom dialog, diskusjon og lek ønsker å ta opp, og
sammen med elever med forskjellig bakgrunn
fremme økt forståelse mellom majoritetsungdom
og minoritetsungdom. Opplegget varer i to skole-
timer, og er tilrettelagt for 9.–10. klasse og videre-
gående skole. Skolekampanjens innhold er peda-
gogisk og samfunnsfaglig tilrettelagt. 

Ta kontakt med oss på telefon 22 11 69 20 eller
ungejenter@mirasenteret.no

Skolekampanje – pedagogisk
ansatte på skolen og foreldre 

Kursing av ansatte på skolen: I tillegg til opplegget
for elever, har vi utarbeidet et eget kursopplegg
om tvangsekteskap for lærere. Her vil vi ta opp
spørsmål knyttet til skolens rolle i forebygging av
tvangsekteskap og utfordringer på flerkulturelle
skoler. Her vil generasjonskonflikter blant minori-
tetsfamilier og barn og unges rettigheter i forbin-
delse med tvangsekteskap stå i fokus. 

Kursing av foreldre: MiRA-Senteret ønsker i
tillegg til kursing av lærere og opplegg rettet mot
ungdom å nå frem til foreldrene. Dette ønsker vi
bl.a. gjennom deltakelse på foreldemøter hvor vi
vil tilpasse et opplegg rettet mot foreldrene.
Foredraget «Flerkulturelle barn og unge i Norge –
skolens og hjemmets felles ansvar» vil fokusere
på jenters og kvinners rettigheter og barneopp-
dragelse. Kurset vil gi rom for gruppearbeid,
diskusjon og workshops. Målet med denne vide-
reføringen er å få minoritetsforeldrene på banen,
slik at de gjennom deltakelse får innsikt barn og
unges rettigheter i Norge. Ta kontakt med oss for
å diskutere et opplegg for din skole. 

Ta kontakt på telefon 22 11 69 20 eller send mail
til ungejenter@mirasenteret.no

Kjærlighet er å ta ansvar
Det er DIN helse, din kropp, ditt ansvar, ditt valg og
det er DU som bestemmer. 

Har du spørsmål om, eller vil snakke med noen
om for eksempel prevensjon, abort, seksualitet,
omskjæring, kjønnsykdommer, ekteskap, kjæres-
teting eller dine rettigheter innenfor helsevesen-
tet, kan du kontakte oss på MiRA-Senterets råd-
givningstelefon mandag og tirsdag, torsdag og
fredag mellom klokken 10.00–15.00. Nummeret er
22 11 69 20. Du kan også sende mail til oss på
adresse ungejenter@mirasenteret.no

VI HAR TAUSHETSPLIKT!

Jentegruppa La meg snakke
MiRA-Senteret har en nettverksgruppe for unge
jenter hvor målet er å tilby unge minoritetsjenter et
sted der de kan definere sin egen virkelighet, samt
delta i aktiviteter etter ønske og interesse. Gruppa
består av minoritetsjenter med forskjellig bak-
grunn i alderen 13–26 år. Noen av jentene er stu-
denter, andre jobber. Aktiviteter er blant annet sti-
muligames, diskusjonsgrupper og artikkelskriving
til MiRA-magasinet. Vi har også individuell veiled-
ning og rådgivning. Vi har selvfølgelig taushets-
plikt! I høst arrangerte jentene selv temakvelder og
debattforum som var åpne for alle interesserte.
Det vil de også gjøre til våren igjen, noe det vil bli
sendt ut informasjon om senere. Ta gjerne kontakt
hvis du har forslag til tema eller sak vi kan ta opp på
disse kveldene på ungejenter@mirasenteret.no.
Jentegruppa har også en plakat og brosjyrer rettet
mot unge jenter med minoritetsbakgrunn. Plakaten
og brosjyrene gir informasjon om rettigheter. De
kan bestilles gratis fra MiRA-Senteret. 

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 vei-
ledning til minoritetskvinner og unge jenter om
deres rettigheter, muligheter og plikter i det norske
samfunnet. Vi hjelper til med å rydde opp i øko-
nomiske problemer, samlivskriser, generasjons-
konflikter, problemer med oppholdstillatelse m.m.
Kvalifiserte kvinner med relevant bakgrunn gir råd-
givning og krisehjelp. Kontakt oss for rådgivning på
telefon 22 11 69 20 eller krisehjelp@mirasenteret.no

Dansekurs
MiRA-Senteret arrangerte også denne høsten
dansekurs for innvandrer- og flyktningkvinner og -
jenter. Målet med kurset er at kvinner med ulike
bakgrunn skal komme sammen for fysisk og sosi-
alt samvær. Dansekurset, som var egyptisk mage-
dans, har vært svært populært, og vi har derfor lyst
til å arrangere et dansekurs igjen til våren, både for
nye og gamle deltakere. Kunne du tenke deg å
delta, kan du melde din interesse allerede nå, så
får du tilsendt mer informasjon når programmet er
klart. Etter hvert vil de aktuelle datoene også bli satt
opp på våre hjemmesider: www.mirasenteret.no

Selvforsvarskurs
Denne høsten arrangerte MiRA-Senteret også et
kurs i selvforsvar, og det vil vi også gjøre til våren.
Her lærer man ulike selvforsvarsteknikker, verba-
le så vel som fysiske, får gode tips om hvordan
man skal reagere om en blir overfalt, eller hvordan
man kan unngå panikk hvis en ubehagelig situa-
sjon skulle inntreffe. Kurset er basert på konflikt-
løsning og taekwondo-teknikker med selvfor-
svarsbevegelser. Kurset har som mål å bevisst-
gjøre jenter om kroppsholdning og kroppsbeher-

skelse og hvordan skremme motstanderen og
samtidig tiltrekke andres oppmerksomhet. Har du
lyst til å begynne å trene og lære selvforsvar, har
du dermed sjansen til dette. Meld din interesse nå,
så får du tilsendt mer informasjon når programmet
er klart. Du kan også følge med på våre hjemme-
sider www.mirasenteret.no, da datoene for kur-
set også vil bli lagt ut her. 

