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FEMINISME OG RASISME

Hvem snakker for hvem?

MiRA-Magasinet 1994–2004
Den svarte kvinnebevegelsen og minoritets-

kvinnebevegelsen i Norge har vokst frem

gjennom en historisk prosess fra slutten av

syttiårene. Kvinner med minoritetsbakgrunn har

gjennom årene uttrykt sine meninger, tanker, krav og visjoner både

som kvinner og som minoriteter i det norske samfunnet. Våre kamp-

saker har blant annet vært å avsløre patriarkalske strukturer i det

norske samfunnet, som allierer seg med mannskultur blant

minoritetsgrupper og undertrykker kvinner. Minoritetskvinner

arbeider på alle plan for å synliggjøre rasistisk kjønnsdiskriminering

selv om deres stemmer ofte er marginalisert i samfunnet. Mangfold

av levesett skaper spennende utfordringer og vi ser fremover mot nye

visjoner om likestillings-Norge i de kommende ti år. 

MiRA – se fremover!

Minoritetskvinnebevegelsen i Norge gjennom årene

M
in

o
ritetsk

vin
n
eb

eveg
elsen

 i N
o
rg

e g
jen

n
o
m

 åren
e: FE

M
IN

IS
M

E
 O

G
 R

A
S

IS
M

E
M

iRA-M
agasinet 01–02/2004

FORUM FOR MINORITETSKVINNER UTGITT AV MiRA-SENTERET SIDEN 1994 FORUM FOR MINORITETSKVINNER UTGITT AV MiRA-SENTERET SIDEN 1994



FORUM FOR MINORITETSKVINNER UTGITT AV MiRA-SENTERET SIDEN 1994 FORUM FOR MINORITETSKVINNER UTGITT AV MiRA-SENTERET SIDEN 1994

MiRA-Magasinet 1/94 MiRA-Magasinet 1 og 2/95 MiRA-Magasinet 1 og 2/00 MiRA-Magasinet 1 og 2/01

MiRA-Magasinet 1 og 2/03MiRA-Magasinet 1 og 2/02MiRA-Magasinet 1 og 2/97MiRA-Magasinet 1 og 2/96

MiRA-Magasinet 1 og 2/98 MiRA-Magasinet 1 og 2/99 MiRA-Magasinet 1/04

mira-magasinet
FORUM FOR MINORITETSKVINNER



FORUM FOR MINORITETSKVINNER UTGITT AV MiRA-SENTERET SIDEN 1994

FEMINISME OG RASISME
Minoritetskvinnebevegelsen i Norge gjennom årene



2 MiRA-MAGASINET 10 ÅR

MiRA-Magasinet – Forum for minoritetskvinner

ISSN 0805-357X

Utgivelse nr. 1 og 2/04. Løssalgspris kr. 50,–

Opplag: 2000 eksemplarer

Utgiver 

MiRA-Senteret – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Besøksadresse: Hausmannsgt. 27 (inngang Torggata)

Postadresse: PB 1749 Vika, NO-0121 Oslo

Telefon: 22 11 69 20 (hverdager kl. 09.00–16.00)

Faks: 22 36 40 19

E-post: post@mirasenteret.no

Internett: www.mirasenteret.no

Redaksjonsråd

Lan Siauw, Ferruh Øzalp, Meltem Safak Lundsten,Attia Mirza

Mehmood, Hamida Esdaile (Trondheim) og Celi Valle (Tromsø).

Redaktør

Fakhra Salimi

Redaksjonssekretær

Unni Mathisen

Spesiell takk til

Ellen Stokland, Eva Marie Schreiber, Inger Johanne Brude,

Alf Brude og Anne Brude. MiRA takker også BUFA (Barne-,

ungdoms- og familieforvaltningen), Institusjonen Fritt Ord,

FOKUS, Oslo kommune og Den norske fagpresses forening

for økonomisk støtte til denne utgaven.

MiRA står ikke ansvarlig for meningsuttrykk som fremkommer

i intervjuer og innsendte artikler.Viderekopiering er kun tillatt

ved skriftlig tillatelse fra MiRA.

Design: Cazawa Dezign, www.cazawa.no

Illustrasjon: Everlyn Nicodemus,Violet Polsangi og Vera Silva

Trykk: M. Seyfarth Trykkeri AS



Innhold

DEL 1: Minoritetskvinnebevegelse og samtidens 
kvinnepolitiske utfordringer 6
Leder

Av Fakhra Salimi 8
Noen av de viktigste hendelsene i norsk minoritetskvinnehistorie 11
Den historiske utviklingen av svarte og etniske minoriteters kvinnebevegelse:
Noen av oss er modige

Av Fakhra Salimi 12
Intervju med likestillingsminister Laila Dåvøy
Bak enhver vellykket kvinne står en likestilt mann

Av Attia Mirza 38
Gratulasjonshilsen til MiRA-Magasinet

Av Odd Einar Dørum 46
Motstand mot slør / Motstand med slør 

Av Berit Thorbjørnsrud 48
Unge muslimske kvinner i Norge og hijab

Av Guro Korsnes Kristensen 59
MiRA på besøk hos likestillingsdirektøren: Female bonding

Av Ellen Stokland 70
Rasisme og etnisk diskriminering skaper følelser av giftig skam

Av Fakhra Salimi 76
«Hvithet» bak skam og nedvurdering

Av Turid Heiberg 82
Tre minoritetskvinner i politikken

Av Eva Marie Schreiber 89
Hvor hører jeg hjemme? Våre mangfoldige identiteter 

Av Fakhra Salimi 105
MiRA møter Kristin Halvorsen 

Av Unni Mathisen 112
Gjengjeldelsens time 

Av Syeda Rahima Parvin 117
Første generasjon migrantkvinner – en forsømt gruppe i det norske samfunnet 

Av Madhu Sharma 126
Hvem snakker for hvem? 
Representasjoner av kvinner med minoritetsbakgrunn i det norske samfunnet

Av Fakhra Salimi 135
Karita Bekkemellem Orheim 

Av Eva Marie Schreiber 144

JUBILEUMSNUMMER 01-02|2004 3



4 MiRA-MAGASINET 10 ÅR

Dikt: «Eksamen» og «Et fremskritt»
Av Navida Saddique 149

DEL 2: Svarte kvinner mot undertrykking 150
Krig mot kvinner og kvinner mot krig.Til krig mot tankene

Av Nawal El Saadawi 152
Yari Yari Pamberi – Fremover i fremtiden
En samtale med musikeren og kunstneren Jayne Cortez

Av Fakhra Salimi 164
Dikt: «What’s your take»

Av Jayne Cortez 167
Intervju med professor Andree-Nicola McLaughlin
Å leve i en smeltedigel? 

Av Fakhra Salimi 168
Drømmen fortsetter! Everlyn Nicodemus 174
Novelle: «Langs muren» 

Av Everlyn Nicodemus 180
Mat – ikke bomber! Asyl – ikke tortur! – Sammen kan vi endre verden

Av Global Women’s Strike 184
Kan mangfoldighed begrænses? 

Av Sadia Syed 190
Dikt: «Global Inequalities»

Av Jayne Cortez 197
Intervju med America Vera-Zavala: Sverige – en sinke innen likestilling? 

Av Anne Brude 198
Dikt: «Konkurranse – en målsetning»

Av Navida Saddique 201

DEL 3:Tilbakeblikk – MiRA-Magasinet gjennom 10 år 202
MiRA-Magasinet – Minoritetskvinners talerør gjennom 10 år 

Av Unni Mathisen 204
Leder av Fakhra Salimi, MiRA-Magasinet nr. 1, 1994 218
Leder av Fakhra Salimi, MiRA-Magasinet nr. 1, 1996 219
Leder av Fakhra Salimi, MiRA-Magasinet nr. 1, 1997 220
Leder av Fakhra Salimi, MiRA-Magasinet nr. 2, 1997 221
Leder av Fakhra Salimi, MiRA-Magasinet nr. 2, 1998 223
Leder av Fakhra Salimi, MiRA-Magasinet nr. 2, 1999 225
Leder av Fakhra Salimi, MiRA-Magasinet nr. 2, 2000 227
Den usynlige arbeidskraften – Innvandrerkvinner i arbeidslivet 

Av Fakhra Salimi 230
Tilværelsens vold 

Av Fakhra Salimi 233



JUBILEUMSNUMMER 01-02|2004 5

Kvinner og oppholdstillatelse: Likestilling eller fortsatt diskriminering? 
Av Turid Heiberg 235

«Sløret forhindrer ikke vår frihet.» 
Vrangforestillinger om det islamske skjerfet! 

Av Attia Mirza 238
Flerkulturell retorikk – backlash for minoritetsungdom 

Av Fakhra Salimi 240
Jeg vil bare ditt vel, min kjæreste datter 

Av Fakhra Salimi 243
Et modig prosjekt: Kvinner mot strømmen

Av Turid Heiberg 247
Fra periferien til sentrum 
– bell hooks om kampen for synliggjøring av svarte kvinner 

Av Fakhra Salimi 251
Kvinneundertrykkelse kan ikke legitimeres med religion

Av Fakhra Salimi 256
Rasisme – også et kvinnespørsmål. Svart feminisme og rasisme i USA 

Av Angela Bowen 259
En skole for fremtiden? Et skjevt blikk på den norske skolen 

Av Fakhra Salimi 263
Kan omskjæring hindres med lovforbud? 

Av Fakhra Salimi 266
Likestillingskampen er ikke over, den har fått en ny farge 

Av Meltem Safak 270
En annerledes likestillingskamp 

Av Fakhra Salimi 271
Et tankekors for feminister 

Av Fakhra Salimi 273

DEL 4: Diverse 276
Språk er både tilegnelse og innlæring, og langt i fra skadelig 

Av Syeda Rahima Parvin 278
Diskriminering på arbeidsmarkedet

Av Viviana Ege 284
Incest skal tales i hjel og ikke ties i hjel!

Av Gro Talsethagen 287
TV-aksjonen 2005: Lev vel – en verden uten vold mot kvinner

Av Sidsel Aas 288
The MiRA Centre – Information in English 289
Publikasjoner fra MiRA-Senteret 290
Abonner på MiRA-Magasinet 293
Publikasjoner kan bestilles fra MiRA-Senteret 293



6 MiRA-MAGASINET 10 ÅR

minoritetskvinnebevegelse

og samtidens kvinne-

politiske utfordringer

Del 1



«We have reached a point where to name things is to
denounce them: but, to whom and for whom? (…) 

We are what we do, especially what we do to change
what we are: our identity resides in action and

struggle. Therefore, the revelation of what we are
implies the denunciation of those who stop us from
being what we can become. In defining ourselves
our point of departure is challenge, and struggle

against obstacles». 

Eduardo Galleano 
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Leder
Av Fakhra Salimi
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M iRA-Magasinet er 10 år og feirer med dette jubileumsnummer-
et. I løpet av disse årene har magasinet satt søkelyset på en rekke
viktige kvinnepolitiske spørsmål som har betydning for livene til

minoritetskvinner i Norge og internasjonalt. Magasinet har portrettert en
lang rekke kvinner i forskjellig alder og med ulik bakgrunn som med sine
sterke stemmer har satt premissene for sin egen kamp. I dette jubileums-
nummeret får vi et gjensyn med noen av dem, og på sidene som følger
kan dere lese sterke og varierte innlegg i debattene om likestillingskamp
og hvilke tema som opptar minoritetskvinner i forhold til denne kampen.

De vanskelige ordene 
Terminologi er problemet vi alle støter på når vi skal
skrive om minoriteter.Ordene vi bruker gjenspeiler
gjerne det politiske og ideologiske landskapet vi
befinner oss i. På 1970-tallet var det vanlig å bruke
begrepene «gjestearbeidere» eller «fremmedarbeidere»
for å beskrive situasjonen til de som kom til landet for
å jobbe.Denne ordbruken ble imidlertid utfordret av
miljøer som ikke lenger følte seg som «gjester» eller

«fremmede», de var blitt en del av det norske samfunnet. 1970- og 1980-
tallets antirasistiske bevegelse i Norge politiserte terminologien og definer-
te mennesker fra Asia,Afrika og Sør-Amerika som «svarte». «Svart» identitet
beskriver ikke en hudfarge,men definerer vår marginaliserte posisjon her i
Norge.Vi er her som et resultat av kolonialisme, imperialistisk økonomi og
vedvarende undertrykking av våre opprinnelsesland.

Det er viktig å bli klar over at bruken av det politiske begrepet «svart»
ikke reduserer betydningen av våre kulturforskjeller.Vi har forskjellig
bakgrunn og organiserer våre liv ulikt. Men til tross for forskjellene i våre
historier og våre kulturer, påvirker rasismen i det norske samfunnet oss
alle og derfor bruker mange av oss det politiske begrepet «svart» for å
definere oss selv.

Begrepet «innvandrere» ble populært på samme tid, og har overlevd
sammen med annen terminologi som for eksempel «etniske minoriteter».
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«Etnisitet» er vanligvis brukt til å beskrive en gruppe mennesker på
grunnlag av at de har samme språk eller tilhører samme rase eller kultur.
Til tross for at begrepet favner vidt, krever det vanligvis et skille mellom
«oss» og «dem» for at det skal gi mening. Etnisitetsbegrepet etablerer
grenser og putter folk i forskjellige kategorier. Dette begrepet er imidler-
tid ikke relatert til politiske identiteter og har dermed ikke den samme
politiske sprengkraften som «svart». Begrepet oppfattes derfor som mer
akseptabelt når storsamfunnet har behov for å kategorisere befolknings-
grupper som er annerledes.

I mine artikler har jeg vekslet mellom å bruke begrepene «svart»,
«etnisk minoritet» og «minoritetskvinner». «Minoritet» er generelt benyttet
som beskrivelse for marginaliserte grupper som blir stigmatisert av stor-
samfunnet på bakgrunn av rase, etnisitet, religion eller andre karakteristik-
ker.Når jeg skriver «minoritetskvinner», viser det derfor til kvinner fra
andre enn såkalt vestlige kulturer og den marginalisering og fravær av makt
de opplever i Vesten.

Begrepsutvikling er en del av en politisk prosess hvor vi definerer oss
selv. Den gjenspeiler vår selvbevissthet og våre politiske ståsteder. Det bør
derfor ikke komme som noen overraskelse at vi neppe klarer å bli enige
om ett begrep som eneste gyldige beskrivelse av vårt mangfold. Det er
derfor viktig at vi fortsetter å diskutere hvordan vi ønsker å definere oss
selv og hvordan vi vil beskrive våre mangfoldige virkeligheter.

Kvinners menneskerettigheter
MiRA-Magasinet har skrevet historie helt siden starten i 1994. I vårt aller
første nummer tok vi opp temaet minoritetskvinner i Norge, inkludert
samekvinner. Slik ønsket vi å markere våre ulikheter, men også fellestrek-
kene i vår kamp. I dette jubileumsnummeret har vi ønsket å fokusere
hovedsakelig på diskriminering og skape nye visjoner for solidaritet og
likestilling.

Kulturell praksis og statlige strukturer som undertrykker kvinner og
minoriteter må bekjempes. Det mener kvinner, svarte som hvite, som er
engasjert i kampen for sosial rettferdighet og like rettigheter. De fleste av
oss mener også at om vi skal tro på at menneskerettighetene er universelle
og gjeldende for alle folk, så må vi utfordre rasisme og diskriminering på
grunnlag av kjønn, etnisitet, religion og seksualitet. Ingen menneskerettig-
heter er viktigere enn andre, derfor kan ikke én type rettigheter fremmes
på bekostning av andre. Minoritetskvinners menneskerettigheter er nært
knyttet til rettighetene til deres folk. Det er slik at hvis utlendingsloven for
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eksempel innskrenker grunnleggende menneskerettigheter til minoriteter
som familiegjenforening, så påvirker dette også kvinner. Det er derfor
selvmotsigende å forsvare kvinners rettigheter uten samtidig å kritisere
lover som virker kjønnsdiskriminerende, som for eksempel treårs regelen,
21 års aldersgrense for familiegjenforening, forsørgelsesplikt, manglende
rett til asyl på bakgrunn av kjønnsforfølgelse med mer.

I flere artikler i dette nummeret setter forfattere søkelyset på diskrimi-
neringsmekanismer som ekskluderer svarte mennesker fra viktige
samfunnsarenaer og stigmatiserer dem på bakgrunn av deres religion eller
kultur. Likestillingspolitikken og feminismen kritiseres også da de hittil
ensidig har fokusert på etnisk norske kvinners behov.Vi håper at denne
kritikken kan åpne muligheter for dialog og videreutvikling av en
inkluderende likestillingspolitikk.

Minoritetskvinnenes stemme
MiRA-Magasinet vil fortsette å være svarte og minoritetskvinners
stemme i fremtiden, både i Norge og i solidaritet med våre søstere inter-
nasjonalt.Vi ønsker at mange flere stemmer får plass til å uttrykke seg i
fremtiden, ikke minst fra den yngre generasjonen. Da vil vår mangfoldige
stemme bli enda kraftigere slik at vi kan sette premisser for minoritets-
kvinners kamp for likestilling i Norge.

 
leder MiRA-Senteret og redaktør MiRA-Magasinet
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Noen av de viktigste hendelsene i norsk minoritetskvinnehistorie

1979 Den første organisasjonen for innvandrer- og flyktningkvinner, Foreign Women’s Group (FWG),
ble stiftet. FWG ønsket å styrke den landsdekkende organiseringen av innvandrer- og flyktning-
kvinner i Norge. 

1980 Tidsskriftet «Immigranten» ga ut temanummeret «Innvandrerkvinner».
1980 Foreign Women’s Group arrangerte flere arbeidsgrupper for å belyse situasjonen for innvan-

drer- og flyktningkvinner i de nordiske landene under FNs internasjonale kvinnekonferanse i
København. Norske medier, blant annet Dagbladet, dekket noen av arrangementene.

1980 Foreign Women’s Group organiserte for første gang minoritetskvinners deltagelse under den nor-
ske kvinnebevegelsens 8.mars-tog. Slagordet var «Selvstendig status for innvandrerkvinnene.»

1981 Foreign Women’s Group satt fokus på rasisme og feminisme under forberedelsene til 8. mars-
togene og krevde at parolen «Kamp Mot Rasisme er også Kvinne Kamp» og «Selvstendig Status
for Innvandrerkvinner» måtte inkluderes blant hovedparolene. Det fant sted en opphetet disku-
sjon på parolemøtet mellom etnisk norske kvinneorganisasjoner og representanter for Foreign
Women’s Group om hvorvidt rasisme i det hele tatt var en kvinnesak. 

1981 Kvinnepolitisk tidsskrift «KjerringRåd» kom ut med et temanummer om innvandrerkvinner.
Foreign Women’s Group’s kritikk av den etnisk norske kvinnebevegelsen ble trykket i bladet med
et påfølgende svar fra redaksjonen. 

1982 Norges første innvandrer- og flyktningkvinnefestival ble arrangert i Oslo. Det ble også opprettet
et nasjonalt kvinnenettverk som siden har hatt årlige møter. 

1982 Norsk kvinnebevegelse ble splittet under forberedelsene til den internasjonale kvinnedagen
8. mars. FWG deltok i begge demonstrasjoner.

1983 Den første europeiske innvandrerkvinnekonferansen ble holdt i Oslo i regi av Foreign Women’s
Group. 

1983 Innvandrere får stemmerett ved kommunevalg.
1985 Foreign Women’s Group deltok på FNs internasjonale kvinnekonferanse i Nairobi, Kenya.
1985 Foreign Women’s Group skrev på oppdrag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet det første

heftet om innvandrerkvinners rettigheter i Norge. Heftet ble oversatt til urdu, tyrkisk og
vietnamesisk og ble sendt til alle registrerte kvinner med innvandrerbakgrunn i hele Norge.

1986 Foreign Women’s Group var medarrangør til den andre internasjonale kvinnebokmessa i Oslo.
FWG var ansvarlig for hele «Black and third world women writers’ day». 

1987 For første gang i norsk kvinnebevegelses historie sto flere organisasjoner sammen for
å markere sin motstand mot forslaget til den nye utlendingsloven. Foreign Women’s Group
arrangerte flere aksjoner i tiden som fulgte. 

1987 Foreign Women’s Group tok initiativet til å danne det første nordiske nettverk for innvandrer- og
flyktningkvinner. FWG koordinerte også alle aktiviteter relatert til innvandrer- og flyktningkvinner
under Nordisk Kvinne Forum i Oslo. 

1989 Norske kvinneorganisasjoner fikk årets TV- aksjon og FWG søkte midler for å opprette et
ressurssenter for minoritetskvinner i Norge.

1990 MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner ble offisielt åpnet med egne kontorlokaler. 
1995 Lov mot kvinnelig omskjæring.
1996 Første kvinne med minoritetsbakgrunn blir politisk rådgiver: Nita Kapoor, Kulturdepartementet.
1998 Første handlingsplan mot tvangsekteskap.
2000 Første kvinne med minoritetsbakgrunn blir statssekretær: 

Fatma Jynge, Kommunal- og regionaldepartementet.
2001 Første kvinne med minoritetsbakgrunn på Stortinget: Afshan Rafiq (H).
2003 Første kvinne med minoritetsbakgrunn blir leder på Likestillingssenteret: Long Litt Woon.
2004 Første kvinne med minoritetsbakgrunn blir kultursjef i NRK: Nita Kapoor.
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Den historiske utviklingen av svarte og etniske minoriteters
kvinnebevegelse: 

Noen av oss er modige
Av Fakhra Salimi
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«Alle kvinner er hvite, alle svarte er menn, men noen av oss
er modige.» Fakhra Salimi, MiRA-Senterets leder og en av
frontfigurene i den norske minoritetskvinnebevegelsen siden
1970-tallet, gir i denne artikkelen et historisk overblikk over
utviklingen av minoritetskvinnebevegelsen i Norge.
Og, som hun skriver, det er langt igjen til mål…

D enne artikkelen er en del av et større kartleggingsarbeid MiRA-
Senteret har gjort om innvandrerkvinners kamp i Norge. Utvik-
lingen av de svarte kvinnebevegelsene i USA og Storbritannia har

hatt betydelig innflytelse på den norske minoritetskvinnebevegelsen, til
tross for at den historiske bakgrunnen for migrasjon til disse landene
skiller seg fra den norske. Et vesentlig fellestrekk er imidlertid den
stigmatisering og diskriminering kvinner med minoritetsbakgrunn opp-
lever på bakgrunn av flere faktorer som ofte spiller sammen, nemlig
kjønn, religion, kulturell bakgrunn, hudfarge og sosial klasse. Dette med-
fører at diskrimineringen minoritetskvinner opplever ofte har en annen
form enn den hvite kvinner utsettes for.

I Norge og ellers i den vestlige verden har minoriteters og svarte
kvinners likestillingskamp omhandlet særlig to sentrale temaer siden
1970-tallet, nemlig rasisme og problemstillinger knyttet til migrasjon.

Men vi har også hatt betydelige utfordringer i forhold
til den hvite kvinnebevegelse, da den ofte viser liten
eller ingen forståelse for den spesielle situasjonen mino-
ritetskvinner befinner seg i. Denne artikkelen setter
først og fremst fokus på de problematiske sidene ved
forholdet mellom den etnisk norske kvinnebevegelsen

og minoritetskvinnene. Generaliseringer tydeliggjør konfliktlinjene, men
kan samtidig tilsløre mer forsonende forhold. Hensikten er å bidra til selv-
ransakelse og en ny, kvinnepolitisk debatt.

Grunnlaget for mange antirasistiske bevegelser og minoritetskvinne-
bevegelser kan spores tilbake til den historiske tilstrømningen og tilstede-
værelsen av ulike grupper av svarte og etniske minoriteter i vestlige

You may encounter 
many defeats, but you 
must not be defeated.

Maya Angelou
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samfunn. Måten mennesker fra Afrika,Asia og Sør-Amerika ble brakt til
Vesten, først som slaver og senere som billig arbeidskraft, og de sosiale for-
utsetningene de ble gitt i sine nye hjemland, har virket inn på deres kamp
for like rettigheter. På 1960- og 1970-tallet var derfor arbeidet mot den
institusjonelle rasismen og rasistiske holdninger sentralt, mens migrasjons-
problematikk og diskriminering av etniske minoriteter ble spesielt viktig i
de svartes kamp i Europa på 1970- og 1980-tallet.

Svarte menneskers tilstedeværelse i Vesten
Kolonialismen og slavehandelen som startet på 1600-tallet er en av de
mørkeste sidene ved vår historie. Flere millioner afrikanere ble fraktet til
det amerikanske kontinentet som slaver. Livet til hundretusener av men-
nesker ble lagt i grus og det ble varig brudd i deres historier. De mistet
den direkte kontakten med hjemlandene sine, levde som hvite folks eien-
dom og ble behandlet som om de ikke var
virkelige mennesker. Store deler av afroa-
merikanernes kamp har derfor vært orga-
nisert rundt borger- og menneskerettig-
heter og frihet fra slaveri. Selv om slaveri
ble avskaffet i 1865, fikk ikke afroameri-
kanerne likeverdige borgerrettigheter. Det
har vært en hard kamp for å oppnå de
samme rettighetene som hvite borgere, og
kampen pågår fremdeles.Afroamerikanere
i USA defineres ikke som innvandrere på samme måte som de senere
postkolonialistiske arbeidsinnvandrerne fra den såkalte tredje verden. De
er amerikanere, akkurat som mange andre etniske grupper er det, dog
diskriminert fordi de ikke er hvite.

I Europa har historien vært noe annerledes.Til tross for at enkelte
europeiske land også har drevet slavehandel, er de fleste svarte mennesker
med afrikansk eller asiatisk opprinnelse kommet hit som arbeidsinnvan-
drere, spesielt etter den andre verdenskrig. De er for det meste blitt
rekruttert fra tidligere europeiske kolonier, for å tjene som billig arbeids-
kraft innenfor de voksende industriene i Vest-Europa.Arbeidsinnvandrer-
nes forbindelse til hjemlandet ble ikke brutt på samme måte som tilfellet
var for ofrene for slavehandelen. Det var forventet at mange av dem ville
reise tilbake til sine hjemland når behovet for arbeidskraft i Europa var
over. Men behovet for billig arbeidskraft har fortsatt, og mange innvan-
drere har ikke hatt mulighet til å vende tilbake til sine opprinnelsesland.

De norske feministene så sjelden noen
sammenheng mellom minoritets-

kvinners situasjon i Norge og dem selv,
eller viktigheten av å inkludere og

rekruttere minoritetskvinner til kvinne-
organisasjoner ved å sette fokus på

deres problemstillinger.
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Utnyttelsen av de økonomiske og menneskelige ressursene i deres opp-
rinnelsesland har dessuten fortsatt, også etter at den direkte kolonialismen
har opphørt og de fleste land i dag tilsynelatende er selvstendige stater.

De fleste innvandrere som bor permanent i vestlige land har kontakt
med familien i opprinnelseslandet, og de ønsker stadig friheten til å beve-
ge seg uhindret mellom landene. Det er imidlertid blitt strengere kontroll
av innvandring til Vesten, og mange minoriteter erfarer at deres skjebne er
bestemt av immigrasjonslovgivningen. Innvandrernes etterkommere, som
er født og oppvokst i Vest-Europa og USA og som ofte har statsborger-
skap i disse landene, opplever vanligvis at rettighetene deres er mer
knyttet til utlendingsloven enn til de sivile og borgerlige rettighetene i de
landene de bor.

Rasisme har vært et av de viktigste ideologiske grunnlagene for
slaveri, kolonialisme og for økonomisk utnyttelse av mennesker fra Afrika,
Asia og Latin-Amerika. Rasisme i sine forskjellige former eksisterer frem-
deles innenfor vestlige samfunns institusjonelle rammeverk. Denne
rasismen kommer blant annet til uttrykk på arbeidsmarkedet, i bolig-
politikken og immigrasjonslovgivningen i de fleste vestlige land. Institu-
sjonell rasisme og diskriminering i utlendingslovverket har vært viktige
områder for antirasistiske bevegelser. Ikke minst er dette tema som opptar
minoritetskvinner, som i enda større grad enn menn opplever å bli
stigmatisert på grunnlag av at de er svarte og innvandrere.

USA: Kvinnebevegelse for en hvit elite 
Mange hevder at den første bølgen av kvinnebevegelse i USA startet
allerede på 1840-tallet. På 1960-tallet ble den enda sterkere og nådde sine
høyder på 1970-tallet. De fleste historiske kilder viser at kvinnebevegelsen
var nær knyttet til borgerrettighetsbevegelsen og motstanden mot
slaveriet. Det var flere tusen kvinnesakskvinner som sto på barrikadene og
kjempet for stemmerett og rett til arbeid.

Helt fra starten av ble kvinnebevegelsen i USA kritisert av svarte
kvinner og av kvinner fra arbeiderklassen. De mente den var en bevegelse
for elitekvinner fra middelklassen, hvis strategier var mest innrettet i for-
hold til deres særskilte behov. Den svarte forfatteren og kvinneaktivisten
Angela Davis refererer til den sentrale stemmerettsforkjemperen Susan B.
Anthony som forteller at hun ofte undret seg over hvorfor hun ble møtt
med likegyldighet fra kvinner fra arbeiderklassen. Disse kvinnene så ut til
å være mye mer opptatt av å bedre sin økonomiske situasjon enn å oppnå
stemmerett. Dette forundret Anthony. Mange arbeiderklassekvinner
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forklarte henne at det var brød de trengte, ikke stemmerett1. Middel-
klassekvinner hadde vanskelig for å forstå arbeiderklassekvinnenes
virkelighet, fordi de aldri selv hadde opplevd sult eller hadde vært nødt til
å ta seg manuelt arbeid for å fø familien.

Den amerikanske forfatteren bell hooks hevder at «feminisme i USA
aldri har vokst fram blant de kvinnene som har vært de største ofrene for kjønns-
diskriminerende undertrykking, kvinnene som daglig blir undertrykt fysisk og
psykisk. Dette er kvinner som er uten makt til å endre livsforholdene sine. De er en
taus majoritet. Et tegn på deres undertrykte posisjon er at de er tvunget til å
akseptere sin skjebne uten synlige innvendinger, uten organiserte former for
protester, og uten kollektivt sinne eller raseri. Betty Friedans bok «Feminine
Mystique» blir fremdeles framstilt som den som har banet vei for den nåværende
kvinnebevegelsen – og den ble skrevet som om disse kvinnene ikke eksisterer.»2

De hvite middelklassekvinnene hadde også vanskelig for å identifisere
seg med situasjonen til svarte kvinner. Men de var dyktige til å lære av
strategiene til den antirasistiske bevegelsen og tilpasset dem til sin egen
kamp mot kjønnsdiskriminering. Svarte kvinner gikk i bresjen for
kampen mot rasisme, økonomisk utnyttelse og for like rettigheter for alle.
Mange svarte kvinneaktivister fremholdt at rasistiske og kjønnsdiskrimi-
nerende ideologier i Vesten har vesentlige fellestrekk og at rasisme derfor
er et grunnleggende feministisk spørsmål.

På slutten av 1970-tallet økte kritikken mot den hvite kvinne-
bevegelsen i USA og dens manglende evne til å inkludere svarte kvinners
kampsaker. Svarte kvinnelige forfattere og aktivister utfordret de
gjeldende feministiske teoriene og mange formulerte visjoner om en
inkluderende og mangfoldig kvinnebevegelse. Svarte kvinner tok opp
temaer som berørte dem, som Gloria T.
Hull, Patricia Bell Scott og Barbara Smith
som dokumenterte historiene til flere
svarte kvinner i «All Women are White,
All the Blacks are Men, But Some of us
are Brave.»3

Angela Davis, bell hooks,Alice Walker,
Audre Lorde,Toni Morrison og mange
andre svarte kvinnelige forfattere og akti-
vister bidro til store endringer i forståelsen
av rasistisk kjønnsdiskriminering og kastet lys over de rasistiske mekanis-
mene som fantes innenfor kvinnebevegelsen. De ga sterkt uttrykk for
svarte kvinners ønske om å bli tatt på alvor og bli vist respekt av hvite

Kvinner er også delt ut fra seksuelle
holdninger, rasisme, klasse og en

rekke andre fordommer. En vedvarende
fellesskapsfølelse blant alle kvinner,
kan kun finne sted når ulikhetene blir

konfrontert, utfordret og de nødvendige
skritt blir tatt for å utrydde dem.
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feminister. De åpnet også for dialog med hvite middelklassekvinner og
banet veien for søstersolidaritet. I USA står de svarte kvinnene i dag for
en gjennomgripende del av den feministiske diskursen. Deres budskap er
tydelig og understreker at man må erkjenne at rasisme er en del av struk-
turen i forholdet mellom kvinner og mellom kjønnene, og at rasisme,
klasse og kjønnsdiskriminering samlet påvirker livet til svarte kvinner.Alle
disse aspektene må tas opp av kvinnebevegelsen om den virkelig ønsker å
inkludere alle kvinner. Disse perspektivene har vært vesentlige også for
minoritetskvinnebevegelsen i Norge.

Storbritannia: Politisering og en «svart» kvinnebevegelse
Vi kan finne mange paralleller mellom kvinnebevegelsen i USA og
Storbritannia når det gjelder viktige kampsaker som stemmerett og
liknende. Mens den amerikanske kvinnebevegelsen ble inspirert av
borgerrettighetsbevegelsen og kampen mot slaveriet, ble den britiske
kvinnebevegelsen sterkere samtidig som de antikolonialistiske og antirasis-
tiske bevegelsene spredte seg. De britiske antirasistiske bevegelsene var
hovedsaklig knyttet til erfaringene fra kolonialismen, men har også røtter
i kampen mot slaveriet. De fleste svarte kvinner fra Asia og Afrika kom til
Storbritannia enten som billig arbeidskraft eller som ektefeller. De ble
definert ut fra sin status som omsorgsarbeider eller ektefelle, de ble ut-
nyttet som reservearbeidskraft og arbeidet for lav lønn i lavstatusyrker.
Det verserte også stereotypier om at asiatiske kvinner passet best innen
industriproduksjon på fabrikker, mens kvinner fra Karibia og Afrika egnet
seg bedre i serviceyrker og helsesektoren.

Det var først og fremst arbeidsinnvandrere og studenter fra Asia og
Afrika som utgjorde den antirasistiske bevegelsen i Storbritannia. Det var
vanlig på den tiden å definere mennesker ut fra nyanser i hudfarge, for
eksempel ble asiater kalt «fargede» eller «brune», mens afrikanere var
«svarte». «De som engasjerte seg i den antikolonialistiske og antirasistiske kampen
i Storbritannia tok avstand fra slike pigmentmerkelapper, og definerte seg som
politisk «svarte» uavhengig av hva slags hudfarge de hadde. Den svarte forfatteren
H.S. Mirza forklarer: «De postkoloniale innvandrerne med ulike språk, religioner,
kulturer og klasser, konstruerte bevisst en felles politisk identitet formet ut fra de
delte erfaringene av rasisme og dens konsekvenser og benevnte sin felles marginal-
isering som «svart».»4

Mange svarte kvinner med afrikansk og asiatisk opprinnelse var også
aktive innenfor den antirasistiske bevegelsen i Storbritannia på 1970-
tallet. Flere av dem samlet seg for å etablere en mer omfattende kvinne-
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politisk paraplyorganisasjon som de kalte OWAAD (Organisation of
Women of Asian and African Descent). Deres kritikk av den hvite britiske
kvinnebevegelsen skilte seg ikke betraktelig fra kritikken mot kvinne-
bevegelsen i USA på denne tiden. Kvinneaktivistene Pratibha Parmer og
Kum-Kum Bhavnani skrev i 1978 at «kvinnebevegelsen i Storbritannia har
aldri tatt opp spørsmålet om rasisme på en seriøs og ordentlig måte. Dette temaet
berører alle svarte kvinner på en grunnleggende måte. Derfor føler vi at den mang-
lende evnen til å ta det opp, har medført – og vil fortsette å føre til – at kvinners
frigjøringsbevegelse i sin nåværende form vil være irrelevant for de fleste svarte
kvinner. Det synes ganske klart at vi ikke alle er «søstere som står sammen i last og
brast». Det er viktig å forstå hvorfor det er slik. Den manglende evnen til å ta
problemet på alvor har ført til en rekke misforhold i feminismen når det gjelder
svarte kvinner og deres spesifikke vilkår».5

Svarte kvinner i Storbritannia kritiserte også de etablerte feministiske
teoriene. Et av de viktigste britiske kvinnetidsskriftene, «The Feminist
Review», tok kritikken alvorlig og initierte en aktiv dialog mellom svarte
og hvite feminister på slutten av 1980-tallet. Kvinneforlagene ga ut
mange viktige titler av svarte kvinner og kvinner fra den såkalte tredje
verden. I 1978 utkom boken «Finding a Voice» skrevet av Amrit Wilson.
Det var første gang asiatiske kvinner fortalte sine egne historier med
egne ord. Disse historiene brøt med alle mytene og stereotypiene som
hadde kategorisert dem som passive, usynlige og underkuede husmødre.
Wilson dokumenterte vilkårene for kvinnelige asiatiske arbeidere og
deres kamp. For første gang ble det dokumentert at asiatiske kvinner
ledet an mange av kampanjene for arbeidernes rettigheter i Storbritannia
på 1970-tallet.6

I dag er historien om svarte kvinners kamp i Storbritannia godt
dokumentert. Det finnes en mengde svart feministisk litteratur som bidrar
til visjonene om en samlet kamp for likestilling mellom kjønnene.

De tradisjonelle kvinnebevegelsene i Storbritannia og USA har som
nevnt for det meste tatt opp spørsmål middelklassekvinner har vært
opptatt av, som krav om flere kvinner i lederposisjoner, styrer og staten.
Arbeiderklassekvinnenes og minoritetskvinnenes aktive deltagelse har
imidlertid endret kampens retning vesentlig. I dag finnes det flere
kvinnebevegelser som representerer mangfoldige problemstillinger som
angår flere grupper av kvinner. Flere interessegrupper som arbeider for
likestilling konkurrerer om å bli hørt og sett. Det pågår en kamp for å få
flere problemstillinger kvinner synes er viktige høyt opp på den politiske
dagsorden. Lignende prosesser ser vi også i Norge.
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Norge: Ingen rasisme i likehetens hjemland
Norge har ikke den samme historien som USA og Storbritannia når det
gjelder slaveri og kolonisering av andre nasjoner. Dette har medført en
myte om at det i Norge så godt som ikke finnes strukturell rasisme.
Men virkeligheten er at det er blitt ført en kombinert assimilerings- og
eksklusjonspolitikk overfor samer, finner, tatere og jøder. De siste 30 årene
er denne politikken også blitt benyttet overfor mennesker som har inn-
vandret fra den såkalte tredje verden. Samene hadde territorielle rettig-
heter, men de ble ikke gitt lov til å praktisere sin egen religion eller
kultur. Språket deres var forbudt i skolene og norsk ble påtvunget dem.
Gjennom historien har den norske staten ført en aktiv politikk for å
tvinge den dominerende, norske kulturen og språket på minoritetene.
Den grunnleggende ideologien har vært at samfunnet er mest tjent med
homogenitet. Samtidig har myten om likhet og rettferdighet vært vel så
mye til stede.