Ta-ordet kurs
I høst arrangerte MiRA-Senteret for første gang et
eget Ta-ordet kurs, og det vil vi også gjøre igjen til
våren. Kurset fokuserer på hersketeknikker, argu-
mentasjon, å ta ordet i forsamlinger, debatteknik-
ker og mediehåndtering. Her lærer man hvordan
man oppdager at motparten bruker hersketeknik-
ker og forsøker å usynliggjøre ens meninger. Kur-
set tar også for seg hvordan man kan fremme sine
synspunkter på en konkret og direkte måte i for-
samlinger eller i mediene. På kurset lærer en både
debatteknikker og argumentasjonsmetoder, stem-
mebruk og holdninger. MiRA-Senteret er opptatt
av at jenter skal fokusere på og lære å bruke stem-
men sin i sammenhenger som ellers kan være
uvant. Vi vil jobbe med selvtillit og uttrykksmåter,
og kurset vil være til nytte for elever, studenter og
for de av dere som ønsker å bruke stemmene
deres i alle typer forsamlinger. Ta kontakt på tele-
fon eller på e-post ungejenter@mirasenteret.no
hvis du er interessert i kurset, eller følg med på
hjemmesidene våre www.mirasenteret.no, hvor
kurset også vil bli annonsert.

Samtalegrupper
MiRA-Senteret har nå gående jevnlige samtale-
grupper, blant annet for skilte eller separerte
minoritetskvinner. Gruppene bidrar med hjelp til
selvhjelp og knytter nettverk, samtidig som de
utvikler deltakernes egne sosiale nettverk. Kvin-
nene i samtalegruppene har også aktiviteter som
filmvisninger, turer til utstillinger og deltakelse på
forskjellige arrangementer. Ønsker du å delta i
samtalegruppene, ta kontakt med oss på telefon
22 11 69 20 eller mail krisehjelp@mirasenteret.no

Åpne kvelder/filmkvelder
Våren 2004 vil vi holde åpne kvelder og filmkvel-
der, der vi tilbyr en uformell møteplass hvor kvin-
ner kan komme sammen for å ha det hyggelig,
enten ved å snakke sammen eller for å se film. Vi
skal også arrangere små og store utflukter for
kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. 

Internett
Har du besøkt våre hjemmesider på internett? Her
finner du mye informasjon om forskjellige temaer
og aktiviteter, samt bestillingsskjema for rappor-
ter, magasiner og annet informasjonsmateriell. 
Gå til www.mirasenteret.no
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Når en muslimsk jente blir sett med en gutt på
gata, begynner folk å snakke. Hvorfor? Godt
spørsmål. Fordi hun er muslim og skal ikke bli
sett sammen med andre enn jenter. Hun skal
helst være hjemme og lage mat til familien og
bli opplært til å bli den perfekte husmor. Igjen
spør vi, hvorfor? Fordi det er sånn moren hen-
nes gjorde da hun var ung, og moren hennes
igjen før det. Merk deg nøkkelordet her, da.
Da er lenge siden. Det er ikke nå. Ting foran-
drer seg. Tradisjoner forandrer seg. Samfunn
forandrer seg. Det burde vi mennesker også
gjøre. 

Muslimer og hinduer er veldig opptatt av skam
og ære. Ikke at det er noe galt i det, man må jo
passe på ryktet sitt. Men det finnes grenser.
Når foreldre dreper sine egne barn for å
beholde æren, må de være ganske desperate
for ikke å bli utstøtt av samfunnet. Hvem burde
man bry seg mest om, sine egne barns følelser
eller samfunnets meninger? 

Man burde ikke bare skylde på foreldrene.
Samfunnet har og en god del av skylda. Mus-
limske og hinduistiske samfunn setter høye
krav til jenter, og de fleste er ganske trang-
synte. Jentene får lite eller ingen frihet. De må
være plettfrie og uskyldige på alle måter. De
skal kunne alt en jente skal kunne, det vil si
vaske og stelle hjemme, lage god mat og
passe på mann og barn. De skal bli opplært til
å adlyde mannen, og av og til i de verste til-
feller, sine egne guttebarn!! Hvor sinnssykt er
ikke det?!

Selvfølgelig er det ikke mange muslimer og
hinduer i dagens moderne verden som har
slike meninger og forventninger, men det
eksisterer likevel en del av slike holdninger i
Asia. Og poenget er ikke hvor slike holdninger
befinner seg, men at de i det hele tatt eksi-
sterer.

Den beste løsningen på det hele vil nok
være utdanning, men mange asiatiske land
prioriterer langt på nær nok økonomiske mid-
ler til skole og utdanning. Utdanning foregår
som regel på privat basis og er ganske dyrt.
Utdanning vil hjelpe menneskene med å forstå
verden på en annen og forhåpentligvis bedre
måte. Det vil hjelpe folk til å se at vold og drap
ikke hjelper, og at man heller burde snakke
med barna sine og forklare dem hvorfor for-
eldrene sier og mener som de gjør. Dette vil
gjøre at barna vil oppfatte mer av det som blir
sagt, enn det de ville gjort om de ble slått og
truet mens de forsøkte å høre på foreldrenes
belæringer.

Dialog og forståelse er med andre ord nød-
vendig mellom generasjonene. Kommunika-
sjon og tålmodighet er grunnleggende ting for
samarbeidet mellom foreldre og barn. På bak-
grunn av dette burde staten etablere «dialog-
sentre» for familier med slike problemer, med
en profesjonell mekler som har samme kultur-
bakgrunn som familien. Dette er nødvendig for
at det hele veien skal være forståelse mellom
partene, og det vil forhindre eventuelle van-
skeligheter på grunn av kulturforskjeller, da
disse kan føre til store misforståelser og gjøre
saken ti ganger verre. Det burde dannes slike
dialogsentre overalt i verden, i europeiske så
vel som i asiatiske og afrikanske land. Krise-
sentre kan skjule kvinner for en periode, de får
ny identitet og blir sendt ut i verden igjen.
Dette betyr ikke at de er trygge. Kvinnene er
de samme til tross for nytt navn og ny adresse.
De har den samme personligheten, de samme
nære vennene som før, og viktigst av alt; de
har det samme utseendet som før.

Skam og ære er begreper som står sterkt i
den muslimske og hinduistiske verden. Har
man mistet æren og blitt påført skam, er man
så å si verdiløs. Folk vil ikke ha noe med en å
gjøre. Man får et dårlig rykte og blir utestengt
fra det sosiale liv. Har man derimot mye ære,
noe som blant annet oppnås med nyte stor
respekt og ha makt, har man mye å si. Det er
makthaverne i det aktuelle området som
bestemmer hva ære består av, og når man har
mistet denne. Men selvfølgelig kommer det jo
og an på hva saken dreier seg om. Hvis ens
datter har rømt hjemmefra med en gutt, vil en
definitivt miste æren, da er det ikke snakk om
nåde. Den eneste måten å gjenvinne æren på
da, er å drepe jenta og gutten. For noen er det
å drepe både jenta og gutten den eneste
måten å gjennvinne æren på. Tenk deg det å
måtte drepe din egen datter og hennes kom-
mende mann, din vordende svigersønn! 