Minoritetsgrupper uten territorielle rettigheter har lidd på en annen
måte enn samene, fordi deres adgang til landet reguleres av immigrasjons-
lovgivningen. Den norske utlendingsloven fra 1930-tallet var åpenlys i sin
diskriminering av jøder, Roma-folk og tatere.Allerede i 1927 forbød
Stortinget jøders adgang til landet ved lov. Det var også diskusjoner i
Stortinget om hvordan man skulle sørge for at landet opprettholdt en ren

17. mai 1981. Foto: Arkiv/MiRA-Senteret
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rase. Mange politikere uttrykte at Norge ikke skulle tillate innvandring av
«underlegne elementer» fra Østen. De mente mennesker fra den østlige
og sørlige halvkule hadde dårligere gener og dermed kunne besudle den
overlegne, nordiske rasen7. På bakgrunn av slike rasistiske holdninger ble
ideologien om homogenitet videreført. De som har sittet med makten i
Norge gjennom de siste 100 år, har det meste av tiden forsøkt å føre en
assimileringspolitikk med medfølgende utvisninger av ikke-vestlige men-
nesker og ved å tilsløre den heterogeniteten som faktisk eksiterte i landet.
Makteliten i Norge har sjelden ønsket å anerkjenne språklig, rasemessig
og kulturelt mangfold. Det var til et slikt samfunn arbeidsinnvandrere fra
Asia og Afrika ankom på slutten av 1960-tallet. De ble ønsket velkommen
for å imøtekomme behovet for billig arbeidskraft innenfor den voksende
industrien og oljeproduksjonen i Norge. Det ble snart klart at leve- og
arbeidsvilkårene for disse arbeiderne ikke skilte seg stort fra forholdene
svarte innvandrere i Storbritannia levde under. Den institusjonelle og
strukturelle rasismen medvirket til å
definere disse innvandrerne kun som billig
arbeidskraft og annenrangs borgere.

Allerede på begynnelsen av 1970-tallet
opplevde innvandrermiljøene problemer
med hensyn til bolig, utdanning og
arbeidsmuligheter. Mange arbeidere med
innvandrerbakgrunn var organisert i egne
nasjonale foreninger, men innså snart
behovet for en bredere organisering på
tvers av nasjonaliteter. Etter et kollektivt initiativ fra flere individer og
nasjonale foreninger, ble den første paraplyorganisasjonen for innvandrere,
Fremmed Arbeider Forening (FAF), dannet tidlig på 1970-tallet. Organi-
sasjonens hovedformål var å beskytte arbeidsinnvandrerne mot grov
utnyttelse ved å vise til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
Fokuset ble rettet spesielt mot sosiale rettigheter, rasisme og diskrimine-
ring. De fleste organisasjonene ønsket også å kjempe for likelønn, vel-
ferdsordninger og sikring av arbeidsavtaler som garanterte de samme
rettighetene som de norske arbeidere hadde. Også kvinner var aktive i
denne politiske prosessen, mange av dem satt i styret for FAF. De fleste
norske fagforeninger og kvinneorganisasjoner var ikke spesielt imøte-
komne overfor innvandrere på denne tiden. De så på dem som konkur-
renter som kunne svekke mulighetene for økte lønninger for de norske
arbeiderne. LO støttet eksempelvis innvandringsstoppen som ble innført i

Rasisme har vært et av de viktigste
ideologiske grunnlagene for slaveri,

kolonialisme og for økonomisk
utnyttelse av mennesker fra Afrika,

Asia og Latin-Amerika. Rasisme i sine
forskjellige former eksisterer frem-
deles innenfor vestlige samfunns

institusjonelle rammeverk.
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1975. Innvandrerorganisasjoner tok imidlertid initiativ til dialog med LO.
De ønsket å sette fokus på arbeidsinnvandrernes spesielle situasjon og
bringe deres krav på den politiske dagsorden.

En annen viktig hendelse på 70-tallet var opprettelsen av «Immigranten
kollektivet».Det var en organisasjon av svarte og etnisk norske intellektu-
elle som startet med utgivelsen av tidsskriftet «Immigranten». Immigranten
kollektivet initierte en engasjerende og radikal antirasistisk bevegelse og
organiserte store kampanjer mot innvandringsstopp og utlendingsloven.
De satte fokus på rasistisk diskriminering i boligmarkedet, arbeidslivet og
på flere andre områder hvor innvandrere møtte vanskeligheter i det norske
samfunnet.

Det er veldig viktig å huske at Norge på 1970-tallet ikke var rede for å
erkjenne sin egen rasisme. Generelt sett antok folk at strukturell rasisme
var noe som eksisterte enten i Sør-Afrika eller i USA. Derfor var det både
modig og risikofylt av personer i den antirasistiske bevegelsen å synlig-
gjøre den strukturelle rasismen i Norge. De mottok stadig trusler fra
nazister og ekstreme høyreorienterte grupper.

Foreign Women’s Group, en norsk minoritetskvinnebevegelse tar form
Helt fra 1970-årene var minoritetskvinner i Norge organisert i både nasjo-
nale foreninger, frivillige organisasjoner og fagforeninger. Men mange av
dem følte at det var vanskelig å sette fokus på sin egen spesielle situasjon
på grunn av det akutte behovet for å synliggjøre den generelle rasismen
og diskrimineringen i samfunnet. Innvandrerkvinnenes situasjon var ofte
mer kompleks og deres problemer mer sammensatte. Et stort antall inn-
vandrerkvinner ble utsatt for rasistisk kjønnsdiskriminering på arbeids-
markedet. Samtidig kunne mange oppleve problemer i forhold til
immigrasjonslovgivningen og vold i familien med mer. Etter at innvand-
ringsstoppen ble innført i 1975, kom de fleste kvinner til Norge via
familiegjenforening. Disse kvinnene opplevde at deres juridiske status var
avhengig av ektemannens, og de risikerte å bli sendt ut av Norge ved en
eventuell skilsmisse. En del kvinner kom også som selvstendige arbeids-
takere til helse- og servicesektoren, eller som studenter.

Under disse omstendighetene kom en bred koalisjon av kvinner med
ulik bakgrunn sammen og dannet den første formelle organisasjonen for
innvandrer- og flyktningkvinner i 1979. Foreign Women’s Group (FWG),
som var MiRA-Senterets forløper, iverksatte informasjonsvirksomhet for
å bevisstgjøre minoritetskvinner om deres rettigheter. Organisasjonen var
spesielt opptatt av at kvinner som kom til landet gjennom familiegjen-
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forening ikke fikk opphold på selvstendig grunnlag før de hadde vært
gift i to år. Denne såkalte 2 års-regelen – som nå er utvidet til tre år –
medførte at mange kvinner ikke kunne bryte ut av voldelige ekteskap. De
fryktet utvisning og den skammen som ville forfølge dem som skilte
kvinner i hjemlandet. FWG startet også flere studiegrupper for å fremme
politisk debatt blant sine medlemmer og i kvinneorganisasjoner om
rasistisk kjønnsdiskriminering. De utarbeidet en handlingsplan for
kulturelle aktiviteter, informasjonsseminarer og juridisk bistand til
innvandrer- og flyktningkvinner.

Et av de viktigste målene for Foreign Women’s Group var å opprette
aktiv dialog med den norske kvinnebevegelsen, og skape bevissthet om de
spesielle forholdene innvandrer- og flyktningkvinner levde under i
Norge. I statuttene konstaterer FWG at «kvinner i en kapitalistisk økonomi er
både kjernen til reproduksjon og billig reservearbeidskraft. De blir diskriminert på
grunn av sitt kjønn og sosiale tilhørighet. Svarte og innvandrerkvinner er den mest
undertrykte gruppen i et kapitalistisk samfunn som Norge. De blir utnyttet som
kvinner, arbeidere, innvandrere og svarte. Den rasistiske og kjønnsdiskriminerende
undertrykkelsen av dem blir reflektert innenfor immigrasjonslovgivningen og i
samfunnet generelt. De defineres som uselvstendige, passive eller som reproduk-
sjonsmaskiner.»8

Sentrale aktører i FWG analyserte videre de økonomiske og sosiale
strukturene som undertrykker kvinner generelt og minoritetskvinner
spesielt, og de formulerte krav for å forbedre minoritetskvinners vilkår i
det norske samfunnet. Ut fra et kvinnepolitisk perspektiv, ønsket kvinne-
ne i FWG å etablere en bredere plattform for søstersolidaritet med norske
kvinner. Men det de ikke visste var at den norske kvinnebevegelsen ennå
ikke var rede til å møte disse utfordringene. Det kom til å ta flere år før
minoritetskvinner ble synliggjort i det feministiske landskapet i Norge.

For å styrke arbeidet til minoritetskvinnene i Norge utga tidsskriftet
Immigranten, som var den eneste publikasjonen for minoriteter, en egen
utgave om innvandrerkvinner i 1980. Spesialutgaven dekket flere områder
av minoritetskvinners liv, inkludert arbeidsmarked, utdanning og
utlendingslovgivning9. Flere artikler viste at de fleste kvinner med
minoritetsbakgrunn stadig opplevde rasisme og kjønnsdiskriminering på
arbeidsmarkedet. Erfaringene til innvandrerkvinnene som ble intervjuet
viste at det var liten sammenheng mellom deres utdanning og yrkes-
bakgrunn og det arbeidet de fikk tilbud om. Ingeniører og økonomer
kunne arbeide for lav lønn i hotell- eller servicebransjen, på fabrikker
eller innen rengjøring. Mange var også i omsorgsarbeid innenfor helse-
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sektoren. Flyktning- og innvandrerkvinner fortalte om sin usikre juridiske
status og uttrykte sterkt ønske om å bli sett på som likeverdige mennesker
med fulle rettigheter.

Alliansebygging og internasjonalt samarbeid
Fra første stund har minoritetskvinnebevegelsen i Norge fokusert på å
bygge allianser og nettverk på tvers av nasjonale og kulturelle grenser. Da
FN arrangerte sin andre internasjonale kvinnekonferanse i København i
1980, benyttet Foreign Women’s Group og andre kvinner med minori-
tetsbakgrunn anledningen til å initiere et nordisk samarbeid og organiser-
te flere seminarer om situasjonen for innvandrer- og flyktningkvinner i de
nordiske landene. De kritiserte blant annet den nordiske kvinnebeve-
gelsen for å ekskludere saker som var viktige for minoritetskvinner fra

likestillingsdebatten. De fikk oppmerk-
somhet av de store mediene, spesielt av
Dagbladet som skrev om et av verksted-
ene FWG organiserte.

De nordiske minoritetskvinnene pre-
senterte en tolv punkts resolusjon med
krav om strakstiltak for å stoppe urett-
ferdig behandling av innvandrere generelt

og innvandrerkvinner spesielt på alle samfunnets arenaer. De krevde at
innvandrere måtte få rett til å ta med seg familien til mottakerlandet, og at
familiemedlemmene skulle få selvstendig oppholds- og arbeidstillatelse
ved ankomst.Videre krevde de at innvandrerkvinner måtte få selvstendig
juridisk status og beskyttelse ved loven slik at de ikke ville bli sendt tilbake
til hjemlandet dersom de skilte seg. Innvandrerkvinner skulle heller ikke
kunne sendes ut av landet uten å bli informert om retten til juridisk
bistand, og muligheten for å få prøvd sin sak i den høyeste appellinstans.
Et annet viktig krav var at innvandrerkvinners tidligere ervervede kvalifi-
kasjoner og kunnskap måtte bli anerkjent og godtatt, særlig når de søkte
arbeid. Denne resolusjonen omfattet også krav om norskopplæring,
yrkesutdannelse, bedre lønn, trygge arbeidsforhold, morsmålundervisning,
med mer.10

Samarbeid med den internasjonale minoritetskvinnebevegelsen og
aktivister med lang erfaring har alltid vært viktig. Så da den asiatiske for-
fatteren og aktivisten fra England,Amrit Wilson, ble invitert til Norge av
tidsskriftet Immigranten, organiserte Foreign Women’s Group en åpen
høring med henne. Et stort antall minoritetskvinner var til stede. På

…alt i alt har innholdet i debattene 
om minoritetskvinners situasjon 

i Norge vist et tilbakeslag de siste
årene. Dette skyldes framfor alt den

store graden av «kulturifisering» 
av viktige politiske spørsmål.
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1980-tallet var det allerede en aktiv diskusjon blant minoritetskvinner
i Norge om rollen til forskere og selvoppnevnte støttespillere. Deres
erfaring var at en del norske forskere analyserte livserfaringene deres uten
å sette fokus på rasisme og diskriminering i det norske samfunnet. Det
florerte også av hvite hjelpere som trodde de visste hva som var best for
innvandrerkvinner.Ved å dele sine erfaringer med Wilson, ble minoritets-
kvinnene inspirert til å rette kritikk mot forskning som bidro til å
legitimere statens assimileringspolitikk, og som ikke erkjente at rasisme
var en viktig og medvirkende faktor til at innvandrermiljøene ble plassert
nederst i det sosiale hierarkiet.

Foto: Arkiv/MiRA-Senteret
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Kamp mot rasisme er også kvinnekamp
Helt fra starten deltok FWG på flere arrangementer i
Kvinnehuset i Oslo.Mange av de norske kvinneorganisa-
sjonene på venstresiden holdt til der.Medlemmer av
FWG holdt foredrag om kvinnesituasjonen i sine hjem-
land og om sine opplevelser som minoritetskvinner i
Norge.En av de viktigste begivenhetene for kvinne-
bevegelsen i 1980, var at minoritetskvinner fra FWG for
første gang deltok aktivt i planleggingen av den inter-
nasjonale kvinnedagen 8.mars.Minoritetskvinner for-
langte at parolene «selvstendig status for innvandrer-
kvinner» og «kamp mot rasisme er også kvinnekamp»
skulle inkluderes som hovedparoler i toget.Det medførte
heftige debatter fordi de fleste etnisk norske kvinne-
organisasjonene kun ville godta parolene som underparo-
ler i seksjonen for internasjonal søstersolidaritet. En del av
disse feministene mente at innvandrerkvinnene ikke var
en del av den norske kvinnebevegelsen og at deres saker
derfor ikke hørte hjemme blant de norske kvinne-
kravene.Men kvinneaktivister fra FWG ga seg ikke, og
det tok flere år før deres kampsaker ble anerkjent og
inkludert som viktige kvinnekampsaker i 8.mars-toget.

Kvinnehuset fortsatte å invitere minoritetskvinner,
men kun til å fortelle om sine opprinnelsesland slik at
den internasjonale søstersolidariteten kunne styrkes. De
norske feministene så sjelden noen sammenheng mellom
minoritetskvinners situasjon i Norge og dem selv, eller
viktigheten av å inkludere og rekruttere minoritets-
kvinner til kvinneorganisasjoner ved å sette fokus på

deres problemstillinger. Kritikken mot den norske kvinnebevegelsen økte
derfor i intensitet på begynnelsen av 1980-tallet.

En åpen dialog mellom den norske kvinnebevegelsen og innvandrer-
kvinner startet ikke på alvor før det kvinnepolitiske tidsskriftet «Kjerring-
Råd» tok initiativ til å gi ut et temanummer om innvandrerkvinner i
1981. FWGs studiegruppe bidro med sin kritikk av den norske kvinne-
bevegelsen i en artikkel der de fremholdt at «den norske kvinnebevegelsen har
uten tvil hatt stor betydning for norske kvinners forståelse av sin egen situasjon og
politiske kamp. Likevel vil vi hevde at den ikke i samme utstrekning har forstått de
former undertrykkingen tar i andre samfunn, og da spesielt i den tredje verden.
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Heller ikke har den forstått eller integrert i sin egen kamp den rasistiske under-
trykkingen kvinner fra den tredje verden blir utsatt for i Vesten og her i Norge.
Tvert i mot, det kan heller se ut til at de er med på å opprettholde og videreføre
myter og fordommer om kvinner fra denne del av verden og dermed undertryk-
kingen av dem.»11

Innvandrerkvinner, mange av dem aktive feminister, følte at kløften
mellom etnisk norske feminister og dem selv var ganske stor. De uttrykte
i den samme artikkelen at «da vi skulle skrive meldte et problem seg ganske
raskt. Hvordan skulle vi klare å forklare vår situasjon når tenkemåtene og utgangs-
punktet for debatt er så forskjellig?»12 Kvinner fra FWG understreket videre
at både rasisme og kjønnsdiskriminering påvirker deres virkelighet. En
aktiv kamp mot rasisme må derfor inkluderes i deres kamp i Norge. «Vi
kjemper mot patriarkalske strukturer og i tillegg må vi forholde oss til paternalis-
tiske holdninger fra norske menn og kvinner. Som innvandrerkvinner mener vi at
kampen mot rasisme også må inngå som en naturlig del av den feministiske ideo-
logi både i teori og i praksis.Vi utfordrer derfor norske feminister til å solidarisere
seg med oss på dette grunnlaget.»13

KjerringRåd svarte FWG i samme nummer og skrev i lederartikkelen
blant annet at «innvandrerkvinner har stort sett de samme problemene som norske
kvinner pluss en del ekstra. Norske myndigheter viser stort sett liten forståelse for de
spesielle problemene innvandrerkvinnene har (…) Vi i kvinnebevegelsen har vært
forholdsvis forsiktige med å uttale oss om innvandrerkvinner. Enkelte kvinner i
kvinnebevegelsen har deltatt og deltar i forskjel-
lige innvandrergrupper og støttegrupper for inn-
vandrere, men kvinneorganisasjonene har vist
lite engasjement.Vi har ventet passivt på at
innvandrerkvinnene selv skal stille krav og så
kan vi støtte dem i deres kamp. Delvis skyldes
det en blandet og konfliktfylt solidaritet.Vi
synes visse andre kulturer er svært patriarkal-
ske. Som norske kvinner kan vi være engstelige
for at det vi har oppnådd av kvinnefrigjøring, skal bli bekjempet av sterke patriar-
kalske trekk i innvandrerens kulturer. Mange innvandrermenns patriarkalske
kvinnesyn faller i god jord hos norske menn. Samtidig ser vi hvor undertrykte
innvandrermenn fra den tredje verden er i Norge, og vil derfor også støtte dem i
kampen mot rasisme.»14

Til tross for et forsøk på tilnærming, viste debatten i KjerringRåd at
det var en utbredt oppfatning blant etnisk norske feminister at alle
kvinner er undertrykt på samme måte av patriarkalske strukturer. En slik

De postkoloniale innvandrerne med
ulike språk, religioner, kulturer og

klasser, konstruerte bevisst en felles
politisk identitet formet ut fra de delte

erfaringene av rasisme og dens
konsekvenser og benevnte sin felles

marginalisering som «svart».
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analyse gjorde dem blinde for sin egen rolle i usynliggjøringen av mino-
ritetskvinners spesielle situasjon. En viktig dimensjon som påvirket mino-
ritetskvinners hverdag, nemlig rasisme og diskriminering på grunn av
hudfarge, etnisitet og religion, var nesten fraværende fra denne analysen.
Den generelle forståelsen blant etnisk norske feminister var at undertryk-
kelse av innvandrerkvinner i det store og hele hadde sammenheng med
deres kulturelle bakgrunn. Og denne kulturelle bakgrunnen mente de
fleste av dem at var mer patriarkalsk enn den norske. Gjennom en slik
analyse skapte de også et skille mellom «dem» og «oss», og de var villige til
å støtte minoritetskvinnenes kamp så lenge de utkjempet denne kampen
innfor sine egne miljøer. En stor del av norske feminister innså ikke at
innvandrerkvinner var en del av det norske samfunnet og dermed en del
av norsk kvinnebevegelse, og at deres situasjon derfor må være et tema i
kvinnekampen.

Det er viktig her å understreke at den norske kvinnebevegelsen er
inspirert av blant annet kvinnebevegelsen i USA. Men selv om svarte
kvinner ofte sto i fronten for både likestillings- og antislaveribevegelsene i
USA, hadde norske kvinner hovedsakelig brakt de hvite kvinnenes pers-
pektiver inn i sin kamp.Temaet rasisme ble ikke tatt opp ettersom Norge
ikke hadde hatt slaver eller kolonier i Asia,Afrika eller Amerika. Svarte
innvandrerkvinners nærvær kunne heller ikke få dem til å vurdere rasisme
på ny. På samme måte som innvandrere ofte ble definert som ren arbeids-
kraft og utenfor det norske samfunnet, overså den etnisk norske kvinne-
bevegelsen den rasistiske kjønnsdiskrimineringen etniske minoritets-
kvinner ble utsatt for i Norge.15

På begynnelsen av 1980-tallet utviklet det seg en opphetet debatt
mellom den etnisk norske kvinnebevegelsen og minoritetskvinner
omkring temaene feminisme og rasisme. FWGs erfaringer viste at mange
etnisk norske kvinner, særlig kvinneorganisasjonene, forventet at minori-
tetskvinnene skulle få dem til å forstå grunnlaget for rasismen i det norske
samfunnet. Disse feministene arrangerte sjelden møter hvor de i fellesskap
utforsket eller gransket sine egne holdninger og handlinger overfor mino-
ritetskvinner.Ved å tillegge minoritetskvinner ansvaret alene for å sette
søkelyset på rasistisk kjønnsdiskriminering, ved ikke å inkludere kampen
mot rasisme i den norske kvinnebevegelsen og ved ikke å utfordre utlen-
dingslovgivningen og betegne den som et uttrykk for patriarkalsk kon-
troll, usynliggjorde norske feminister de problemstillingene som var vik-
tige for minoritetskvinner. Mange norske kvinner hadde vanskeligheter
med å innse at rasisme i Norge var et norsk fenomen med bakgrunn i
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norsk historie og kultur. Det at de fleste norske feminister ikke kunne se
sin egen rolle i usynliggjøringen av minoritetskvinner, hadde mange
paralleller til menns undertrykkelse av kvinner generelt. Disse paralleller
kunne merkes blant annet ved at etnisk norske kvinner ikke så sin egen
maktposisjon og at de brukte hersketeknikker for å underminere mino-
ritetskvinners stemmer.

I 1982 var det stor splittelse i den norske kvinnebevegelsen på grunn
av flere viktige kampsaker, og det ble besluttet at det skulle være to for-
skjellige tog på kvinnedagen 8. mars. Foreign Women’s Group bestemte
seg for ikke å være en del av denne splittelsen, da de opplevde at begge
fraksjonene ekskluderte deres problemstillinger. De mente også at kam-
pen mot rasisme burde inngå som paroler i begge demonstrasjonstogene.
De oppfordret likevel minoritetskvinner til å delta i begge demonstra-
sjonstogene, og FWGs teatergruppe ble invitert til å spille en forestilling
på Club 7 under et festmøte kun for kvinner.Teatergruppen framførte og
improviserte sketsjer om hva minoritetskvinner opplevde på arbeids-
markedet, i immigrasjonskontrollen og i møtene med etniske nordmenn.

Stadig mer multikulturelt Norge
FWG ønsket å mobilisere minoritetskvinner på tvers av kulturer og
nasjonaliteter. Derfor arrangerte de i 1982 den første internasjonale
kulturfestivalen i Oslo noensinne sammen med et stort antall innvandrer-
og flyktningkvinneorganisasjoner. Mer enn 500 mennesker deltok på
arrangementet. Minoritetskvinner viste stort mangfold, styrke, at de var
godt organisert og de gjorde sin tilstedeværelse kjent på mange sosiale,
kulturelle og politiske arenaer. De tradisjonelle mediene oppfattet det som
interessant og ganske eksotisk at minoritetskvinner, som vanligvis ble sett
på som passive og undertrykte, påtok seg en aktiv rolle i å kritisere både
statens integreringspolitikk og den norske kvinnebevegelsen.

Et annet viktig mål for FWG var å bygge et landsdekkende nettverk
av minoritetskvinner, så vel som å bygge nettverk på tvers av landegren-
ser. I 1983 organiserte de derfor den første europeiske konferansen for
innvandrerkvinner i Oslo. Mange minoritetskvinneaktivister fra England,
Frankrike,Tyskland, Sverige og Danmark samlet seg for å diskutere
problemstillinger relatert til arbeidsmigrasjon og situasjonen for svarte
kvinner i Vest-Europa. Svarte, kvinnelige aktivister som hadde lenger
erfaring med arbeidet mot rasistisk kjønnsdiskriminering fortalte om sine
erfaringer, blant dem Pratibha Parmer fra England. Konferansen skapte et
grunnlag for samarbeid omkring felles utfordringer på europeisk nivå, og
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den ble fulgt med interesse fra store deler av den norske pressen. Mange
av de kvinnelige deltagerne fikk ytret seg i media.

Ettersom de multikulturelle elementene i samfunnet kom tydeligere til
uttrykk på 1980-tallet, fant det sted mange interessante politiske prosesser
som utfordret myten om etnisk og språklig homogenitet i det norske
samfunnet. De etniske minoritetene deltok aktivt i politiske diskusjoner
om likestilling og de fortalte om sine erfaringer med både institusjonell
og såkalt hverdagsrasisme og diskriminering. De etablerte sosiale beve-
gelsene, som arbeiderbevegelsen og kvinnebevegelsen, ble utfordret på
grunn av sin ekskluderende holdning og nedprioritering av problemene
knyttet til rasediskriminering. For minoritetskvinnene var dette et tiår for
synliggjøring av deres kampsaker overfor det norske samfunnet.

Foreign Women’s Group besto hovedsakelig av kvinner fra Asia,Afrika
og Latin-Amerika, men i foreningen fantes også etnisk norske kvinner og
europeiske innvandrerkvinner. Lokale nettverksgrupper av minoritets-
kvinner tilknyttet foreningen var sterke i blant annet Tromsø, Harstad,
Trondheim, Stavanger,Arendal og Brumunddal. Disse tok opp diskrimi-
neringsspørsmål i sine lokalmiljøer. Den styrken minoritetskvinnebeve-
gelsen utviste på 1980-tallet, var en konsekvens av deres visjon om en
helhetlig likestillingspolitikk. De maktet å nå ut til en større del av mino-
ritetsmiljøene, i tillegg til at de lyktes med å sette fokus på den strukturelle

rasistiske kjønnsdiskrimineringen i det
norske samfunnet. De mente klart at en
teoretisk og analytisk forståelse av polit-
iske og historiske årsaker til rasisme, var
nødvendig for å innlemme etniske mino-
riteters kamp i den generelle klassekam-
pen eller i kampen for kvinners rettig-
heter.Ved å føre en åpen og kritisk dialog

med de etnisk norske feministene, minnet de dem på at det var viktig
med både en bredere politisk forståelse av rasisme, så vel som en mer
individuell forståelse av hvordan rasisme påvirker personlige relasjoner i
dagliglivet.

Nordisk forum 1988 og kampen for synliggjøring 
Mot slutten av 1980-tallet hadde minoritetskvinner organisert seg på flere
plan i Norge. De hadde gjort sine kampsaker kjent både for kvinnebeve-
gelsen og det statlige likestillingsapparatet. Mange av dem ventet derfor i
spenning for å se hvordan deres rettigheter ville bli integrert i handlings-

Et av de viktigste målene for Foreign
Women’s Group var å opprette aktiv

dialog med den norske kvinne-
bevegelsen, og skape bevissthet om de

spesielle forholdene innvandrer- og
flyktningkvinner levde under i Norge.
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planen for likestilling i de nordiske land som skulle legges fram under det
første Nordisk kvinneforum i Oslo i 1988. Mange av feministene som
tidligere hadde stått på barrikadene for kvinnesaken, jobbet nå innenfor
det statlige likestillingsapparatet og sto for store deler av innholdet og
utformingen av handlingsplanen. Siden søstersolidaritet var et viktig slag-
ord innen kvinnebevegelsen, forventet minoritetskvinnene at deres spesi-
elle situasjon skulle inkluderes i likestillingsarbeidet. Men det viste seg å
være en illusjon. Det framkom ingenting om minoritetskvinner i hand-
lingsplanen. Den nordiske komiteen for innvandrer- og flyktningkvinner
organiserte derfor en protestdemonstrasjon under ministermøtet på
Nordisk forum og de leverte sine krav til de nordiske likestillings-
ministrene. Det ble behørig referert i mediene:

«Et øyeblikks kaos under ministerrådets likestillingskonferanse på Nordisk
forum. Innvandrerkvinnene presser seg inn, først ulovlig, så med nølende tillatelse.
Et øyeblikks maktbytte mellom de styrende og de styrte. På talerstolen Fakhra
Salimi, de svartes kvinneopprører i Oslo, med kullsort hår i lange bølger og brune
øyene som krever å møte de blå. – Så, dere regner oss ikke engang som kvinner?
Dere vil gjøre oss usynlige. Men vi er mange og sterke! Hun ville konfrontere
Makten med avmaktens ansikt, for at de aldri mer skal våge å glemme.»16

Minoritetskvinnene krevde at handlingsplanen for det nordiske like-
stillingsarbeidet for perioden 1989–1993 inkluderte spørsmål som angikk
innvandrer- og flyktningkvinner.17 En lang kamp for å utvide innholdet i
likestillingsarbeidet slik at det i praksis også skulle omfatte minoritets-
kvinner hadde for alvor begynt.

Samekvinnene krever sin plass
Innvandrer- og flyktningkvinner var ikke de første gruppene som opp-
levde usynliggjøring av sine saker i det norske likestillingsarbeidet. Den
tradisjonelle kvinnebevegelsen tok heller aldri opp samekvinners spesielle
situasjon. Under Nordisk forum i 1988, forsøkte samekvinnenes for-
eninger å synliggjøre sine egne problemstillinger, men de ble som oftest
avvist. I mediene opplevde samekvinner for det meste å bli framstilt som
eksotiske innslag, og de kom ikke til orde i de politiske spørsmålene de
var opptatt av. Mediene forsøkte også å plassere innvandrerkvinner og
samekvinner i samme kategori, og således overse deres ulike historier og
forskjellige utgangspunkt.

Kvinnene i Nordisk sameråds delegasjon til Nordisk forum protesterte
og uttrykte at «vi samekvinner har ved noen anledninger her opplevd at vår situ-
asjon er blitt sammenlignet med innvandrerkvinners.Vi vil med dette avvise denne



JUBILEUMSNUMMER 01-02|2004 31

sammenligningen (…).Vi har en helt annen historisk og kulturell bakgrunn her i
Norden.Vi har imidlertid aldri fått offentlig mulighet til å utvikle vår kultur og
livsform ut fra egne premisser.Vi er ikke blitt akseptert som et eget folk. Dette kom-
mer også til syne i formelle, nordiske fora i dag hvor alle andre folk er anerkjent
unntatt samene. Dette har store konsekvenser for samekvinnene. Det er nesten ikke
noe i samfunnet som støtter opp om vår rolle ut fra det som blir avkrevd oss som
samer og kvinner. Det viser seg da også at vi i formelle sammenhenger blir tilside-
satt ut fra begge deler. I disse sammenhengene og utenfor disse finnes det ikke noe
som gir oss en bekreftelse på det vi er og den situasjon vi er i.Vi blir nærmest
betraktet som ikke-eksisterende.»18

Etter mange tiårs taushet innen den norske kvinnebevegelsen, krevde
samekvinnene nå sin egen plass.

Innvandrer- og flyktningkvinner forsto nå at selv om norske feminister
snakket om kollektiv undertrykkelse av kvinner som gruppe, så hadde de
sjelden sett på den historiske undertrykkelsen av samiske kvinner. De

innså at de ikke kunne håpe på forståelse
uten å kjempe aktivt. De innså også at for-
andringer i den etablerte kvinnebeve-
gelsens holdninger til innvandrerkvinner
ikke kom til å skje i nær fremtid. Retorik-
ken om felles undertrykkelse mistet snart
oppslutning blant minoritetskvinnene.
Den amerikanske forfatteren bell hooks
skrev at kvinnebevegelsens forestilling om
at alle kvinner er like undertrykt, var et
falskt og korrupt grunnlag for å samle

kvinner rundt én feministisk plattform. Denne forestillingen skjulte
mangfoldet av historier og de komplekse og varierte virkelighetene
kvinner lever under. I følge henne er kvinner også delt ut fra seksuelle
holdninger, rasisme, klasseprivilegier og en rekke andre fordommer. En
vedvarende fellesskapsfølelse blant alle kvinner, kan kun finne sted når
ulikhetene blir konfrontert, utfordret og de nødvendige skritt blir tatt for
å utrydde dem.19

Erfaringene fra Nordisk forum 88 gjorde minoritetskvinnebevegelsen
sterkere både nasjonalt og i de nordiske landene. Det brakte også kvinner
fra ulike minoritetsmiljøer sammen, som innvandrerkvinner og same-
kvinner i Norge. De arbeidet nå mye tettere for å styrke minoritetskvin-
nenes krav. Minoritetskvinner i FWG opplevde også en økt interesse fra
norske kvinneorganisasjoner, kommunale og statlige institusjoner som

Minoritetskvinner i Norge har meget
ulik bakgrunn når det gjelder klasse,

etnisitet, sosial og kulturell tilhørighet.
De organiserer sine familier og sitt

sosiale liv på svært forskjellige måter.
De multikulturelle og feministiske dis-
kursene overser ofte dette mangfoldet

når de sammenligner minoritetene med
majoritetssamfunnets levemåte. 
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stadig oftere inviterte dem til å holde foredrag på møter, seminarer og
konferanser. Men disse møtene kunne ofte være en ganske frustrerende
opplevelse. Som regel ble innvandrerkvinnene invitert som representanter
for sine egne etniske grupper og de ble bedt om å fortelle sine livs-
historier. Mange av dem erfarte at uansett hva de snakket om, så plukket
det norske publikummet kun ut det som passet deres stereotypiske opp-
fatninger av innvandrerkvinner. Hver gang en kvinne med minoritetsbak-
grunn skulle fortelle om sin situasjon, måtte hun begynne fra «begyn-
nelsen». Som om hun var historieløs her i landet.

Da det ble kjent at inntektene fra TV-aksjonen 1989 skulle gå til kvin-
neorganisasjoner, søkte Foreign Women’s Group økonomisk støtte til å
etablere et ressurssenter for minoritetskvinner i Norge. Året etter ble
MiRA-Senteret opprettet, og har siden da organisert jevnlige nasjonale
nettverkskonferanser, deltatt i nasjonale og internasjonale kvinne- og anti-
rasistiske arrangementer og støttet minoritetskvinner rundt om i landet
som har ønsket å organisere seg. Det meste av senterets historie er blitt
dokumentert gjennom flere publikasjoner, bøker og dokumentarfilmer.

Avpolitisering og tilbakeslag
De siste tre årtienes utvikling av debatten om integrering og feministiske
og multikulturelle spørsmål i Norge, har dessverre avpolitisert kampen for

Foto: Arkiv/MiRA-Senteret
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likestilling. Den multikulturelle diskursen har aktivt overskygget mino-
ritetskvinners kritikk mot den rasistiske kjønnsdiskrimineringen. På
slutten av 1970-tallet og på 1980-tallet arbeidet minoritetskvinne-
bevegelsen mot den institusjonaliserte og strukturelle rasistiske kjønns-
diskrimineringen, og for å få utvidet definisjonen av begrepet «likestil-
ling». Målet har vært at minoritetskvinners spesifikke situasjon skulle
inkluderes i statlig likestillingspolitikk.Vi kunne merke framgang på
slutten av 1980-tallet da flere norske kvinneorganisasjoner støttet mino-
ritetskvinnenes krav blant annet om oppheving av 3 års-regelen. I 1988
deltok for første gang en rekke organisasjoner på en større høring om
innvandrerkvinners situasjon i forhold til utlendingsloven og barneloven.
FWG sto for arrangementet.

Men alt i alt har innholdet i debattene om minoritetskvinners
situasjon i Norge vist et tilbakeslag de siste årene. Dette skyldes framfor alt
den store graden av «kulturifisering» av viktige politiske spørsmål. I den
multikulturelle feministiske diskursen vurderer man ofte minoritets-
kvinnenes situasjon i forhold til deres opprinnelseskultur, til tross for at
denne kulturen har liten direkte påvirkning på deres hverdag i Norge.
Dette betyr dessverre en gjeninnføring av antagelsene om at minoritets-
kvinnenes problemer er mer relatert til deres kulturelle opprinnelse, enn
til de sosiale og økonomiske forholdene de lever under i det norske
samfunnet.

Minoritetskvinner i Norge har meget ulik bakgrunn når det gjelder
klasse, etnisitet, sosial og kulturell tilhørighet. De organiserer sine familier
og sitt sosiale liv på svært forskjellige måter. De multikulturelle og femi-
nistiske diskursene overser dette mangfoldet når de sammenligner mino-
ritetene med majoritetssamfunnets levemåte. Denne generaliseringen og
marginaliseringen fortsetter å produsere stereotypier som har negative
konsekvenser for minoritetskvinners politiske, sosiale og økonomiske
rettigheter. Minoritetskvinner blir for eksempel fremdeles oppfattet som
passive, uten ambisjoner, som ofre, seksuelle objekter eller som personer
uten makt innenfor familien. Når en kvinne med minoritetsbakgrunn blir
framstilt som opprører, tolkes det ofte dit hen at hennes opprør er rettet
mot hennes egen familie eller mot den kulturelle praksis i foreldrenes
hjemland. Hennes styrke eller bevisste valg om å protestere mot kjønns-
diskriminering i sitt eget miljø, blir gjerne oppfattet som et signal på at
hun ønsker å bli norsk. Dette er i mange tilfeller en feilslutning, og det
bidrar til å understøtte etnisk norske hjelperes tendens til å se på disse
kvinnene som ofre som ønsker å bli reddet fra en brutal kultur.
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Det majoritetssamfunnet ikke evner å se, er imidlertid at minoritets-
kvinner selv står for radikale endringer av familieforhold og kjønnsrela-
sjoner. Og til tross for minoritetsmiljøenes sterke politiske engasjement
for å bidra til mangfold, så er det nesten utelukkende etnisk norske
normer og verdier som definerer levemåte, familie, barneoppdragelse og
kvinnens stilling. Når samfunnet benytter etnisk norske standarder for å
vurdere alle andre kulturelle og sosiale praksiser, blir målet som regel
assimilering. I diskursene om integrering og multikulturalisme, ligger
definisjonsmakten hos de etnisk norske ekspertene. Minoritetskvinner
marginaliseres innenfor den institusjonelle og sosiale strukturen, og svært
få befinner seg i maktposisjoner.

Ensom kamp
Det har vist seg ekstremt vanskelig å bekjempe de stereotypiske forestil-
lingene som marginaliserer minoritetskvinner i Norge. Myndighetenes
såkalte integreringspolitikk gjennom de siste 25 år har ikke gjort situasjo-
nen enklere, snarere tvert i mot. Minoritetskvinner har forsøkt å utfordre
både stigmatiseringen og myndighetenes politikk, men det har vært en
ensom kamp. Kvinner fra majoritetssamfunnet vil heller ta ledelsen enn å
støtte minoritetskvinnenes kamp eller la dem komme til orde selv. Staten
har hovedsakelig gitt støtte til organisasjoner og prosjekter som ledes av
etnisk norske kvinner, fremfor å styrke minoritetskvinnenes egne organi-
sasjoner. Mange etnisk norske sosiologer, sosialantropologer, mediefor-
skere og andre har nytt godt av de vedvarende forestillingene om passive
minoritetskvinner. Som konsekvens er det de etnisk norske kvinnene som
har lagt premissene for viktige debatter omkring temaene arrangert
ekteskap, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Et stort antall minoritetskvinner over hele landet har i mange år kjem-
pet for å synliggjøre den undertrykkelsen de er utsatt for. De har gjort det
klart hvordan rasisme og kjønnsdiskriminering sammen har innvirket på
deres posisjon som kvinner og etniske minoriteter. Men de har fremdeles
en lang vei å gå. En del av de etnisk norske kvinnene som innehar makt-
posisjoner som eksperter, forskere og hjelpere, har kapret den politiske
kampen og prøver å usynliggjøre minoritetskvinnebevegelsens mange-
årige historie og kamp i Norge. De ønsker også å definere og legge
premissene for minoritetskvinners deltagelse og integrering i det norske
samfunnet. Men verken forskningsarbeidene eller for eksempel debatten
om konstruksjonen av kjønn og seksualitet innenfor det multikulturelle
samfunnet, vil ha troverdighet dersom svarte og minoritetskvinners egne
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perspektiver blir ekskludert. Det er viktig at minoritetskvinners kritiske
stemmer behandles seriøst og ikke ekskluderes fra debatten om feminisme
og multikulturalisme.

Kampen for inkluderende likestilling fortsetter 
Vi kan se at det er mange fellestrekk mellom minoritetskvinnebevegelsen
i Norge og den kampen svarte kvinner i USA og Storbritannia har ført.
Gjennom internasjonalt samarbeid har minoritetskvinnebevegelser i flere
land utvekslet erfaringer og lært av hverandres strategier.Vi har også truk-
ket erfaringer fra minoritetsgruppenes relasjoner til de mer etablerte
kvinnebevegelsene i hvert enkelt land. Som jeg har argumentert i denne
artikkelen, har etnisk norske feminister og kjønnsforskere vist liten grad
av selvransakelse når det gjelder sin egen dominante posisjon innenfor
likestillingsarbeidet. Dette har medført at minoritetskvinnebevegelsen ofte
er blitt plassert på siden av den etablerte kvinnebevegelsen, og ikke som
en integrert del av den.

Hvilke konkrete politiske kampsaker som er satt på dagsorden varierer
fra land til land. Det avhenger av det enkelte lands konkrete historie og
samfunnsutvikling. Et av de viktigste kravene til den antirasistiske beve-

gelsen i Norge på 1970- og 1980-tallet
var å oppnå stemmerett for innvandrere
både ved kommune- og fylkestingsvalg og
ved stortingsvalg. Stemmerett ved kom-
mune- og fylketingsvalg fikk vi i 1983.
Siden den gang har minoritetenes politis-
ke deltagelse i norske politiske partier økt
betraktelig. Minoritetskvinner har mar-
kert sin tilstedeværelse på vesentlige måter
innenfor de fleste politiske partier.

I et demokratisk samfunn er det viktig å ha representasjoner av alle
etniske grupper på viktige samfunnsarenaer. Mekanismer som bidrar til
strukturell ekskludering av noen grupper må identifiseres og gripes fatt i.
Likestilling mellom kjønnene og tilstedeværelsen av kvinner på alle
områder i det norske samfunnet, ville ikke vært mulig uten den aktive
rekrutteringspolitikken der kvotering ble gjennomført med ekstraordinær
politisk kraft.Vi kan trekke paralleller mellom situasjonen for etniske
minoriteter i dag og etnisk norske kvinners kamp for likestilling.

Den nåværende integreringspolitikken har ikke lyktes i å forbedre
minoriteters levekår, og den har vært særlig mislykket for minoritets-

Feminisme i USA har aldri vokst fram
blant de kvinnene som har vært de
største ofrene for kjønnsdiskrimin-

erende undertrykking, kvinnene som
daglig blir undertrykt fysisk og psykisk.

Dette er kvinner som er uten makt til
å endre livsforholdene sine. 

De er en taus majoritet.
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kvinnenes situasjon. For å oppnå målsetningene må derfor nye virkemid-
ler tas i bruk.Vi mener det bør innføres et kvotesystem for etniske mino-
riteter på arbeidsmarkedet, i statlige og kommunale institusjoner og i
andre folkelige representative organer. Det er imidlertid viktig å under-
streke at tilstedeværelsen av minoritetskvinner innenfor maktinstitusjon-
ene ikke automatisk betyr at problemene knyttet til rasisme og diskrimi-
nering blir løst. Gjennomføringen av en generell likestillingspolitikk i
Norge har medført at mange norske kvinner i dag sitter i maktposisjoner
innenfor politikk og offentlig forvaltning. Men fremdeles foregår kjønns-
diskriminering på mange viktige felter. Minoritetskvinner som arbeider
innenfor et institusjonelt rammeverk som promoterer assimilering og
diskriminerende politikk, vil videreføre dette systemet med mindre de
selv gjør bevisste valg for å endre det.
Men det er allikevel viktig å skape rom
for mangfoldige representasjoner gjennom
et kvotesystem som kan bringe etniske
minoriteter i stillinger innenfor de
etablerte posisjonene.

For minoritetskvinner som er engasjert
i samfunnsdebatten, er det en stor utfor-
dring å kreve tilbake vår politiske agenda
og markere oss på alle arenaer. Som femi-
nister er det viktig for oss å innse at det
finnes mer enn én feministisk måte å ana-
lysere kjønn, diskriminering og seksuell
undertrykking av kvinner på. Ettersom
samfunnet har blitt mer komplekst, trenger kvinnebevegelsen mer enn ett
perspektiv for å beskrive eller tolke seksuell undertrykkelse og kjønns-
politikk. Kvinnekampen fortsetter, og det gjøres flere forsøk på å utforske,
fortolke og fornye strategiene for å møte den åpenbare virkeligheten av
kjønnsdiskriminering og utilslørt undertrykking av kvinner. Denne
undertrykkingen består av komplekse mekanismer som underkuer
kvinners liv og som begrenser henne ved hjelp av tydelige og subtile
former for seksuell utnyttelse og misbruk.

Et viktig spørsmål for alle oss som er involvert i kampen for sosial
endring, er hvorvidt ulike diskurser fremmer progressive og inkluderende
verdier, eller om de er undertrykkende og assimilerende. Identiteter med
utgangspunkt i kjønn og etnisitet produseres og reproduseres kontinuer-
lig. De reflekterer de endrede og motsetningsfylte politiske og ideologiske

Det er veldig viktig å huske at Norge
på 1970-tallet ikke var rede for å

erkjenne sin egen rasisme. Generelt
sett antok folk at strukturell rasisme
var noe som eksisterte enten i Sør-

Afrika eller i USA. Derfor var det både
modig og risikofylt av personer i den

antirasistiske bevegelsen å synliggjøre
den strukturelle rasismen i Norge.

De mottok stadig trusler fra nazister og
ekstreme høyreorienterte grupper.
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relasjonene. Den største utfordringen for kvinner som krever like rettig-
heter og likestilling i demokratiske samfunn som Norge, er å sørge for
representasjon av minoritetskvinner på alle samfunnsnivåer og at like-
stillingspolitikk er inkluderende også for etniske minoriteter. Utfordring-
ene likestillingspolitikken står overfor er hvordan vi skal redefinere de
rådende normene omkring kvinnerollen og samtidig inkludere mino-
ritetskvinners erfaringer og særegne behov innenfor rettighetslovgivnin-
gen. I tillegg er det et spørsmål om fordeling av makt og ressurser.

I løpet av de 25 årene som minoritetskvinner har kjempet i Norge, har
vi synliggjort vår situasjon i det norske samfunnet på en slik måte at vi
ikke kan bli ignorert av likestillingsapparatet.Andre generasjon unge
minoritetskvinner etablerer allerede sin posisjon på flere offentlige arena-
er, og et levende engasjement fra unge jenter med minoritetsbakgrunn på
MiRA-Senteret er bevis på at minoritetskvinnebevegelsen får kontinuitet
ved yngre generasjoner.
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– Intervju med likestillingsminister Laila Dåvøy

Bak enhver vellykket kvinne
står en likestilt mann

Av Attia Mirza
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«Som ung politiker møtte jeg voksne menn som så på meg som
en naiv ung pike. Jeg følte at jeg ikke ble tatt på alvor helt i
begynnelsen, og at jeg måtte gjøre jobben mye grundigere. Jeg
jobbet veldig hardt men det gikk seg jo til etter hvert og jeg har
vært heldig og fått mange posisjoner og verv opp gjennom
årene.»

K lokken nærmer seg tolv på ettermiddagen og jeg står utenfor
Regjeringskvartalets femte bygg i Akersgaten 59. Dette moderne
bygget står i sterk kontrast til den verneverdige Togagården, og

virker på meg som et forsøk på å forene gammel og ny tid. Mitt mål for
øyet er Barne- og familiedepartementet som er høyt plassert i bygningens
femte etasje. Jeg har en intervjuavtale presis klokken tolv med KrF
politiker, barne-, familie- og likestillingsminister Laila Dåvøy som, etter
kort ventetid, tar meg smilende og hyggelig i mot i sitt departement og
viser meg inn til sitt kontor.

Inne på kontoret til statsråd Laila Dåvøy har vi begge slått oss ned i
den stilrene og sorte sofagruppen av lær med et trebord i midten. Litt
inspirert av det varme sommerværet i juli og et konservativt fargevalg gjør
at statsråden, i sin sorte, ærmeløse overdel og sitt limefargede skjørt i
knelengde, står godt i stil med den moderne innredningen på kontoret
sitt.Atmosfæren i rommet er behagelig og gir meg en følelse av å sitte
mer i en stue enn på et kontor. Det er ikke vanskelig å komme på bølge-
lengde med statsråden, og vi er egentlig begge ivrige etter å slå oss løs på
perspektiver rundt likestilling, feminisme og minoritetskvinners og unge 
-jenters stilling i det norske samfunnet.

Likestilling begynner i hjemmet
Innledningsvis begynner jeg å snakke om nyfeminismens oppblom-
stringstid på 1970-tallet i Norge, og spør likestillingsminister Laila Dåvøy
om hvilken betydning feminismen har for henne? 

«Feminismen har betydd mye for meg i forhold til at Norge framtrer som et
land der man ser at likestillingen har kommet veldig langt og det er klart at femi-
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nistbevegelsen har hatt en stor betydning i forhold til det. Samtidig så ser jeg at vi
fortsatt har mange utfordringer når det gjelder likestilling. For å nevne to viktige
områder vil jeg påpeke: Likestilling i arbeidslivet, at kvinner skal ha lik lønn for
likt arbeid av lik verdi, og kvinner inn i styrer. For å få til at kvinner kommer inn i
styrer, har vi nå gjort et lovvedtak som sier at hvis det i det nærmeste ikke skjer at
vi klarer på egenhånd å få 40% kvinner i styrerommene, så vil vi innføre en lov fra
neste år. Her ser man helt klart at det gjenstår en del også i Norge på område like-
stilling.»

Det kommer frem av dette svaret til likestillingsminister Laila Dåvøy at
hun gir feminismen en politisk gunstig og diplomatisk betydning, og hun
gir et inntrykk av å være for beskjeden for å snakke om feminismens
ideologiske betydning. Det kan ha en sammenheng med at hun ikke var
aktiv med i kvinnebevegelsen på 70-tallet for, som hun selv forteller:

«Jeg kompenserte for min passivitet i kvinnebevegelsen på 70-tallet ved å prak-
tisere full likestilling i hjemmet. Jeg var opptatt med å være med selv og delta i
samfunnslivet. Jeg valgte å begynne i politikken da jeg hadde tre relativt små barn.
Konsekvensen av det var at min mann måtte være mer hjemme. Han tok seg
hovedsaklig av de tre barna og hjemmelivet. Jeg var den i vår familie som var mest
ute på politiske møter i hjemmemiljøet. Jeg har aldri vært en aktiv feminist i selve
kvinnebevegelsen, men jeg har deltatt som kvinne. Det har ikke vært noen problem
for meg.»

Ikke alle kvinner kan like enkelt oppnå det privilegium det er å ha
likestilling i hjemmet, som statsråd Laila Dåvøy har klart å oppnå i sitt
hjem. Uten gjensidig velvilje til likestilling mellom mann og kvinne, er
det en vanskelig oppgave å få til.At samfunnet er likestilt hjelper de kvin-
nene som lever i «mannsdominerte hjem» lite. Disse kvinnene lever i
skyggen av en glorifiserende norsk likestillingspolitikk.

Minoritetskvinner og unge -jenter opplever dobbel diskriminering
I KrFs partiprogram virker det som om visjoner om full likestilling
mellom mann og kvinne ikke er satt ut i fra hva realiteten er for kvinner i
det flerkulturelle Norge i dag. For KrF innebærer likestilling at kvinner
og menn har like rettigheter og muligheter. Det betyr at kjønn ikke skal
føre til diskriminering, at man får lik lønn for arbeid av lik verdi, og at
kvinners posisjon på arbeidsmarkedet generelt blir styrket. Som en KrF-er
må statsråd Laila Dåvøy svare for sitt parti på spørsmålet om hvordan
hennes parti har tenkt å gjennomføre disse visjonene, også til gagn for
minoritetskvinner som opplever dobbel diskriminering i samfunnet, både
rasistisk diskriminering og kjønnsdiskriminering.
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«Likestilingen har vært mye preget av kjønnsdimensjon, altså mann og kvinne.
Men går vi inn og ser på etnisitet og funksjon i sammenheng, så ser vi at like-
stillingsproblemet også i relasjon til etnisitet er veldig sterk. Man blir på mange
måter dobbelt diskriminert.»

Likestillingsminister Laila Dåvøy gir et inntrykk av å være opptatt av
den doble diskriminering en som minoritetskvinner og unge -jenter
opplever i samfunnet, men gløden i stemmen overbeviser ikke så lenge
konkrete tiltak ikke iverksettes.

«Selvfølgelig fordi jeg er likestillingsminister har jeg trukket inn kvinnegruppene
innenfor ulike minoriteter og jobbet aktivt med dem i departementet.Vi har hatt
dialogmøter der det, på en konstruktiv og positiv måte, ble fokusert på hvor diskri-
minert man egentlig følte seg når det gjaldt å være innvandrerkvinne i det norske
samfunnet. Hvor lite man følte at man ble tatt med i politiske beslutninger. Bak-
grunnen for dialogmøtene var at jeg ønsket, i departementet, en større forståelse av

hvordan innvandrekvinner selv føler det å opp-
leve denne doble diskrimineringen.Vi har fulgt
det opp senere.»

Det er en sedvane i politikken at det
loves mye, men om lovnadene overholdes

er et annet spørsmål. Dialogmøter er viktige, men det er også viktig å ta i
bruk den informasjonen som allerede eksisterer på bakgrunn av forskning
og rapporter som minoritetskvinner selv har utarbeidet siden 70-tallet.
Dobbel diskriminering er ikke et nytt fenomen og minoritetskvinner har
i alle år rettet likestillingsministrenes fokus mot denne problemstillingen.

«Jeg er veldig opptatt av partiets likestillingspolitikk og jeg er en KrF-er som
sitter i dette departementet og som jobber aktivt. Samtidig så er det ikke vi som
parti som kan gå inn i hver enkelt familie, men vi kan bidra til at det blir mer
fokus på likestiling. Så har vi også mange minoriteter fra kulturer der kvinner
kanskje har et helt annet rollemønster i familien.»

Ligger det i bakhodet, så kommer det frem på tungen, og hvorfor skal
statsråd Laila Dåvøy tenke annerledes enn de øvrige i majoritetssamfun-
net om at andre kulturer har andre rollemønstre for kvinner, også når det
gjelder synet på likestilling. Men er det dermed sagt at arbeid med like-
stilling mellom kjønn ikke skal foregå på likt plan for alle kvinner i det
norske samfunnet uansett kulturell bakgrunn?

Statsråden tar en kort tenkepause, det virker som om hun vurderer at
det hun sa sist ikke skal misoppfattes, og forsetter diplomatisk med seg
selv som beste eksempel:

«For min del tenker jeg på min egen familie, og jeg pleier å si at likestilling

Jeg må innrømme at dialogen og
kontakten med innvandrerkvinner har

ført til at jeg har endret standpunkt. 
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begynner i familien.Vi som politikere kan trekke opp debatter, vi kan legge til rette
for at kvinner og menn skal ha like muligheter i arbeidslivet, men likestilling i
hjemmet kan vi og dra opp debatter i forhold til, samtidig som det er i hjemmet det
må skje. Min erfaring har vært å begynne i mitt eget hjem. Min erfaring har vært
at det er viktig for meg som mor å legge til rette for at mine barn får gode likestil-
lingsordninger. Der kan vi selvfølgelig dra nytte av den politiske debatten som også
er min egen erfaring. Jeg har oppdratt tre barn, en gutt og to jenter, og jeg kan love
at de to jentene, som begge er gift og har egne barn, er likestilt.» 

Statsråd Laila Dåvøy er opptatt av likestilling av kvinner i styrer. Kan
hun også tenke seg at kvotering av kvalifiserte minoritetskvinner inn i
ledende stillinger, både i det private og det offentlige arbeidsmarkedet, er
en aktuell løsning for å sikre rettferdig likestilling overfor denne gruppen?

«Så langt har ikke myndighetene gått. Jeg vet at det har vært drøftet i min tid
som arbeids- og administrasjonsminister.Vi hadde denne problemstillingen ganske
intensivt hvor vi drøftet hva vi skal gjøre for å oppnå like muligheter for innvan-
drere, det gjelder både kvinner og menn, i arbeidslivet. Har du et fremmed navn blir
du kanskje ikke en gang intervjuet. På det tidspunktet ble det laget en del nye
regler om at man skulle være observant på dette og må, på samme måte som man
må innkalle kvinner og menn, også innkalle innvandrere. Den gangen kom man til
at man ikke skulle gå for kvotering, og jeg er usikker på hvordan det ville fungere i
dag. Men, det jeg tror vi burde ha mye større fokus på er de virkemidlene vi har i
dagens samfunn.Ting forandrer seg jo, nå har vi hatt et enormt fokus på ulike pro-
blemstillinger for kvinner, problemer som har falt på mitt bord om tvangsekteskap og
omskjæring og alt det der.»

Svart feminisme?
Svart feminisme er en betegnelse som statsråd Laila Dåvøy ikke har
assosiasjoner til. Det er forståelig siden hun ikke har vært aktiv med i
kvinnebevegelsen, og dermed ikke fått med seg likestillingskampen til den
delen av den norske kvinnebevegelsen som ikke er etnisk norsk, nemlig
minoritetskvinner. Men hennes formodede interesse for hva betegnelsen
innebærer, gjør at jeg gir henne en nærmere forklaring på svart feminisme
i Norge ved å vise til den svarte kvinnebevegelsen på slutten av 70-tallet
som kalte seg Foreign Women’s Group, og som var forløperen til dagens
MiRA-Senter. Minoritetskvinner har klart å synliggjøre sin kamp for
likestilling på flere plan i det norske samfunnet. Som et resultat av deres
kvinnekamp for likestilling finner vi i dag kvinner og unge jenter med
minoritetsbakgrunn både innenfor organisasjonslivet, politikk, kunst og
kultur osv.
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I denne sammenheng er det interessant å få høre statsråd Laila Dåvøys
mening om, i hvilken grad MiRA-Senteret og andre lignende organisa-
sjoner som arbeider for likestilling av minoritetskvinner i det norske
samfunnet, har innflytelse på politiske beslutninger? 

Med en bestemt undertone svarer statsråden: «De bør i hvert fall ha det.
Det er ikke tvil om at en av de tingene som jeg så da jeg ble likestillingsminister,
var debatten omkring deltakelse av f. eks innvandrerkvinner i samfunnslivet.»

Jeg er ikke helt tilfredstilt med svaret hennes, og forsetter med et til-
leggsspørsmål i håp om å få et mer konkret svar. – Oppfatter du det slik at
denne innflytelsen eventuelt er tilstrekkelig, for lite eller for mye?

«Alle organisasjoner som jobber med spesifikke områder vil kanskje føle at de
har for lite innflytelse. Du må nesten spørre innvandreorganisasjonene om det. Jeg
bruker de virkemidlene jeg har.Vi gir en del støtte økonomisk, samtidig synes jeg
ikke at det er nok. Jeg er avhengig av å få politiske innspill, derfor har jeg lagt opp
til disse dialogmøtene. Fordi jeg ønsker et tettere samarbeid, også på andre måter
enn bare å gi penger til at noen skal bidra til å hjelpe myndighetene.»

Dialog fører til endring av politiske standpunkter
I sin posisjon som barne- og familie- og likestillingsminister har statsråd
Laila Dåvøy makt og innflytelse til å endre samfunnet. Jeg vil gjerne vite
hvordan hun opplever at dialogen og kontakten hun forteller at hun har
med kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn er med på å endre
hennes politiske standpunkter, eller om hun inntar nye standpunkter som
følge av dialogen og kontakten? 

«Jeg må innrømme at dialogen og kontakten med innvandrerkvinner har ført til
at jeg har endret standpunkt. Innenfor mitt område har det hatt en enorm betyd-
ning for meg å møte organisasjonene.»

Minoritetsorganisasjoner er de beste ambassadørene
Som en frivillig organisasjon dekker MiRA Ressurssenter for innvandrer-
og flyktningkvinner et bredt spekter med tilbud fra krisehjelp, juridisk
råd- og veiledning, opplysningsarbeid, kursvirksomhet osv. Vi tenker mer
helhetlig i forhold til å hjelpe kvinner og unge jenter i krisesituasjoner, og
vi mener at forbyggende arbeid og oppfølging er grunnlaget for kvin-
nenes helhetlige velvære. Statsråden nikker bekreftende på at hun er enig
i det jeg forteller, men hun rekker ikke hele sin hånd ut når hun og sier:

«Jeg vet det og dere er kjempeflinke. Jeg er for så vidt enig i den helhetlige
tankgangen, men samtidig vil jeg si at grunnen til at vi har hatt så stort fokus
på tvangsekteskap og omskjæring, er fordi det er alvorlig. Så eksploderte det i fjor og
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i forfjor i forhold til unge mennesker som har vært mer åpne og synliggjort
problemet.Vi gir støtte til ulike organisasjoner i forhold til akkurat tvangsekteskap
og omskjæring.» 

Statsråden ser positivt på MiRA-Senterets rådgivningsarbeid
«Jeg ser positivt på den rådgivning som MiRA-Senteret gir til det offentlige hjelpe-
apparatet.Vi trenger kompetanseheving innenfor det offentlige hjelpeapparatet. Men
det klarer vi ikke å få til på veldig kort tid, og vi må gå systematisk til verks.Vi
kan ikke forvente at frivillige organisasjoner skal påta seg hele ansvaret på dette
området.»

MiRA-Magasinet – et viktig magasin!
For å gjøre min antagelse sikker stiller jeg statsråd Laila Dåvøy spørsmålet
om hun pleier å lese MiRA-Magasinet og, i så tilfelle, hva hun synes om
bladet?

«Ja, jeg får MiRA-Magasinet, og jeg synes en del artikler er veldig gode. Jeg
synes bladet har en høy kvalitet, også fordi det gir en god dokumentasjon, og
forteller også om en del forskning som pågår.» 

På spørsmålet om hun synes at MiRA-Magasinet har bidratt til å
fremme og styrke minoritetskvinners stemme, svarer hun som en entusi-
astisk leser: «Ja selvfølgelig! MiRA-Magasinet er et viktig magasin. Det er ikke
mange magasiner av den kvaliteten som setter så stort fokus på innvandrerkvinner.
Jeg håper at det er relevant for det lokale politiske miljøet og det sentrale politiske
miljøet. Jeg tror at det også kan ha en betydning for innvandrermiljøene.»

For enda mer å fremheve sin røst i støtte for MiRA-Magasinet sier
statsråd Laila Dåvøy med høy røst: «Jeg anbefaler det gjerne! For jeg synes det
er et veldig spennende magasin, og det gir også innsikt i det samfunnet vi lever i, i
Norge i dag. Det gjør det altså! I det norske samfunnet i dag vil du finne miljøer
som er sterkt preget av innvandrerbefolkning, og man vil finne miljøer som ikke er
det. Jeg synes det er like relevant at mindre miljøer som ikke har så mange innvan-
drere som vi har i Oslo, at de òg kjenner magasinet fordi vi har det målet at vi skal
ha en regjering som kjenner det norske samfunnet.»

I motgang og medgang
Statsråd Laila Dåvøy har med interesse og glød snakket om likestillings-
politikk. Hun har vært raus med tiden, og den avtalte halve timen har
strukket seg til nærmere en time. Statsråden lar meg stille et siste spørsmål
før jeg avslutter seansen.Taktisk har jeg spart det avslørende spørsmålet til
slutt. Jeg mener at uansett hvilken status kvinnen oppnår i samfunnet er
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hun ikke plettfri for å ha møtt på fordommer pga av sitt kjønn, derfor blir
mitt siste spørsmål til statsråd Laila Dåvøy: – Har du som kvinne følt at
det har vært vanskelig å nå høyt i din karriere, og har du møtt på mot-
stand i forhold til det?

«Jeg begynte veldig ung som politiker. Jeg var knapt 30 år da jeg kom inn i
formannskapet kommunestyret i min egen kommune i Askøy.Vi var vel to kvinner
i formannskapet, og jeg var alene noen ganger. Da møtte jeg voksne menn, og de
voksne mennene så på meg som en naiv ung pike. Jeg følte at jeg ikke ble tatt på
alvor helt i begynnelsen. Jeg følte også at jeg måtte gjøre jobben så mye grundigere.
Jeg jobbet veldig hardt, men det gikk seg til etter hvert. Jeg har vært heldig og fått
mange posisjoner og verv opp gjennom årene. Jeg har senere ikke følt at det har
vært noen problem å være kvinne. Men i begynnelsen så jeg nok at det var litt
vanskelig.»

Statsråd Laila Dåvøy tar en kort tenkepause og lar tankene vandre
tilbake til sin tid som pilgrim i politikken.

«Det jeg følte var vanskelig den gang, det hadde med likestilling å gjøre. Da jeg
var ung og hadde tre små barn så var alle møtene overhode ikke tilpasset kvinner.
De var tilpasset disse mennene som var ferdig på jobben og hadde kvinner, hus-
mødre hjemme som stelte for dem. Jeg var en kvinne som hadde lyst til å ha en

yrkeskarriere, og min mann jobbet en del. Så
jeg tok det tidlig opp om å få møtene på dagtid,
slik at jeg kunne slippe alle disse kveldsmøtene.
Både holdninger og tradisjoner var annerledes
på den tiden. De førte til at jeg ikke orket mer
enn en periode den gangen i kommunestyret,
for jeg ville ha et familieliv også. Jeg ville kunne
komme hjem til barna mine og legge dem til
sengs. Nå gjorde jeg jo ikke alltid det. Men

alle møter begynte klokken fem når de aller fleste skulle spise middag og legge
barna sine, og på den tiden var jeg på jobb. Men det har forandret seg mye nå da,
heldigvis.»

Med disse gamle minnene settes punktum for samtalen, og like høflig
og smilende som statsråd Laila Dåvøy ba meg inn, følger hun meg ut av
kontoret sitt. Ute i Akersgaten igjen forsøker jeg å sammenfatte budskapet
statsråden ønsket å formidle mellom linjene. Det slår meg at det statsråd
Laila Dåvøy til syvende og sist sier, når hun mener at likestilling begynner
i hjemmet, er å skyve hele likestillingsansvaret over på kvinnen ved å
fremheve kvinnen som «beskytter av likestilling» i hennes rolle som
hustru, mor og oppdrager.

Politikere kan trekke opp debatter, 
vi kan legge til rette for at kvinner 
og menn skal ha like muligheter 
i arbeidslivet, men likestilling 

i hjemmet kan vi og dra opp debatter 
i forhold til, samtidig som det er 

i hjemmet det må skje.
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L a meg først få ønske MiRA-Magasinet til lykke med 10 år som
opplysende og informativt, berikende og nyskapende tidsskrift.
Jeg er overbevist om at både MiRA-Senteret som sådan og MiRA-

Magasinet i seg selv har en viktig funksjon som talerør og informasjons-
kanal for problemstillinger som står helt sentralt i norsk samfunnsdebatt.
Fra mitt eget ståsted som justisminister har MiRA bidratt på en positiv og
konstruktiv måte i de mange debatter som går i media og andre steder.

Personlig nøler jeg ikke med å kalle meg selv en sterk forkjemper for
likestilling. Og jeg er stolt over at Norge er blitt et land som har maktet
å sette likestilling og likeverd på dagsorden. Samtidig mener jeg at
innvandrerkvinners rettigheter i for liten grad har blitt sett og omtalt. Ikke
fordi noen ønsket å la være å føre deres kamp. Men kanskje fordi
innvandrerkvinners utfordringer til tider er svært annerledes enn de som
etnisk norske kvinner møter i sin egen hverdag. Likelønn, et aksepterende
arbeidsliv, rett til svangerskapspermisjon og sykelønn er tema som
utvilsomt berører kvinner uansett etnisk opprinnelse. Men mulighet for å
lære norsk, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, problemstillinger knyttet til
bruk av slør i for eksempel arbeidslivet eller i skolesammenheng, er
utfordringer etnisk norske kvinner som regel ikke møter i sitt daglige liv.

For meg er dette utfordringer som dreier seg om kvinnekamp. Retten
og muligheten til å lære norsk er eksem-
pelvis nøkkelen til å kunne holde seg ori-
entert om norsk samfunnsliv, til å få vite
om ens egne rettigheter, om barnas hver-
dag, om hjelpeapparatet dersom man
skulle trenge det. En kollega fortalte meg
for en tid tilbake om kvinnen som ba
hennes sønns morsmålslærer om å over-
sette et brev hun hadde fått. Brevet var
kortfattet: Du er blitt norsk statsborger. Etter i hvert fall syv år i Norge var
hun ikke i stand til å lese det. Hvordan skulle hun da kunne vite hva hun
skulle gjøre hvis hun trengte akutt hjelp? Eller hvis hun trengte å vite mer
om sine trygderettigheter? Eller hvis hun trengte å vite mer om hva

Gratulasjonshilsen til 
MiRA-Magasinet

Av Odd Einar Dørum, justisminister

Jeg er overbevist om at både 
MiRA-Senteret som sådan og 

MiRA-Magasinet i seg selv har en
viktig funksjon som talerør og

informasjonskanal for problem-
stillinger som står helt sentralt i

norsk samfunnsdebatt. 
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hennes barn drev med på kveldstid når de var ute? Eller hvis hun ble
utsatt for vold i hjemmet? 

For meg er det helt avgjørende at også innvandrerkvinner er klar over
og kjent med sine rettigheter som norske borgere. I det arbeidet må
mange gode krefter dra sammen, og jeg vil få framheve MiRA som en av
de viktige aktørene i dette arbeidet.

Foto: Justis- og politidepartementet



Betydningen av slør i de deler av verden som av mange defineres
som «ikke-vestlige» eller «østlige» er i realiteten et komplekst
spørsmål.Thorbjørnsrud gir her en bred presentasjon av
kvinnelig slør slik det historisk, politisk og geografisk har blitt
brukt over store deler av Midtøsten og Nord-Afrika. Berit
Thorbjørnsrud er sosialantropolog og arbeider ved Institutt for
kulturstudier ved Universitetet i Oslo.

S løret er ikke bare et tøystykke,det er også et kraftfullt symbol.For å
forstå heftigheten i den pågående debatten om sløret, er det nødven-
dig å se nærmere på slørets historie.1 I det følgende vil jeg skissere de-

battene om sløret i Midtøsten og i Europa, fra kolonitiden og fram til i dag.
Disse debattene har påvirket hverandre på en slik måte at sløret har fått en
tilnærmet unik posisjon som symbol på forskjellen mellom «Østen og Vest-
en». Sløret assosieres med bestemte samfunnsmodeller, utviklingsnivåer, reli-
giøse og moralske idealer, frihet og tvang,og med normer for kvinnelighet.
Hvorvidt assosiasjonene er positive eller negative, avhenger av øyet som ser.

Dette meningstunge symbolet bæres av kvinner; det er knapt tilfeldig.
Kvinner synes nemlig å ivareta andre symbolske funksjoner enn menn.
Kvinners utseende, deres klesdrakt og atferd anvendes ofte som symbolske
grensemarkører for de grupper de tilhører, enten dette gjelder egen fami-
lie, etnisk og/eller religiøs gruppe, eller nasjon.2 Dette har trolig sammen-
heng med kvinners biologiske og sosiale ansvar i forhold til reproduksjon
av grupper; kvinner føder og de har generelt hovedansvaret for å sosiali-
sere barn som nye gruppemedlemmer. For å sikre gruppens fortsatte
eksistens, blir det på et plan viktigere hva kvinner foretar seg enn hva
menn gjør. Dermed kan kvinner få en annen betydning for kollektiv
identitet enn menn. Dette kommer for eksempel til uttrykk i de sammen-
henger hvor en gruppes ære hviler på en kvinnes seksuelle vandel. Kvin-
ners symbolfunksjon kommer også tydelig til uttrykk i forholdet mellom
«Østen og Vesten», hvor forskjeller og konflikter ofte formuleres gjennom
en retorikk om kvinners ulike stilling. Dette har sin opprinnelse i den
europeiske kolonialiseringen av Midtøsten, fra ca. 1830 til ca. 1960.

Motstand mot slør / 
Motstand med slør

Av Berit Thorbjørnsrud

48 MiRA-MAGASINET 10 ÅR



JUBILEUMSNUMMER 01-02|2004 49

Kolonial motstand mot sløret
Helt fra kolonitidens begynnelse i det 19. århundre ble det i europeisk
sammenheng uttrykt bekymring for livssituasjonen til kvinner i Midt-
østen. Rae Wilsons utsagn fra 1823, basert på observasjoner gjort i Egypt
og Palestina, kan stå som eksempel:

«Wives, in this corner of the globe, appear to be in a complete state of captivity.
They are slaves to their husbands, and allowed to see no other persons at home
than their families or relations, and when they do appear in the streets, their faces
are completely veiled.»3

Regler for segregering av kjønnene gjorde lokale kvinner lite tilgjeng-
elige for besøkende europeere. Skikken med å bære slør som dekket hele
kroppen og eventuelt ansiktet, forsterket mange europeeres opplevelse av
ikke å få tilgang, av ikke å få sett det de hadde kommet for å se. Flere
beskriver hvordan de derfor trengte seg inn i fremmede hjem eller hvor-
dan dem som Mme Pommerol tiltvang seg retten til å se hva som var bak
sløret:

«…so I resolved on a bold step. One day I watched and waited till I saw one of
the bundles of wraps I knew to be a M’zabiya going along in a narrow alley.The
bundle, as if suspecting my design, fled tremblingly before me, sliding against the
white walls as if entreating those walls to swallow her up and protect her, as she
tried to efface herself against them. But I had the advantage over her in my unfette-

Foto: MiRA-Senteret
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red movements. I caught her up, this «Faffa» or «Mamma», and I touched her with
my finger. She uttered a cry of distress. I made the usual polite remark in local use,
«How beautiful thou art!» at which she seemed to shudder.Then I tried, very gent-
ly of course, to draw aside her veil and I received a staggering blow, which took
away all wish to perservere.After this she ran away and disappeared round a corner
of the street, whilst I debated in my mind how I should achieve my object by less
violent means.»4

Utilgjengeligheten gav rikelig spillerom for fantasiene, hvilket påvirket
hva som ble formidlet om kvinner til det europeiske publikummet i form
av romaner, reiseskildringer, kunst eller mer vitenskapelige arbeider.
Beskrivelsene skapte en særegen blanding av avsky, medlidenhet og fasci-
nasjon. Kvinnene ble beskrevet som arbeidsslaver, sperret inne i fengsler av
sine menn. På den annen side ble Midtøsten assosiert med sensualitet og
moralsk grenseløshet. Denne typen fortellinger erotiserte haremene, og
harmeskvinnene ble gjerne framstilt som om de tilbrakte dagene nakne
på silkeputer mens de ventet på å tilfredsstille sin herre og mester.

Denne ambivalensen i framstillingen av kvinnene la grunnlaget for sær-
egne kunsttradisjoner som også har influert ettertidens syn på kvinners
livssituasjon i Midtøsten.5 I en serie av franskproduserte «realistiske» post-
kort fra Algerie finner man for eksempel Arabisk kvinne med yachmak.Dette
viser en tungt tilslørt kvinne hvor bare øynene – og brystene – er synlige.

Denne framstillingen av kvinner ble i politisk sammenheng anvendt
for å legitimere kolonialisering. Da britene la under seg Egypt i 1882,
argumenterte de eksplisitt med at dette var nødvendig for å frigjøre egyp-
tiske kvinner. Hovedargumentet var selvsagt at Egypt var et underutviklet
land med behov for britisk ledelse. Men
kvinnenes situasjon ble erklært å være en
av hovedårsakene til underutviklingen.
Botemidlet var derfor britiskregissert
kvinnefrigjøring. Sløret ble oppfattet som
det overordnede symbolet på kvinnenes
tragiske og/eller umoralske liv. Egyptiske
kvinner ble oppfordret til å la seg inspirere av de «frie, kultiverte og
moralske» britiske kvinner og kaste sløret. De edle hensiktene ble imidler-
tid aldri realisert, tvert imot. Britene lot egne kvinner overta mesteparten
av eksisterende lønnsarbeid for kvinner, og de stengte de fleste jente-
skolene. En av de tidlige feministene, Nabawiyah Musa, måtte for eksem-
pel kjempe med britiske myndigheter i flere år for å få lov til å ta videre-
gående skole.

Sløret er ikke bare et tøystykke, 
det er også et kraftfullt symbol. 

For å forstå heftigheten i den pågående
debatten om sløret, er det nødvendig 

å se nærmere på slørets historie.
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Britenes forsøk på å legitimere egen maktovertakelse med behovet for
kvinnefrigjøring ble ikke akseptert i Egypt. I stedet bidro det til å dis-
kreditere selve begrepet kvinnefrigjøring. Selv i dag må enhver egyptisk
kvinnegruppe markere at de ikke ønsker vestlig kvinnefrigjøring. Dette er
heller ikke bare et egyptisk fenomen, men kan sies å gjelde i store deler av
Midtøsten.

I Algerie var franskmennene enda mer direkte i sin bruk av sløret som
symbol på hva som måtte fjernes – av dem. For å sikre fortsatt fransk styre
i Algerie, måtte ethvert grunnlag for algerisk nasjonsbygging elimineres.
Derfor valgte de, ifølge Frantz Fanon, «to concentrate their efforts on the
wearing of the veil, which was looked upon at this juncture as a symbol of the
status of the Algerian woman».6 Denne strategien førte imidlertid til at
flertallet av algeriske kvinner begynte med slør. Sløret, som tidligere
hovedsakelig hadde vært et urbant fenomen, ble redefinert som et symbol
på kvinners nasjonalfølelse og deres motstand mot fransk styre. Da fri-
gjøringskrigen (1954-62) brøt løs, utnyttet motstandsbevegelsen fransk-
mennenes holdninger til sløret. De antok at franskmennene oppfattet
kvinner uten slør som «frigjorte», og at de derfor ikke ville mistenke dem
for å være medlemmer i motstandsbevegelsen. Derfor brukte man med
hell utilslørte kvinner som viktige budbringere. Da franskmennene
avslørte denne strategien, valgte motstandsbevegelsen i stedet å bruke
tilslørte kvinner.