Noe av det mest skammelige man kan
gjøre som muslim eller hindu er å konvertere,
å rømme hjemmefra med en du ikke er gift
med, eller å bli voldtatt. Alle disse tre tingene
påfører ofte hele slekta, og særlig mennene,
stor skam og tap av ære. Nå vet man i store
deler av verden hva det kan føre til. Vi har opp-
levd det her i Skandinavia et par ganger, jeg
tenker her på Fadime Sahindal og Asrin
Masifi. I andre deler av verden forekommer
æresdrap regelmessig, og de som utfører
drapene slipper som oftest unna. For noen
dager siden leste jeg på Internett at en mann i
Karachi i Pakistan i november i fjor hadde

Hva er det unge jenter er opp-
tatt av, hva er deres drømmer
og prosjekter her i livet? 

Hva blir de rystet av og hva
gjør de sinte eller glade? 

Hvordan opplever de det å
være minoritet i Norge, og
hvordan synes de det er å
være ung i dag? 

Dette er bare noe av det du får
innblikk i når du leser denne
utgaven av MiRA-Magasinet.
Unge jenter har tatt pennen
fatt og hørt på vår oppfordring
«skriv, la din stemme bli hørt». 

Hvorfor synes vi dette 
er viktig? 
Det har vært mange som har uttalt seg
om minoritetsjenters rettigheter i
Norge, men det er sjelden at jentene
selv tar ordet og skriver om de utfor-
dringer de møter i hverdagen, og deres
eget syn på eksempel æresbegrepet,
rasisme og likestilling. Dette er viktig,
ikke minst fordi deres egne historier vil
være med på å sette søkelys på deres
hverdag, og at dette skjer på jentenes
egne premisser. Deres stemmer vil
være med på å nyansere den ellers så
forenklede debatten som omhandler
dem, slik at myten om den tause jenta
brytes. 

Da MiRA-Senteret holdt Ta ordet kurs
for jenter i høst, var en av hovedkonklu-
sjonene våre at jenter burde bli flinkere
til delta på de offentlige debattene som
finnes for eksempel i mediene. De ble
oppfordret til å skrive til aviser, både
lokale og nasjonale, til tidsskrifter og til
blader. De ble oppfordret til å starte
debatter rundt temaer de er opptatt av,
få i gang diskusjoner på skolen, på
fritidskubben og hjemme. Vi trenger
flere som engasjerer seg, og vi er derfor
ekstra glad for at unge jenter har brukt
MiRA-Magasinet som kanal for å nå ut
med sine stemmer. 

Desto flere som engasjerer seg, desto
flere vil bli hørt. Derfor – ikke slutt her,
fortsett med å sende dine bidrag. Skriv
dikt, noveller, leserinnlegg, vis at du er
der, og at du ikke lenger godtar å bli
oversett – bryt tausheten.

SKAM OG 
Av Zairah Butt 



drept sin 11 år gamle datter ved å hugge
henne i hjel med en øks. Årsaken var at
han trodde hun hadde et forhold til en
gutt. Da moren og jentas ni år gamle
søster forsøkte å avverge drapet, ble
også de drept av familiefaren. Etterpå
meldte han seg frivillig til politiet, og sa
han ikke angret i det hele tatt. Det var jo
et spørsmål om ære…

Slike hendelser forekommer nesten
hver dag i store deler av verden, og det
er snakk om fedre, brødre og onkler som
dreper sine kvinnelige familiemedlem-
mer for ærens skyld.

Hvorfor har ære og skam så mye å si?
På grunn av disse begrepene mister
mennesker respekt for hverandres liv
og helse. Vi skapte dette, og vi må få en
slutt på det!

Natt og Dags fremstilling 
av unge jenter 
Av valgfagsgruppen «Jenter kan» ved Sandaker videregående skole
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Vi er en gruppe jenter med forskjellig etnisk og reli-
giøs bakgrunn ved Sandaker VGS som har likestil-
lingsfaget «Jenter kan» som valgfag. Med interesse
for jenters situasjon i Norge og i utlandet, har vi den
siste tiden besøkt ulike kvinneorganisasjoner og
sett hvordan de jobber med kvinnespørsmål både
nasjonalt og internasjonalt. Noen av temaene vi hit-
til har berørt i faget er f.eks. forskjellige former for
vold mot jenter, kropp og seksualitet og fremstil-
lingen av jenter i mediene. 

Natt og Dags guide til å få sex med muslimer
Vi ble veldig provosert av Natt & Dags artikkel «Guide
til å få sex med muslimer» og vi undres over hvordan
redaksjonen kunne bestemme seg for å trykke en slik
rasistisk og kjønnsdiskriminerende artikkel. Som
unge jenter føler vi oss krenket, og vi lurer på hvorfor
denne artikkelen ikke har skapt større debatt enn det
den faktisk gjorde. Vi har registrert at reaksjonene
stort sett har vært rettet mot barnegjengen som for-
søkte å banke opp journalisten ansvarlig for artikke-
len (all sympati til mannen som fikk juling, fordi han
delte etternavn med journalisten), men hvor blir det
av reaksjonene på hva som sto i artikkelen? 

Jenters forhold til kropp og seksualitet diskuteres
i alle land, men i forskjellige former. Ofte er det hvor-
dan jenter ikke skal oppføre seg som diskuteres. Mye
sjeldnere snakkes det om hvordan jenter selv kan
bestemme – og bestemmer – over seg selv og sin
egen kropp. 

Familien kan være med å kontrollere jentenes sek-
sualitet, likeså mediene, der de påvirker og skaper
holdninger hos jenter. Også samfunnet kan fungere
kontrollerende i form av ryktespredning. Her i Norge
vet vi f.eks. at det ikke skal mye til før en jente blir
stemplet som «hore» hvis hun har flørtet med gutter
eller har hatt sex med flere enn det andre anser som
å være legitimt. Guttene derimot, oppnår heltestatus
hvis de kan vise til flere jenter. 

Når vi ser hvordan jenter blir omtalt i Natt & Dags
artikkel, ser vi hvor negativt de framstilles. For eksem-
pel blir muslimske jenter definert som slaver og sam-
menlignes med dyr: «Hvis den pakistanske jenta først
skal driste seg ned i noens seng før tvangsekteska-
pet, vil hun ikke velge en som er identisk med den hun
skal følge etter som en lydig valp resten av livet» 

Denne måten å fremstille muslimske jenter på er
dessverre ikke ny, både assosiasjonene til slave-
begrepet og til undertrykking er vanlige virkemidler i
medieomtalen av muslimske jenter i Norge.