Kolonimaktenes legitimeringsstrategier bidro til å gi sløret et langt
mer komplekst meningsinnhold enn tidligere. Men selv om det i Algerie
fungerte som et symbol på motstand mot fransk styre, var det først i siste
del av det 20. århundre at sløret virkelig fikk karakter av et motstands-
symbol. Med unntak av i statene på Den arabiske halvøy synes de fleste
involverte i nasjonale frigjøringsbevegelser, kvinneorganisasjoner og ulike
utviklingstiltak i Midtøsten å ha delt en felles motstand mot sløret, som
også de mente representerte problematiske verdier. Men deres motstand
ble formulert på en annen måte, og de hadde selvsagt andre motiver enn
hva kolonimaktene hadde.

Lokal motstand mot sløret
Inntil det 20. århundre praktiserte man i Midtøsten en sterk form for
kjønnsegregering. I byene var den sterkere enn på landsbygda og blant
beduinene. Mest gjennomført var den blant de øvre klasselag. Bruk av slør
fulgte det samme mønsteret; urbane overklassekvinner var de aller mest
tilslørte. Faktisk fungerte grad av tilsløring som et symbol på sosial
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prestisje. I løpet av det 20. århundre har denne betydningen av sløret
gjennomgått flere drastiske endringer.

Sløret har i Midtøsten eksistert i mange ulike former,men de har alle et
felles utgangspunkt i behovet for å hindre illegitim sex,hvilket vil si sex
utenfor ekteskapet.Menn er også underlagt strenge regler om å dekke seg
til,men fordi kvinnekroppen i henhold til dominerende kulturelle koder
defineres som vakrere enn mannskroppen og kvinnehår som et kraftfullt
erotisk symbol,må kvinner tildekke seg mer enn menn.Til tross for at
kvinner generelt framstilles som svakere,mer emosjonelle og impulsive enn
menn, er det paradoksalt nok menn tilhengerne av slør anser for å trenge
beskyttelse mot eget seksuelt begjær.Derfor er det blant annet menns svak-
het og kvinners samfunnsansvar som understrekes når kvinner bærer slør.

Graden av segregasjon og tilsløring ble utsatt for økende kritikk av
samfunnsengasjerte fra slutten av det 19. århundre. De innså at deres egne
samfunn hadde stagnert økonomisk, politisk og kulturelt, og at dette var
årsaken til europeiske makters dominans. Kvinners manglende muligheter
til utdannelse og deltakelse i samfunnsorienterte aktiviteter ble oppfattet
som én årsak til dette.

Denne tidsperioden var preget av ideologiske og religiøse forsøk på for-
nyelse, og i de land som var underlagt kolonimakter skjedde dette parallelt
med utviklingen av nasjonale frigjøringsbevegelser.Man ønsket politisk fri-

Foto: MiRA-Senteret



JUBILEUMSNUMMER 01-02|2004 53

het og modernisering,men i hvilken grad man ønsket å følge i Europas
spor varierte. Iran og Tyrkia, som aldri hadde blitt kolonialisert, var kanskje
de landene hvor en vestlig type modernisering lettest ble akseptert.Det var
også de som tok i bruk de mest militante midlene for å fjerne sløret.

President Attatürk i Tyrkia og Reza Shah i Iran ønsket begge rask
modernisering. Derfor var det viktig å gi befolkningen et «moderne», dvs.
europeisk utseende. Slør (og flere andre tradisjonelle klesplagg som for
eksempel turban og fez) ble derfor forbudt. I Iran ble også politiet utstyrt
med en type fiskestenger som kunne anvendes til å rive sløret av kvinner
som ikke overholdt forbudet. Dette førte til stor forskrekkelse blant
mange kvinner og det rapporteres at mange aldri senere beveget seg
utenfor hjemmet. Denne upopulære kampanjen la grunnlaget for at sløret
femti år senere kunne fylle rollen som et samlende symbol for alle de som
i 1979 ønsket regimeskifte i Iran. Kampanjen mot sløret ble oppfattet som
et symbol på et urettferdig og despotisk regime, og dermed kunne det å
bære slør, uansett om man for øvrig anvendte slør, uttrykke motstand mot
dette regimet. Da det nye islamske regimet etter revolusjonen påbød bruk
av slør, kom dette som et sjokk for de som hadde brukt slør utelukkende
som et motstandssymbol. For dem ble sløret nå et symbol på det nye
urettferdige regimet, og det å vise hår ble i stedet et motstandssymbol.
ITyrkia – hvor det den dag i dag er forbudt med slør på universiteter, i
det offentliges tjeneste og i for eksempel nasjonalforsamlingen – kjemper
derimot mange kvinner fortsatt for retten til å bære slør.

I statene på Den arabiske halvøy skjedde det ingen vesentlige endring-
er i bruk av slør. Da de store oljeinntektene kom, ble deler av disse
anvendt til å videreutvikle et samfunnssystem basert på en streng kjønn-
segregering. Påbudene om slør ble opprettholdt. Men i Midtøsten for
øvrig ble bruk av slør kraftig redusert fra 1900 til 1975.

Fra 1900 begynte urbane kvinner i de øvre klasselag å engasjere seg
mer direkte i offentlige aktiviteter; blant annet etablerte de sterke feminist-
bevegelser. I all stillhet sluttet mange av dem med slør. Jødiske og kristne
kvinner var først ute; de muslimske nølte lenger fordi sløret for dem var
belagt med mer eksplisitte religiøse forordninger.En av de første muslim-
ske kvinner som viste seg offentlig uten ansiktsslør,Nabawiyah Musa,
gjorde dette i 1909,men hun fortsatte hele sitt liv å dekke til håret og bære
en slags vid kappe.Det som imidlertid har blitt betegnet som det historiske
gjennombruddet, kom da den berømte feministlederen Huda Sharawi
kastet ansiktssløret i Kairo, i 1923.Men også hun fortsatte lenge å dekke
hår og hals med et slør som likner på det som i dag kalles «det nye sløret».
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De arabiske feministene kjempet for nasjonal frigjøring, sosial utvik-
ling og kvinners rettigheter som en del av dette omfattende prosjektet. De
forkastet kolonimaktenes fagre løfter om å befri dem, de motsatte seg
europeiske feministers forsøk på å overstyre deres prioriteringer, og sist,
men ikke minst kjempet de mot patriarkalske verdier innad i egne sam-
funn. For dem var det å kaste (først og fremst ansiktssløret) et ledd i
arbeidet med å utvikle en arabisk feminisme som kunne føre fram til
moderne arabiske samfunn.

Ansiktssløret forsvant raskt, bortsett fra på Den arabiske halvøy. Blant
de kvinner som tok utdannelse, forsvant også skikken med å dekke til
håret eller å anvende andre typer ærbarhetsplagg.Vanligvis begynte
kvinner med europeisk type klesdrakt som et symbol på sin nye utdannel-
sesstatus. I motsetning til tidligere, da slør ble assosiert med velstand, ble
slør nå mer et symbol på manglende utdannelse. Men sløret forsvant like-
vel aldri.Til tross for at antallet kvinner uten noen form for slør økte,
fortsatte altså kvinner uten utdannelse å dekke håret og anvende kropps-
dekkende ærbarhetsplagg. Dermed kunne man innad i en familie finne
kvinner både med og uten slør.

Motstand med slør
Slørets mangfoldige utforminger har gjort det anvendbart for kommuni-
kasjon av nasjonal og/eller etnisk identitet og klassetilhørighet. Men sløret
har ikke fungert som en religiøs markør; kristne, muslimske og jødiske
kvinner har anvendt de samme former for slør og i all hovedsak fulgt det
samme mønster for å slutte med det. Dette endret seg på syttitallet da «det
nye sløret» ble utviklet som et spesifikt islamsk symbol.

Syttitallet ble en ny ideologisk brytningstid. Folk var skuffet over de
statsbærende ideologienes fallitt, og dette utløste en religiøs revitalisering
som blant annet inspirerte til dannelsen av nye islamistbevegelser med et
islamsk samfunn som mål. Det var blant kvinnelige studenter med denne
type sympatier det nye sløret ble skapt. De tilhørte hovedsakelig lavere
klasselag og hadde kjempet hardt for å få en utdannelse, men ble tvunget
til å innse at deres sjanser for å lykkes i det eksisterende samfunnet likevel
var svært dårlige. De ønsket derfor å skape et mer rettferdig samfunn, og
som symbol på dette kledde de seg i islamsk drakt. Denne eksisterer også i
en mannlig utgave som består av en lang kjortel og turban.Antrekket
kompletteres med skjegg. Dette antrekket, som er litt forskjellig fra de
tradisjonelle mannsdraktene i Midtøsten, markerte også noe nytt og
kunne derfor symbolisere den nye formen for islamistisk engasjement.
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Det var (og er) mange menn som tok i bruk dette antrekket, men det
som virkelig kom i fokus var kvinnenes nye slør.

Den islamske drakten bestod av et stort sjal som ble knyttet på en
bestemt måte for å skjule hode og hals, men ikke ansiktet. I tillegg bar
man en vid, heldekkende kjole. Et mindretall begynte med ansiktsslør.
Drakten var i diskrete farger og i billig stoff. Gjennom å velge denne
drakten markerte kvinner dermed sin motstand mot den rådende materi-
alismen generelt og motepresset på universitetet spesielt. Deres økonomis-
ke bakgrunn hadde allerede i utgangspunktet gjort dem til tapere i den
konkurranse om moter, smykker og hårfrisyrer som de velstående domi-
nerte. Men ved å velge den islamske drakten kunne de forvandle seg fra
sosiale tapere til moralske vinnere. Det er viktig å merke seg at disse kvin-
nene ikke valgte å vende tilbake til mødregenerasjonens slør. De valgte i
stedet å utforme et nytt slør som både kunne symbolisere deres status som

moderne, utdannede kvinner og deres
status som ærbare kvinner, gudfryktige
muslimer og motstandere av urettferdige,
materialistiske samfunn.

Den islamske drakten, eller det nye
sløret, ble et symbol både på hva slags
samfunn bæreren ønsket og hva slags
samfunn hun var imot. Samtidig hevdet
mange kvinner at denne drakten fungerte
frigjørende fordi den bidro til å beskytte

kvinnen mot uønskede tilnærmelser fra menn og mot sladder som kunne
true hennes rykte.7 Dette sløret, som i utgangspunktet var svært ideolog-
isk betont, ble imidlertid populært og dermed endret det igjen karakter.

Fra motstand til mote
En egyptisk undersøkelse fra åttitallet viste at 60 % av utdannede kvinner
bar islamsk drakt. Men motivene disse kvinnene oppgav, var lite ideolog-
iske: 40 % oppgav ærbarhet og økonomiske hensyn; 25 % forklarte det
med mote; 10 % ønsket å spare frisørutgifter, og 5 % håpet at dette ville
beskytte dem mot uønskede tilnærmelser fra menn.8 Andre undersøkelser
bekrefter likeledes at kvinner ikke nødvendigvis har religiøse motiver for
å begynne med slør. Mange gir også eksplisitt uttrykk for motstand mot
islamistene, som de mener misbruker islam.9

Parallelt med den økte utbredelsen har det nye sløret gradvis blitt
endret fra å være et klart politisk, antimaterialistisk symbol til å bli et

…sløret har ikke fungert som en
religiøs markør; kristne, muslimske 
og jødiske kvinner har anvendt de

samme former for slør og i all hovedsak
fulgt det samme mønster for å slutte

med det. Dette endret seg på 70-tallet
da «det nye sløret» ble utviklet som et

spesifikt islamsk symbol.
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symbol med et langt mer komplekst og variert meningsinnhold. Det nye
sløret har blant annet blitt redefinert som mote, og det utformes derfor av
mange i takt med motens mange svingninger. Det finnes i alle slags farger
og stoffer; det knyttes på mange ulike vis og det anvendes sammen med
smykker og sminke. Det anvendes ikke nødvendigvis som en del av en hel
drakt, men ofte sammen med bukser eller skjørt av varierende lengde.
Dagens slør matcher ofte resten av antrekket, og kvinner forsøker å skape
et personlig uttrykk. Det eksisterer egne motehus som spesialiserer seg på
«den islamske drakten» og som arrangerer moteoppvisninger for de
medlemmer av den økonomiske eliten som ønsker det siste nye innen
islamsk design.

Det ideologiske sløret eksisterer fortsatt, men flertallets slør kan ikke
tolkes som et symbol på islamistsympatier. Det å forstå hvilke slør som
symboliserer hva, har derfor blitt en langt mer krevende prosess. «Det nye
sløret» markerer imidlertid alltid kvinnens religiøse identitet. Bare mus-
limske kvinner bærer dette sløret.Til tross for at både muslimske og krist-
ne lavklassekvinner uten utdannelse opprettholder felles slørtradisjoner,
ville det være utenkelig for en kristen kvinne å kle seg i det nye sløret
fordi dette er eksplisitt definert som et islamsk symbol.

Sløret som symbol på forskjellen mellom «Østen og Vesten»
I Bokhandleren i Kabul omtaler Åsne Seierstad flere steder kvinner som
«burkhaer». Ute i gatene møter hun for eksempel «en lederburkha» med
«mindre målbevisste burkhaer» på slep, «en høygravid burkha», «tre burk-
haer som er ute og leter» og en burkha som er ute for å handle et teppe.
Gjennom slik å redusere kvinner til burkhaer – til slør – skriver Seierstad
seg inn i den litterære tradisjonen fra kolonitiden. I den såkalte frigjøring-
ens tjeneste avpersonifiseres kvinnene og reduseres til slør, eller burkhaer.
Denne formen for litterær «solidaritet» med Midtøstens kvinner forsvant
aldri, men siden åttitallet har den gjennomgått en kraftig revitalisering.

De siste tyve årene har det blitt publisert et utrolig antall bøker om det
såkalte «livet bak sløret». Hver og en av dem framstilles som om de
representerer det første gløtt inn i en skjult verden. Forfatterne hylles som
om de har utført en helt spesiell bedrift.Titlene i seg selv er illustrerende,
se for eksempel:
• Behind the Veil10

• Everyday life in the Harem.An eye-opening account of a secret world11

• Price of Honor. Muslim Women lift the Veil of Silence on the Islamic World12

• Nine Parts of Desire.The Hidden World of Islamic Women13
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Slike bøkers forsider viser gjerne tett tilslørte kvinner, ofte med tungt
sminkede øyne, som titter hemmelighetsfullt og forførende på leseren.
Beskrivelser som fokuserer på sex, vold og undertrykkelse, ofte i svært luk-
suriøse omgivelser, gir et radikalt annet bilde av kvinners liv enn hva som
formidles i forskningslitteraturen eller i bøker skrevet av regionens egne
forfattere.Disse sjangrene beskriver kvinner som aktive individer – med og
uten slør – som i sine hverdagsliv kjemper for seg og sine, ofte mot autori-
tære regimer, økonomiske vanskeligheter og patriarkalske verdier. Forskjel-
len i hvordan de ulike sjangerne beskriver kvinner dreier seg ikke om
harmoni og lykke versus konflikt og ulykke,men om den måten kvinner
skildres enten som aktive personer eller passive ofre som andre skal befri.

«Bak sløret»-sjangeren har bidratt til å opprettholde, og i den siste tiden
styrket, ideen om at kvinner i Midtøsten gjennomgående er undertrykt
og ikke har noen form for selvbestemmelse. I og med at sløret kontinuer-
lig understrekes som et symbol på denne undertrykkelsen, blir det nærlig-
gende å konkludere med at muslimske kvinner heller ikke har noe valg i
forhold til sløret. Deres manglende valg gjør dem dermed forskjellige fra
vestlige kvinner, og det plasserer dem igjen i en posisjon hvor de har
behov for vestlig frigjøring.

Denne formen for virkelighetsbeskrivelse har naturlig nok skapt mot-
stand i Midtøsten. Den har vært gjenstand for sterk faglig og politisk

Foto: MiRA-Senteret
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kritikk, men den har også skapt en populistisk motstandsstrategi hvor
samme type virkemidler anvendes.Vestlige kvinner sammenliknes igjen
med Midtøstens kvinner, men denne gang til de sistes fordel.Vestlige
kvinner framstilles som ensomme sexobjekter som menn fritt kan bruke;
som karrierefokuserte egoister som gjennom å forsake et naturlig familie-
liv har forrådt sin kvinnelighet; som kvinner uten verdighet som verken
elskes eller respekteres av sine omgivelser.Vestlige kvinners sørgelige liv
symboliseres ved deres nakenhet. Midtøstens kvinner er selvsagt det mot-
satte: elsket, respektert, naturlige, omsorgsfulle og kledd med verdighet.

I vestlig sammenheng sammenlikner man frie og ufrie kvinner. I
Midtøsten sammenlikner man kvinner med og uten verdighet. I begge
tilfeller anvendes slør/ikke-slør («nakenhet») som symboler på kvinners
stilling. På grunn av den globale maktfordelingen kan de vestlige stereo-
typiene få sterkere betydning for folk i Midtøsten, enn omvendt. Men det
er viktig å merke seg at begge parter anvender kvinner for å understreke
sin egen positive forskjellighet fra den andre, og at sløret av historiske
årsaker har fått en sentral symbolsk funksjon i dette spillet.
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D et er sommer og jeg sitter ved en vakker vannfontene i Munchen.
Med ett blir jeg vitne til en hendelse som gjør at jeg kort tid etter
velger muslimske kvinner og hijab som tema for min hovedfagsopp-

gave i sosialantropologi.1 Det er en varm dag,og rundt fontenen sitter folk
på steiner som fungerer som benker.Barn løper frem og tilbake gjennom
vannstrålene,og voksne kjøler seg ned ved å la føttene berøre det kalde
vannet.På en av disse benkene sitter to kvinner, som jeg antar er mor og
datter.De er kledd i store,mørke klær, og begge har skaut som dekker alt
håret.De ser ut til å komme fra et ikke-vestlig land.Kvinnene snakker lavt
for seg selv, og beundrer fontenen som oss andre. Snart kommer en ung
kvinne og hennes kjæreste og setter seg på benken ved siden av de to.
Denne kvinnen er kledd i en rosa kort og elegant tilskåret kjole.Hun har
bare armer og er barføtt i de høyhelte skoene.Ansiktet er sminket, og det
mørke håret er satt opp i en hestehale.Også denne kvinnen ser ut til å
komme fra et ikke-vestlig land.Lekent holder hun de nakne føttene foran
vannstrålene,mens hun forelsket snakker med sin kjæreste.

Raskt legger jeg merke til hvordan de to mørkkledde kvinnene kikker
misbilligende bort på den andre, som bare smiler tilbake. Etter en stund
begynner den eldste av de to å snakke til henne, mens hun gestikulerer
kraftig med hendene. Kvinnen i den rosa kjolen smiler fortsatt, nærmest
overbærende, og svarer ett eller annet. Den eldste kvinnen blir mer og
mer tydelig i sitt kroppsspråk, og hun gir uttrykk for at hun vil at den
unge kvinnen skal gå. Jenta i kjolen snur seg til sin kjæreste og snakker
tilsynelatende uberørt videre, mens hun overhører de to en meter unna.
Det hele ender med at mor og datter forlater åstedet.

Hva var dette? Hva hadde jeg sett? Ettersom jeg satt for langt unna,
kunne jeg ikke høre hva som var blitt sagt. Men kroppsspråket hadde vært
tydelig nok, og jeg gjorde straks antagelser om det jeg hadde sett: Muslim-
ske kvinner som uttrykker forakt for representanter fra egen gruppe som
ikke følger religionen på samme måte som dem selv, og som fører en mer
løssluppen livsstil, både i klær og sosial omgang. Om det virkelig var dette
jeg var vitne til, og ikke en krangel om lokalpolitikk eller en ubetydelig
nabofeide, vil jeg aldri få greie på.

Hendelsen fikk meg imidlertid til å bli nysgjerrig på muslimske
kvinner og deres kledning, og spesielt de unge muslimske kvinnene som
er født og/eller oppvokst i moderne ikke- muslimske omgivelser vekket
min interesse. Hva er grunnen til at noen av dem går i store og dekkende
klær og skjuler håret under et skaut, mens andre ikler seg mer kroppsnær
vestlig mote, kanskje i kombinasjon med et lite skaut på hodet?
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Og hvilken betydning får det å kle seg mer eller mindre muslimsk i et
ikke-muslimsk vestlig samfunn? 

Vesten, den muslimske kvinnen og hijab2

Få klesplagg har vekket sterkere følelser og fått mer oppmerksomhet enn
de muslimske kvinnekledningene i sine mange forskjellige utforminger
(Borchgrevink 2002, Roald 2001). Dette gjelder både innad i muslimske
samfunn, hvor det finnes ulike fortolkninger om hvorvidt hijab er en
religiøs plikt og hvordan dette eventuelt skal praktiseres, og ikke minst i
Vesten, hvor tildekningspraksisen alltid er blitt sett på med en blanding av
fascinasjon og avsky (El Guindi 1999). Blant annet i de tidlige reiseskil-
dringene kommer denne tvetydige interessen for de mystiske og util-
gjengelige kvinneskikkelsene til syne. Under kolonitiden ble så sløret et
sentralt symbol på den «andres» annerledeshet og tilbakeståendhet, og
under flagg av å frigjøre de stakkars undertrykte tildekkede kvinnene, ble
«kampen mot slørene» et viktig ledd i å legitimere og rettferdiggjøre ned-
brytning og utrydding av de koloniserte folkenes kultur (Ahmed 1992).

Senere, som følge av innvandring og islams utbredelse, har den mus-
limske tildekningspraksisen gått fra å representere en annerledeshet som
befinner seg «der ute», til å bli en synlig påminnelse om et kulturelt og
religiøst mangfold i våre nære omgivelser. I Oslo, som i mange andre
europeiske byer, er hijab nå et vanlig syn. På samme tid er den for mange
fortsatt et symbol på noe ukjent og fremmed.At hijabkledte kvinner så
ofte benyttes som bildemotiv i illustrasjoner av multikulturalisme og
fargerike fellesskap, viser også at nettopp dette fremstår som noe av det
mest fremmede vi kan tenke oss.

Hijabens inntreden på den vestlige scene har heller ikke vært fri for
konflikter. Særlig kjent i denne sammenhengen er de såkalte «skautaffæ-
rene» (l’affaire du foulard) som utspant seg i Frankrike fra slutten av åtti-

tallet og utover på nittitallet, hvor unge
muslimske kvinner ble utvist fra skolen
fordi de brukte skaut, med den begrun-
nelse at det strider mot skolens sekulære
rolle. Disse «affærene» ble så kraftig over-
gått i 2004, da hijabens rolle i den franske
offentlige skolen igjen kom opp til debatt.

Denne gangen ble det som kjent også vedtatt et forbud mot «iøyne-
fallende religiøse kjennetegn», herunder hijab, som på mange måter var
debattens utgangspunkt og kjerne.

…forakt for representanter fra egen
gruppe som ikke følger religionen på
samme måte som dem selv, og som

fører en mer løssluppen livsstil, 
både i klær og sosial omgang.
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Også i Norge har det vært diskusjoner knyttet til skautbruk, og viktig i
denne sammenhengen er de mange tilfellene hvor muslimske kvinner har
opplevd problemer med å få seg jobb fordi de bruker skaut. Flere slike
saker har vært påklaget både til Likestillingsombudet og Senter mot etnisk
diskriminering, og begge disse instansene har slått fast at slik diskrimine-
ring er i strid med loven. I kjølvannet av situasjonen i Frankrike fikk vi
også her til lands et økt fokus på hijab, og både omfanget og temperaturen
i debattene nådde nå nye høyder. Sammenlignet med tidligere diskusjo-
ner, som har vært av mer prinsipiell art, ble det nå snakket mer konkret.
Blant annet var organisasjonen Human Rights Service tidlig ute og sa at
de støttet et eventuelt forbud mot skaut i den norske grunnskolen, og
Fremskrittspartiet fremmet også forslag om dette. Også eventuelle
endringer både i arbeidsgivere og arbeidstakeres rettigheter i forhold til
regulering og bruk av hijab, ble diskutert.

Striden om hijab griper inn i flere sen-
trale problemstillinger, som religions- og
ytringsfrihet, religionens stilling i skolen
og arbeidstakers rettigheter. Mens det
franske forbudet begrunnes ut i fra prin-
sippet om den sekulære stat og skole, har
Norge både statskirke og religionsunder-
visning i skolen, og det har heller ikke vært snakk om å forby andre religi-
øse symboler enn hijaben.Argumentene for et norsk forbud har derfor
også andre utgangspunkt, og uttalelser som stadig går igjen er at muslimske
kvinner og jenter tvinges til å gå med skaut, at det har å gjøre med islamsk
fundamentalisme, at praksisen hindrer integrering, og særlig at hijab er
kvinneundertrykkende. I tråd med dette er det også hensynet til de mus-
limske kvinnene og deres rettigheter og frihet som trekkes frem som argu-
ment for å på ulike måter begrense bruken av hijab i Norge. Eksempelvis
begrunner Hege Storhaug i norske Human Rights Service sin tilslutning
til et forbud mot skaut i norske skoler med at «prinsippet om likestilling
mellom kjønnene bør stå over religionsfriheten» (Dagbladet 07. 01. 2004).
Det er altså ved å fjerne skautet at den muslimske kvinne skal bli like fri
og likestilt som «våre» kvinner, og «kampen» mot skautet kan i så måte
også forstås som et forsvar av sentrale norske verdier og holdninger.

Debatten om hijab handler altså om mye mer enn et skaut.Det handler
om hvordan det multikulturelle norske samfunnet skal organiseres, og hvor
grensen skal gå mellom likhet og mangfold.Altså, hvor forskjellig skal man
få lov til å være? Dette gjenspeiler seg også i at de norske hijabdebattene i

At hijabkledte kvinner ofte benyttes
som bildemotiv i illustrasjoner av

multikulturalisme og fargerike
fellesskap, viser også at nettopp dette

fremstår som noe av det mest
fremmede vi kan tenke oss. 
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all hovedsak har dreid seg om hva ikke-muslimske nordmenn tror, tenker
og mener om hijab,mens hvordan muslimske kvinner,med eller uten
skaut, forstår og opplever det i liten grad er beskrevet.De muslimske kvin-
nene har med andre ord hatt vanskeligheter med å få komme til orde i en
debatt som i aller høyeste grad omhandler og berører dem,og følgelig er
det også stor mangel på kunnskap om deres perspektiver og erfaringer.

I denne artikkelen skal jeg forsøke å si noe om hvordan det å gå med
hijab og å ikke gjøre det kan oppleves for muslimske kvinner i Norge.
Dette gjøres på bakgrunn av observasjon, samvær og intervjuer med mus-
limske kvinner med og uten skaut, hvor jeg har spurt hva kvinnene selv
tenker og mener om hijab, hvorfor de går med skaut eller hvorfor de ikke
gjør det, og hvordan dette oppleves og erfares. Det viktigste jeg lærte
under feltarbeidet var imidlertid at hijab kan bety mye forskjellig for
mange forskjellige mennesker, og at dette også varierer i henhold til tid og
sted. Jeg skal derfor ikke forsøke å komme med enkle svar på hva hijab er
eller hvordan det bør forstås. Derimot ønsker jeg ved å videreformidle
noen av mine observasjoner og det jeg ble fortalt og forklart å gi et erfa-
ringsnært innblikk i hvordan det å gå med hijab og det å ikke gjøre det
kan være for noen muslimske kvinner i Norge.

«Velkommen til id-fest for jenter!»
Det er midt i desember, det er kaldt, og mens mange strever med jule-
forberedelsene treffes over femti unge muslimske kvinner i et lokale på
Sagene for å feire id-al fitr3 sammen. En liten gruppe unge kvinner har
holdt på med planleggingen i flere uker. De har leid lokale, sendt ut invi-
tasjoner, bestilt mat, tenkt ut hvilken musikk som skal spilles, hvem som
skal ønske velkommen og hvem som skal resitere fra Koranen osv. Også
jeg har fått en oppgave, nemlig å være med i juryen som skal kåre vinne-
ren av den hemmelige Miss Id-konkurransen4.

Arrangørene har hengt opp plakater over alt, og i tillegg til de jeg har
møtt før kommer det mange jeg ikke kjenner. De fleste av kvinnene ser
ut til å være rundt atten år, men det er også noen eldre og noen yngre. I
inngangspartiet er det ordnet med et lite bord som tjener som betalings-
punkt, og her danner det seg en etter hvert nokså lang kø.Alle som kom-
mer betaler 60 kroner, og dette dekker både mat og drikke for hele kvel-
den. Døren inn til selve festen er fortsatt lukket, og arrangørene stresser ut
og inn og beklager at det kommer til å bli noen forsinkelser. I mellom-
tiden henger de som allerede er pyntet fra seg i garderoben, mens de som
ennå ikke har ordnet seg, går inn på toalettene. Her hersker fullstendig
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kaos. Det flyter av klær, sko, sminke, hårbørster, hårstrikker, smykker, par-
fyme og glitter, og mens noen skifter klær inne i båsene, står andre foran
speilet og sminker seg eller setter opp hår. Både tempo og lydnivå er høyt,
og hele tiden høres råd og vink og frydefulle komplimenter.

De som bruker skaut eller kler seg dekkende ellers, kan nå kaste skau-
tet og de store, vide klærne og kle seg så avslørende og forførersk som de
bare vil, med trange kjoler, høye heler, oppsatt eller langt flagrende hår og
masse sminke, og danse fritt til høylytt musikk. Her er det ingen menn
som kan se dem.Vinduene i rommet hvor festen skal være er forsvarlig
tildekket slik at ingen uvedkommende skal se inn, og døra holdes lukket.

Flere av kvinnene jeg har snakket med har på forhånd gjort det klart
for meg at de på disse jentefestene går det for seg når det gjelder klær og
pynting. Når jeg tar kvinnene i øyesyn, er det også noen, inkludert et par
av mine informanter, som virkelig har «tatt av». Noen av kjolene er trange
eller superkorte, og det er masse hud, hår
og glitter. Det er heller ingen som har på
seg skaut, og over alt viftes det med vak-
kert sort, langt hår. Ikke alle er like pyntet,
og det slår meg at flere av kvinnene som
bruker skaut til vanlig, er av de mest dristig kledde denne kvelden. Det er
ingen tvil om at kvinnene koser seg, og endelig får de også brukt noen av
de pene klærne som henger i skapet i vent på en anledning som dette.
Flere av dem jeg kjenner har også vært så vennlige og tilbudt seg å låne
meg en av deres mange kjoler.

Mellom toalettene og selve festlokalet ligger garderoben, og her er også
hovedinngangen fra gata.Ettersom garderoben betjentes blant annet av en
mann, som forøvrig har fått klare instrukser om ikke å komme inn på fes-
ten, og fordi hovedinngangen står ulåst, representerer dette utrygt område
for kvinnene som går med skaut til vanlig.Døra inn til selve lokalet skiller
«trygt» og «utrygt» område, og for å komme seg til og fra toalettene må
kvinnene passe på å være tilstrekkelig dekket.Trange kjoler og dype
utringninger skjules under side kåper,mens håret dekkes av løst knyttede
skaut eller gjemmes under store hetter for å unngå å ødelegge frisyren.

For kvinnene som ikke bruker skaut, er imidlertid ikke døra så betyd-
ningsfull, og de kan mer ubekymret gå fritt ut og inn av den, uten å måtte
dekke seg ekstra til. Disse ble også stadig sendt ut for å gjøre ærender for
de andre, selv om noen av de som ellers går med skaut ble litt mindre
nøye utpå kvelden og tok sjansen på å løpe raskt ut for å hente noe kun
med en liten hette på hodet. For kvinnene som bruker skaut ble altså døra

…hijab kan bety mye forskjellig for
mange forskjellige mennesker, og det

varierer i henhold til tid og sted.
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den store forskjellen som påkrevde skautet, og skautpraksisen ble den
store forskjellen som gjorde døra betydningsfull for disse kvinnene og
ikke for de som ikke går med skaut. På denne festen, hvor poenget var
nettopp tildekningens fravær, kommer det altså tydelig frem at det å gå
med skaut og det å ikke gjøre det, utgjør en forskjell for den enkelte
kvinne. Hvordan hijab oppleves og erfares er imidlertid nært forbundet
med hvordan omgivelsene forstår og forholder seg til praksisen, og i det
følgende skal jeg vise hvordan dette forholdt seg for de unge kvinnene
jeg snakket med.

Et skaut til besvær; ulike meninger og forståelser 
Som jeg allerede har vært inne på er det blant mange ikke- muslimske
nordmenn en utbredt skeptisk holdning til hijab. Dette er også noe de
muslimske kvinnene selv er klar over, og for de unge kvinnene jeg snak-
ket med var det nærmest en «vedtatt sannhet» at ikke-muslimske nord-
menn synes det muslimske skautet er stygt og ukledelig, og videre at de
mener kvinner som går med skaut er tvunget til å gjøre dette og at de
følgelig er undertrykte og mindre fri enn andre kvinner. Mange av de
som går med skaut til daglig hadde også negative opplevelser forbundet
med ikke- muslimer og deres holdninger til skautet. Dette gikk i hoved-
sak på å bli beglodd og å få slengt negative kommentarer etter seg, men
også å bli oversett og betraktet som stakkarslig og uvitende, noe som
gjerne var like frustrerende og sårende. Flere hadde også opplevd å bli
diskriminert mot på grunn av skautet, og da særlig i forbindelse med
jobbsøking. Samias opplevelse på bussen er et typisk eksempel på den
typen opplevelser kvinnene fortalte om:

«En gang jeg var på bussen satt en mann overfor meg. Når jeg skal gå
av spør han; «hvem bestemmer hvordan du skal kle på deg?» Jeg ble så
paff, og svarte «meg selv». «Det tror jeg ikke noe på!», sa han og gikk.»
(Samia 20).

Selv om det også i de muslimske miljøene i Oslo finnes ulike oppfat-
ninger om hijab, var miljøene jeg gjorde feltarbeid i preget av en positiv
innstilling. I moskeen ble hijab presentert som en plikt og et gode, og selv
om temaene sjelden ble tatt opp på møtene i ungdomsorganisasjonene
var mitt inntrykk at de aller fleste var for hijab også her. Når det gjelder
de unge kvinnenes foreldre, familie og nære omgangskrets var disse i
overveldende grad positive til hijab, og de fleste av kvinnene som bruker
skaut fortalte at foreldrene var glade for og stolte av at datteren har tatt
dette valget, og at de ville blitt skuffet om hun bestemte seg for å slutte.
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Enten hun selv bruker skaut eller ikke, må altså den enkelte muslimske
kvinne hele tiden forholde seg til flere og delvis motstridende oppfat-
ninger om hijab. Disse ulike forståelsene vil så i varierende grad være med
på å forme de unge kvinnenes egne oppfatninger, og slik også hvordan de
selv forholder seg til hijab i praksis. Og noen ganger kan man også få nok
av de ulike forståelsene og meningene, som da den yngste av informan-
tene sukket litt oppgitt og sa «Jeg vil bare at alle skal bli fornøyd, jeg».

«Jeg går med hijab fordi…»
Å bruke skaut i det ikke-muslimske Norge er altså verken uproblematisk
eller en selvfølge. Sammenlignet med de ikke-muslimske kvinnemotene
skiller tildekningspraksisen seg tydelig ut, og i tillegg er skautet både
omstridt og omdiskutert i storsamfunnet. I de muslimske miljøene er det
også en god del kvinner som selv ikke dekker seg til, og selv om mange
slutter opp om skautet, gjelder ikke dette alle.

I norske ikke- muslimske omgivelser er følgelig ikke hijab noe man
«bare går med». Praksisen må stadig forklares og forsvares overfor et stadig
skiftende publikum. Etter ganske kort tid erfarte jeg også at det både fin-
nes flere forskjellige argumenter og begrunnelser for å gå med hijab, og at
hvilke forklaringer som benyttes kan variere i forhold til tid, sted og hvem
man snakker med.

En begrunnelse som gikk igjen hos samtlige av kvinnene jeg snakket
med og som kan sies å stå som en slags grunnleggende hovedforklaring på
hijab, er at tildekking er en religiøs plikt som er foreskrevet i Koranen.
Ingen av kvinnene henviste imidlertid til spesifikke koransitater eller
hadither, men uttrykte seg gjerne med et «fordi islam sier det», «fordi det
står i Koranen» eller «det er en plikt å følge det». Følgende sitat er typisk
for hvordan kvinnene forklarte dette:

«Kvinnen skal dekke seg til fordi Allah sier det, og vi muslimer følger
Koranen og sunna, og det er plikt. Det er ikke vi som bestemmer, og det
er ikke kulturen som bestemmer, det er Gud som har bestemt at kvin-
nene skal være sånn.» (Meimona 22)

Et annet argument for hijab som jeg stadig fikk presentert, er at mus-
limske kvinner skal bruke skaut fordi det symboliserer islam. Med skautet
på hodet forteller en kvinne omverdenen at hun er muslim, og flere jeg
snakket med hevdet at det at hijaben gjør det mulig å skille muslimer fra
ikke- muslimer, er en av begrunnelsene Koranen eksplisitt gir for til-
dekkingspraksisen. Dette identitetsformidlende aspektet ved hijab var noe
kvinnene erfarte hver dag hele tiden, både på godt og vondt:
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«Asså vi [muslimske kvinner med skaut] blir jo merka, blir merket med
en gang at vi er muslimer. Det er jo det første. Går du i gata så er det
akkurat som at du bærer islams fakkel, « her, jeg er muslim!», du kan jo
ikke unngå å vise folk at du er muslim, liksom.» (Khaidja 19)

Selv om begge disse begrunnelsene ble brukt om hverandre, fremsto
pliktargumentet som en slags hovedforklaring på hijab, mens symbol-
argumentet oftest kom til uttrykk mer som et sentralt tilleggsargument.
Det var imidlertid et annet argument som ble presentert som selve kjer-
nen i hijabinstitusjonen, og dette var viktigheten av å regulere forholdet
mellom kjønnene og å organisere en altomfattende seksualitet. Ifølge
kvinnene er det sterke tiltrekningskrefter mellom menn og kvinner, og på
grunn av menns sterke seksuelle drifter og kvinners fristende skjønnhet,
er det alltid en fare for å ledes ut i ulovlige seksuelle relasjoner. For å
holde seksualiteten innen ekteskapet har religionen derfor foreskrevet
ulike former for kjønnssegregering, og hijab er ett aspekt ved dette:

«Vi sier at du skal egentlig dekke håret på en måte for at det ikke skal
bli tiltrekkende for gutta, da.» (Amina 16)

Også de dekkende klærne som ofte følger med skautet, ble i tråd med
dette forklart ut i fra behovet for å
begrense den seksuelle tiltrekningskraften
mellom kjønnene:

«Og hvis man ikke går i så trange klær,
så blir ikke guttene så frista.» (Marthe 16)

En annen begrunnelse for hijab som gikk igjen og som delvis er for-
bundet med betydningen av å regulere seksualiteten, er at hijab skal fri-
gjøre kvinnen. Dette gjelder på den ene siden, som sitatene ovenfor viser,
fra menns blikk og eventuelle seksuelle tilnærmelser, men også fra de vest-
lige samfunns fokus på kvinners kropp og utseende.Ved å dekke til både
hår og kroppsformer skal altså oppmerksomheten ledes bort fra utseende
og kjønn og over til personligheten, og på denne måten befri kvinnen fra
det negative presset. Et lengre sitat viser hvordan dette kan begrunnes:

«(…) Utseendet ditt skal ikke hele tiden være i fokus, det skal være
andre ting som skal være i fokus først og fremst, og hijaben skal beskytte
deg blant annet fra skjønnhetstyranniet hvor de på en måte gjør kvinner
til et kjønnsobjekt, hvor de bruker dem i reklame, markedsføring, mote-
show, catwalk og gud vet hva. Det er sånne ting det skal beskytte deg mot.
Det er ikke meningen at det skal stenge deg eller putte deg i fengsel, det
skal frigjøre deg. Det tror jeg er hovedårsaken.» (Khaidja 19).