Vi ønsker også å understreke at artikkelen ikke
bare krenker muslimske jenter, men alle jenter. Artik-
kelen gir nemlig også eksempler på hvordan vestlige
kvinner stigmatiseres i mediene. De fremstilles som
lette og løse på tråden, der de lar seg bruke som
«prøvedukker» av pakistanske gutter, innen de gifter
seg med en undertrykt jente fra Pakistan. 

«Fra de omskjærte og gjensydde kvinnene i Nord
Afrika, og i muslimsk målestokk, gladkåte tyrkiske
tøytene[…]»

Hvor vulgær kan man egentlig tillate seg å være i
sine formuleringer? Er journalisten i det hele tatt klar
over hvor stigmatiserende hans beskrivelser er, og at
det nettopp er slike uttalelser som bidrar til økt tra-
kassering av unge jenter? For det er nemlig ingen
hemmelighet at jenter ofte blitt utsatt for seksuell
trakassering f.eks. på skolen. Aftenposten kunne
20. oktober fortelle om at 69% av alle jenter ved ung-
domsskoler i Sverige har opplevd en eller annen form
for seksuell trakassering. Hele 61% av jentene sier de
har blitt tatt på rumpa uten samtykke og 8% forteller
at de har blitt holdt fast av flere gutter som klådde på
dem. Dette er virkeligheten for jenter i dag. I samme
reportasje kunne Likestillingsombudet fortelle om en
ny bestemmelse i Likestillingsloven om seksuell tra-
kassering. Denne krever at de ansvarlige personer
både skal forebygge og hindre seksuell mobbing. Vi
spør oss hvor Likestillingsombudet og alle andre
kvinnesaksforkjempere er nå? Var ikke denne artik-
kelen verdt å kommentere engang? 

Hva kan myter føre til? 
I Sør-Afrika blir unge jenter og barn voldtatt, fordi
man tror på myten om at sex med ei jomfru kan hel-
brede en fra Aids. I Norge klandrer man jenta om hun
blir trakassert. «Hun hadde jo miniskjørt på seg», sier
vi og gjemmer oss bak myten om at jenter som går
utfordrende kledd ønsker å bli voldtatt. Myter og
holdninger skapes også gjennom artikler som den vi
tidligere har referert til, og vil være med på å øke den
seksuelle trakasseringen som eksisterer i samfun-
net. Vi ønsker å være med og bedre unge jenters situ-
asjon. Vi vet f.eks. at mange jenter synes det er ekkelt
å gå alene ute om kvelden, de må passe på hvor de
går og hva de har på seg til enhver tid. Og når vi først
snakker om disse tingene, sies løsningen å være følg-
ende: Jenter må holde seg inne, ikke gå alene i
tomme gater og store parker, ikke flørte for mye –
nettopp fordi gutter ikke alltid forstår hvor grensen
går. Kanskje dette er journalistens problem; han er
mann, og kan dermed tillate seg å over grensene til
jenter. 

Tilslutt: Ta for eksempel unge jenter med pakis-
tansk bakgrunn. Mange av dem har kommet langt i
samfunnet, nettopp på grunn av at de har utdannet
seg. De studerer juss, medisin, samfunnsfag, økono-
miske fag etc., de er overalt, og noen er blitt sjefer.
Muslimske jenter er ikke slik de blir fremstilt av Natt
& Dag. De studerer ikke for å utdanne seg til hjemme-
værende slaver som blir strengt bevoktet av voldelige
brødre. Og hvis Natt & Dag tror deres reportasje skal
føre til brobygging og kulturmøte, tar de helt feil.
Denne reportasjen bidrar kun til økt seksuell trakas-
sering og rasisme.
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6 måneder – 24 uker – 195 dager – 195 dager
til sommerferien, til friheten. 195 dager til
han kunne være seg selv. Det var 8. desem-
ber og Odin hadde allerede begynt å telle
ned. Han hadde for så vidt gjort det siden før-
ste dag på ungdomsskolen. Skolen hadde all-
tid vært et meningsløst sted for ham, et sted
der man måtte velge venner, velge side,
populær versus upopulær, egentlig populær
punktum. Nå var det bare et halvt år igjen til
han slapp smerte, til han slapp å føle seg som
et null, føle seg lam.

Odin dro på skolen. Odin så. Odin smilte
falskt. Odin dro hjem. 

5 måneder – 20 uker – 145 dager – 145
dager igjen til sommerferien, til livet. Odin
ville handle, men han var lam. Han reagerte
ikke. Selv om han ville, selv om han forstod alt
hver natt da han var alene, da han måtte
møte seg selv. Han gruet seg alltid til nettene,
for det var da han virkelig måtte se sannhe-
ten i øynene. Odin så seg aldri i speilet, han
likte ikke synet av feiginger. 

Odin dro på skolen. Odin så. Odin nølte.
Odin dro hjem.

4 måneder – 16 uker – 95 dager – 95 dager
til sommerferien, til det gode. Han hadde aldri
satt hundre prosent pris på positive ting han
opplevde. Han kunne jo ikke det, man kan jo
ikke plutselig glemme smerte og anger. Han
kunne jo ikke si «pause» til hverdagen, ha det
gøy, for så å gå tilbake! Men nå var det ikke
lenge igjen. Odin smilte bare han tenkte på

det. Snart var helvetet over. Snart kunne han
begynne på nytt.

Odin dro på skolen. Odin latet som han
ikke så. Odin dro hjem.

3 måneder – 12 uker – 90 dager – 90 dager
til sommerferien, til starten. 

Odin var mye sammen med familien nå.
Han prøvde å få tiden til å gå fortere ved å
finne på ting; gå ut, trene, gjøre lekser. Men i
blant var det ingenting å gjøre, ingenting som
holdt tankene borte. Han ville komme seg
unna, men ville han glemme? Ville de sårede
glemme? Han orket ikke å tenke på det. Hvor-
for måtte alt være så vanskelig? Hvorfor
kunne man ikke bare rømme og starte på
nytt? Det var jo det som hadde vært planen
hans hele tiden. Helt til han begynte å tenke,
så realiteten i øynene. Han hadde stått der
som en ku, latt alt skje. Odin hadde ikke løftet
en finger, han hadde latt andre såre og hadde
såret selv. Alt, fordi han var feig.

Odin dro på skolen. Odin så. Odin ville
handle. Odin fortsatte å se. Odin dro hjem.