At hijab skal ha slike kvinnefrigjørende effekter bryter fundamentalt

Å bruke skaut i det ikke-muslimske
Norge er altså verken uproblematisk

eller en selvfølge…
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med ikke-muslimske norske forståelser av dette. For ved å si at tildekning
frigjør kvinnen, antyder man også at kvinner som ikke dekker seg til ikke
er fri, og dermed utfordres også den vestlige forståelsen av at det er «vi» og
«våre» kvinner som er fri, og at de muslimske kvinnene må bli mer lik
«oss» for å oppnå den samme friheten.

I tråd med denne omvendte kvinnefrigjøringsmodellen, brøt kvinnene
jeg møtte også med utbredte ikke- muslimske forståelser ved å ha et så
bevisst og fundert forhold til sin egen hijabpraksis. Mens en del av kritik-
ken mot hijab er at jenter og kvinner passivt tar opp tradisjoner de har få
kunnskaper og meninger om, demonstrerte de jeg snakket med igjen og
igjen at det å begynne med hijab var noe de hadde et svært reflektert og
aktivt forhold til. Samtlige poengterte at de gikk med skautet av egen fri
vilje, uten at noen hadde presset dem på noen som helst måte. Flere visste
imidlertid om andre som var tvunget, og dette ble beskrevet som både i
strid med religionen, og helt nytteløst, ettersom hijab ikke har noen hen-
sikt hvis den som bærer den ikke ønsker det selv og mener noe med det.

Hijab til ettertanke
Mens de norske hijabdebattene i all hovedsak har dreid seg om ufrihet,
kvinneundertrykking og problemer knyttet til integrering, snakket altså
de muslimske kvinnene jeg møtte om hvorfor de har valgt å gå med skaut
eller ikke. Kvinnene utviste også en uttalt bevissthet om hva det å gå med
skaut eller ikke følger med seg av fordeler
og ulemper, muligheter og begrensninger.
Og stikk i strid med hva svært mange
ikke-muslimske nordmenn tror og tenker
om temaet, snakket de til og med om
hijaben som et middel til kvinne-
frigjøring.

Selv om kvinnene jeg snakket med var
positive til hijab, opplevde heller ikke de
det som bare enkelt å gå med. Problemene og utfordringene de møtte
skyldtes imidlertid slik de så det i hovedsak ikke-muslimers stereotype
forestillinger og manglende toleranse. Selv opplevde de ikke skautet som
et hinder verken for å spille fotball, studere eller jobbe, men en utbredt
kritisk holdning til hijab i det ikke-muslimske norske storsamfunnet, gjør
det likevel problematisk.

Alle beslutninger tas innen en sosial kontekst hvor det å velge det ene
eller andre får ulike konsekvenser, noe som gjør spørsmålet om hva som

Mens de norske hijabdebattene 
i all hovedsak har dreid seg om ufrihet,

kvinneundertrykking og problemer
knyttet til integrering, snakket altså 
de muslimske kvinnene jeg møtte 
om hvorfor de har valgt å gå med 

skaut eller ikke.
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er frihet og hva som er tvang, vanskelig.Tilsvarende protesterer muslimske
skautkvinner mot alle som sier at de er undertrykte ved å si at de har
funnet sin frihet innenfor islam, og med skaut. Heller ikke spørsmålet om
kvinnefrigjøring er ukomplisert.

Muslimske kvinners protester mot stigmatisering og diskriminering og
deres daglige demonstrasjon av at det faktisk er mulig å være integrert og
fri som kvinne også med skaut, har så langt hatt liten innvirkning på hvor-
dan mange ikke- muslimske nordmenn forstår og forholder seg til hijab.
For at videre hijabdebatter, for de vil komme, skal bli mer fruktbare enn
de som har vært, er det derfor nødvendig å også la de muslimske kvin-
nene selv komme til orde, og å ta deres argumenter på alvor.

Kildehenvisninger
1) Artikkelen bygger på hovedfagsoppgaven Hijab – islams fakkel. En antropologisk studie av

muslimske unge kvinners forhold til skaut i en norsk kontekst, som ble levert ved NTNU høsten
2003. I arbeidet med hovedoppgaven gjorde jeg høsten 2001 et feltarbeid i muslimske miljøer i
Oslo. Hovedarenaene var to muslimske ungdomsorganisasjoner og en moské. Herigjennom kom
jeg i kontakt med 14 kvinner i alderen 14–24 år, som jeg gjennomførte ett eller flere dybdeintervjuer
med. Kvinnene hadde forskjellig bakgrunn, og mens ti av dem brukte skaut var det fire som ikke
gjorde det. Ettersom informantene ble rekruttert gjennom organiserte muslimske fora,
representerer de ikke et gjennomsnitt av muslimske unge kvinner i Oslo. Alle som deltar i studien
er anonymisert ved hjelp av fiktive navn og ved at nasjonal bakgrunn ikke er oppgitt.

2) Hijab kommer fra det arabiske verbet hajaba, som betyr å skjule, dekke til, gjemme noe for innsyn,
og direkte oversatt betyr hijab forheng eller gardin. Ordet hijab anvendes ofte i forbindelse med
muslimske kvinners kledning, og kan vise til hodeplagget, som i varierende grad skjuler hår, hals
og ører, og gjerne også deler av skuldrene, brystet og ryggen, eller til hele kledningen, som da
består av store, ugjennomsiktige klær som skjuler kvinnens kroppsformer og dekker all hud
bortsett fra hender og ansikt. Hijab viser i denne artikkelen i hovedsak til hodeplagget, og jeg
kommer delvis til å benytte ordet skaut for å presisere dette. 

3) Id betyr fest eller feiring, og id al-fitr er den årlige avslutningen av ramadan, som feires av
muslimer over hele verden.

4) Ettersom festen ble forsinket ble det ikke tid til noen misse-konkurranse. 
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MiRA på besøk hos likestillingsdirektøren: 

Female bonding
Av Ellen Stokland
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– Likestillingssenteret skal bli enda bedre til å inkludere inn-
vandrere som en naturlig del av vårt daglige arbeid, lovet norsk-
malayiske Long Litt Woon da hun tiltrådte som likestillings-
direktør 1. desember 2003.

M iRA-Senterets leder, Fakhra Salimi, savner prioritering av mino-
ritetskvinnenes rettigheter og lurer på om ikke den kvinne-
politiske debatten rett og slett har avgått med døden. I sommer

tok hun seg en tur innom Long Litt Woons kontor for en diskusjon om
muligheter og utfordringer for likestillingskampen sett i et minoritets-
kvinnerperspektiv. MiRA-Magasinet var flue på veggen.

Long Litt Woon har vært direktør for Likestillingssenteret i et drøyt
halvår når Fakhra Salimi kommer på besøk. Senteret er inne i en usikker
periode, det er lagt frem et regjeringsforslag om sammenslåing av Likestil-
lingssenteret, Likestillingsombudet og Senter mot etnisk diskriminering
(SMED) til et felles ombud mot diskriminering. Likestillingssenteret med
Long Litt Woon i spissen er motstandere av forslaget, fordi det blander
sammen den uavhengige pådriverrollen Likestillingssenteret har i dag og
rollen som håndhever av likestillingsloven som tilligger et ombud. Long
mener sammenslåingen derfor vil svekke likestillingsarbeidet og gjøre det
«snillere».

Salimi er av den motsatte oppfatning. Hun mener et felles organ vil
styrke likestillingsarbeidet ved at det plasserer ansvaret for alt arbeid mot
diskriminering på ett sted. Dermed kan ingen vri seg unna ansvaret for
minoritetskvinners rettigheter.

Forholdet mellom kjønn og etnisitet
– Minoritetskvinner er blitt ekskludert i likestillingsarbeidet i Norge, de
er blitt en kasteball mellom Senter mot etnisk diskriminering (SMED) og
Likestillingssenteret. Ingen tar ansvar for marginaliseringen av dem, de
faller mellom to stoler, slår MiRA-lederen fast.

– For minoritetskvinner handler det ikke bare om kjønn, men også
om rasediskriminering. Derfor må likestillingsbegrepet utvides til å
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inkludere koblingen mellom kjønn og rasisme, det mener jeg et felles
ombud vil være bedre rustet til å gjøre. Mitt spørsmål til deg er derfor:
Hvordan forholder Likestillingssenteret seg til forholdet mellom kjønn og
etnisitet?

Long Litt Woon tenker seg om og svarer: – Både innvandrermenn og
innvandrerkvinner kan bli utsatt for slik dobbel diskriminering. Det er et
problem vi ønsker å fokusere mer på. Det kan vi gjøre i dag, vi trenger
ingen sammenslåing for å få det til.

Likestillingsdirektøren synes i stedet det kunne være en idé om SMED
og Likestillingssenteret flyttet inn under samme tak slik at det blir lettere å
samarbeide.

– Det meste som gjøres på innvandrere omhandler kvinner. Men vi
har også utfordret fordommene mot innvandrermenn. De fremstilles ofte
som monstre som undertrykker sine kvinner, det er også en form for
diskriminering.

Salimi nikker anerkjennende, hun vil vite mer om hva Likestillings-
senteret gjør for å fremme likestilling for minoritetskvinner.

Treårsregelen
– Mye handler om vold, fordi innvandrerkvinner er uforholdsmessig høyt
representert ved krisesentrene, forklarer Long. – Det pågår nå et felles

Likestillingsdirektør Long Litt Woon og Fakhra Salimi. Foto: MiRA-Senteret
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nordisk forskningsprosjekt for å finne årsaker til dette. Et annet prosjekt
har fokusert på disse mennene som «importerer» utenlandske kvinner til
bruk og kast.

– Det er viktig, skyter Salimi inn. – Tar dere opp treårsregelen?
Treårsregelen innebærer at et ekteskap må ha vart i tre år før den

utenlandske partneren kan skilles uten å miste sin oppholdstillatelse. Det
rammer «importbruder» og andre voldsutsatte kvinner særlig hardt.

– Det er jo nettopp denne rasistiske og kjønnsdiskriminerende loven
som gjør at menn kan importere kvinner og siden kvitte seg med dem.
MiRA-Senteret har hele tiden arbeidet for at treårsregelen fjernes. Hva
mener Likestillingssenteret?

Long Litt Woon trekker på skuldrene: – Jeg kan ikke se noe annet enn
at MiRA-Senteret og vi må være enige om dette.

– Så da ville Likestillingssenteret samarbeide med oss for å legge
frem felles forslag til staten om at treårsregelen må fjernes, spør Salimi.
Long nikker. – Dette er jo nettopp en sak vi bør samarbeide om,
svarer hun.

Normalisering/pensjonsreform
Likestillingsdirektøren er opptatt av både innvandrerkvinner og
innvandrermenn, og hun sier hun ønsker å «normalisere» arbeidet med
minoritetene.

– I dag er det mest fokus på de mer ekstreme enkeltsakene. Spørsmål
som angår alle blir ikke diskutert. En viktig sak for oss er forslaget til ny
pensjonsordning. Den svekker kvinners pensjonsrettigheter.

– Minoritetene kommer dårligst ut i forhold til pensjon, skyter Salimi
inn. Long er enig:

– Slike spørsmål mener jeg er viktig.
Et fokus på konsekvensene av pensjons-
reformen for innvandrere, vil samtidig
være med på å normalisere debatten.
Fordi det dreier seg om hverdagslige
problemstillinger med konsekvenser for
etnisk likestilling.

Arbeidet med pensjonsreformen er ikke ferdig, og det er komplisert.
Likestillingssenteret har hatt en rekke lunsjseminarer med fagfolk bare for
å forstå hva reformforslaget innebærer.

– Vi kan ta dette arbeidet et skritt videre ved å ta opp minoritetene
og vise at det er en kobling mellom kjønn og etnisitet. Også her kan vi

Det meste som gjøres på innvandrere
omhandler kvinner. Men vi har også

utfordret fordommene mot innvandrer-
menn. De fremstilles ofte som monstre
som undertrykker sine kvinner, det er

også en form for diskriminering.
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samarbeide, for eksempel ved at vi inviterer til en faglunsj med fokus på
pensjon og etniske minoriteter ut fra et likestillingsperspektiv.Til slike
arrangementer kommer politikere og fagfolk, og ofte får vi medie-
dekning. Jeg synes det ville være et godt bidrag til debatten. Er dette noe
dere på MiRA-Senteret kunne være interessert i? spør Long.

Fakhra Salimi er enig: – Ja, MiRA-Senteret har jo allerede oversendt
en høringsuttalelse om den nye pensjonsordningen og konsekvensene for
minoritetene.Vi har lite ressurser, men vi er pådrivere i den politiske
debatten. Dere har midler til å konkretisere og finne ut av forhold. Når
dere legger frem tall som reflekterer den virkeligheten vi opplever, kan vi
sammen fremme den politiske debatten om viktige spørsmål som angår
likestilling for minoritetskvinner.

E-postmoderne kvinnebevegelser
Salimi synes det hører til sjeldenhetene at kvinnepolitiske spørsmål blir
debattert. – Finnes det en norsk kvinnebevegelse i dag? spør hun retorisk.

– Ja, svarer likestillingsdirektøren. – Men den har forandret seg mye
siden vi begynte på 70-tallet. Det er ikke noen bevegelse i den forstand at
halve befolkningen går på gata og demonstrerer, det er ikke den slags
bevegelse. Jeg tror nok mye ungdom synes at å gå i tog det var noe
mødrene eller bestemødrene gjorde, det er ikke noe for dem. Det er
heller ikke riktig å si at vi har én kvinnebevegelse, det er mange små, og
det finnes ingen formell organisering eller felles parole. Dagens unge
kvinner er postmoderne, de sender e-post. Men debatten er der, ikke
minst i e-post-miljøet «female bonding».

– Hva snakker de om? Hva er viktige kvinnepolitiske spørsmål for
dagens unge kvinner, vil Salimi vite.

– Det er mye forskjellig, men et gjennomgående tema er myten om
det likestilte Norge og kalddusjen mange unge kvinner får den dagen de
får barn. Da skjønner de plutselig at dette er problematisk. Hvem gjør hva
hjemme, hvem gjør hva ute, hvem ofrer sin karriere og så videre. Det er
en del diskusjon omkring det.

Knebling av minoritetsjenter
– Hva med minoritetsspørsmål, diskuteres det, spør Salimi videre.

– Minoritetsjentene deltar i female bonding, opplyser Long, og fort-
setter. – Et tema de har diskutert er det såkalte Shabana-løftet. Et annet og
langt mer alvorlig diskusjonstema er Human Rights Service (HRS) og
metodene de benytter. Krisesentersekretariatet er nå anmeldt av HRS
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etter at senterlederen Tove Smaadahl offentlig har kritisert organisasjonen
for å ha utnyttet de unge minoritetsjentene som var på flukt fra tvangs-
ekteskap og kjønnslemlestelse.

– De har jo truet med å anmelde oss også, fordi vi sendte bekymrings-
melding til Barne- og familiedepartementet i fjor da vi fikk vite hva som
foregikk, forteller Long, og hun understreker: – Det er viktig at disse
jentene kommer til et sted hvor de kan få hjelp av noen som er kvalifisert
til å hjelpe dem.

Salimi er enig, men ikke fornøyd: – Jeg leste en notis om at det er
igangsatt kronerulling for å dekke advokatutgiftene til Krisesenter-
sekretariatet og jentene. Hvorfor er det ikke satt i gang en «hjernerulling»?
Jeg savner en kvinnepolitisk debatt om dette. Hvordan kan vi få norske
kvinneorganisasjoner til å innse at dette er en viktig sak for kvinne-
bevegelsen? Hvor er Likestillingssenteret?

Long Litt Woon liker spørsmålet. Hun forklarer at det har vært gjort
forsøk på å dra i gang en debatt, uten hell.

– Tove Smaadahl selv er de facto blitt kneblet av anmeldelsen og unngår
å uttale seg. Derfor har vi forsøkt å få andre til å ta opp saken.
Likestillingssenteret har bidratt til dette ved å skrive en kronikk. Men VG
ville ikke trykke den, til tross for at de er den avisen som har skrevet mest
om denne saken.

Likestillingsdirektør Long Litt Woon og Fakhra Salimi. Foto: MiRA-Senteret
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Salimi mener kvinneorganisasjoner burde vært mobilisert og engasjert
i debatten på et prinsipielt kvinnepolitisk nivå.

– Dette handler om likestilling, om minoritetskvinnenes rett til å
snakke ut om sine erfaringer med hjelpeorganisasjoner som HRS. Det
dreier seg om retten til å utøve sin frihet, retten til å nekte å bli utnyttet.
Men politiske argumenter er fraværende, isteden har vi et sterkt fokus på
enkeltindivider. Det er det jeg reagerer på. Hva har skjedd med den
politiske delen av kvinnebevegelsen og likestillingsarven? Det ser ut til at
den politiske debatten i kvinnebevegelsen er nesten død.

Det skriver likestillingsdirektøren under på.

Minoritetskvinnebevegelsen MiRA
Selv tilhører Fakhra Salimi det hun kaller en minoritetskvinnebevegelse
som har eksistert parallelt med kvinnebevegelsen i Norge siden slutten av
70-tallet. Hun lurer på om likestillingsdirektøren har lagt merke til
minoritetskvinnebevegelsen.

– Selvfølgelig har jeg det, sier norsk-malaysieren og smiler. – Og du
har jo vært helt sentral i den, Fakhra. Jeg synes det er helt fantastisk at vi
har hatt MiRA-Senteret. Dere er en veldig nødvendig stemme og har
opparbeidet dere en posisjon i mediedebatten. I de intervjuene jeg ga da
jeg begynte i denne jobben, sa jeg at vi må slutte å se på innvandrer-
kvinner som stakkarslige ofre for sin kultur og religion. Det er fore-
stillinger også tradisjonelle norske likestillingsforkjempere har hatt. De skal
liksom redde folk som deg og meg fra våre kulturer og vår religion.
Men det skal vi ikke ha noen ting av. Så der er vi på linje.

– Hva med MiRA-Magasinet? Det er ti år i år, har det livets rett?
Spørsmålet fra MiRA-lederen og -redaktøren er mildt sagt retorisk.
– Det finnes ingen andre medier som likner det, derfor tror jeg det er

en plass til det. Og jeg tror det er viktig at det fortsetter å være der. Ikke
minst fordi det er innvandrerkvinner selv som snakker, det er ikke andre
som snakker for dem. Det er veldig viktig, svarer likestillingsdirektøren.



Rasisme og etnisk diskriminering
skaper følelser av giftig skam

Av Fakhra Salimi
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I denne artikkelen tar Fakhra Salimi opp temaet skam i
psykologiske termer.Artikkelen forklarer hvordan diskrimine-
ring og rasisme i den norske hverdagen kan gi en psykisk og
følelsesmessig opplevelse av skam blant etniske minoriteter. Den
gir også innblikk i psykologisk forskning på skam.

F enomenet skam og hvordan det påvirker vår indre utvikling er et
sammensatt tema. En rekke nye studier har poengtert det faktum at i
psykoterapeutiske relasjoner har ikke betydningen av skam blitt vist

nok oppmerksomhet. Det er enda mindre fokus på erfaringen av rasisme
som en viktig faktor i opplevelsen av giftig skam hos etniske minoriteter.

Denne trenden er i endring, og mange innenfor psykologien fokuserer
nå på fenomenet skam som en tilstedeværende og sterk følelse som kan
skape alvorlige problemer med selvutviklingen hvis den ikke blir behand-
let. Ettersom det norske samfunnet blir mer og mer mangfoldig i forhold
til rase, kultur og etnisitet, blir behovet for å se på de ulike kildene til
skam, og behandle dem psykoterapeutisk, essensielt.

Det finnes store mengder forskning som analyserer påvirkningen av
skam på våre liv. Skam blir sett på fra ulike teoretiske perspektiver. I denne
artikkelen er det ikke mulig å drøfte alle tilnærmingene. Denne artikkelen
vil fokusere på temaet innenfor erfaringen av rasisme som en skamfull
opplevelse, og hvordan dette er med på å forme minoriteters selvfølelse
innenfor en gitt sosial kontekst. Begrepet rasisme representerer et komp-
lekst bilde av teoretiske verdier. I denne artikkelen begrenser jeg begrepet
til betydningen av en opplevelse av alvorlig diskriminering av etniske
minoriteter som «ikke bare er smertefull og stressende i den umiddelbare
situasjonen og rett etterpå, men som også har en kumulativ effekt på
spesifikke individer, deres familier og deres nærmiljø».1

Skam
Skam blir beskrevet av mange som et ikke-håndgripelig fenomen. Sam-
tidig er det kjent som et universelt fenomen som krysser de kulturelle og
kjønnsmessige grensene. I følge forsker og psykolog Erik Erikson er
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følelsen av skam en del av det andre stadiet i et barns utvikling.Han
beskriver det første som stadiet der barnet trenger å etablere en følelse av
basistillit. Straks dette er etablert er barnet i en posisjon der det kan utvikle
skam, som enten kan være sunn eller giftig.2 Den amerikanske psykologen
John Bradshaw beskriver sunn skam som «en følelse som signaliserer våre
grenser. Som alle følelser er sunn skam en energiutløsning.Det er en del av
alle menneskers personlige styrke.Det gir oss mulighet til å kjenne vår
begrensning, og slik bruke vår energi mer effektivt».3 Giftig skam oppleves
i følge Bradshaw som en alltid tilstedeværende følelse av å være utilstrekke-
lig eller hemmet som menneske. «Giftig skam er ikke lenger en følelse som
signaliserer vår begrensning,men en væremåte, en basisidentitet».4 Følelsen
av skam oppstår i relasjon til viktige og nære forhold,men kan senere bli
rettet innover mot individets eget selvbilde. Slik spiller følelsen av skam en

Fnitter. Illustrasjon: Everlyn Nicodemus
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viktig rolle i utviklingen av vår identitet. I følge Erik Erikson er identitet
en indre følelse av likhet og gjenkjennelse, som støttes av speilbildet i
øynene til minst en bedre halvdel.Hvis dette speilbildet blir skadet innen-
for en betydningsfull relasjon, vil det skape giftig skam inni oss.Vår iden-
titet er den vitale følelsen av hvem vi er som individer.Hvis skam blir
rettet innover over lengre tid kan det forstyrre vår utvikling og etterlate oss
med en følelse av nakenhet, overmannet som menneske og uutholdelig
alene.

I følge flere fagfolk påvirker skam ikke bare vår identitet, vår person-
lighet eller mellommenneskelige forhold, men den har også stor betyd-
ning for forholdene mellom minoritetsgrupper, utvikling av minoritets-
identiteter, nasjonalitetstilhørighet og internasjonale relasjoner. «Følelsen
av underlegenhet, utstøtelse og tilsidesettelse som medlemmer av visse
minoritetsgrupper opplever er et direkte produkt av påvirkningen skam
har når den er satt sammen til antipati for opplevde forskjeller,» sier
Kaufmann and Gershen.5

Rasisme som en skamfull opplevelse
Som tidligere nevnt oppstår skam gjennom viktige mellommenneskelige
relasjoner. Disse opererer i en spesifikk kulturell kontekst. Denne kultur-
elle konteksten skaper blant annet settinger hvor meninger, verdier og
tabuer blir formidlet. Kultur skaper også broer mellom mennesker, og
binder dem sammen på en bestemt måte som gjør at de føler tilhørighet
til hverandre. Å tilhøre en etnisk minoritet innenfor en kultur som
undervurderer forskjeller, og som domineres av bestemte verdier som
fremmes som norm i samfunnet, kan føre til utvikling av giftig skam i
individene. Hvis personen i tillegg i sin barndom har opplevd skam innen
sine betydningsfulle mellommenneskelige relasjoner, kan dette utløse eller
styrke den allerede innadrettede skammen. Bradshaw hevder at bilder som
oppstår gjennom skamfulle opplevelser over tid blir lagret i et menneskes
minnebank, hvor det former en collage av skamfulle minner. Han under-
streker at det kreves veldig lite for å utløse disse collagene – et ord, et
ansiktsuttrykk eller en situasjon kan utløse skammen. Slik kan rasistiske
erfaringer både skape skam og utløse en collage av tidligere skamfulle
minner.

Det er viktig å sette ord på og beskrive opplevelsene av skam, så vel
som å kartlegge og kategorisere de skamfulle erfaringene. Erfart rasisme
som skaper skam hos et individ har lenge vært et tabu i Norge. I mange
tilfeller blir temaet så sensitivt at både de som opplever det og andre rundt
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dem unngår å snakke om det. Det er viktig å understreke at våre opp-
levelser filtreres gjennom å sette navn på dem og beskrive dem både for
oss selv og for andre. Når rasistiske erfaringer og opplevelse av rasisme blir
undertrykket og nektet en følelsesmessig reaksjon kan det skape psykiske
problemer hos enkelte individer. I de fleste tilfellene hvor rasistisk diskri-
minering finner sted uten å bli riktig identifisert fører dette ofte til at
hendelsen blir lagret på feil sted i en persons minne. Det kan derfor ta
lengre tid å få den fram igjen for å kunne forstå og utforske dens påvirk-
ning på livet til etniske minoriteter. Opplevelser av rasisme må drøftes i
dens rette perspektiv, fordi hvis de skamfulle opplevelsene ikke identifise-
res med sitt virkelige navn, kan de skape en følelse både hos barn og

voksne av at det er noe galt med dem selv,
når det egentlige problemet ligger i sam-
funnet de lever i.

Både barn og voksne med minoritets-
bakgrunn kan oppleve rasisme og rasistisk
diskriminering til daglig. Hverdagsrasisme
er ofte bagatellisert og virkninger av den
er ofte underminert av flertallet rundt oss.
Men når barn utsettes for rasistisk mob-

bing og blir skammet pga hudfarge kan det ofte få alvorlige konsekvenser.
Jeg vil gjerne illustrere dette med et eksempel fra min egen hverdag. Den
treårige datteren til en venn av meg kom en dag hjem fra barnehagen og
insisterte på å vaske seg med såpe i nesten en time. Dette gjentok seg flere
dager på rad, og det lille barnet begynte også å skrape seg i huden mens
hun vasket seg. Min venn ble bekymret og forsøkte å spørre datteren sin
hva som var i veien. Først ville hun ikke snakke om det, men til slutt for-
talte jenta at hun forsøkte å vaske vekk skitten fra kroppen sin. Det viste
seg at barna i barnehagen hadde fortalt henne gjentatte ganger at hun var
skitten fordi hun hadde mørk hud. Familien tok kontakt med barnehagen
for å få slutt på den rasistiske mobbingen. I begynnelsen ville ikke styreren
erkjenne at mobbingen hadde noe med rasisme å gjøre, og forsøkte å gi
inntrykk av at foreldrene overdrev. Styreren mistrodde foreldrene og for-
søkte altså å undergrave deres observasjon av barnets oppførsel. Selv om
foreldrene hadde satt ord på mobbingen som skjedde på grunn av barnets
hudfarge ville ikke ledelsen i barnehagen drøfte problemstillingen i den
riktige konteksten. De voksne i barnehagen som ikke reagerte på mob-
bingen var noen jenta var glad i, og hun kunne derfor ikke tro annet enn
at det var henne selv det var noe galt med. Barnet tok på seg skylden for

Vår identitet er den vitale følelsen
av hvem vi er som individer. Hvis skam
blir rettet innover over lengre tid kan
det forstyrre vår utvikling og etterlate

oss med en følelse av nakenhet, 
overmannet som menneske og 

uutholdelig alene.
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den skamfulle opplevelsen og gjennom å prøve å fjerne sin mørke hud
forsøkte hun å hindre at hun skulle bli utsatt for dette igjen.

Å sette navn på rasistiske handlinger er viktig for å unngå at de blir til-
dekket, misoppfattet eller feilplassert i hukommelsen. I følge mange fag-
folk er barnehager og klasserom potensielt farlige steder hvor barn kan bli
utsatt for traumer som leder til skam og skyldfølelse. Det finnes mange
eksempler på at tilfeller som det nevnt ovenfor ofte skjer i skolene, og
ikke bare i hjemmet.Voksne, spesielt lærere, har en enorm makt til å skape
skyldfølelse og skam hos barn. I noen tilfeller skjer det kanskje ubevisst.
Denne typen skamfulle opplevelser kan hemme barnet, noen ganger livet
ut. Foreldre av barn med minoritetsbakgrunn må ofte selv ta på seg å lære
opp voksne som arbeider med barn for å unngå at deres barn blir utsatt
for opplevelser som skaper giftig skam fordi hudfargen deres er mørk.

Hos voksne innvandrere eller flyktninger kan skammen bli utløst ved å
bli utsatt for rasistiske handlinger, diskriminering eller få skjellsord kastet
etter seg. De kan føle at de blir nektet sin identitet, sin individualitet og
hele sin bakgrunn og kultur. Dette kan gi en følelse av å være utilstrekke-
lig, mislykket og av ikke å høre hjemme.

Skammen innfor terapien
Gjennom mitt arbeid med minoritetsjenter og kvinner med minoritets-
bakgrunn som har oppsøkt psykologer her i Norge har jeg også erfart at
mange terapeuter mangler kompetanse på å behandle klienter med mino-
ritetsbakgrunn. I en del tilfeller kan det
som skulle ha vært en terapeutisk relasjon,
faktisk skape følelse av skam hos klienten
fordi vedkommende tilhører en annen
kultur. En ung jente som var i en person-
lig krise ønsket ikke å gå til psykolog fordi
hun hadde hatt en negativ opplevelse med
psykolog tidligere. Hun fortalte meg at
psykologen hun hadde gått til ikke ville se
på henne som et individ med spesifikke problemer. I den første timen
med psykologen opplevde hun at psykologen bare så på henne som
representant for sin egen etniske gruppe. Psykologen fortalte at hun
skjønte hvor vanskelig det måtte være å tilhøre en kvinneundertrykkende
kultur, og samtidig bo i et samfunn som Norge. «Dere unge jenter er
veldig modige – fortsett kampen», var det hun fikk høre. Psykologen
underminerte jentas egen individuelle personlighet. Det at hun la all vekt

Hverdagsrasisme er ofte bagatellisert
og virkninger av den er ofte under-

minert av flertallet rundt oss. Men når
barn utsettes for rasistisk mobbing og

blir skammet pga hudfarge kan det ofte
få alvorlige konsekvenser.
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på jentas kulturelle bakgrunn gjorde at jenta fikk vanskeligheter med å
åpne seg i forhold til sine psykiske problemer. Ifølge jenta tilbrakte hun
hele timen med å forsvare sin kulturelle bakgrunn, siden hun oppfattet at
noe av hennes personlige identitet ble sett ned på.

Det er viktig å forstå en klients kulturelle bakgrunn, og i et flerkultur-
elt samfunn bør psykologer og terapeuter ha kompetanse til å kunne svare
på spesielle behov hos en klient. Dette er naturligvis ikke mulig hvis
klienten ikke blir behandlet som individ, men kun som et produkt av sin
kultur.Vi lever i et samfunn som er i forandring og våre familier, jevn-
aldrende, etniske og religiøse grupper, spiller alle en viktig rolle for vår
personlige utvikling. Som individer ønsker vi ofte å identifisere oss både
med våre foreldre, venner, vår egen etniske eller religiøse gruppe, vårt
eget kjønn og med samfunnet som helhet for å få en opplevelse av sam-
hold og trygghet. En positiv tilknytning til andre er vesentlig for å utvikle
en følelse av tilhørighet. Rasistiske opplevelser får et menneske til å føle
seg utenforstående. Rasisme og fordommer mot etniske minoriteter
skaper ofte negative følelser som forgifter selvtilliten og troen på seg selv.
For å utvikle en sterk personlig identitet som også innehar et mangfold av
tilhørigheter, er det viktig å konfrontere negative kulturelle bilder av
minoriteter i det norske samfunnet. Det er også viktig å gi terapeutiske
tilbud hvor mennesker med minoritetsbakgrunn gis rom til å føle seg som
individer, og hvor de står fritt til å jobbe med selvutvikling uten å måtte
forsvare eller være skamfulle over sin kulturelle bakgrunn.
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«Hvithet» bak skam og
nedvurdering Av Turid Heiberg
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Rasisme og diskriminering kan ha store konsekvenser for
individets følelse av skam.Artikkelen er basert på forfatterens
egen rapport Exploring Shame and Creative Adjustment in a Multicul-
tural Society, som omhandler skam i relasjon til minoritetskvin-
ners levevilkår i Norge.Turid Heiberg er utdannet statsviter.

Skam og ære betraktes ofte som en bestanddel i tradisjonelle kulturer
og som en årsak til tvangsekteskap, æresdrap, omskjæring og nor-
mer om det å bære skaut. Men skam er også av betydning i samfun-

net generelt. Skam spiller for eksempel en avgjørende rolle for trivselen til
minoriteter i Norge, fordi «hvite» normer, synlige og usynlige, utgjør et
grunnlag for en konstant nedvurdering av dem av majoritetssamfunnet.

Ni kvinner med bakgrunn fra Afrika,Asia, Sør Amerika og Europa
forteller i en nylig utgitt undersøkelse at de ikke fullt ut får bidra med sin
mangfoldige kompetanse i det norske samfunnet.Kvinnene peker på at det
er deres hudfarge og såkalte fremmede kulturbakgrunn som utgjør basis for
avvisningen.De føler seg sterkt skammet ved konstant å bli vurdert og
måtte forklare seg selv, sin bakgrunn og verdier til representanter fra majori-
tetssamfunnet.Uansett hvor lenge de har bodd i landet,noen er til og med
født og vokst opp her, så blir de vurdert og behandlet annerledes enn den
hvite befolkningen.Rasisme er således et viktig element bak skammingen.

«Hele tiden møter vi en mur av fordømmelse,man er mindre dyktig, flink,min-
dre intelligent,mindre av alt.Du må bevise at du kan.Det tar tid og masse krefter.» 

Kvinnene føler seg slik avvist, skammet og nedvurdert og de er forsik-
tige i møte med hvite mennesker, som lett bruker språket som en subtil
ventil for sin bedømming.Alle, selv de som snakker perfekt norsk og har
høy utdanning, erfarer at de ofte blir minnet om sin annerledeshet og kor-
rigert ved de minste språklige feil. Flere av kvinnene hadde opplevd skam i
sitt familiemiljø,men de følte skammingen fra hvite mennesker som over-
veldende og som en fundamental kritikk av deres verdi og eksistens. Som
et resultat av dette følte de seg ensomme,deprimerte og urolige.Alle kvin-
nene understreket at skam har blitt en bakgrunn for deres liv i Norge.

Spontaniteten har derfor blitt redusert, og for å tilpasse seg har de blitt
sterke og tøffe og arbeidet hardt for å lære spillereglene og forsvare seg
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mot angrep på sin integritet. Noen har også søkt hjelp i terapi, men har
vært skuffet over terapeutens manglende evne til å forstå deres levebeting-
elser i Norge og til å se deres styrke og ressurser.

«Du tar bort det som egentlig er deg for å greie å være i det samfunnet du lever
i, og det er veldig voldsomt egentlig å skjønne at en veldig stor del av livet er tatt
vekk fra deg.»

Kvinnene føler ikke at de blir sett på som likeverdige individer, som
bidrar til det beste for alle. Hvite menneskers deltakelse blir feiret, mens
deres bidrag usynliggjøres og til og med forminskes. Det kan virke som
om at tilstedeværelsen av og forminskingen av verdien til svarte og etniske
minoriteter i Norge, er en måte hvorpå hvite mennesker kan framheve
seg selv. Denne undersøkelsen viser til et samfunn som forhindrer integra-
sjon og at det ikke bare dreier seg om kulturelle grupper som henger fast i
tradisjonell adferd. Å bare se på disse kulturelle uttrykkene som mange
norske forskere, politikere, media og terapeuter tenderer til å gjøre, er å
studere bare en av mange forhold ved etniske minoriteters liv i Norge.

Alle kvinnene innser naturligvis at det er problemer og utfordringer
ved å bo i et multikulturelt samfunn, og særlig hvis majoritetskulturen er
vesentlig forskjellig fra deres familiemiljø med hensyn til verdier og leve-
måter. En uttrykte det på denne måten da hun for første gang reiste fra
familien og bodde i en studentby: «Jeg følte at jeg ikke var som alle andre.
Noe måtte være galt med meg siden jeg ikke klarte å takle de ting som
var helt naturlig for dem». Denne kvinnen refererer til bruk av alkohol,
minimal påkledning og forhold til gutter. En annen kvinne med flykt-
ningbakgrunn som kom til Norge, sa det slik: «Jeg visste det kom til å bli
vanskelig, men aldri så vanskelig som det viste seg å bli».

Begge disse kvinnene fortalte imidlertid også om skammende og rasis-
tiske episoder. Kvinnen med flyktningbakgrunn hadde for eksempel rett
etter ankomst begynt på en folkehøgskole, hvor hun en dag ble kalt inn til
rektor. Rektor fortalte henne da hvordan hun skulle dusje, hva hun burde
spise og hva hun ikke skulle spise for å forhindre lukt. Kvinnen fikk sjokk
og etter dette dusjet hun flere ganger om dagen, vasket stadig klærne,
kjøpte nye klær og brukte europeisk parfyme. Likevel fortsatte både rek-
tor og elever å hevde at hun luktet. «Da skjønte jeg at det er mentalt. Det
er ikke lukt som plager dem, for uansett hva slags type klær jeg bruker så
har jeg dårlig lukt for dem».

«Jeg har flyktet fra krig, men likevel tenker jeg at det hadde vært bedre å være i
fengsel og torturert der i og med at jeg ville hva kjempet for hva jeg trodde på. Her
er jeg i en fengselslignede situasjon og blir plaget, men jeg vet ikke hvorfor.»
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Kvinnene hadde ofte inntrykk av at de skulle være takknemlige for at
de fikk bo i Norge og eventuelt fikk beskyttelse fra krig. Flere opplevde
nedsettende bemerkninger fra andre barn og voksne, og påfallende mange
forteller også om lærere og voksnes angrep og unnfallenhet da de var
barn. I ett tilfelle hvor flere av elevene hadde gjort noe galt, ble klassens
ene flyktningjente plukket ut som syndebukk av læreren: «Og du, du som
er fra en flyktningfamilie, hvordan kan du gjøre dette? Tenker du ikke på
hvordan nordmenn har reddet dere?». Denne jenta ble til stadighet gjort
til syndebukk for andres ugagn.

Religion blir brukt mot kvinnene, også da de var barn og unge. Om
de for eksempel har en jødisk, hinduistisk eller muslimsk bakgrunn står de
lagelig til for hugg. Én husker hva som skjedde da hun begynte i grunn-
skolen. Læreren snakket om kristendom, hedninger, straff og belønning.
Så ser han plutselig direkte på henne og sier: «Jeg må snakke med deg i
pausen». Jenta følte seg stigmatisert og enda mer da læreren fortalte henne
at han måtte fortelle om alt dette, fordi kristendom var den rette tro!