2 måneder – 8 uker – 60 dager – 60 dager
til sommerferien. Odin gledet seg ikke lenger.
Han skjønte at ting ville bli verre da. Nå hadde
han muligheten til å ordne opp, fjerne noe av
smerten, si unnskyld. Om to måneder ville det
være for sent og Odin ville måtte leve med
skammen og angeren resten av livet. Han
hatet seg selv, ble kvalm bare ved å tenke på
alt han hadde gjort. Hva om noen hadde gjort
det mot ham. I begynnelsen var det noe nytt

og morsomt, han tenkte ikke over hva han
gjorde. Men etter hvert da konsekvensene
ble synligere og synligere, var det for sent å
slutte. Det var nesten forventet at han skulle
gjøre det, være slem, såre. Han kunne ikke
fortsette sånn. Odin visste at han måtte gjøre
noe, han visste hva, men han visste ikke hvor-
dan. Det ville være lettere å la være, men
riktigere å gjøre det. Odin stod midt i en virvel
av spørsmål, men han hadde ingen svar.

Odin dro på skolen. Odin så fremdeles.
Odin stilte seg et annet sted. Odin dro hjem.

1 måned – 4 uker – 30 dager – 30 dager til
sommerferien. Hele måneden hadde han
vært på nippet til å si unnskyld, han visste han
måtte. Han visste at det var det som måtte til
for at de sårede kunne gå videre i livet. Og han
visste at han måtte gjøre det for å forandre
seg. Men samtidig ville han være alene. Odin
følte at han ville tape uansett hva han gjorde,
enten popularitet eller verdighet. Men det var
mange av de sårede, og bare en Odin. Det var
så vanskelig. Han måtte velge mellom to
veier; en han visste var den rette, og en som
var lettest å ta. Han var alene, følte seg mer
lam enn noen gang. Han tenkte på de sårede,
på seg selv, og visste at han var egoistisk, at
han var feig. Han måtte foreta et valg.

Odin dro på skolen. Odin tok et valg. Odin
dro hjem.

Ingen måneder – ingen uker – ingen dager
– 10 sekunder igjen – 10 sekunder til sommer
ferien. 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0! Odin løp ut av
skolebygningen. Han hadde tatt et valg. Det
hadde vært vanskelig, men han hadde tatt
valget. Odin løp hjemover alene mens han
hvisket til seg selv «Jeg er fri, nå skal jeg
begynne å leve!»

Klokken er…ja, midt på lyse dagen. Jeg og en venninne er ferdige på
Blindern for dagen, og går inn på en café midt i Oslo for å ta en prat.
Etter at vi har plassert oss i den myke sofaen, går vi til disken for å
bestille. Men istedenfor et hyggelig «Hei, hva ønsker dere da?» spør
servitøren hvor gamle vi «egentlig er». Da vi svarer at vi er 19 og 20 år,
får vi beskjed om at kafeen har 20 års aldersgrense på dagtid. Siden
venninnen min ikke er gammel nok, spør jeg servitøren om vi skal gå.
Nei, det var ikke nødvendig, «siden vi bare var to og ikke ti»(?).. Alt i alt
ble kafébesøket lite hyggelig, der vi prøvde å nyte en dårlig kakao
under stadig observasjon av personalet, som også vasket bordet vårt
påtakelig ofte. 

Dette er faktisk en virkelighet som mange ungdommer mellom 18
og 22 år (og sikkert også eldre) må forholde seg til. Poenget er at vi ikke
har så mange steder å oppholde oss. Ikke er vi velkomne i butikker hel-
ler. Riktignok slippes vi inn, men hvert eneste skritt vi tar, registreres
nøye av betjeningen, gjerne i tillegg til en Securitasvekter som «tilfel-
digvis» går helt samme rute i butikken som oss. Idét jeg gikk inn i en
butikk en dag, ble jeg møtt av en smilende betjening, samtidig som jeg
registrerte at de ringte sikkerhetsvaktene så fort jeg snudde ryggen til.
Denne dagen var jeg sammen med tre andre venninner som også har
minoritetsbakgrunn, og vi ble naturlig nok irritert over mistenkeliggjø-
ringen. Etter en stund fant vi ut at vi at like gjerne kunne utnytte situa-

sjonen og ha det litt moro med vekteren som hadde dukket opp i butik-
ken. Først begynte vi å hviske og tiske, og dette gjorde han selvsagt
både mistenksom og nysgjerrig. Helt åpenlyst begynte han å følge
etter oss, og vel vitende om at vi hadde vekteren rett bak oss, besøkte
vi opptil 20-30 forskjellige butikker. Da vekteren tilslutt gav opp og
snudde for å gå tilbake, avsluttet vi hele «skuespillet» med en rung-
ende og høy latter. Og hvis det var noen som gikk derfra med hodet
senket, kan jeg love deg at det ikke var noen av oss! 

Jeg har faktisk sluttet å tro på det at ungdom i dag har det så veldig
mye bedre enn generasjonene før oss. Jeg trenger ikke engang å gå
en hel generasjon tilbake; hvis det er noen her over 25 år, gjerne med
hvit hud og lyst hår som kunne tenke seg å bytte plass med meg, er det
bare å si ifra! For mine erfaringer tilsier at minoritetsungdom møter
flere fordommer enn det etnisk norsk ungdom gjør. Vi vet f.eks. at ung-
dom med minoritetsbakgrunn har blitt stoppet av politiet på grunn av
deres «mistenksomme» utseende. 

Men tilbake til problematikken rundt hvor vi skal oppholde oss – jeg
har et helt konkret forslag. Siden det er så sterke ønsker om å få oss
«bort fra gatene» kunne man jo tegne opp en hvit sirkel på en stor, åpen
plass – på Youngstorget for eksempel! Så kan man spandere et par
benker og –vips – finnes det et sted å være for oss ungdommer som
faller midt mellom yngre- og eldrebølgen!

Seks Måneder
Av Siran Øzalp Yildirim

Mellom yngre- og eldrebølgen!
Av Irem Øzalp
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Kvinneaktivister, menneskerettighetsforkjempere, motstande-
re av Taliban, motstandere av Islam – mange var begeistret og
ønsket boken velkommen. Jeg også. Åsne Seierstad ga stem-

me til lidende, undertrykte, mannsdominerte kvinner og barn i Afgha-
nistan. Det var på høy tid. Man fikk innblikk i situasjonen for kvinner
i et lukket muslimsk samfunn. Og Åsne Seierstad visste hva hun
snakket om. Hun hadde førstehåndskjennskap til detaljene hun
beskrev. Hun hadde hatt en unik mulighet til å bo sammen
med, dele dager og netter med, observere og beskrive et sam-
funn og en familie, og et familieliv, som mange forfattere før
henne bare har kunnet drømme om. Familien til denne «bok-
handleren» hadde delt sorger og gleder, bekymringer og
hverdagsliv med henne. De hadde vært ivrige informanter, og
hun hadde skrevet ned alt på en glimrende måte. 