Hun ble totalt overrumplet og klarte ikke å svare tilbake. De andre
kvinnene fortalte om lignende episoder hvor de ikke hadde klart å
reagere fort nok og å svare, når de slik ble satt ut av spill. Følelsen av ikke å
klare å svare tilbake og uttrykke ens uenighet, smerte og sinne har forfulgt
mange. Likevel rapporterer kvinnene hvordan de med tiden har blitt
bedre og bedre til å si i fra og til å velge hvilke utsagn som bør kommen-
teres. Men det svir, som når tenåringsdatteren til en av kvinnene med
spansk bakgrunn ønsket å begynne på skolen på klassetrinnet tilsvarende
hennes egen alder, og rektor uttaler: «Det er ikke MULIG!». Moren klarte
omsider å få henne inn på riktig klassetrinn og hun er i dag en av de beste
elevene, men rektors ord er vanskelig å glemme.

Kvinnene har også fått slengt etter seg ord og setninger som: «Svart-
ing», «Det er for jævlig at de ikke klarte å drepe din far, jeg skulle ønske
at ingen av dere levde.Vi vil ikke ha slike griser i Norge» og «Hvorfor er
du i denne køen og tar opp plass, hvorfor i helvete drar du ikke tilbake til
ditt land?». Kvinnene føler seg karakterisert som løgnere, kriminelle og
assosieres med rotter og mus, som griser, som skitne og luktende og som
urene og horer. De blir stereotypisert som en typisk pakistaner, en ikke
typisk pakistaner, som en «hula-hula» afrikaner, som reaksjonær jøde, som
en rigid tyrker og som en kvinne fra macho Latin Amerika.

«Jeg kan forandre meg, men fargen kan du aldri tilpasse.»
Det hevdes at en viktig trigger for å føle skam er når en person føler

seg behandlet som et objekt og ikke et subjekt.Dette er den følelsen kvin-
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nene sitter igjen med når de ikke blir sett på som enkeltindivider og kun
som representanter for en kulturell gruppe.De føler seg ytterligere margi-
nalisert når majoritetssamfunnet også definerer og vurderer denne grup-
pens kulturelle bakgrunnen uten å konsultere personen eller gruppen selv.

Skam blir ofte innen psykologien definert som en følelse av å være
uperfekt, inkompetent, ikke god nok, uelsket og en person som ikke for-
tjener å bli elsket verken av en selv eller av andre. Skam er en grunnleg-
gende følelse som menneskene har mer eller mindre av. Noen personer
føler seg helt invadert av skammen, men skam kan også være en positiv
følelse som et element i samvittigheten. Skamming kan brukes som et
redskap for makt av en person mot en annen, og av en gruppe i et sam-
funn mot de andre gruppene. Skam er tilstede i både moderne og tradi-
sjonelle samfunn og begge former kan eksistere i en kultur på samme tid.
Tradisjonell skam dreier seg om å gjøre for mye ut av seg selv i forhold til
en norm og overskride denne. Med moderne skam tenker man mer på
skammen ved ikke å gjøre nok ut av seg selv og ikke å leve opp til idealet
om å være en unik og suksessrik person. Jo mer våre liv spiller seg ut i
offentlighetens lys, desto mer blir en person sårbar for skamming.

I undersøkelsen beskrev kvinnene hvordan skammen stikker seg fram
fra alle kanter i Norge. Skammingen skjer gjennom hverdagslige episoder
og når kvinnenes bakgrunn brukes for påstander om deres tilknytning til
terrorisme, demoniserte muslimer som Bin Laden og mot en jøde som

Inför livet. Illustrasjon: Everlyn Nicodemus
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automatisk blir sett på som en forsvarer av Sharons politikk mot palesti-
nerne. Det er bokstavelig talt ingen annen måte å unnslippe denne for-
men for skamming på uten å søke tilflukt i egen leilighet, undertrykke
skamfølelsen eller finne andre kreative tilpasninger for å skape seg et liv.
Kvinnene snakker med ulik intensitet om hvordan skammingen er «alt-
omfattende», «så dyp at jeg ikke våger å kjenne på den», «smerter for
mye», «innskrenker meg og mitt mangfold», «så sterk at den utsletter meg»
og «gjør det skamfullt å være meg». Skammingen blir beskrevet som å
befinne seg i en mørk tunnel og omgitt av tåke.

«Det er et enormt press på at du er annerledes og du kommer ikke utenom
spørsmålet om hva er det med meg? Du tar inn de inntrykk du får fra andre. Det
er uunngåelig.»

Utgangspunktet for denne undersøkelsen var mine egne reaksjoner på
hvordan skam og ære blir tillagt noen minoritetskulturer, som en forståel-
sesform for alt det majoritetssamfunnet synes disse gjør av mindre positiv
art. Skam og ære påstås å være bakgrunnen blant annet for tvangsekteskap,
æresdrap og kvinneundertrykking. Siden skam (og ære) har vært en
vesentlig faktor i mitt oppvekstmiljø og så langt jeg kan bedømme i sam-
funnet generelt, bestemte jeg meg for å undersøke hvordan noen minori-
tetskvinner selv forstår skam og skammens vilkår i Norge. I den kontekst
ble det også viktig å undersøke hvordan jeg selv forstår min kulturelle bak-
grunn og «hvithet», for slik å kunne reagere og respondere på kvinnenes
opplevelser.Etter min mening er det en måte å skape en reell dialog på.

Faglitteraturen viser til hvor mye makt det gir å være hvit og til den
selvfølgelige posisjonen å kunne mene noe og å kunne uttale seg. R. Dyer
hevder for eksempel at hvite mennesker kan kreve autoritet for hva de
sier uten å anerkjenne at mye av tiden så snakker de bare for hvithet, og at
de dermed usynliggjør den moderne verdens inndeling i rase, kultur og
opprinnelse. Kultur/opprinnelse er ikke den eneste faktoren, men den er
alltid en faktor i «Myriaden av minutiøse beslutninger i verden som hele
tiden er informert av vurderinger om menneskers kapasitet og verdi, vur-
deringer av hvordan de ser ut, hvor de kommer fra, hvordan de snakker,
til og med hva de spiser». Så lenge rase/kultur/opprinnelse er noe som
bare anvendes om ikke-hvite mennesker, så lenge vil «hvit(e)» fungere
som en menneskelig norm: «Det finnes ikke en mer mektig posisjon enn
«bare» å være menneskelig. Hvite mennesker snakker på vegne av men-
neskeheten, rasedefinerte mennesker kan bare snakke på vegne av sin
gruppe» (R. Dyer 1997 White. Routledge, London).

Å anerkjenne sin posisjon som hvit i dette hierarkiet kan være smerte-
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fullt også for folk som oppfatter seg som liberale. Det er utålelig for
mange hvite å innse at de har en god jobb, kan lage forskning, ha en god
pensjon og et behagelig sted å bo og å få god hjelp på skolen eller på
sykehuset på grunn av deres hudfarge og ikke bare på grunn av det
underbare mennesket de vil like å tro at de er.

«Hvite mennesker erkjenner sjelden at deres privilegier fungerer som en usynlig
ryggsekk med spesiallaget proviant, forsikringer, verktøy, kart, guider, kodebøker,
pass, visa, klær, kompass, nødutstyr og åpne sjekker.»

Kvinnene i undersøkelsen gir et sterkt inntrykk av hvordan det kan
føles å leve og bo i Norge. Og til tross for at jeg har jobbet lenge med
minoriteters menneskerettigheter, ble jeg overrasket over hvor mye jeg
hadde undervurdert av rasismens mangfoldige virkninger. Jeg forstod også
hvordan jeg og andre hvite ofte ser bort fra maktgrunnlaget bak vår
«hvithet». En hvithet som det er like viktig å være oppmerksom på, som å
studere ulike minoritetsgruppers levemåter. Uten en slik forståelse er det
lett å tolke minoritetspersoners uttrykk som del av personligheten og som
personlige problemer, istedenfor som relevante observasjoner og reaksjo-
ner på de eksisterende sosiokulturelle forhold.

Når denne sosiokulturelle bakgrunnen er usynlig, så må personen bære
konsekvensene av skammingen alene.Kvinnene uttrykker da også ensom-

het og sinne i forhold til et samfunn
som ikke lytter eller relaterer seg til
deres erfaringer og ønsker om et inklu-
derende samfunn.Deres kreative reak-
sjoner er mangfoldige og heller ikke

disse blir anerkjent av samfunnet. For å endre på denne situasjonen er det
derfor nødvendig å analysere maktrelasjonene i samfunnet basert på rase,
kjønn, kultur og klasse.Majoritetssamfunnet har ikke bare sin makt i for-
hold til et nøytralt flertallsbegrep,men har også konsekvent brukt sin makt
til å definere hvem som utgjør minoritetsgruppene og hvilken tilgang til
samfunnsgodene som disse borgerne skal ha.De enkelte representanter fra
det hvite majoritetssamfunnet kan dermed influere, skamme og kontrol-
lere uten at de må stå til ansvar for dette.Minoritetskvinner er slik ikke
bare utsatt for mer undertrykking enn hvite kvinner, de er i tillegg utsatt
for en annen form for undertrykking basert på rase/kultur/opprinnelse.

Kvinnene i denne undersøkelsen understreker betydningen av de
strukturelle hindringene og den kontinuerlige nedvurderingen av media,
forskere, politikere, politiet og ideologien til den hvite verden. Som en av
dem uttrykker det: «Mennesker fra den «første» verden tror at de er født

Uansett hvor lenge de har bodd i landet,
noen er til og med født og vokst opp her, så
blir de vurdert og behandlet annerledes…
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for å være ved makten». Fakhra Salimi har ved flere anledninger doku-
mentert at minoritetskvinner sjelden får anledning til å kommentere
æresdrap og andre skadelige hendelser. Deres betraktninger om kulturer
som multidimensjonale med komplekse sosiale strukturer som impliserer
mange forskjellige synspunkter og måter å leve på blir som oftest ignorert.
Og istedenfor å bli hørt opplever de at norske «eksperter» snakker om
dem og postulerer deres sannheter.

«Samfunnet åpnet seg ikke for meg, så jeg besluttet å bryte inn i det selv om jeg
snakker gebrokkent norsk!»

Til tross for avvisningen fra samfunnet gjorde kvinnene det de kunne
for å bedre sin situasjon ut fra en vurdering av egen styrke, svakheter og
ønsker og ut fra en vurdering av mulighetene i samfunnet. Kvinnene for-
teller om hvordan de har lært seg spillereglene og tilpasset seg disse, men
at de samtidig har sin individuelle måte å takle nedvurderingen og skam-
mingen på. De fleste har blitt tøffe og noen har gått fra en forsvarsposisjon
til å si i fra, bli sinte og forhandle med de som har makten. Noen har
trukket seg tilbake fra diskusjoner og andre igjen understreket at kjærlig-
heten til menneskeheten var det som holdt dem gående. En uttrykker det
slik: «Jeg prøver å konsentrere mine tanker om hyggelige ting og at jeg er
i stand til å tjene penger til det beste for min familie». En annen sier: «Jeg
føler meg virkelig bra når jeg har suksess i samfunnet. Det er som en seier
og hjelper meg i å lette på trykket av all den skam og byrde som jeg bærer
med meg. Det føles som champagneboblen som kommer opp».

Kvinnenes erfaringer i det norske samfunnet er veldig forskjellige fra
mine. For til tross for at jeg også har blitt skammet og nedvurdert, så har
jeg samtidig blitt oppmuntret til å ta min rettmessige plass i samfunnet.
Møtet, samkvemet og diskusjonene med mennesker med ulik bakgrunn
og levemåter har dessuten bidratt til en vekst av meg som menneske, som
ikke hadde vært mulig bare ved å reise og studere. Da er det sterkt å høre
hvordan kvinnene føler at deres spontanitet og muligheter systematisk har
blitt begrenset i Norge. De føler at deres menneskeverd har blitt redusert.

Hva er da veien videre? Det er selvfølgelig absolutt nødvendig at flere
«hvite» kommer på banen og ikke bare arbeider med rettighetsspørsmål,
men også med å erkjenne hvordan «hvite» premisser, skamming og
rasisme er en bakgrunn for makten til å definere «the good and the bad
guys». I hverdagen er det like viktig å lytte til og ikke bare tolerere mino-
ritetsstemmene. En dialog og heling forutsetter at vi virkelig verdsetter og
aksepterer den unike annerledesheten, kvalitetene og den kreative tilpas-
ningen til hver enkelt.



Tre minoritetskvinner
i politikken

Av Eva Marie Schreiber
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Afshan Rafiq, Saera Khan og Susan Rakhsh er tre kvinner det
står respekt av. Med sine ulike politiske ståsteder og forskjellige
bakgrunner, står de fram som sterke, individualistiske og spen-
nende kvinner. Mens Afshan har foreldre fra Pakistan, og er
høyrepolitiker på Stortinget, er Saera Arbeiderpartipolitiker med
bakgrunn fra Bangladesh. Susan på sin side er fra Iran, og sitter i
bystyret for SV. Med sin inntreden i politikken har de gitt stem-
me til kvinner som ofte oppfattes som usynlige i storsamfunnet,
nemlig minoritetskvinnene. Samtidig er de potensielle forbilder
og idealer for den oppvoksende generasjonen av minoritets-
ungdom.

Å kunne illustrere i praksis at minoritetskvinner ikke kun er hus-
mødre som hovedsakelig sitter hjemme med ansvaret for hjem og
familie, er med på å kunne gi minoritetskvinner en bedre status og

posisjon i minoritetsmiljøene så vel som i majoritetsmiljøet. Unge jenter
og kvinner med minoritetsbakgrunn har de siste årene hevdet seg mer og
mer offentlig og i synlige stillinger og posisjoner, og det er noe vi på
MiRA-Senteret er meget glade for.At det nå begynner å komme flere
inn i politikken er ekstra gledelig. Det er gjennom politikken at man kan
påvirke opinionen og de samfunnsmessige forholdene man lever under,
og det er gjennom politikken at grupper kan synliggjøres for omverd-
enen. Som resultat vil samfunnet vi lever i etter hvert bli nødt til å gi mer
plass til minoritetskvinners mål og meninger. Og selv om ikke alle mino-
ritetskvinner vil si seg enig med Afshan, Saera eller Susan, er det likevel
viktig at de hver for seg representerer det mangfold som eksisterer i
minoritetsmiljøene.

Det er med dette i mente at MiRA-Magasinet nå har valgt å gi et
nærmere bilde av disse tre minoritetskvinnene i politikken. Hvilke hold-
ninger har de i politiske spørsmål som berører minoritetene, og da spesielt
kvinner? Og hvordan stiller de seg i forhold til svart feminisme?

(Intervjuer med Afshan Rafiq, Saera Khan og Susan Rakhsh følger.)
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Afshan Rafiq

«…man satt inne med det bildet at er du innvandrer så skal du
snakke innvandrersak. Og det synes jeg blir helt galt når vi er
født og oppvokst her i dette samfunnet og har en helt annen
tilknytning til det enn hva våre foreldre for eksempel hadde, som
kom hit som innvandrere. Så må det være en selvfølge at også vi
er opptatt av å forme dette samfunnet på våre premisser.» 

MiRA-Magasinet møtte Afshan Rafiq på Stortinget. Etter å ha forsert
sikkerhetstiltakene nede i vestibylen, ble jeg geleidet av Afshan opp til
Stortingsrestauranten. Hun var svært hyggelig og liketil, og etter å ha
hentet oss litt mat, satte vi oss ned for å snakke om livet i politikken som
minoritetskvinne og hennes politiske aspirasjoner og målsetninger.

Hvilke politiske spørsmål er du for tiden opptatt av?
Nå er det faktisk ganske mange, men dersom jeg skal prioritere de

viktigste sakene så må det først og fremst være integreringsspørsmål, og da
spesielt minoritetskvinners situasjon. Det er en del utfordringer mino-
ritetskvinner sliter med, som er helt unike i forhold til andre kvinner:
Likestillingsspørsmålet, det å ha tilgang til arbeidsmarkedet og det å kunne
bruke sin kompetanse i det norske samfunnet.Vi vet jo at veldig mange
minoritetskvinner har uformell kompetanse innenfor helse- og omsorgs-
sektoren, men pga. manglende formell dokumentasjon får de ikke slike
jobber her i Norge.Andre spørsmål jeg er opptatt av er barne- og familie-
politikk og kulturpolitikk. Da tenker jeg i første rekke på utdannelse,
rettigheter og barneomsorg. Når det gjelder kultur, er jeg veldig opptatt
av å få et bredt mangfold i kulturtilbudet. Norge er et flerkulturelt sam-
funn, men dette gjenspeiler seg ikke på kulturområdet. I England, for
eksempel, er det flerkulturelle en integrert del av kulturen. Her er vi i et
ganske tidlig stadium, der vi prøver å skape denne plassen, og det ønsker
jeg å være bidragsyter til. Under kulturelle arrangementer møtes alle på
en positiv måte, både den norske og den flerkulturelle befolkningen. Det
oppstår en plattform hvor man kan utveksle positive erfaringer som gjør
at man får et positivt utgangspunkt å bygge videre på.

Dersom vi går tilbake til helse og omsorgspoenget ditt, hvordan ser du det i for-
hold til eldrepolitikken? For det er jo ikke til å komme utenom at også minoritets-
befolkningen i Norge blir eldre.Hva gjør vi når eldrebølgen inntar minoritetsmiljøene?
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Der har du et veldig godt poeng, for vi vet jo at veldig mange med
minoritetsbakgrunn nå blir eldre, og når den tid kommer at disse skal inn
på gamle- og sykehjem, eller trenger en eller annen form for tilsyn, så har
vi ikke helsepersonell med riktig kompetanse som kan ta seg av dem. Da
nytter det ikke å importere helsepersonell fra Finland, for problemene
forblir like uløste ved det.Vi må heller satse på de ressursene vi allerede
har i landet. Og hva når det blir fremsatt krav om egne gamle- og syke-
hjem for muslimer og andre minoriteter? Der har vi en utfordring som
jeg tror det må jobbes veldig intensivt med.

Tror du nordmenn når de ser og hører deg snakke om for eksempel skatte-,
utdannings-, helse- eller omsorgspolitikk, føler at de i større grad kan relatere seg til
deg som politiker enn dersom du kun hadde stått på barrikadene i innvandrings-
spørsmål? 

Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så følte jeg at det var vanskelig da jeg
begynte i politikken i 1995. Før så var forventningene av en politiker med
innvandrerbakgrunn at han eller hun må snakke om innvandrerspørsmål.
Men med en gang jeg begynte å snakke
om sosialpolitikk, for det var jo det som
ble mitt felt i Oslo bystyre, så var det litt
av en aha opplevelse: Oj! Oj! Er innvan-
drere også opptatt av helse? Og er de også
opptatt av andre spørsmål enn bare spørs-
mål om integrering, diskriminering og
rasisme? Og det var en barriere jeg på en
måte følte at jeg brøt. Men etter hvert
synes jeg det har gått veldig greit, da har
forventningene blitt annerledes.Vi skal selvfølgelig kjempe innvandrernes
sak også, men samtidig er det viktig å vise at vi er en integrert og helhetlig
del av samfunnet. Jeg er av den oppfatning at den gruppetenkningen man
har vært opptatt av siden innvandrerne kom hit, har bidratt til å begrense
integreringspolitikken, for man så aldri individene, bare gruppene. Det er
jo ikke slik at minoriteter er en homogen gruppe.

Føler du at du er et ideal for andre minoritetsjenter?
Jeg vet ikke helt, men for meg har det aldri vært et poeng at jeg skal

være et ideal eller forbilde for noen. Men jeg tror selvfølgelig at jeg kan
bidra til noe positivt i debatten vi har om innvandringskvinner ved å være
en motfaktor til mytene om at de er isolerte, undertrykte og ikke deltar i
samfunnet på lik linje med andre. Og jeg tror det kan være et viktig signal
om at vi ikke er passive kvinner; vi vet hva vi vil og vi kjemper for det.

Norge er et flerkulturelt samfunn,
men dette gjenspeiler seg ikke på

kulturområdet. I England, for eksempel,
er det flerkulturelle en integrert del av

kulturen. Her er vi i et ganske tidlig
stadium, der vi prøver å skape denne

plassen, og det ønsker jeg å være
bidragsyter til.
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Afshan Rafiq på Stortinget. Foto: MiRA-Senteret
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At positive mennesker med minoritetsbakgrunn og høy utdannelse får
sterke stillinger i det norske samfunnet, tror jeg også er med på å gjøre
noe med de mytene og de holdningene mange nordmenn sitter inne
med. Jeg håper videre at det at minoritetskvinner kommer mer på banen,
kan føre til flere valgmuligheter for minoritetsjenter både privat og også
når det gjelder utdannelse og yrke.

Tror du det finnes en svart kvinnebevegelse i Norge?
Ja, det er jo en bevegelse, og jeg må si at MiRA-Senteret har vært en

viktig pådriver i den sammenhengen. Dere har jo tatt opp saker og
problemstillinger som er knyttet til minoritetskvinner i en større skala
enn mange andre. Men jeg tror kanskje førstegenerasjonskvinnen hadde
mye større behov for en slik bevegelse enn vi i andre generasjon fordi vi
er jo mer en del av helheten og vet hvilke kanaler vi kan bruke for å
fremme våre interesser. Jeg tror derfor ikke at en svart kvinnebevegelse er
løsningen på problemene.

Men tror du da at man kan oppnå likestilling i minoritetsmiljø gjennom den
tradisjonelle, hvite norske kvinnebevegelsen?

Jeg tror vi må ha et samarbeid mellom de ulike kvinnebevegelsene, for
det er mye kunnskap og kompetanse den tradisjonelle norske kvinne-
bevegelsen mangler for å kunne påvirke minoritetsmiljøene. Da snakker
jeg for eksempel om kulturkunnskap og språk. Samtidig er det viktig at vi
trekker lærdom av den hvite bevegelsen og den kampen norske kvinner
har kjempet i sin tid, og prøve å lære noe av de feilene de gjorde og også
av de rette tingene de gjorde. Jeg mener videre at likestilling begynner i
hjemmet, og at det er en prosess den
enkelte må ta ansvar for. Men selv om
minoritetskvinner nok må kjempe
denne kampen på sine egne premisser,
er det likevel viktig å ha en bevegelse
rundt oss som kan være til inspirasjon
og samarbeid, og som kan føre til en
utveksling av erfaringer som kan gjøre
det lettere å nå dette målet fortere.

Er det at det finnes en svart kvinnebeve-
gelse noe du tar hensyn til når du tar stilling
til ulike politiske spørsmål?

Jeg må vel si at jeg ikke har en klar kvinnebevegelse i hodet mitt, men
jeg kjenner til miljøet, og ut i fra de vurderingene jeg har og de tilbake-
meldinger jeg får, tar jeg en avgjørelse i viktige saker. Jeg tar for eksempel

Før så var forventningene av en
politiker med innvandrerbakgrunn
at han eller hun må snakke om inn-
vandrerspørsmål. Men med en gang

jeg begynte å snakke om sosial-
politikk, for det var jo det som ble mitt
felt i Oslo bystyre, så var det litt av en

aha opplevelse: Oj! Oj! 
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til etterretning de tilbakemeldingene jeg får når det gjelder tvangsekte-
skap, et tema som har vært en viktig sak i Stortinget.Vi har i tillegg en del
kontakt med menighetene og kvinnenettverkene i menighetene. Når det
kommer en sak hit, så er ofte organisasjoner, MiRA blant annet, og en
rekke andre høringsinstanser, blitt hørt på forhånd og er en del av saken
når den kommer. Jeg føler at jeg tar hensyn til minoritetskvinnene, og selv
om jeg ikke er så veldig opptatt av denne bevegelsen, så er jeg veldig opp-
tatt av minoritetskvinnene og det som flertallet signaliserer.

Hvordan synes du MiRA-Magasinet har bidratt til å fremme og styrke
minoritetskvinnenes stemme?

Jeg synes at det har vært et positivt
bidrag, og det har fungert veldig bra for
meg. MiRA-Magasinet har vært et maga-
sin man kan forholde seg til, som kommer
jevnlig, og som man kan følge. Men det er
ikke sikkert at de kvinnene man ønsker å

nå har de nødvendige språkkunnskapene for å kunne lese det, og der har
man en utfordring. Å oversette det til alle de forskjellige språkene vi har
her i landet blir nok litt vanskelig, men kanskje er det en løsning at
kvinnene selv får skrive i magasinet, at de får uttrykke seg gjennom det.
Men det har absolutt vært et veldig positivt bidrag. Jeg tror også at det i
forhold til det norske samfunnet er positivt. Her opplever kanskje nord-
menn at det er kvinner som skriver og forteller om sine opplevelser og
sine erfaringer. Og så kommer de positive eksemplene frem, for mediene
er jo ikke flinke til å få fram dette. Dette må vi selv ta ansvar for, og det
synes jeg at MiRA-Senteret har gjort. Dere er flinke til å vise at her er det
kvinner som gjør det positivt, som gjør det godt i dette samfunnet. Og
det tror jeg dere må fortsette med for det er ingen andre som kommer til
å gjøre denne jobben for noen av oss.

Jeg takket for intervjuet.Vi ble sittende litt og snakket om løst og fast.
Laksesmørbrødet mitt smilte til meg fra tallerkenen, og jeg kjente magen
rumle. Det smakte himmelsk, men jeg grep meg likevel i å lure på om jeg
muligens hadde sittet og spist samosa istedenfor, dersom Stortinget hadde
hatt flere minoritetspolitikere på huset!

Er innvandrere også opptatt av helse?
Og er de også opptatt av andre

spørsmål enn bare spørsmål om
integrering, diskriminering og

rasisme?
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Saera Khan

«…For det er jo ikke slik at alle disse jentene er enige. Jeg er ikke
enig med Amber Khan i alt. Heller ikke med Shabana Rehman.
Og det er veldig gøy da, at det finnes innvandrerjenter i Norge
som faktisk er veldig uenige i ting. Fordi det avkrefter myten om
at innvandrere er en homogen gruppe. Så det er bare bra på alle
måter! Flere og flere på banen, Heia Heia!»

MiRA-Magasinet sto utenfor Flyktningrådet og ringte på døren. Det var
min første gang, og jeg var spent på å se hvordan det var å møte Saera
Khan, som jobber der. Jeg tok heisen opp i 4. etasje, og ble henvist til en
sofa. Ikke lenge etterpå kom Saera nedover gangen med flagrende hår og
røde lepper. Hun hilste hjertelig på meg, og tok meg til et møterom i
etasjen under. Intervjuet var i gang.

Hvilke politiske spørsmål er du for tiden opptatt av?
Akkurat nå er jeg veldig engasjert i Palestina.Vi (Flyktningrådet) var

faktisk nettopp i Midt-Østen, sammen med Kåre Willoch og Raymond
Johansen. Over 70 % av befolkningen der lever under fattigdomsgrensa.
Det som skjer med dem er helt jævlig. Det er liksom 20 000 israelere som
passer på alle palestinerne. Og jeg savner litt internasjonalt engasjement i
Norge rundt dette. Det gjør jeg.

Når du tenker på deg selv som minoritetskvinne, er det da viktig at du profilerer
deg i media i andre spørsmål enn de som er relatert til minoritetsproblematikken?

Kjempeviktig! Det er veldig viktig å vise at politikere med innvandrer-
bakgrunn ikke er flerkulturelle alibier for sine partier. Derfor er det viktig
at en markerer seg og jobber med andre saker enn innvandrerspørsmål.
Men samtidig så synes jeg det er viktig at vi tar opp minoritetsspørsmål
spesielt. I Norge har jo ikke barnehagereformen og kjønnskvoteringen
kommet av seg selv. Det er kvinnebevegelsen som har lagt press på slike
saker. På samme måte trenger minoriteter noen som presser på for å frem-
me deres kampsaker.

Men tror du det finnes en svart kvinnebevegelse i Norge kontra den hvite?
Det har vært det i veldig mange andre land. Men jeg tror vi i Norge

ligger veldig langt etter i så måte.
Men føler du at det har begynt? At minoritetskvinner i Norge nå organiserer

seg bedre, og at de står mer sammen enn før?
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Jeg tror ikke minoritetskvinnene bevisst står samlet mer nå enn før.
Men jeg ser at de har fått en sterkere stemme i Norge i dag, noe som
bunner ut i at flere og flere innvandrerkvinner gjør det veldig bra. Så jeg
tror ikke vi beveger oss samlet, heller at hver og en av oss gjør det bra.
Vi har profilerte politikere, stand-up komikere, pakistanske jenter på
Blindern. Det blir flere og flere, og det gir jo et mer positivt bilde av oss
som gruppe til den etnisk norske befolkningen.

Tror du denne bevisstgjøringen fra minoritetskvinnenes side påvirker de
politiske partiene i Norge?

Ja, absolutt! De er mye mer bevisste nå. Når de velger unge politikere
med innvandrerbakgrunn i partiene, så leter de etter unge kvinner med
innvandrerbakgrunn. Og når de lager programmer, så er de veldig
opptatte av å lage program som ivaretar minoritetskvinners situasjoner.
Jeg hadde aldri kommet så langt, dersom jeg ikke hadde den bakgrunnen
jeg har.

Er det at det nå begynner å komme en del minoritetsansikter i offentligheten
noe du forholder deg til når du tar stilling til ulike politiske problemstillinger?

Selvfølgelig! Det er kjempedeilig. For da slipper jeg å ta støyten alene,
og mediene ringer til flere enn bare meg,
og jeg vet at det er mange som kjemper
den samme kampen som meg, bare på
andre premisser. Og så er det kjempe-
morsomt å bli utfordret på sin egen arena.

Tror du det at du er en minoritetskvinne,
at du er i politikken og at du er i det offentlige
rom, påvirker minoritetskvinners status og
stilling, ikke bare i minoritetsmiljøene, men
også i majoritetsmiljøet?

Ja, det tror jeg. Jeg tror for det første at nordmenn får et annet bilde av
innvandrerjenta. Hun trenger ikke nødvendigvis bryte med familien sin
for å komme seg langt i samfunnet. Jeg selv, for eksempel, har fått veldig
mye støtte av min familie. For det andre viser jeg at ikke alle minoritets-
kvinner er undertrykte, at de kan velge selv. I innvandrermiljøet tror jeg
at veldig mange foreldre får en aha- opplevelse og tenker at det er bra vi
slipper jentene våre fri. Og det blir det en holdningsendring av. Og så
tror jeg at veldig mange unge innvandrerjenter blir inspirert av å se at det
går an. Jeg selv får haugevis av brev, mail og telefoner fra jenter jeg ikke
kjenner, som synes jeg gjør en god jobb. Og det er det beste komple-
mentet jeg får.

Det er veldig viktig å vise at politikere
med innvandrerbakgrunn ikke er

flerkulturelle alibier for sine partier.
Derfor er det viktig at en markerer seg

og jobber med andre saker enn
innvandrerspørsmål.
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Hvordan synes du MiRA-Magasinet har bidratt til å styrke minoritets-
kvinnenes stemme?

Jeg synes det er et veldig bra tiltak, men jeg skulle ønske det ble
distribuert til flere nordmenn. Og flere stortingspolitikere og feminist-
bevegelser. I innvandrermiljø blir magasinet oppfattet som veldig
informativt. En viktig og sterk stemme. Men jeg tror det er veldig viktig
å sende det ut, ikke bare i Oslo, men til hele landet. For det er et magasin
som vil bli lest av veldig mange dersom de får muligheten til å vite at det
eksisterer. Jeg synes det er kjempeflott, det har en bra profil og et veldig
bra innhold.

Intervjuet var ferdig, og jeg dro tilbake til MiRA-Senteret. Saera Khan har en
gjennomtrengende mørk og sterk stemme, og jeg tenkte mye på noe hun sa under
intervjuet: «Jeg synes det er stilig å være brun, jeg. Jeg er stolt av det. Og jeg
hadde aldri kommet så langt dersom jeg ikke hadde den bakgrunnen jeg
har!» Kloke ord til ettertanke, jenter! Hvorfor godta «offerrollen» samfunnet har
tildelt oss? Bruk bakgrunnen og gjør den til en ressurs for samfunnet. De trenger
dere og det gjør også vi.



Foto: M
iRA-Senteret
100 MiRA-MAGASINET 10 ÅR



JUBILEUMSNUMMER 01-02|2004 101

Susan Rakhsh

«…det norske samfunnet har en veldig begrenset definisjon av
kvinner fra den islamske verdenen; de er kompetanseløse, analfa-
beter, mødre til 8–10 barn, hjemmeværende kvinner som er
totalt underlagt sine menn. Det er derfor veldig viktig at vi viser
den variasjonen som finnes blant innvandrere.Vi er innvandrere
fra over 150 land med over 150 forskjellige kulturer, og bare å
sette oss i samme bås er verken riktig eller kan løse problemer.»

Da MiRA-Magasinet kontaktet Susan Rakhsh for et intervju, ble jeg
invitert hjem til henne på cappuccino med sjokolade. Det var deilig etter-
middagssol, og vi satt i hennes to store svarte sofaer og snakket om
kvinner, feminisme og hjemlandet hennes, Iran, til langt ut på kvelden.

Hva er det som engasjerer deg politisk?
Min politiske tilhørighet er SV,der jeg sitter i det kvinnepolitiske ut-

valget. Samtidig er jeg varamedlem i bystyret. Jeg er stort sett opptatt av
kvinnespørsmål og da særlig i forhold til innvandrerkvinner.Kvinner med
minoritetsbakgrunn opplever ofte å bli behandlet som annenrangs borgere
her i Norge, en trend jeg håper jeg kan være med på å snu.Samtidig er jeg
engasjert i kvinnespørsmål på et mer internasjonalt nivå,og da spesielt i de
ulike problemstillingene kvinner i forskjellige deler av verden møter. I den
forbindelse både skriver og holder jeg foredrag om kvinner i den islamske
verden og om kvinner i Iran.Men når det gjelder mine interesser her i
Norge, er det essensielle for meg at vi er en del av det norske samfunnet,og
da snakker jeg også om de som ikke har norsk statsborgerskap.Alt som fore-
går her påvirker også oss. Særlig nå,når høyresiden i norsk politikk bruker
innvandrerspørsmål med det som mål å markere seg offentlig,må vi inn-
vandrere støtte den andre siden for å vise at vi ikke er prototypen på dette
stigmatiserte og marginaliserte innvandrerbildet.Og det er nettopp derfor
det er like viktig for kvinner som for menn å være aktive i politikken.

Hva kan du si om den svarte kvinnebevegelsen i Norge?
Jeg kom til Norge på 80-tallet, og da var allerede bevegelsen i gang.

MiRA-Senteret var en av de første bevegelsene som virkelig tok opp
denne kampen på et mer nasjonalt nivå, og har vært en essensiell del av
den svarte kvinnekampen. For bare 5-6 år siden var ikke de politiske
partiene særlig opptatt av den svarte feminismens oppsving i Norge.
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Innvandrerkvinne-spørsmål var ikke politiske spørsmål på det nivået vi ser
i dag, og den svarte feminismen ble ikke sett på som en bevegelse.At slike
problemstillinger i det hele tatt ble tatt opp på et politisk nivå, grunner
ene og alene i at Norge underskrev ulike internasjonale avtaler, som for
eksempel Genève-konvensjonen, FN-konvensjonen og kvinnekonvensjo-
nen, som i sin tur gjorde at Norge ble forpliktet til å engasjere seg. I dag
er situasjonen slik at mange av de politiske partiene ønsker seg aktive
medlemmer med minoritetsbakgrunn, og da spesielt kvinner. Likevel vil
jeg si at jeg personlig enda ikke opplever å bli hørt på lik linje med norske
medlemmer. Men vi, og da tenker jeg særlig på MiRA-Senteret og på
resultatene av det arbeidet som der er blitt gjort i forhold til minoritets-
kvinner og deres rettigheter i Norge, påvirker og har innflytelse på sam-
funnet i dag. Jeg har selv vært en del av denne bevegelsen, og selv om vi
har jobbet veldig hardt og under svært vanskelige forhold, er ikke kampen
for å komme dit vi er i dag over enda.

Tror du det er mulig å oppnå likestilling i og for minoritetsmiljøene?
Dersom vi skal oppleve likestilling i minoritetsmiljøene, så vil det være

et resultat av de svarte kvinnenes eget sterke engasjement, et resultat av
vår egen bevegelse. Den østlige delen av verden,Asia og Afrika, har en
mye lengre feministisk historie enn hva den hvite feministbevegelsen har i
Vesten. Og vårt arbeid har vært mye vanskeligere, fordi vi ble henrettet og
torturert for vår kamp for kvinners rettig-
heter.Vi blir fortsatt henrettet og fortsatt
torturert, vi blir fortsatt arrestert og fort-
satt satt i fengsel. I dag sitter det mange
kvinner i fengsel i Iran, i Egypt, og i andre
arabiske land, bare fordi de krever sine ret-
tigheter. Og i mange år nektet hvite femi-
nister en gang å snakke om dette. De svar-
te feministene satt en dagsorden på et internasjonalt nivå. Uten å være en
del av denne bevegelsen klarer vi ikke å oppnå likestilling, verken mellom
kjønnene eller i forhold til majoritetssamfunnet. Men vi trenger ikke å
nødvendigvis være en motsetning til hvite kvinners kamp for rettigheter.
Mitt ønske for fremtiden er at det hvite og svarte skal være borte, og at
det skal være en internasjonal kvinnebevegelse, en feministisk bevegelse,
som kjemper for alles rettigheter uavhengig av farge, bakgrunn, religion
og språk.

Tror du det at minoritetskvinner som deg som går inn i politikken kan føre til
mindre rasisme i samfunnet forøvrig?

Min politiske tilhørighet er SV,
der jeg sitter i det kvinnepolitiske

utvalget. Samtidig er jeg varamedlem
i bystyret. Jeg er stort sett opptatt av

kvinnespørsmål og da særlig i forhold
til innvandrerkvinner.
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Det jeg opplever er at hvite ofte ser på kvinner som meg som eksep-
sjonelle. Jeg får ofte kommentarer fra hvite folk om at jeg er vestliggjort.
Mange tror ikke at jeg er en ordentlig iransk kvinne, og det er vanskelig
for dem å tro på at jeg var politisk aktiv også før jeg kom til Norge.
Grunnen til at jeg i det hele tatt er her, er jo fordi jeg var politisk aktiv.
De tror at jeg lærte å være politisk engasjert i Norge, av hvite norske
feminister. Det generelle bildet mange har av innvandrere, og spesielt inn-
vandrerkvinner fra den islamske verdenen, gjør at jeg blir sett på som
unntaket fra regelen. Dette på tross av at vi blir flere og flere og snakker
høyere og høyere. Men jeg håper jo det at minoritetskvinners inntreden i
offentlige stillinger kan være med på å knuse de fordommene som eksis-
terer mot kvinner som har en ikke-vestlig bakgrunn.