Min tiltagende undring under lesningen dreide seg om
hvorvidt anonymiseringen var tilstrekkelig – hovedperso-
nens familie var stor, og selv om Åsne Seierstad hadde ano-
nymisert innholdet for utenverdenens innblikk, så hadde hun likevel
skrevet detaljert og lite flatterende om flere medlemmer av «bok-
handlerens» familie. Frastøtende og tidvis sjokkerende detaljer om
enkelte av familiemedlemmene røpes. Var det greit at alle innen
denne store familien får vite pikante detaljer om de andre? Men Åsne
Seierstad er en erfaren og dyktig journalist, og kjenner de etiske ret-
ningslinjer for sin yrkesgruppe. Hun har i årevis levert glimrende stoff
til mediene uten å få Pressens Faglige Utvalg på nakken. Så da er det
vel greit? Kanskje ingen i denne «bokhandlerfamilien» noen gang får
lese om seg selv og alle de andre i familien? For de kan vel ikke
norsk…

Så gikk det en dag brått opp for meg og resten av verden at «bok-
handleren» i Kabul faktisk var Bokhandleren i Kabul, og at anonymi-
seringen var såpass tynn at den var ubrukelig.

Da ble jeg kvalm. Og skamfull.
Jeg ble kvalm og skamfull over at jeg ved å ha lest om Bokhand-

leren i Kabul og hans familie faktisk hadde tittet i nøkkelhullet til gjen-
kjennbare kvinners og menns mest intime sfærer, og til og med
hygget meg mens jeg gjorde det.

Debatten som fulgte var etter min mening tidvis patetisk, tidvis
opprørende. Det ble snakket om hva som var «sant» eller ikke, hva
som kunne bevises eller motbevises, og det ble snakket om at andre
journalister kan ha vært misunnelige på forfatterens store suksess.
At man i Ola Dunk-landet ikke tåler at noen har suksess…

Denne delen av debatten var totalt avsporende.
Det saken etter min mening dreide seg om, i bunn og grunn, ble

målbåret av en klartenkt og klarttalende nordfjording ved navn Mari-
anne Sunde, representant i Norge for Arab Women’s Solidarity

Association: Det dreier seg om utlevering av en hel familie, offentlig
blamering av identifiserbare mennesker som har gitt en tillit, venn-
skap, samvær og fortrolighet over uker og måneder. Det dreier seg
om uthenging av gjenkjennbare enkeltindivider, blamering av deres
ære. Hemmeligheter som var fortalt i en implisitt forståelse av at en
etisk rettesnor for anonymisering skulle følges, har blitt offentlig
røpet. Ingen av enkeltpersonene i bokhandlerens familie har ønsket

å få sine mest intime private tanker og gjøremål stilt offent-
lig til skue for bokstavelig talt hele verden. «Det holder! Jeg
blir kvalm!» sa bokhandlerens yngste kone. Så dette er et
spørsmål om ære, respekt og tap av ansikt. Det er et spørs-
mål om hvorvidt man skal ha lov, etisk sett, til å blamere et
annet menneske.

Boken etterlater flere av personene i familiedramaet
uten videre ære. Det har kommet for en dag at de nå føler
seg misbrukt og ført bak lyset. Det er etter min mening
snakk om et tillitsbrudd. Spørsmålet om sannhet gjør pro-

blemstillingen verre. Bokhandleren i Kabul og hans store familie blir
etterlatt uten ære i en sammenheng hvor det vil være umulig å bote
på skaden, den tapte ære, ved å påberope seg sannhet eller diktning.
Personene som er portrettert så mesterlig er identifiserbare størrel-
ser, særlig for hverandre men også for andre mennesker i Kabul, og
for turister som i årene som følger vil oppsøke bokhandelen for å få
et glimt av hovedpersonene. 

Åsne Seierstad sier hun ikke tror at boken har alvorlige konse-
kvenser for familien. Hun går i detaljer om «troverdigheten» og at
«Denne versjonen er bekreftet av kvinnene». «Det er ikke mulig at
deres liv blir satt i fare». «Sånn var det, og det er sant!» «Det er ikke
noe som er fiksjon i boken». Med disse uttalelsene gjør etter min
mening Åsne Seierstad saken om mulig enda verre. 

I følge forfatteren kaller de franske anmelderne boken «sjanger-
overskridende, …nytt, dette er interessant». Om norske kritikere sier
hun: «De liker ikke boken – men slik er reportasjen. Det er greit nok».
Ordet «Ytringsfrihet» ble brukt i debatten. 

Men – er dette «greit nok»? Ville vi synes at det var «greit nok»
hvis det var snakk om norske personer i en storfamilie i Vika? Eller en
sentral familie i sentrum av Bergen? Eller kunne vi da ha reagert ved
å kalle det et gedigent etisk overtramp? Kan det være slik at det er
«greit nok» i denne boken fordi det handler om en familie i et land
langt borte, som det egentlig aldri var meningen at skulle få vite
nøyaktig hvordan deres familiedrama ble utlevert for all verden? 

Jeg håper ikke det. For pressens Vær Varsom-plakat har vel ingen
geografisk begrensning?

Rett til å blamere?
Av Ellen Alexandra Lothe

Jeg leste «Bokhandleren i Kabul – Et familiedrama». Åsne Seierstad skriver godt! Hun er
engasjert, med et godt øye for observasjoner og en glimrende penn. Hun skildrer livet i en familie
i Kabul og portretterer det afghanske samfunnet på en måte som gjør at en norsk leser føler at
hun er der sammen med henne. Forfatteren viser leserne et samfunn der budene er harde, hvor
kvinner blir kjøpslått om, undertrykket, og ikke kan forholde seg til omverdenen slik nordmenn
synes er åpent og naturlig. Hvor også barn mangler rett til verdig og respektfull behandling,
særlig pikebarn, og særlig fattige. Boken er velskrevet, til forveksling lik en roman. Man får
i forordet vite bakgrunnen for boken, og at forfatteren har valgt å anonymisere familien og de
andre personene hun gjengir. Ingen ba henne om det, men hun følte at det var riktig.
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F lere sosialantropologer og andre
hvite eksperter i Norge definerte
drapet som et æresdrap. Avis-

overskriftene i forbindelse med lan-
seringen var formulert på følgende
måte: «Vår ære vår avmakt» (Aften-
posten, 22. januar), «Den skakkjørte
æren – en seiglivet mørkemakt»
(Aftenposten, 22. januar), «Fridom
for Fadimes systre i vårt land»
(Klassekampen, 22. januar),
«Kaster nytt lys over æresdrap»
(Klassekampen, 21. januar). 

Siden drapet på Fadime Sahin-
dal har måten innvandrere og mino-
riteter generelt og kvinner spesielt
blir presentert på i norske medier,
forandret seg til det verre. Selv om
drapet fant sted i Sverige, gikk det
ikke én dag uten at norske medier, i
elektronisk eller trykket form, hadde
historier eller debatter om temaet
æresdrap. Enkelte journalister gikk
så langt som til å grave frem historier
om drap begått i minoritetsmiljøer
langt tilbake i tid og definerte dem
som æresdrap. Særlig presenterte de
historier fra muslimske land. De pre-
senterte statistikker fra for eksempel
Pakistan for å illustrere hvor farlig
det kan være å være kvinne der der-
som familietradisjonene ikke følges.
Mediene presenterte historier fra
muslimske land og sammenlignet
dem med minoritetskvinners liv i
Norge for å skape drama og sensasjo-
ner. Som om ikke det var nok, ble
imamer, antirasistiske organisasjo-
ner og minoritetskvinneorganisasjo-
ner anklaget for ikke å gjøre nok for å
hindre æresdrap. Problemstillingen
ble presentert på en måte som anty-
det at æresdrap er et vanlig fenomen
i minoritetsmiljøer i Norge, og at
æresdrap finner sted ofte. Det finnes
imidlertid ikke bevis som bekrefter at
det var grunn til å skape en så hyste-

risk stemning som mediene gjorde
etter drapet i Sverige. Dersom
enkeltpersoner eller organisasjoner
forsøkte å gi en annen fremstilling
enn den som dominerte i mediene,
ble de mistenkt for enten å støtte
æresdrap eller kvinneundertrykking. 

For første gang i løpet av MiRA-
Senterets mer enn tyveårige kamp
for å bedre minoritetskvinners rettig-
heter, opplevde vi hvilken makt
mediene har til å dysse ned de kritis-
ke stemmene. De fleste journalistene
som ringte oss for kommentarer om
æresdrap, var ekstremt pågående og
hadde allerede bestemte meninger.
Det var nesten umulig å komme med
nyanserte kommentarer som utfor-
dret meningene de hadde gjort seg
opp på forhånd. Enkelte journalister
gikk så langt som til å diktere hva
MiRA-Senteret skulle si dersom vi
ønsket våre synspunkter på trykk.
Minoritetskvinner som sa imot gene-
raliseringene, stereotypiene og de
diskriminerende synspunktene, fikk
ingen spalteplass i avisene. Hvis de
fikk det, var det ikke på en frem-
tredende plass.

Historiene til ofrene for blant
annet tvangsekteskap ble daglig slått
stort opp i norske medier, og «eksper-
ter» analyserte historiene i lys av sin
kjennskap til tradisjoner som ifølge
dem tillater æresdrap. Det manglet
ikke på uttalelser om kulturelle
praksiser i «fremmede land» fra
antropologer og andre som ville
bevise hvor farlig det er å være kvin-
ne i andre enn de vestlige kulturene.
Gjennom en omfattende nyhetsdek-
ning av historiene «konstruerte»
mediene sine «favorittalspersoner»
som ble ansett som så troverdige at
meningene deres ikke kunne utfor-
dres eller sies imot uten at utfordre-
ren ble stemplet som kvinnefiendtlig

og konservativ. Jeg vil her konstatere
at det for oss ble veldig tydelig at
mediene opererte innenfor en rasis-
tisk og innvandrerfiendtlig sam-
funnskontekst, og at de bidro til å
opprettholde negative forestillinger
om minoriteter og deres kulturer.

Antropologen Unni Wikan har
vært en av de mest markerte eksper-
tene som i mange år har uttalt seg
om innvandrere i mediene. Hun var
også den mest brukte eksperten i
mediedebattene etter drapet på Fadi-
me, og hun konstaterte gang på gang
at innvandrerne har kommet til
Norge med kvinnefiendtlige kulturer
og religioner. Wikan har vært nåde-
løs i sin kritikk av etniske minorite-
ter og har beskyldt dem for manglen-
de vilje til å integrere seg i det norske
samfunnet. Ett år etter drapet kon-
kluderer hun i boka For ærens skyld:
«Iblant har jeg steilet fordi jeg fikk for
stor sympati med mennesker som jeg
ikke ønsket å sympatisere med» (i
bokas forord). En av årsakene til
denne sympatien kan være at Wikan
for første gang opplevde innvandrer-
ne hun møtte som mennesker, og
ikke kun som kulturelle produkter
som opererer instinktivt uten følel-
ser. Gjennom mediedebatten opp-
lever vi daglig at ulike aktører og
eksperter behandler personer med
minoritetsbakgrunn som kulturelle
og religiøse objekter som må analyse-
res, snakkes om (og ikke med) og
kritiseres for sine måter å organisere
livet på. Det gjelder særlig dersom
deres organiseringsmønster er
annerledes enn majoritetssamfun-
nets. Før Wikan skrev boka var hun
trolig ikke rede til å se og anerkjenne
flere dimensjoner innen minoritets-
gruppers familierelasjoner og den
kompleksiteten som finnes i kulturel-
le og religiøse tilnærminger i enkelte

Nytt hefte om minoritetskvinner og norske medier
22. januar 2003 ga store deler av dagspressen betydelig spalteplass til lanseringen av ei bok om
æresdrap skrevet av sosialantropolog Unni Wikan. Boken For ærens skyld. Fadime til ettertanke var
en studie av drapet på en ung kvinne med kurdisk bakgrunn oppvokst i Sverige. Den unge kvinnen,
Fadime Sahindal, ble drept i januar 2002 av sin egen far.

«Nyhet er hva jeg 
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familiestrukturer. Basert på egen
erfaring gikk Wikan gjennom en helt
ny læreprosess mens hun skrev boka.
I lys av sin nye forståelse er Wikan
videre blitt kritisk til bruken av
mediene, som hun selv har brukt flit-
tigere enn de fleste. Hun fremhever
at mediedekning kan være farlig for
kvinner som bryter med familien.
Ifølge henne bringer offentliggjøring-
en av familieproblemene et nytt
skamelement inn i konflikten. Hun
erkjenner også at negativt lys på
familiers kultur og tradisjon kan
påføre familiene skam på en slik
måte at det kan føre til tragiske hen-
delser, for eksempel drap. Wikan har
videre moderert sine synspunkter på
islams rolle i undertrykkelsen av
kvinner, særlig i æresdrapssaker.
Hun opprettholder derimot sine tid-
ligere påstander om at «æresdrap
baserer seg på en kollektiv beslut-
ning» og ikke er en individuell hand-
ling, samt at æresdrap er «velovervei-
de, gjennomtenkte drap, i motsetning
til sjalusidrap som begås i affekt»
(Klassekampen, 21. januar 2002). 