Tror du at du kan bli sett på som et ideal for mange minoritetsjenter i dag?
Jeg synes det er veldig vanskelig å svare på dette spørsmålet. Kvinner

som meg har en veldig sær livsstil som veldig mange unge kvinner ikke
vil ønske seg. Det er helt naturlig å drømme om å gifte seg og få barn,
men jeg valgte å være alene og legge hele livet mitt i politikk og huma-
nistiske bevegelser. Jeg er derfor ikke helt sikker på at jeg kan være en
fullverdig rollemodell for unge minoritetsjenter. Men jeg er allikevel ikke
den første og helt sikkert ikke den siste som har valgt et slikt liv, og jeg
håper at det at det blir flere og flere som velger utypiske kvinneyrker vil
føre til en holdningsendring også innad i minoritetsmiljøene. Selv opp-
levde jeg å bli oppfattet som litt rar for enkelte av foreldrene til mine
venninner, men nå ser jeg at andre generasjons innvandrere er mer enga-
sjert enn vår generasjon, og det er noe jeg som politiker finner veldig
positivt. Denne endringen skjer også i mange av hjemlandene til de frem-
medspråklige innbyggerne vi har i Norge i dag. I Iran er nesten 70 % av
studentene på universitetet jenter, og jeg har sett samme fenomen i Egypt.
Fra en kjønnsbasert synsvinkel kan dette kun kalles en revolusjon.

Susan smiler, men jeg kan føle en sårhet bak smilet. Og jeg tenker på alt hun
føler hun har ofret for sin idealisme og for å kunne være en medspiller i det politis-
ke liv. Selv om hun ikke ser seg selv som en rollemodell, fordi hennes valg har vært
absolutte, fremstår hun likevel som en. Det er mulig at det ikke vil være så mange
unge kvinner som ønsker å legge hele livet sitt i politikk og idealistiske kampsaker,
men det at noen gjør det, er likevel en enorm inspirasjon for de som ønsker seg en
bedre fremtid.
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Afshan Rafiq, Saera Khan og Susan Rakhsh er bare tre eksempler
på det mangfoldet som finnes blant kvinner i minoritetsmiljøene i
Norge. Det er derfor interessant å merke seg at selv om alle tre snakker
om sammenfallende temaer, er ulikheten ståstedene deres imellom
likevel svært iøynefallende. Mens Afshan erkjenner at svart feminisme
eksisterer og at det finnes en svart kvinnebevegelse i Norge, uttrykker
hun samtidig at den verken er en fremtredende del av minoritets-
kvinners liv eller i politikken generelt. Saera på sin side fremholder at
Norge ligger bak andre vestlige land i så måte, og gir oss et bilde av en så
å si ikke-eksisterende bevegelse. Susan, derimot, ser seg selv som en del
av en levende, stadig voksende, og sterk, svart, kvinnebevegelse med
sterke røtter i minoritetskvinnenes opprinnelsesland, som gjennom års
kamp har skaffet seg grobunn i Norge og slått rot også her. Likevel må
man kunne si, denne meningsforskjellen til tross, at grunnen til at Susan,
Saera og Afshan har muligheten som politikere i Norge til offentlig å
kunne gi uttrykk for sine meninger, nettopp er andre minoritetskvinners
kamp for like rettigheter for alle.



Hvor hører jeg hjemme? 

Våre mangfoldige identiteter 
Av Fakhra Salimi

JUBILEUMSNUMMER 01-02|2004 105

Individene i dagens kulturelt komplekse samfunn innehar ofte
sammensatte og mangfoldige identiteter. Fakhra Salimi foku-
serer her spesielt på etniske minoriteter, og argumenterer for
viktigheten av at deres individuelle mangfoldighet blir gitt
mulighet for eksponering.

Illustrasjon: Violet Polsangi
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«Hvem er jeg» og «hvor hører jeg hjemme» er noen av de grunn-
leggende spørsmålene vi alle stiller oss i hvert fall en gang i løpet
av livet. Spørsmålene søker å definere vår personlige identitet og

har alltid vært viktig for mennesker i alle kulturer. I en stadig mer mang-
foldig verden er det blitt enda vanskeligere å finne enkle svar. Dette gjel-
der ikke minst for minoritetene som på den ene siden ønsker å uttrykke
sin kulturelle særegenhet, samtidig som de forventes å assimilere seg i
storsamfunnet. Ofte resulterer det i opposisjonelle protest-identiteter
som kan begrense individenes utviklingspotensial.

Temaet identitet kan undersøkes fra ulike utgangspunkter. Selv om vi
mennesker kan definere oss selv innenfor et mangfold av identiteter, har
vi alle vår egen indre kjerne som omfatter helheten av vårt vesen, nemlig
«selvet». Identiteten som kommer til uttrykk gjennom selvet, omfatter
også våre følelser av verdi, tilstrekkelighet og vår verdighet som men-
nesker. Den uttrykker for oss den livsnødvendige forestillingen om hvem
vi er i det innerste av vårt vesen. Deler av vår personlige identitet kan til
tider dominere våre liv, men vår søken etter å være i kontakt med selvet
fortsetter gjennom hele livet.

Våre personlige identiteter er stadig i endring. De utvikles gjennom
bevisste og ubevisste sosialiseringsprosesser, og påvirkes ofte av vår
underliggende følelsestilstand.Vi formes også av erfaringer vi gjør oss i
familien og i samfunnet som helhet.Våre personlige identiteter kan også
defineres som mangfoldige roller vi spiller og som vi oppfatter som
viktige, interessante eller grunnleggende i livene våre. Disse rollene vil
dominere vår bevissthet på bestemte tidspunkter i livet, og vil hele tiden
forandre seg i takt med endringer i livssituasjon.

Identitet gir trygghet 
Flere studier viser at grunnleggende personlige identiteter formes av
samhandling i storsamfunnet. Når sider ved vår personlighet ikke får
komme til uttrykk eller blir avvist av omgivelsene, kan vi føle oss truet
og utrygge. Forskning viser også at opposisjonelle og motsetningsfylte
sosiale samhandlinger kan medføre følelse av skam, frykt eller angst.1

I slike situasjoner kan vi, bevisst eller ubevisst, utvikle en sterkere identi-
fisering med bestemte sider ved oss selv som således vil kunne dominere
vår eksistens. Dette gir oss en følelse av trygghet, noe som er vesentlig for
å fungere i dagliglivet.

Personlige identiteter dannes ofte i direkte sammenheng med vår
etablering av vidtrekkende sosiale relasjoner og vår sosiale status.Vårt
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sosioøkonomiske og politiske miljø spiller også inn. Kategorier som
kjønn, rase, klasse, religion og etnisitet er blant de få klare skillene som
markerer våre personlige identiteter.2 I vår samtid hvor kulturelt mang-
fold er en levende livsform og stadfestet virkelighet, blir religiøse og
etniske identiteter ofte mer framtredende i den enkeltes liv. Hvis slike
minoritetsidentiteter kommer i konflikt med de dominerende ideologi-
ene i majoritetsbefolkningen, vil minoritetene ofte forme opposisjonelle
personlige identiteter for å gjenskape følelse av trygghet og tilhørighet.

Vi lever i en historisk tid der alt rundt oss har stort potensial for raske
endringer. Det er større mobilitet av mennesker mellom samfunn og
innenfor samfunn enn noen gang tidligere. Endringene i samfunnet og
de kontinuerlige svingningene i livene våre, krever at vi utvikler fysiske
og psykiske evner til å forholde oss til en større virkelighet på en ny
måte. Samtidig opplever de fleste av oss at de beskyttende og familiære
rammene som kjennetegnet våre tidligere og fortrolige små samfunn, blir

erstattet med mye større og upersonlige
institusjoner. I en verden i konstant
endring, føler individet seg ofte forlatt og
alene. Den psykiske støtten og tryggheten
de mer tradisjonelle miljøene kunne tilby,
er nesten forsvunnet.3 I følge den ameri-
kanske psykologen og forfatteren Helen

Lynd er vi blitt «fremmede i en verden hvor vi trodde vi hørte hjemme.
Vi blir engstelige når vi blir klar over at vi ikke kan stole på svarene til
spørsmålene hvem er jeg og hvor hører jeg hjemme.»4 Hun mener at for å
skape familiære omgivelser og oppnå trygghetsfølelse, blir det stadig vik-
tigere for individet å definere sin egen personlige identitet. Dette gjelder
både i relasjon til andre individer, og i forhold til andre grupper og sam-
funnet for øvrig.

Identitet i opposisjon 
Mye forskning viser at det er viktig for små barn å erfare stolthet og
trygghet i nære relasjoner. For å utvikle et positivt selvbilde og mang-
foldige personlige identiteter, trenger barnet aksept for disse fra sine nær-
meste. Behovet for slik anerkjennelse fortsetter når vi samhandler sosialt
på flere nivåer gjennom livet.Vår stolthet og opplevelse av tilhørighet er
derfor alltid sårbar for andres reaksjoner og påvirkes av samfunnet rundt
oss. Helen Lynd mener at jo mer fremmedgjort et individ føler seg på
grunn av kjønn, etnisitet eller religion, jo sterkere blir ønsket om til-

Selv om vi mennesker kan definere 
oss selv innenfor et mangfold av

identiteter, har vi alle vår egen indre
kjerne som omfatter helheten av vårt

vesen, nemlig «selvet».
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hørighet. For å opprettholde helheten i sine livshistorier, identifiserer
derfor mange seg med sitt kjønn eller sin etniske eller religiøse gruppe
og framhever disse som vesentlige deler av sin personlige identitet. Blir
disse identitetsmarkørene marginalisert eller vanæret, kan det skape en
følelse av personlig utilstrekkelighet og skam. Det vil også påvirke indivi-
dets emosjonelle og psykiske utvikling. Psykoanalytikeren Sigmund
Freud mener at «skam har sin opprinnelse i opplevelsen av å være naken
for andres øyne».5 Som etnisk minoritet er man det meste av tiden sterkt
utsatt for andres blikk og kan derfor føle frykt for å være «avkledd.»
Denne frykten er først og fremst symbolsk og er et uttrykk for spenning-
en mellom stolthet og skam innenfor de nærmeste sosiale relasjonene.

De etniske og religiøse identitetene er ofte knyttet til de synlige
delene av en person som for eksempel hudfarge, andre fysiske attributter
og kulturell praksis. Hvis majoriteten marginaliserer eller ikke aksepterer
uttrykkene for rasemessig eller kulturell ulikhet, kan det medføre at
individet enten distanserer seg fra disse aspektene, eller trekker dem fram
som det mest sentrale ved sin identitet. Dette kan skje både bevisst og
ubevisst. Ifølge sosiologen Anthony Giddens blir «religiøse, rasemessige
eller kulturelle symboler viktige for mange mennesker på jakt etter
identitet. Symbolene framstår som hellige domener der bare individet
selv har adgang, og som steder han eller hun kan komme tilbake til
for å finne sin egen identitet, befridd fra samfunnets regler eller
forventninger».6

Enten vi tilhører majoriteten eller minoriteten i samfunnet, kan våre
forskjellige identiteter inneholde et stort antall symbolske betydninger
for oss og for gruppene vi definerer oss selv som en del av. Etniske og
religiøse identiteter er multidimensjonelle, det ville føre galt avsted å
tolke dem innenfor snevre politiske eller kulturelle rammer.Vi kan for
eksempel ta for oss debatten om bruk av det religiøse hodeplagget hijab
(skaut) i Norge. Bruken av hijab/skaut har flerfoldige betydninger for
kvinner i alle kulturer og religioner. I det siste er imidlertid bruken av
hijab blitt sterkest knyttet til islam og kvinneundertrykking i de
muslimske landene.Ved første øyekast kan bruken av hijab i Norge
virke som et symbol på religiøs identitet. Men for muslimer i Europa kan
det også fremheve retten til ytrings- og valgfrihet. For mange i Norge
kan hijab symbolisere et opprør mot assimilering i det norske samfunnet.

Debatten har også reist spørsmål om hvorvidt hijab undertrykker
kvinner og således hemmer deres egenutvikling. Man kan ikke trekke
raske konklusjoner her. Det er viktig å framheve de faktiske forholdene
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og skille mellom når hijab de facto er påtvunget kvinner og hindrer deres
egenutvikling, og når kvinner selv, av egen fri vilje, velger å bruke hode-
plagget for å framheve en spesiell del av sin personlige identitet.Vi lever i
et samfunn med livskraftige kulturer som er i stadig utvikling. Debattene
om hijab og andre religiøse eller etniske symboler viser at spørsmålet om
personlige identiteter ikke kan ses fra ett utgangspunkt med fokus på
verdiene til kun den ene eller den andre kulturen. De fleste identiteter
som dominerer våre liv på ett bestemt tidspunkt utvikles ofte i dialog
med samfunnet, det vil si i en kulturell, politisk og økonomisk kontekst.
Derfor kan en muslimsk kvinne i Norge vektlegge sin religiøse identitet
på en helt annen måte enn en muslimsk kvinne i, for eksempel, Pakistan.

Når de sosiale omgivelsene nekter et individ å uttrykke deler av sin
identitet, eller vanærer hans eller hennes etniske eller religiøse tilhørig-
het, kan individet utvikle en identitet i opposisjon til majoritetssamfun-

nets dominerende normer og verdier.
Eksempelvis kan det å være muslim bli
det dominerende ved den personlige
identiteten til personer som ønsker å
markere motstand til samfunnets negative
holdninger til islam. Bruk av hijab kan
også være et symbol for slik opposisjonell
identitet. Under slike forhold vil perso-

nen ofte fokusere det meste av sine krefter på denne delen av sin iden-
titet for å gjenopprette følelsen av trygghet og tilhørighet. Dette kan
medføre at individet begrenser seg til kun å definere seg selv innenfor sin
etniske eller religiøse gruppe. Psykolog Betsie Carter-Haar mener at
«dette kan hjelpe oss til å være fokusert i en bestemt retning, noe som vil
øke vår bevissthet og fremgang. Når vi identifiserer oss med en bestemt
del av oss selv, kan vi oppleve denne delen helt og fullt uten å bli affisert.
Vi kjenner på hvordan det føles og ser hvordan det ser ut. Det represen-
terer en bestemt og spesiell bevissthetstilstand.Vårt syn på livet endrer
seg, våre oppfatninger og følelser forandres.Vår energi flyter gjennom
denne delen av vår identitet og får den til å vokse».7 Men hvis den ensi-
dige fokuseringen i identitetsutviklingen skjer ubevisst eller i situasjoner
der man føler seg truet, kan det ha store negative konsekvenser. Det kan
hindre fremdyrkingen av andre viktige og nyttige kvaliteter som faller
utenfor de trange rammene av etnisitet eller religion. Det er derfor viktig
at vi blir bevisst hvordan våre personlige identiteter utvikler seg og hvor-
dan enkelte sider ved noen av disse identitetene eventuelt dominerer

Enten vi tilhører majoriteten eller
minoriteten i samfunnet, kan våre

forskjellige identiteter inneholde et
stort antall symbolske betydninger for
oss og for gruppene vi definerer oss

selv som en del av.
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helheten i livet vårt. Det er også viktig å forstå at våre mangfoldige
identiteter er en konsekvens av bestemte sosiale forhold. Først da kan vi
bevisst velge å gå videre, befri oss fra enkeltelementers dominans og
muliggjøre fortsatt personlig vekst.

Det helhetlige selvet
I sin bok Identitet som dreper beskriver Amin Maalouf sin egen erfaring
som libanesisk minoritet i Frankrike. Han understreker at når man har
tilhørighet flere steder i verden og har røtter innenfor ulike kulturelle og
rasemessige kontekster, utgjør alle disse viktige elementer i vår personlige
identitet.Vi kan ikke defineres som halve mennesker som har delvis til-
hørighet til ulike steder. Han skriver videre at «når man spør meg hva jeg
er «i dypet av meg selv», går man ut fra at det «i dypet» av enhver finnes
en eneste gyldig tilhørighet. En slags «dyp sannhet», en slags «kjerne» som
bestemmes en gang for alle når man blir født, og som aldri forandrer seg.
Det er som om hele resten av personen ikke skulle bety noe som helst;
min utvikling som fritt menneske, mine overbevisninger, mine
prioriteringer, min egen finfølelse, det jeg føler meg i slekt med, alt det
som utgjør livet mitt».8 Ifølge Maalouf er det alle valgene vi tar som frie
mennesker, utviklingen vi går gjennom og alle de identifiseringene som
springer ut fra følelsene våre, som gjør oss til dem vi virkelig er.9

Personlige identiteter er komplekse og ikke et endimensjonalt fenomen.
Gjennom bevisste, selvrealiserende prosesser vil individet tilegne seg alle
disse personlige identitetene og integrere
dem i sitt helhetlige selv.

Religiøse og etniske identiteter har
aldri vært statiske størrelser. Individene
definerer og omdefinerer seg selv
gjennom sosiale samhandlinger. Når sam-
funnet rundt oss oppfordrer individet til å
ta frie valg og viser aksept for mangfoldet og for kompleksiteten i våre
personlige identiteter, utvikler vi oss i retning av vår indre kjerne som
helhetlige mennesker. Men hvis omgivelsene er negativt innstilt til
mangfoldigheten, vil dette skape utrygghet og redsel for å eksponere de
delene av oss selv som er utsatt for avvisning. Individet vil da føle seg
presset til å velge en begrenset del av sin personlige identitet som hoved-
uttrykk. Det reduserer individets mulighet for multiplisitet og skygge-
legger helheten av hans eller hennes vesen.

Aksept og anerkjennelse er derfor fundamentalt for at vi skal kunne

…når man har tilhørighet flere steder
i verden og har røtter innenfor ulike

kulturelle og rasemessige kontekster,
utgjør alle disse viktige elementer i vår

personlige identitet.
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utvikle vårt fulle potensial som mennesker. Fraværet av aksept og aner-
kjennelse skaper vanligvis vansker med hensyn til sosial integrering.
Indre trygghet setter oss i kontakt med kjernen i vårt holistiske vesen.
Mangfold i våre personlige identiteter, inkludert de opposisjonelle, repre-
senterer kreative måter å overvinne eksistensielle vanskeligheter på, og de
lar oss vokse psykisk og sosialt. De religiøse og etniske identitetene er
kun en del av vår tids omfattende søken etter personlige identiteter og
svar på det essensielle spørsmålet «hvem er jeg». Selv om identitet er
sterkt knyttet til ytre sosiale og kulturelle forhold, er individets personlige
aspirasjoner og bevisste valg viktige for utviklingen av komplekse iden-
titeter. Hvis samfunnet vi lever i definerer forskjellighet som positivt og
oppfordrer til mangfold, kan de opposisjonelle identitetene gradvis miste
sin rigiditet og bli transformert til en positiv energi som sikrer vekst i
både individet og i samfunnet som helhet.
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MiRA møter Kristin Halvorsen 
Av Unni Mathisen
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Sosialistisk venstreparti fremmer seg selv som det mest
innvandringsvennlige partiet på Stortinget, og partiet står i
tillegg fram som et parti med et sterkt feministisk fokus. I løpet
av sist sommer startet ryktene om at Arbeiderpartiet, Senter-
partiet og Sosialistisk Venstreparti hadde gått sammen med den
målsetningen å etablere et felles regjeringsalternativ til Stor-
tingsvalget høsten 2005. Ryktene ble etter hvert bekreftet og
med dette i bakhodet troppet MiRA-Magasinets utsendte opp
på Stortinget på ettersommeren for å møte SVs leder Kristin
Halvorsen. Med større muligheter enn på lenge til å komme i
regjeringsposisjon og etter mange år i opposisjon, hvordan ser
hun på mulighetene til å innfri forventningene om etnisk
toleranse og kjønnsmessig likestilling?

I anledning MiRA-Magasinets 10-års jubileum er det også interessant
å få vite hvilken betydning partilederen mener at MiRA-Magasinet,
MiRA-Senteret og den svarte kvinnebevegelsen generelt har i

Norge, og i hvilken grad disse har noen innvirkning på partiets politiske
beslutninger. Kristin Halvorsen svarer at MiRA-Magasinet har betyd-
ning for henne på den måten at det forteller henne hvilke problem-
stillinger det er viktig å være oppmerksom på når det gjelder situasjonen
til kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Hun er klar over at

det er et enormt arbeid som gjøres i
organisasjoner slik som MiRA-Senteret,
men mener allikevel at minoritetskvinne-
bevegelsen generelt sett er for usynlig.
Slike organisasjoner mener hun er viktige
fordi de bidrar til å skape nødvendig
dialog både mellom majoritets- og mino-
ritetssamfunn, så vel som innad i mino-

ritetsmiljøene. Men dessverre har disse organisasjonene ikke blitt lyttet til
i stor nok grad underveis i debattene i norske medier og på Stortinget.
Her refererer hun spesielt til tvangsekteskapsdebattene og sier at miljøer
som gjennom mange år har arbeidet med å komme fram til løsninger på

MiRA-Magasinet har betydning for
meg på den måten at det forteller meg
hvilke problemstillinger det er viktig å
være oppmerksom på når det gjelder
situasjonen til kvinner og unge jenter

med minoritetsbakgrunn.
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disse problemstillingene ikke kom godt nok til syne med sitt arbeid og
sine perspektiver når debattene raste som verst. Kristin Halvorsen mener
at man står overfor mange utfordringer når det gjelder å nå fram til
minoritetene og hevder blant annet at de store og «actionpregede»
samfunnsdebattene omkring integrering og tvangsekteskap, i større grad
når fram til den norske majoriteten enn til de som faktisk er berørt av
problemstillingene. Hun hevder allikevel at, som i all annen frigjørings-
kamp, må man gjøre tingene selv. «Det er personer fra miljøene selv som
må være drivkraften fordi det er de selv som må definere problem-
stillingene de står overfor,» sier hun, og sammenligner også med arbeidet
den etnisk norske kvinnebevegelsen har ført. På spørsmål om den etnisk
norske kvinnebevegelsen kan sies å ha vært noen god pådriver for mino-
ritetskvinners rettigheter, kan hun ikke uttale seg, men hevder at en må
være forsiktig med å si at vi har en sterk kvinnebevegelse i Norge.Vi har
feministiske miljøer og vi har en offentlig likestillingspolitikk, mener
hun, men ingen sterk kvinnebevegelse.

Kristin Halvorsen betegner seg selv som «gammel» feminist og har
vært engasjert i ulike saker som berører kvinners rettigheter. Hun inn-
rømmer imidlertid at det har tatt tid for henne å få forståelse for enkelte
av de sakene som har vært fremmet av minoritetskvinner og som gjelder
deres likestillingskamp. Hun tar selv opp debatten omkring det kvinne-
lige, islamske sløret. Hun sier at «som gammel feminist stritter jeg egent-
lig med mange pigger når det gjelder hijab. Etter min kode er det et slags
tegn på underkastelse.» Den senere tid har hun imidlertid begynt å forstå
at hijab kan være uttrykk for andre ting. «Jeg begynner å skjønne at det
er mange meget bevisste, godt utdannede unge kvinner som har lyst til å
uttrykke noe med hijab som jeg ikke helt kan forstå. Å gå inn i den
debatten og bli utfordret på sine egne holdninger er ganske vesentlig.
Man må prøve å forstå og høre etter.» Hun undrer seg derfor på om ikke
hijab er et uttrykk for selvbevissthet for disse unge kvinnene. Hun synes
imidlertid at saken stiller seg annerledes når det gjelder unge jenter, og
mener at det må sies i fra dersom tvang er inne i bildet, selv om det ikke
er aktuelt for SV å innføre noe forbud mot hijab.

En aktuell sak for tiden er den nye introduksjonsloven. Denne skal
sikre nyankomne flyktninger og deres ektefeller gratis opplæring i norsk
og i norske samfunnsforhold. Ordningen er imidlertid en rettighet kun
for et begrenset antall nyankomne, da blant annet den store gruppen
familiegjenforente med norske statsborgere eller med utlendinger som
har bodd i Norge i lengre tid, ikke omfattes av ordningen. MiRA-
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Senteret er bekymret for rettighetene og integreringen til denne
gruppen av kvinner. SV er også kjent med problemstillingen og hadde
ønsket at introduksjonsloven skulle gjelde en større gruppe. Halvorsen
påpeker problemet knyttet til skjev maktfordeling i ekteskap der den ene
ektefellen blir gitt få muligheter til å gjøre seg kjent med det norske
samfunnet. MiRA-Magasinets utsendte formidler også sin bekymring for
at loven kan bli vanskelig for kommunene å følge opp, til tross for at det
er overført midler direkte til formålet. Ordningen skal jo tilby både opp-
læring, arbeidspraksis, individuell oppfølging av den enkelte deltager i
tillegg til økonomisk stønad – og dette skal bli tilført deltageren gjennom
en periode på to til tre år. «Det er viktig å ha store ambisjoner,» svarer
partilederen smilende. Hun forventer at gode argumenter for å utvide
ordningen vil framkomme etter hvert som ordningen kommer i gang.
Det som hindrer et gjennomslag for en mer omfattende ordning tror

hun har sin årsak i de økonomiske
kostnadene, men «kunnskap er makt», sier
hun, og gir uttrykk for at partiet skal
arbeide videre med å utvide ordningen.

Jeg forsøkte å få partilederen til å
komme med flere lovnader i forbindelse
med neste stortingsperiode og et even-
tuelt regjeringssamarbeid, og vi kom inn
på 3-års regelen. SV ønsker å redusere 3-
års regelen til 1 år eller eventuelt fjerne
den helt. Et annet tiltak kan også være å
innføre forsørgerplikt for norske stats-
borgere som skiller seg fra ubemidlet

ektefelle fra et annet land. Å redusere 3-års regelen vil også kunne være
et tiltak for å bekjempe at enkelte norske menn kynisk utnytter uten-
landske kvinner ved å inngå ekteskap med dem, og siden skille seg fra
dem innen 3 år slik at kvinnene ikke får fast opphold i Norge. Men
Halvorsen påpeker at en endring av regelen ikke nødvendigvis vil sette
strek over problemet.Tvert i mot kan det føre til at enkelte menn øker
antall kvinner de henter til Norge. Hun støtter derfor forslagene om
å opprette et register over menn som serieimporterer kvinner, å gi
informasjon til de kvinnene som blir berørt og å innføre forsørgerplikt.

I partiets program for etnisk likestilling står det at partiet ønsker å
«bygge allianser med folkelige bevegelser som kjemper for et bedre
samfunn utenfor systemet», og jeg er fristet til å spørre Kristin Halvorsen

Kristin Halvorsen betegner seg selv
som «gammel» feminist og har vært
engasjert i ulike saker som berører
kvinners rettigheter. Hun innrømmer

imidlertid at det har tatt tid for henne å
få forståelse for enkelte av de sakene
som har vært fremmet av minoritets-
kvinner og som gjelder deres like-

stillingskamp. Hun tar selv opp
debatten omkring det kvinnelige,

islamske sløret. 
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om det vil medføre at MiRA-Senteret kan se fram til økte bevilgninger
hvis partiet skulle komme i regjeringsposisjon. Hun bryter ut i latter,
men blir raskt alvorlig og meddeler at SV ved hvert statsbudsjett arbeider
for å øke bevilgningene til frivillige organisasjoner. Hun sier hun er
opptatt av egeninnsats, og mener at frivillige organisasjoner tilfører
samfunnet mange viktige kvaliteter. «Så
ja, økte midler – det kan jeg love!» sier
hun og ler nok en gang. Når jeg så spør
henne hva hun tenker om å innfri for-
ventningene som ligger i det å være et
såkalt feministisk og innvandringsvennlig
parti, bekrefter hun at de har mye å inn-
fri. Men hun hevder samtidig at det ligger en veldig mulighet i de
forventningene folk har, og at dette kan virke både krevende og
stimulerende på det politiske arbeidet.

Halvorsen er tydeligvis positivt innstilt til dialog med minoritets-
kvinner i Norge, men er forsiktig når det gjelder å komme med
konkrete løsningsforslag eller lovnader for neste stortingsperiode. Det er
kanskje vel og bra? Vi får vente og se om intensjonene blir virkeliggjort.
Men MiRA-Senteret skal i hvertfall gjøre sitt for å kreve at etniske
minoritetskvinners rettigheter blir sikret i Norge, uansett hvem som
vinner valget i 2005.

Det er personer fra miljøene 
selv som må være drivkraften fordi 

det er de selv som må definere
problemstillingene de står overfor, 

sier Kristin Halvorsen.
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virkningene hverdagsrasismen kan påføre individet og dets nære
relasjoner.

J eg leser og leser, leser om andre men vet det er meg og oss jeg leser
om.Ved siden av lesingen, lytter og ser jeg. Jeg observerer i taushet.
Situasjonen virker fastlåst. Det finnes ingen annen utvei enn å legge

seg på rygg og gi opp. La dem overta. Dere har feilet, lærer jeg. Det hele
er så sårt. Den vonde harde klumpen i mitt bryst blir bare større.
Tomhetsfølelsen i min mage vokser og halsen snører seg. Ordene
mangler. Det går opp for meg at jeg ikke har lært å uttrykke meg om
den undertrykkende hverdagen på en akseptabel måte. En hverdag jeg
vet har tatt innersvingen på mange, og ikke bare deg.

Min vakre mor, du fikk mine øyne opp. Du ga meg mot og er min
inspirasjonskilde. Da jeg var liten og forsvarsløs, beskyttet du meg.
Dessverre for oss begge, er ikke våre rygger sterke nok til å bære alle
samfunnets styggdommer alene. De tok knekken på deg. Jeg antar at det
var det de hadde planlagt i utgangspunktet. Disse menneskene er sikkert
fornøyde med seg selv i dag. En familie i oppløsning. En mor borte. En
far uten sin viktigste og beste støttespiller og venn. Jeg uten min mor slik
jeg husker henne. En som var der for alle rundt seg, uavhengig av slekts-
bånd. En flott, vakker og modig kvinne er du fremdeles selv om dine
egenskaper har gått i hi på grunn av all ondskapen. Jeg takker deg for å
ha gitt meg min arv før du gikk i dvale. Jeg lover å forvalte den vel slik at
mine barn også vil ha noe å arve. Du ga meg stolthet og troen på livet.
Dette skal jeg aldri glemme å gi videre.

Jeg husker hvordan du sto på dag etter dag for alt det du tror på. Jeg
husker hvordan du holdt ut all sjikanen fra de som ikke ville deg noe
godt, fra de som misforstod deg, fra de som etter hvert mistet troen på
deg, og til og med fra meg. Det gjør vondt å tenke på at jeg også har vært
blant de som har påført deg smerte. Mye har skjedd siden du bukket
under, og det mest smertelige er at jeg ikke kan ditt språk. Det er så
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utrolig mye jeg skulle ha fortalt deg med ord for å lindre, for å bøte på
noe av det vonde i ditt liv. Ord jeg ikke vet hvordan uttales, men som jeg
vet eksisterer og som du skjønner. Jeg skriver nå likevel dette kun for
deg.Verden skal få vite hvilken urett du har måttet lide, men også hvor
fantastisk du er. I voksen alder lærte jeg hva historie virkelig er. Det er
beretninger for fremtidige generasjoner. Jeg vil gjøre deg til en del av
historien slik at du ikke går i glemmeboken. Du fortjener å hedres og
ikke stues bort i en krok. Jeg elsker deg for høyt til å la det skje.

Smerten du bærer på vil ta tid å lindre, noe både du og jeg er klar
over. Bruk den tiden du trenger, kjære mor. Jeg er voksen nå. Du har
båret meg lenge nok på dine skuldre. Nå er det min tur. Jeg husker at jeg
syntes det var merkelig at alle rundt oss fant dette så naturlig. Selv jeg ble
overrasket den dagen det gikk opp for meg at alle i familien kommer til
meg. Jeg, det sorte fåret, bråkemakeren, den selvopptatte som kun hadde
klesmote, sko, parfymedufter og gutter i hodet.Vestkantjenten med en
bygrense som stoppet ved Steen & Strøm øverst i Karl Johans gate. Min
personlige utvikling har vært fantastisk takket være deg.Takket være all
den tilliten du har gitt meg med årene, er jeg faktisk sterk nok til å takle
ditt midlertidige fravær.

Det tok meg lang tid, rettere sagt flere år, å venne meg til at du ikke
lenger var der. Flere ganger i løpet av en uke satt jeg på trikken på vei
hjem til deg for å spise og dermed slippe å lage middag selv. Søndager
dro jeg for å tømme kjøleskapet ditt, matboden og fryseren av gammel
vane. Robbe deg for alt det jeg kunne bære med meg, men så kom jeg
på at du ikke lenger var der. Mitt barndomshjem, ditt hjem, var der ikke
lenger. Du er flere tusen mil unna og det er hardt å svelge. Minner om
deg finnes overalt. Selv da jeg vendte ryggen til og løp så langt jeg kunne
bort fra dine fangarmer, var du der. Du har etterlatt deg dype spor både i
meg og i samfunnet rundt meg. Jeg har vondt for å sitte på den trikken
jeg vet du pleide å bruke. Selv her opplevde du å lide i all stillhet. Det
finnes offentlige rom jeg får frysninger av. Det finnes mennesker jeg blir
skjelven av. Det finnes yrker og studier som gir meg smerter i magen.
Kun på grunn av deg og det du opplevde og delte med meg. Det er så
mange som har skadet din sjel og dermed frarøvet meg en mor jeg er så
stolt av og utrolig glad i.

Du pleide å komme hjem og gråte, men sa aldri hvorfor. Jeg så dine
tårer som rant uten noen forklaringer. De kom senere. Flere år senere da
du ikke lenger orket å bære alle lidelsene lenger, fortalte du meg hva
disse tårene skyldes. Det tok år før jeg skjønte hva du måtte gå gjennom
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for å beskytte dine barn. Du er et fantastisk menneske som har greid å la
oss barna få lov til å være selvopptatte så lenge vi var barn. Dine sorger
og lidelser var dine og tilhørte voksensfæren. Din styrke tillot oss å ha
våre barnlige og ungdommelige bekymringer.

Jeg husker blant annet hvor spennende jeg syntes det var å være med
deg og pappa til politistasjonen. Både i barnehagen og senere på skolen
lærte jeg om «Onkel Politi».Vi barna ble foret med søte historier om
hvor snill og beskyttende «Onkel Politi» er. Hvordan han passer på at alle
har det bra og er trygge, men også om hva vi kunne gjøre for å være like
snille. Ikke stjele, ikke lyve, ikke gå over veien før vi så oss først til
venstre, så til høyre, før vi igjen så oss til venstre før vi skulle krysse veien.
Vi fikk klistremerker og refleks og lærte oss å synes at uniformen var fin.
«Onkel Politi» var bare snill og grei og ville oss alle vel. Dette tok jeg
med meg hjem til deg, kjære mor. Du lot meg få lov til å tro på denne
hyggelige versjonen av en uniform som for deg presenterer noe helt
annet. Den autoritære og undertrykkende utgaven holdt du for deg selv.

Du lot meg finne ut på egenhånd den versjonen som tilhører deg og
mange andre. Det finnes mennesker som impulsivt løper i motsatt
retning av den de egentlig skal, kun på grunn av en uniform. Det finnes
mennesker som opplever at kroppen knyter seg og stress-svetten
begynner å piple frem på grunn av dette plagget. Lenge var jeg uvitende
om slike kroppslige reaksjoner. Jeg var
lykkelig uvitende og syntes det kun var
spennende å være med deg til politi-
stasjonen på Grønland for å stå tettpakket
sammen med andre i en smal gang. Der
traff jeg andre barn jeg kunne leke med.
Vi sprang rundt og bort til fontenen
innerst i det store venteværelset som var
mye koseligere innredet enn den trange passasjen du ville jeg skulle være
i. Du ba meg være stille og ikke løpe rundt. Jeg ble sur og sint på deg
fordi du ikke ville la meg leke. Det er planter og vann i det store åpne
rommet. Jeg ville leke at jeg var på safari. Ikke skjønte jeg hvorfor du på
død og liv måtte tvinge meg til å ikke leke der det var så spennende for
lille meg.

Da jeg ble eldre forsatte jeg å synes at det var spennende å dra til
politistasjonen med pappa og deg. Jeg hadde lært å stå stille i kø samtidig
som jeg ble proff i blikkflørting. Mye spennende skjedde i køen. Hver
gang vi var der, traff mine øyne alltid mange attraktive gutter å

Jeg takker deg for å ha gitt meg min
arv før du gikk i dvale. Jeg lover å

forvalte den vel slik at mine barn også
vil ha noe å arve. Du ga meg stolthet og

troen på livet. Dette skal jeg aldri
glemme å gi videre.
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kommunisere med. Få konkrete ord og setninger ble ytret, men mine
vakre øyne lærte seg å snakke. «Blikk kan drepe,» lærte jeg på skolen,
men på egenhånd lærte jeg meg at blikk er spennende, pirrende, herlig.
Spennende fordi jeg måtte gjøre dette i skjul. Du var der alltid for å
prøve å passe på at jeg tedde meg som det sømmer seg for en fra min
stand. Pirrende fordi jeg oppdaget at kroppen min reagerte på en sensuell
måte. Herlig fordi mine blikk ble gjengjeldt med den samme utstrålingen
som jeg sendte. I køen til søknad om fornyelse av arbeids- og bosettings-
tillatelse lærte jeg meg mye vakkert om livet og kroppen min. Samtidig
med dette lærte jeg meg å mislike deg. Du var slem, overnervøs og en
kontrollfreak. I ettertid skjønner jeg at du var redd. Du fryktet at livet
ditt skulle ta en annen vending enn den du drømte om. Du fryktet at
mulighetene til å realisere deg selv skulle forsvinne kun gjennom et brev
med en signatur formulert på mest mulig kronglete vis. Du sto i kø for å
la andre ta kontrollen over deg og de du er glad i. Du ble tvunget til å la
andre være slemme mot deg og oss barna. Samtidig med dette, måtte du
beskytte dine barn mot fremmede som ikke syntes noe pent om dem og
deg. Kjære mor, du var der for å lære deg at du ikke er verdifull men kun
til bry. Heldigvis for meg tilegnet du deg denne lærdommen mange år
senere. Jeg har fått lov til å være barn på bekostning av deg. Du hadde
styrke nok til å unne meg dette.Takk, kjære mor, for at du holdt ut så
lenge som du gjorde.

Jeg husker at min mor jobbet hver dag bortsett fra søndager. Da var
hun hjemme og ryddet og lagde mat og bakte brød og kaker og annet
godt. Jeg husker spesielt bollene hennes. De var kjempegode. Runde og
store og jeg kunne velge med eller uten rosiner. Hun bakte like mange
med som uten og tok dermed hensyn til ulike smaksoppfatninger. Flere
ganger har jeg selv prøvd å lære meg kunsten å bake, men har en gang
for alle lagt det på hyllen. Her har jeg måttet resignere. Utrolig mye
tålmodighet er det som trengs fant jeg ut. Egenskapen ved å følge en
oppskrift nøye og att på til vite hvilke forhold ingrediensene har til
hverandre, har jeg ikke giddet å sette meg inn i. Derimot har jeg funnet
ut av hvem jeg kan dra til for å få de bakerverkene jeg måtte ha lyst på.
Med jevne mellomrom finner jeg meg selv i å ringe min søster eller
noen venner for å snakke om hvilke kaker som hadde kommet godt med
for å tilfredsstille sukkerhungeren min. Dette er noe jeg lærte av min
mor. Mens hun fremdeles var her lot hun meg forhandle med henne
angående hva jeg ville hun skulle bake. Under ramadan var det spesielt
mye godt i vente. I denne perioden bakte hun hver dag. Hun lærte meg
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at det er viktig å unne seg noe ekstra når kroppen underlegges så sterk
kontroll som fastemåneden krever. Jeg husker at jeg flere ganger falt for
fristelsen som de herlige duftene spredte rundt i hele leiligheten. I smug
stappet jeg i meg godsaker kun noen få minutter eller timer før fasten
skulle brytes. Jeg husker godt hvor mye jeg skammet meg over denne
svakheten hos meg selv. Hver gang lovte jeg meg selv at jeg neste dag
ikke skulle bryte fasten. Det hele endte med at jeg ga opp og sa til meg
selv at fasting ikke er noe for meg. Jeg spiste i smug og følte meg elendig.
Det var grusomt å narre min mor på denne måten. På tom mage dro
hun på jobb, kom hjem og vartet opp med snadder. Svake meg, tenkte
jeg. Jeg prøvde å overbevise meg selv om at det var bra for figuren min.
Å holde seg unna mat, er en fin slankekur tenkte jeg. Det holdt ikke
lenge. Jeg skjønte bare ikke poenget med å tvinge kroppen unna noe den
hadde lyst på.