Under mediedebattene etter
Fadime-drapet prøvde mange repre-
sentanter fra etniske minoriteter å
nå frem med argumenter om at deres
miljøer er mangfoldige, med komp-
lekse kulturelle strukturer som ikke
kan forstås bare med store og genera-
liserende overskrifter. Disse argu-
mentene er enten blitt fullstendig
ignorert eller gitt marginal plass i
dagspressen. Når den samme beskje-
den kommer fra en norsk antropolog,
som tidligere har hevdet det motsat-
te, blir informasjonen derimot verdt å
slå opp med store overskrifter. Dette
illustrerer medienes makt til å gi
utvalgte personer ordet og spalte-
plass til bestemte historier, mens de
samtidig toner ned stemmene som
ikke passer inn i det konforme hel-
hetsbildet. Ved å bestemme en
nyhets fokus fremhever ofte norske
medier «hvite» normer og verdier,
mens etniske minoriteter marginali-
seres og portretteres innenfor en
negativ kontekst. Representanter fra

etniske minoriteter
som velger å operere
innenfor den domine-
rende innvandrings-
diskursens rammer og
viser forakt for såkalt
etnisk atferd, gis ofte
prominent spalte-
plass og anerkjennel-
se i det offentlige
rom. Med andre ord:
Etniske minoriteter tolereres så
lenge de forblir marginale, er kon-
forme eller er assimilert i samfunnet.

Den amerikanske forfatteren
Christopher P. Campell forteller i sin
bok Race, Myth and the News (1995)
at nettverkjournalist David Brinkley
en gang ble bedt om å definere hvor-
dan han forstod begrepet «nyheter».
Han svarte: «Nyheter er hva jeg sier
at det er». Campell mener at denne
uttalelsen forteller mye om hvordan
mange journalister utfører arbeidet
sitt. Ifølge ham arbeider mange jour-
nalister ut ifra et «sunn fornuft»-syn i
den journalistiske prosessen med å
lage nyheter. Campell hevder at
nyheter som er utformet etter journa-
listisk rutine mer sannsynlig bærer
med seg tilnærminger som journalis-
ten ikke bevisst har tatt i betrakt-
ning – tilnærminger som bærer med
seg myter. Disse mytene fremmer en
kulturforståelse som ofte bygger opp
under en hegemonisk «sunn fornuft».
Med hensyn til den flerkulturelle
utviklingen i samfunnet, er de farlig-
ste og mest vanlige mytene kanskje
dem som gjenspeiler etnisk hvite
middelklasseforestillinger, og som
hemmer en flerkulturell forståelse av
og tilnærming til nyhetsstoffet.

Mange undersøkelser viser at
medienes budskap ofte har stor inn-
virkning på folks samfunnsforståel-
se. Mediebildene og symbolene som
blir formidlet påvirker våre forestil-
linger om oss selv og «de andre». En
del medieforskning viser at selv om
mange mennesker oppriktig forsøker
å ta avstand fra de sosialt ufordelak-
tige karakteristikkene av innvandre-
re og etniske minoriteter i mediene,

er det vanskelig for
selv de mest velmen-
ende å forbli upåvirket
av de negative fore-
stillingene. Fokuset på
elendigheten og den
negative utviklingen
i minoritetsmiljøene
gjør at mange nord-
menn føler seg over-
legne og relativt
heldige fordi de er hvite

og ikke svarte, og fordi de er kulturelt
fordelaktig stilt.

I dette heftet har vi gått gjennom
en betydelig mengde avismateriale
og har analysert hvordan norske
medier opprettholder myter og
stereotypier om de «fremmede» mino-
ritetskvinnene. Vi har forsøkt å illus-
trere at de stereotypiske og diskrimi-
nerende fremstillingene som frem-
mes av en bestemt patriarkalsk,
rasistisk og kjønnsdiskriminerende
struktur, faktisk opprettholder fore-
stillingene om minoritetskvinner
som passive og marginaliserte. I den
siste delen av heftet presenterer vi
også alternative forestillinger om
kvinner med minoritetsbakgrunn for
å vise det mangfoldet som finnes
blant dem. Formålet er å dekonstrue-
re og utfordre forestillingene som
avgrenser minoritetskvinners rolle i
det norske samfunnet. Vi mener at
minoritetskvinner som arbeider for
likestilling i det norske samfunnet i
dag fortsatt må kjempe for å bryte ut
av de forestillingene som binder dem
i rasistiske og kjønnsundertrykkende
samfunnsstrukturer. For å kunne
gjøre det, må vi effektivt avdekke og
anerkjenne kildene til egen under-
trykking, både innenfor egne sam-
funn og i det norske. Videre må vi
være bevisst den konteksten norske
medier opererer innenfor. Det er bare
gjennom aktiv deltagelse og hørlige
protester at vi kan sørge for at
stemmene våre blir hørt.

Heftet kan også brukes i skolen
som en del av mediefaget.

AV FAKHRA SALIMI

sier at det er»



26 •    MIRA-MAGASINET    2/03

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 den
siste tiden, særlig etter det
tragiske drapet på Fadime i
Sverige i 2002. MiRA-Senteret har
lenge ønsket å lage denne filmen,
og i 1999 gjorde vi opptak med
flere jenter på ulike workshops.
På grunn av manglende økono-
misk 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,–

Nytt temahefte fra MiRA-Senteret
Minoritetskvinner og medier

MiRA-Senteret får stadig henvendelser fra skoleelever, studenter og
andre som er interessert i informasjon om ulike temaer som angår
minoritetskvinner og unge jenter. Tid-
ligere er det utarbeidet to temahefter om
tvangsekteskap og om omskjæring av
kvinner. I høst utkom det tredje heftet
i denne serien, denne gangen om
minoritetskvinner i mediene.

Temaheftet viser hvordan mediene
opprettholder myter og stereotypier om
minoritetskvinner. Heftet presenterer
videre alternative forestillinger om
minoritetskvinner med det formål å
dekonstruere og utfordre disse
stereotypiene.

Med heftene håper MiRA-Senteret å
kunne bidra til å nyansere den
offentlige debatten på disse områdene
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

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 
✂

Publikasjoner kan bestilles fra MiRA-Senteret på:
www.mirasenteret.no

post@mirasenteret.no eller telefon 22 11 69 20



MIRA-MAGASINET    2/03     •     27

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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«As subjects, 
people have the right to define 

their own reality, establish their own
identities, and name their history. 

As objects, 
one’s reality is defined by others, 
one’s identity created by others, 

one’s history named only in ways 
that define one’s relationship 

to those who are subject.»

bell hooks
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