Lenge grublet jeg over de store eksistensielle spørsmålene. I tenårene
begynte jeg å få mareritt om skjærsilden skolen hadde lært meg om. Jeg
brant i helvete om og om igjen. I følge læreren var smertene i helvete ti
tusen ganger verre enn smertene på jorden. Jeg fikk panikk og fant ut at
paradiset var mer forlokkende, men visste ikke veien dit. Min mor kunne
jeg ikke snakke med.Vi mangler et felles språk for å snakke om disse og
andre temaer. Jeg skaffet meg min koran på norsk og dro til biblioteket
og lånte bøker om min mors religion. Islam var i fokus. Jeg begynte å
dekke meg til og brukte hodeplagg.

Min mor var forbauset. Hun spurte meg om hvorfor jeg oppførte
meg slik jeg gjorde, og hun skjønte ikke hvorfor jeg hadde begynt å
dekke til det vakre håret mitt. Ikke var jeg gift og ikke hadde jeg hvite
hårstrå å gjemme bort. Hun fortalte meg i tillegg at det ikke går an å lure
Gud. Jeg skjønte ingenting.Var hun ikke glad for at jeg ikke skulle havne
i helvete, tenkte jeg.Var hun ikke glad for at hun slapp å være alene om å
dekke til håret sitt utendørs? Var hun ikke glad for at hennes datter hadde
blitt en ekte muslim? Mitt lille hode var i full forvirring. I tillegg til
denne uventede reaksjonen fra min mors, og også min fars, side,
oppdaget jeg at folk hadde begynt å se stygt på meg. Det var ikke mye
som ble sagt, men blikk og enkelte handlinger og kroppsspråk var ikke til
å ta feil av. Jeg fant meg selv oftere alene på setet i bussen eller på
trikken. Bussjåføren begynte å forlange pris for voksenbillett av meg selv
om jeg kun var et barn. En gang jeg prøvde å si i fra, ble jeg skjelt ut og
fortalt at «dere må slutte å snylte og lure godtfolk».

«Vi» og «dere» opptok mye av tiden min. Skjærsilden, bønner og



JUBILEUMSNUMMER 01-02|2004 123

koranlesing ble byttet ut med aviser, nyheter på TV og radio, og
magasiner både på engelsk og norsk. Konklusjonen var at «utlendinger»
er kriminelle, islam en styggdom og muslimer noen fanatiske vesener
som kun tenker på mord og undertrykkelse. Jeg kjøpte meg Salman
Rushdies Sataniske vers og slengte den foran deg på kjøkkenbenken som
en test på hvor fanatisk du er, kjære mor. Du besto med glans. Du drepte
meg ikke. Du skjelte meg heller ikke ut. Ditt spørsmål var om jeg likte
boken og om den virkelig var så ille.Atter en gang overrasket du meg.
Det var så mye jeg ville snakke med deg om. Ikke bare om religion, men
alt. Mange spørsmål jeg mente at du som mor burde gi meg svar på. Jeg
var sint på deg. Hvorfor kan du ikke språket mitt, skrek jeg. Hvorfor var
du ikke mer hjemme sammen med dine barn og tok deg mer tid til oss?
Hvorfor hadde du barn i det hele tatt hvis du ikke hadde tid til dem?
Hvorfor jobbet du deg i hjel uten å ha tid til å nyte pengene dine?
Hvorfor var du i det hele tatt i landet hvis du ikke likte deg her?
Hvorfor hadde du tatt meg med hit?

Kjære mor, jeg stilte deg til ansvar for alt det vonde i verden. Du lot
meg gjøre det. Du lot alle tråkke på deg uten å fortelle oss hvor ødeleg-
gende dette var. Hver dag sto du opp og dro på jobb. Ga meg alt jeg

trengte og hadde lyst på. I kjøleskapet og
fryseren fant jeg mat jeg kunne varme
opp og spise. Penger for å kjøpe moterik-
tige klær og røyk som jeg måtte konsu-
mere i smug. Men det var ikke nok. Sam-
funnet har lært meg at foreldre skal være
hjemme og snakke med sine barn, dra på

ferie med dem og være venner med dem, og ikke bare jobbe hele tiden.
Dette var noe av det jeg utsatte deg for på hjemmefronten. Ute opplevde
du å bli trakassert for ditt hodeplagg og ditt gebrokne språk. Flere år
senere gikk det opp for meg hvor mye du måtte holde ut med.

Min nydelige vakre mor, du skapte arbeidsplass for mange opp
gjennom alle de årene du drev dine forretninger, uten å få anerkjennelse
av de ansatte for ditt skaperverk. De stjal fra deg, de dukket ikke opp til
avtalt tid, de utnyttet din godhet og kjærlighet. En av dine kokker puttet
salt i dine vafler, sukker i dine kjøttkaker og hår og støv på dine smør-
brød. Dine stamgjester lurte på hva dette var for noe. Jeg husker hvordan
du knakk sammen den dagen denne mannen fortalte deg at han ikke
skjønte hvordan du kunne innbille deg at han ville underlegge seg en
utlending som i tillegg er muslim og kvinne. Du fikk besøk fra folk på

«Blikk kan drepe», lærte jeg på skolen,
men på egenhånd lærte jeg meg

at blikk er spennende, pirrende, herlig.
Spennende fordi jeg måtte gjøre 

dette i skjul.
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arbeidsformidlingen som skulle fortelle deg at her i Norge kan ikke
arbeidsgiver si opp en ansatt på dagen. De hadde da glemt å undersøke
forholdene nærmere. Ingen av dem hadde snakket med sikkerhetsvakten
som måtte beslaglegge kniven din tidligere ansatt sto og truet deg med
fordi du ikke ville gi ham hele månedens lønning på forskudd kun etter
en uke på jobb. Du holdt ut med at senterledelsen prøvde å presse deg til
å ta av deg ditt hodeplagg. De mente det ga feil signaler til kundene. De
fortalte deg at du ikke bodde i Saudi Arabia, men Norge.

På gaten, kjære mor, opplevde du at folk spyttet på deg. Du opplevde
at fremmede mennesker så med misbilligelse på deg. Deres slemme blikk
frarøvet deg ditt smil. Dine smilehull, som lyste opp hele ditt vakre
ansikt, ble deg ikke forunt. På trikken, som jeg i dag har problemer med
å ta, opplevde du flere ganger å bli skjelt ut av trikkeføreren fordi du
hadde sovnet etter en lang og slitsom arbeidsdag. Du opplevde at styret
for borettslaget hvor ditt hjem var, prøvde å kaste deg ut.Til slutt var du
redd for å bevege deg både ute og innendørs. Du greide ikke lenger å stå
i mot all ondskapen og fiendtligheten din hverdag bombarderte deg
med. Din frykt førte deg til psykologen som også var med på å
undertrykke deg. Da du ba om å få kvittering for å kunne få refundert
deler av utgiftene, ble du bedt om å finne en annen. Samtidig ble du
fortalt at det ikke feilte deg noe annet
enn at du var nærtagen og oversensitiv.

Du resignerte, pakket og reiste ut av
landet. Jeg gråt. Hvordan er det mulig for
en mor å dra fra sine barn? Jeg fortalte
deg at dette var dårlig gjort overfor meg.
Uten deg ville jeg være foreldreløs, men du dro. Jeg var frustrert.
Normalt sett er det barna som flytter, ikke foreldrene.Atter en gang fant
jeg meg selv i å ikke skjønne noe av det som foregikk. Jeg ville ikke
skjønne, ville ikke sette meg inn i all den ondskapen som eksisterer.
Gjorde jeg det, visste jeg med meg selv at hele mitt liv ville bli snudd på
hodet. Det trygge, velkjente og morsomme livet mitt ville smuldre hen.
Jeg måtte sette meg inn i grådighetskulturen som tilsier at det er knapp-
het på kjærlighet og ømhet her i verden, som tilsier at individualisme er
lik egoisme, som tilsier at frykt er et middel som må brukes aktivt for å
holde folket på plass, og som tillater å demonisere andre og dermed
trakassere dem i demokratiets navn.

Mor, dine tårer trakk meg ut av den tilslørte tilværelsen jeg befant
meg i. Dine smerter har lært meg å verdsette livet og kjærligheten. Selv

Konklusjonen var at «utlendinger»
er kriminelle, islam en styggdom og

muslimer noen fanatiske vesener som
kun tenker på mord og undertrykkelse. 
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om mennesker rundt oss aktivt har gått inn for å skape avstand mellom
deg og meg, først og fremst ved å frarøve oss muligheten til å dyrke
hverandre gjennom et felles språk og dernest ved iherdig å sverte alt det
du står for, greide du å rettlede meg frem til et verdig liv. Den tilliten du
har vist meg har fratatt meg den tausheten samfunnet har krevd av oss i
så lang tid. Jeg har lært meg å snakke, sette ord på hverdagsrasismens
uskyldiggjøring av det onde. Gjennom deg lærte jeg meg spillereglene til
djevelens advokater for å kunne jobbe for kjærligheten, for livet. Du er et
vakkert menneske, kjære mor. Du er dypt savnet. Ditt liv har bestått av
en enorm ensomhet, men du er ikke alene. Den undertrykkelsen du har
måttet erfare, har hatt sin pris og gått utover dine barn, men vi er voksne
nå.Vi holder på å lære oss å snakke alle sammen. Gjengjeldelsens time
har kommet selv om det tok sin tid. Mange ganger har jeg ønsket at du
delte med meg tidligere, men kanskje det var like greit. Barn skal ikke
bekymre seg for all verden heller. Kjære mor, du skal vite at det finnes
mange flotte mennesker som ikke vil deg noe vondt.Vi ser alle frem til å
la dine smilehull stråle mot oss atter engang.Takk for at du er til.
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Eldre generasjons minoritetskvinner er en gruppe som har fått
liten oppmerksomhet i den norske offentligheten. Her presen-
teres deler av et studie som har som formål å kartlegge eldre
indiske kvinners forhold til det norske helsevesenet. Madhu
Sharma er født i India, men har bodd de siste 22 årene i Norge.
Hun er utdannet sykepleier og har arbeidet innen eldreomsorg
her i landet. Hun er nå i gang med et magistergradsprosjekt
som omhandler eldre innvandrere og offentlig helsetjeneste.

Innledning
Denne artikkelen handler om temaet, «Alderdommen i migrasjons-
perspektiv».Artikkelen er basert på et forskningsstudie (pilotstudie) fore-
tatt som forberedelse til et mastergradsstudie hvor forskningsspørsmålet
er følgende; «Eldre indiske kvinners behov for hjelp fra den offentlige
helsetjenesten i Norge» ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag,
Universitetet i Oslo. Jeg har også gjort litteraturstudie om asiatiske
kvinner som migrerte til Europa, Canada og Amerika på 1970-tallet.
I piliotstudien er aldersgruppen på respondentene fra 55 år og oppover.
Litteraturstudier er gjort om respondenter fra 55–70 år. Studien er ikke
publisert enda, men er godkjent som eksamensbesvarelse ved ISV, UiO.
Noen funn og svartendenser fra studien blir presentert i artikklen.

Innvandring til Norge
Flertallet av førstegenerasjons innvandrere som migrerte til Norge etter
1960 var menn fra Tyrkia, Pakistan og India. Mennene etablerte seg selv
først og fikk så gjenforening med sine koner og barn. Disse barna er nå
blitt voksne. En del av dem har etablert seg i Norge, andre har reist til
foreldrenes hjemland eller til utlandet for å studere. Mange som emig-
rerte fra India på 70-tallet kommer fra små bygder i hjemlandet. Enkelte
kvinner har vært hjemmeværende og har aldri lært seg godt norsk.
Andre hjalp mennene sine i familiebedriften. Noen kvinner har i tillegg
til å hjelpe til i sin manns bedrift, også hatt en ordinær jobb og hoved-
ansvaret for pass av sine barn.
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Statistisk sett er det fortsatt meget få mørkhudede eldre innvandrere i
Norge. Pr. 2001 utgjør mennesker over 67 år kun 1,2 % av den totale
innvandrerbefolkningen i Norge. Selv om det er få eldre innvandrere pr.
idag, vil antallet være større i tiden fremover og samtidig vil de utgjøre
en permanent befolkningsgruppe. Eksempelvis er den største immi-
grantgruppen i bydel Gamle Oslo og i Sofienberg bydel immigranter
over 50 år, og de utgjør 11% av alle immigranter som bor der.

Situasjonen til eldre innvandrerkvinner i den vestlige verden
Et studie fra Canada går ut fra å finne ut av hva eldre, indiske immigrant-
kvinner her oppfatter som helsefremmende. Kvinnene var veldig opptatt
av å få dekket sine åndelige behov.Videre var gode relasjoner til familie-
medlemmene viktig for god psykososial helse. Å kunne opprettholde en
god relasjon til andre var tegn på god helse. De ønsket å beholde
tradisjonen som går ut på å bo sammen med barna når man ble gammel.
De som bodde sammen med gifte barn utførte praktiske sysler hjemme
og passet på barnebarn.Ved å bo sammen med egne barn i alderdommen
fikk de en følelse av trygghet og støtte som de hadde behov for på sine
gamle dager 

Et annet studie dreier seg om kvinnelige immigranter fra India til
Canada i alderen 40 til 70 år. Her ble kulturell kunnskap, normer og
verdier studert som har innvirkning på helseadferd. Kvinnene ble spurt
om hva de trodde var viktig for å bevare helsen på sine eldre dager. De
mente at åndelige behov måtte dekkes og en god relasjon til sine familier
hadde en stor innvirkning på deres helse og det å føle seg vel. De ville

holde på tradisjonen med å bo sammen
med sine barn og barnebarn. De som
bodde slik, ga sine barn en hjelpende
hånd hjemme. Slik bytting av tjenester ga
dem den støtten de trengte i sine gamle
dager.Det konkluderes med at kvinnene
mest sannsynlig har tatt med seg sine
tankemønstre fra sitt opprinnelsesland,

India. Holdninger til helse og helsefremmende adferd er viktige faktorer
for god helse og er rotfestet i sosiale strukturer og sosiale normer. I vest-
lig kultur pleier man å skille helsefremmende aktiviteter fra dagliglivets
aktiviteter. Indiske kvinner i USA og Canada hverken engasjerer seg i,
eller oppsøker helsefremmende aktiviteter i like stor grad som majori-
tetskvinner. Kvinnene blir ensomme når ektefellen blir kronisk syk eller

Flertallet av førstegenerasjons
innvandrere som migrerte til Norge

etter 1960 var menn fra Tyrkia, Pakistan
og India. Mennene etablerte seg selv
først og fikk så gjenforening med sine

koner og barn.
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dør, da de har lite sosialt nettverk. Mange kvinner sier at de er over-
belastet, har strukket seg for langt og er fanget mellom to verdener.

En amerikansk sykepleier og professor fastslår at eksisterende helse-
tiltak ikke er myntet på klienter som tilhører andre enn majoritets-
kulturen.Vestlige helsetiltak er vanligvis ikke funksjonelle for ikke-
vestlige kulturer (Leininger 1985). Brukere fra minoritetskulturer forblir
også usynelige inntil de trenger behandling fra helseapparatet (Matuk
1995).

I England som i Norge har man hatt debatter om eldre minoriteter
og om utdanning av helsepersonell med minoritetsbakgrunn. Ebrahim
Shah, professor i klinisk epidemologi sier at det er mange myter i det
engelske majoritetssamfunnet om eldre innvandrere. Disse mytene er
følgende; Eldre innvandrere finnes i fåtall, familien tar vare på dem, og de
vil reise tilbake til sitt hjemland når de blir gamle. Han understreker at
det er på høy tid at man ser realiteten av at den eldre innvandrer-
befolkningen øker raskt i antall. Eldres liv er riskofyllt fordi de har
kroniske sykdommer, dårlig tilgang til helsetjeneste og er utsatt for
rasediskriminering.

De studiene som er blitt gjort på dette feltet i Norge ble gjennomført
av psykolog Roushan Birkeland på slutten av 1980-tallet, og på 1990-
tallet av sosialantropologene Gudrun Toner og Bjørg Moen. Disse studi-
ene avdekker eldre indiske, pakistanske og tyrkiske innvandreres behov
for informasjon om helsetilbudene og om trygdesystemet. Det kommer
også klart fram at selv om respondentene drømmer om å reise tilbake til
sine opprinnelige land og tilbringe sin alderdom der, så klarer de ikke
alltid å gjennomføre dette. Årsakene til dette varierer. Helsedirektoratet
har de siste årene blitt oppmerksom på problemet med økende antall
eldre, også blant fremmedkulturelle innvandrere. Samtlige ovennevnte
undersøkelser nevner faktorer som tærer på helsen og bidrar til lavere
biologisk alder. Dette kan være sykdommer medbrakt fra hjemlandet,
nye sykdommer som er utbredt i Skandinavia, samt at de fleste har hatt
tunge og slitsomme jobber i industrien. I tillegg har de fleste opplevd
økonomiske problemer og det er ikke uvanlig at de har hatt både to og
tre jobber samtidig. I tillegg til dette har som oftest boligstandarden også
vært dårlig (Hansen 1996.)

Alle samfunn og kulturer har en navngitt sosial kategori for gamle
mennesker. Hva som definerer dem som «gamle» (Hansen 1996) varierer
imidlertid fra kultur til kultur. De kan blant annet defineres som gamle
ut fra kronologisk alder, biologisk alder eller generasjonstilhørighet.
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I Skandinavia er det knyttet rettigheter og plikter til kronologisk alder.
Respondentene i Bjørg Moens undersøkelse definerer sin alderdom

med at de er blitt fysisk svakere, at de er blitt gråere i håret og at de har
mistet tenner. De fleste i Moens undersøkelse svarte at personer mellom
50 og 60 år er gamle. En dame på 48 år i Moens undersøkelse betegnet
seg selv som gammel dette fordi hun var blitt bestemor. Slik ser disse
asiatene seg selv i forhold til sin kronologiske alder.

Min pilotstudie om aldrende indiske kvinner, og mine tidligere
erfaringer med kartleggingsarbeid med andre etniske grupper tilsier at
immigrantkvinner over 55 års alder er trippel marginaliserte. De er inn-
vandrere og de begynner å bli eldre i sine egne øyne, men de regnes ikke
som gamle nok til å dra fordel av trygderettighetene (67 år) på lik linje
med norske kvinner, som har høyere levealder gjennomsnittlig. Flere av

Flickan. Illustrasjon: Everlyn Nicodemus
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dem er kronisk syke, bevegelseshemmede og isolerte. Når de mister sin
ektemann, går det selvsagt utover deres egen psykiske helse. De har vært
vant til å være avhengige av mannen og sine voksne barn. Å stelle hjem-
met og oppdra barn har vært den viktigste oppgaven i deres liv og de har
trivdes i kvinne- og morsrollen som denne familiestrukturen innebærer.
Også engelske studier viser at asiatiske kvinner setter andres behov foran
sine egne (Gilligan 1982). Barna blir etterhvert store og flytter ut for å
studere eller jobbe, eller de etablerer egen familie. Mange asiatiske
kvinner fra den eldre generasjon har heller ikke vært attraktive på det
norske arbeidsmarkedet. Det var ikke bruk for utdanningsbakgrunnen
deres i Norge, og kvinnene fikk ikke uttelling for sin medbragte
kompetanse. Mange kvinner har kommet til Norge gjennom familie-
gjenforening. De mistet sitt nettverk da de flyttet til Norge, og har som
regel ikke klart å erstatte det manglende nettverket i løpet av sitt mange-
årige liv i Norge. Når de blir enker får en del sterkere bånd til sine barn,
men andre opplever det som opprivende å miste den daglige kontakten
med sine voksne barn når de etablerer seg på egen hånd og flytter fra
henne. Noen mødre flytter sammen sine barn og blir avhengige av dem
og deres familier når de blir eldre og syke. Som konsekvens av den
asiatiske tradisjonen at sønnen og svigerdatteren skal ta seg av sønnens
foreldre ved behov, er mødrene prisgitt sine svigerdøtre. Å gi langvarig
omsorg til en syk og aldrende svigermor, og samtidig nyetablere seg i
Norge, er en forferdelig tung oppgave for en ung kvinne, og det kan føre
til overbelastning.Ansvarsbyrden kan føre til konflikter innad i familiene.
Alt dette fører igjen til tilbaketrekning og isolasjon hos de alderende
kvinnene. De blir satt pris på dersom de er friske og kan passe på barne-
barn, lage mat når svigedatteren er på jobb om dagen eller bidra med
andre hjemmesysler.

Flere kvinner sliter også med psykosomatiske lidelser i relativt ung
alder, det vil si 40 og 50 års alderen.Alle opplever at så lenge de hadde
helse og var i jobb, følte de seg som en del av det norske samfunnet. Etter
at de ble langtidssyke og førtidspensjonerte har ensomheten for mange
blitt plagsom.

De som immigrerte til Norge på 1970-tallet var unge og arbeidsføre.
Mange jobbet i industrien, for eksempel ved spinneriet i Drammen, ved
Freia sjokoladefabrikk i Oslo, Oslo sporveier eller Vinmonopolet. Flere
hadde en ekstra vaskejobb på kveldstid. Resultatet er at en stor andel av
innvandrerne som immigrerte til Norge på 70 tallet har belastnings-
skader som følge av tunge og monotone jobber. Det var den gangen ikke



JUBILEUMSNUMMER 01-02|2004 131

forventet at utenlandske arbeidstakere måtte mestre det norske språket
for å få jobb på de ovennevnte arbeidsplassene. Disse personene
begynner nå å bli gamle. En del av dem er førtidspensjonerte, noen har
kroniske sykdommer, for eksempel aldersdiabetes, parkinsons sykdom,
hjerteproblemer eller muskel- og skjellettsykdommer.

Dette igjen har konsekvenser for de tilbudene denne befolknings-
gruppen mottar fra helse- og sosialtjenesten og sykepleietjenesten.
Etniske minoriteter i Norge har en del særtrekk med hensyn til sin
tenkemåte vedrørende helse og sykdom, samt behandlings- og rehabili-
teringsmetoder. På individnivå er basisbehovene hos alle mennesker like,
selv om helsefremmende adferd kan være forskjellig avhengig av hva en
selv tror er helsebringende. En del av den daglige levemåten kan også
sees i sammenheng med hva slags religion man praktiserer. For eksempel
er mange hinduer vegetarianere og har god tradisjon med å tilberede
variert vegetarmat med ulike krydder, mens muslimer på sin side er mer
vant med å spise kjøtt.

Fremtidige utfordringer
• Innvandring fører til flere permanent boende immigranter og befolk-

ningsgrupper i Norge. Det antas at nordiske eldre vektlegger indivi-
dualisme og autonomi (Moen 2002), mens en god alderdom for
pakistanske er å leve i flergenerasjonsfamilien (ibid). Pilotstudien
bekrefter at eldre indiske kvinner ønsker sistnevnte.

• Utdannelse før og etter migrasjon påvirker levemønsteret. Egne
erfaringer fra arbeid med innvandrere og
flyktninger tilsier at de med høyere
utdanningsnivå har lettere for å integrere
seg i det nye landet, og migrasjonsårsaken
(frivillig eller tvungen) influerer deres
levemønster og holdninger om egen
alderdom. Utdanningsbakgrunn virker
også inn på hvordan man innhenter

informasjon og bearbeider og bruker den.
• Forholdene i opprinnelseslandene er også forskjellige. Eldre i India

kan kjøpe tjenester dersom de har penger for å betale for disse
tjenestene (hjelp i det daglige, pleie og stell).

• Det er et altfor stort skritt for enslige eldre innvandrerkvinner å skaffe
seg kunnskap om og be om hjelp fra de offentlige tjenestene.
De fleste har problemer med å forstå det norske trygdesystemet.

Kvinnene blir ensomme når 
ektefellen blir kronisk syk eller dør, 

da de har lite sosialt nettverk. Mange
kvinner sier at de er overbelastet, 

har strukket seg for langt og er fanget
mellom to verdener.
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• Mange er redde for å havne på sykehjem hvis de skulle bli syke eller
når de blir gamle.Tillitten til institusjonsomsorgen er ikke veldig høy.
Under uformelle samtaler forteller de fleste at de har store språk-
problemer som kan gjøre det vanskelig å bli forstått av norske
hjelpere/pleiere.

• Vaner, verdier og normer vedr. mat, kultur, pleie og stell (hygiene),
samt familiære og sosiale relasjoner praktiseres forskjellig. Familiens
besøksmønster til den syke er også annerledes.

Dagens helsetjeneste er bygget og organisert for å gi et tilbud til majo-
riteten i Norge, altså etniske nordmenn. Det antas at disse ikke treffer
gamle innvandreres behov for omsorg og behandling fordi de har andre
leveregler i det daglige. Mattradisjoner og synet på sykdom er forskjellig.
Religiøse aktiviteter har en spesiell form og det uformelle nettverket
som de omgås med i fritiden har sine særtrekk. Min pilotstudie viser at
de eldre innvandrerne helst vil bo hjemme og klare seg selv. Hvis de ikke
klarer å bo hjemme blir det en utfordring
for hjelpeapparatet på institusjonen å
hjelpe dem i forhold til innvandrernes
eget kulturelle ståsted. Det vil også bli
nødvendig å fremme en dialog mellom
eldres nettverk og institusjonen de skal
oppholde seg på.

Tanken på å leve atskilt fra familie og venner på et norsk sykehjem
virker skremmende på mange av dem. Samtidig er det en virkelighet at
mange av dem kommer til å trenge hjelp i en eller annen form. Flere av
respondentene i tidligere studier ønsket at deres barn (eventuelt stor-
familien) skulle ta vare på dem når de blir eldre (Moen 1991).

Hva bør det forskes videre på?
Hvordan er behovet for tilrettelegging for disse eldre i institusjoner med
heldøgnspleie og omsorg? Vi må skaffe mer kunnskap om eldre innvan-
dreres sykdomsbilde og alderdom i Norge.Vi trenger å vite mer om eldre
innvandreres tanker om alderdom og om deres tilpasningsproblemer i
forhold til den norske helsetjenesten. På den måten kan man finne frem
til behov for tilrettelegging av norske helsetjenester. Studien dreier seg
også om å finne ut hvordan hverdagen på sykehjem skal være for at eldre
indere skal kunne finne en kontinuitet i sine liv. Det er på tide at det
fokuseres mer på eldre som ikke kan få hjelp av sine nærmeste hjemme,

Etniske minoriteter i Norge har 
en del særtrekk med hensyn til sin

tenkemåte vedrørende helse og
sykdom, samt behandlings- og

rehabiliteringsmetoder. 
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og som er i fare for å bli avhengige av den offentlige helsetjeneste på
sykehjem for døgnkontinuerlig hjelp.

Bør offentlige tjenester bli mer kultursensitive? Dette kan skje
gjennom tilettelegging av ritualer og rutiner, mat, kulturelle og religiøse
aktiviteter,ADL aktiviteter etc. Intervjuguiden i undersøkelsen vil fange
opp dette. Det antas at matkultur, pleie og stell (hygiene) vil være
forskjellige. Ikke minst kan familienes behov for besøksordninger være
annerledes. Man bør stille spørsmål om hva slags daglige rutiner som er
brukervennlige for denne målgruppen.

Respondentene hadde vanskeligheter i starten med å forestille seg
hvordan et sykehjem bør se ut og hvilke tjenester de ønsker seg.
Respondentene så ingen muligheter for å ønske seg særordninger, men
så begrensninger. De føler seg utrygge med tanke på å oppholde seg på
dagens omsorgs- og pleieinstitusjoner. Dette er først og fremst fordi de
mener at det kan bli problematisk med hensyn til å kommunisere med
beboere og ansatte. På spørsmål om kompetanse hos personale og
kultursensitive tjenester, svarte samtlige at det må være personale med
variert faglig og flerkulturell kompetanse til stede. De ønsket at det var
både etnisk norske og etnisk indiske ansatte blant de som jobbet med
dem. En slik blanding vil være til fordel for ivaretakelse av respondent-
enes tidligere integreringserfaring og den nye levemåten respondentene
har tilegnet seg etter flere års botid i Norge.

Noen løsninger ble skissert for respondentene, deriblant forslag om
en atskilt enhet med 6 rom hvor bare inderne bor, organisering av
gruppeaktiviteter som TV titting, diskusjonskvelder eller preken av en
indisk prest. Dette resulterte i at respondentene underveis selv begynte å
se nye muligheter og fantasere om et mulig kultursensitivt sykehjem som
ikke virker skremmende å bo på.

I forbindelse med arbeidet blant eldre med etnisk minoritetsbakgrunn
i Horsens kommune i Danmark kommer arbeidsgruppen blant annet
frem til den konklusjon at det kan være stressende for eldre å bo sammen
med etniske dansker på en omsorgsinstitusjon.Trivsel, tilhørighet og
trygge omgivelser for målgruppen skapes lettere ved å lage atskilte
enheter hvor det ikke er nødvendig å tilpasse seg majoritetssamfunnets
spilleregler.

Opprettelsen av kultursensitive sykehjem er et forslag som hoved-
sakelig retter seg mot dagens generasjon av eldre indere. Denne
generasjonen trenger en annen form for institusjonalisering på grunn av
en mangelfull integrering. Disses forventninger til det offentlige vil
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nødvendigvis ikke overstige dagens økonomiske rammer, men heller
virke besparende over lengre tid. Neste generasjon vil nødvendigvis ikke
ha behov for samme type nasjonalitetsbestemte pleiehjem. Det antas at
disse personene vil være mer fortrolige med det norske samfunnet.
Helsetjenestene bør også gjøres mer tilgjengelige ved bruk av tiltak som
ansettelse av etniske arbeidstakere også i ledende posisjoner, bedre
opplæring av de ansatte og et mer tilpasset og kultursensitivt miljø.

I et avisoppslag 26. mars 2004 sier Bjørg Moen, sosialantropolog og
forsker ved NOVA, at: «Politikerne bør sørge for å lære opp helse-
personell om fremmede kulturer. Hun anbefaler også å etablere egne
sykehjem eller avdelinger på sykehjem for ulike minoritetsgrupper.»
Politikerne, på sin side, er uenige i dette forslaget. Margaret Eckbo, byråd
for velferd og sosiale tjenester slår fast: «Vi ser ikke for oss egne sykehjem
for ulike minoritetsgrupper.Vi satser på eldreomsorg generelt.Vi kan
ikke gi ekstra midler til bydeler med mange innvandrere, slik at de kan
opprette egne sykehjem. Da forfordeler vi de norske, og skaper kløft
mellom gruppene.»

I Norge er man opptatt av å praktisere likeverdighet ved hjelp av like
tilbud. Jeg mener at det går an å praktisere positiv diskriminering for å
oppnå likestilling mellom nordmenn og etniske grupper.
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I denne artikkelen setter Fakhra Salimi fokus på hvordan
underliggende og skjev maktbalanse i forholdet mellom etnisk
majoritet og minoritet påvirker representasjonen av minoritets-
kvinner og legger begrensninger på deres deltagelse på offentlige
arenaer.

I løpet av de siste par årene har vi sett en interessant endring innenfor
den multikulturelle diskursen og representasjonen av minoritets-
kvinner i det norske samfunnet. Spesielt har media fremmet debattene

omkring disse temaene, men også de akademiske miljøene innenfor
kvinne- og kjønnsforskning har vært aktive. Minoritetskvinner i Norge
har i mange år påpekt og kritisert manglende muligheter til å bli repre-
sentert med sine egne stemmer i den offentlige debatten. Ekspertenes
uttalelser om dem har gjort minoritetskvinnene usynlige. Men nå er det
en voksende bevissthet om dette blant enkelte forskere, og en del av dem
har begynt å sette spørsmålstegn ved sine egne roller. Dette er et positivt
skritt mot en kritisk dialog mellom minoritetskvinner og etnisk norske
eksperter.

Imidlertid synes det som om mange aktører ønsker å finne svar «der
ute, blant etniske minoriteter». Flere etnisk norske forskere har uttrykt
ønske om at minoritetskvinner forteller dem hvem som skal uttale seg på
vegne av hvem og hvordan.Dermed unnlater de konsekvent å granske sin
egen rolle og stiller ikke nødvendige spørsmålstegn ved hvordan de selv
har blitt talspersoner i minoritetsspørsmål.De fremstår heller ikke som
kritiske til hvorfor deres uttalelser og analyser blir betraktet som mer hold-
bare enn minoritetskvinners egne perspektiver innen den multikulturelle
og feministiske diskursen.

Marginalisering
Mange av de etnisk norske forskerne som deltar i den norske multi-
kulturelle diskursen, har fått status som eksperter på minoritetsmiljøene.
Når norske myndigheter trenger informasjon om etniske minoriteter,
bruker de jevnlig disse forskerne til å gjennomføre studier relatert til den
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såkalte integrasjonsproblematikken. Den amerikanske feministforfatteren
bell hooks uttaler at «forskere som skriver om en etnisk gruppe de ikke
selv tilhører diskuterer sjelden de etiske spørsmålene omkring deres egne
raseprivilegier, hva som motiverer dem eller hvorfor de mener at deres
perspektiver er viktige (…). Å skrive om kulturer eller andre etniske
gruppers opplevelser blir politisk avgjørende, når spørsmålet om hvem
som blir betraktet som den autentiske og mektigste stemmen dukker
opp»1. Daglig erfarer minoritetskvinner at deres stemmer blir under-
vurdert i forhold til etnisk norske eksperter. I Norge har kun et fåtall av
ekspertene fokusert på den skjeve maktbalansen mellom etniske mino-
riteter og etniske nordmenn. Det er heller ikke mange som har fokusert
på de mekanismene som stenger minoriteter ute og bare tillater at noen
få typer representasjoner dominerer den offentlige debatten. Den multi-
kulturelle diskursen overser også at begrensete og stereotypiske
representasjoner av minoriteter marginaliserer dem politisk, sosialt og
økonomisk.

I det siste er det blitt vanlig å invitere minoritetskvinner til å fortelle sine
historier på møter og seminarer av forskjellige slag. I mange tilfeller kan det
bli en meningsfylt dialog mellom minoriteter og majoritetssamfunn,men
ofte blir det ensidig informasjonsformidling.bell hooks mener det kan være
nyttig for svarte kvinner å møte hvite feminister når de inviterer dem til å
snakke om sine erfaringer og ideer.Men hun påpeker videre at «slike
gjerninger kan nok en gang bidra til å plassere svarte i en serviceposisjon for
å imøtekomme de hvites behov»2.MiRA-Senteret har vært i slik service-
posisjon i nesten 25 år.Forskere og eksperter som deltar i viktige samfunns-
debatter, uteblir når minoritetskvinner inviterer til møter om temaer
knyttet til likestilling.Det vil si at når dagsorden er satt av minoritets-
kvinner, er det få etnisk norske eksperter til stede.Og hvis de møter, er det
ofte i sammenheng med deres egne behov for å samle informasjon til
forskningsprosjektene sine.De kommer sjelden i dialog med minoritets-
kvinner om kvinnepolitiske spørsmål.På den annen side forventes det at
kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn stiller opp på arrangementer de
blir invitert til av forskningsinstitusjoner eller organisasjoner.Det blir sett på
som minoritetskvinnenes hovedansvar å dele av sine erfaringer for å skape
forståelse for deres situasjon.Å takke nei til slike invitasjoner, eller å kritisere
den skjeve maktbalansen i dialogen,blir ofte tolket som manglende vilje fra
minoritetskvinner til å delta i etableringen av en felles kvinnepolitisk platt-
form.Med andre ord er det bare etnisk norske kvinners initiativer som blir
gitt mulighet til å definere premissene for denne felles plattformen.
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Initiativene fra kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn blir sett på som
perifere aktiviteter med liten betydning for den generelle multikulturelle og
feministiske diskursen.

Ulike verdener
Mangelen på mangfold i representasjonene av etniske minoriteter i den
offentlige sfære er ikke et nytt fenomen i de vestlige landene. Kolonial-
isme, slaveri og teorier om rasemessig overlegenhet av den hvite rase har
opp gjennom historien skapt segregerte verdener. I alle samfunn har
mennesker med ulik bakgrunn alltid levd side om side, men de har ofte
hatt forskjellige sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske forutsetninger.
Tilstedeværelsen av rasisme som en ideologi for å organisere samfunnet på
basis av et rasehierarki, har medført at mange vestlige samfunn er blitt
segregert på grunnlag av både klasse og etnisitet. Skiltene som sa «whites
only» er ikke et eldre fenomen fra forhistorisk tid, men var i bruk for bare
noen få tiår siden. Makten til å definere felles normer og verdier har ofte
vært i den hvite befolkningens hender.

Kulturarenaen representerer ofte et speilbilde av samfunnet vi lever i.
Kulturelle ytringer er derfor velegnete som eksempler for å vise hvordan
ikke-hvite mennesker og miljøer er blitt representert i den offentlige
sfæren. Hvis vi tar for oss film- og teaterhistorien, ser vi at svarte men-
nesker ofte er representert i biroller. Spesielt i Hollywood finner vi hvite
skuespillere i hovedrollene. Hvis folk med annen hudfarge ble tatt med i
det hele tatt fikk de biroller eller statistroller. Det oppsiktsvekkende var at
mange hvite skuespillere spilte svarte roller ved å sminke seg svart, sam-

tidig som at svarte skuespillere ble nektet
disse rollene. Hollywood-stjerner som
Marlon Brando, Rock Hudson,Anne
Bancroft og Natalie Wood har alle spilt
ikke-hvite roller. Svarte skuespillere som
Lena Horn, som var lys i huden og med
letthet kunne ha gått inn i hvite roller,
fikk ikke en gang spille mulatter. Lena

Horn og flere med henne fikk bare spille svarte roller, og da ofte som
karikerte representanter for slavekulturen.3 Poenget her er ikke å sette
spørsmålstegn ved hvite skuespilleres evne til å tolke svarte roller, men at
vi må være kritiske til de ideologiene som genererer ulikheten i represen-
tasjonsmakten gjennom slik tildeling av roller. Slike ideologier opprett-
holder hvithet som norm og som noe som er universelt, samtidig som

Tilstedeværelsen av rasisme som
en ideologi for å organisere samfunnet
på basis av et rasehierarki, har medført

at mange vestlige samfunn er blitt
segregert på grunnlag av både klasse

og etnisitet. 
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etniske minoriteter blir gitt mindre spillerom og et repertoar som
begrenser seg til et svart eller farget rammeverk.

Hvis den hvite skuespilleren Natalie Wood hadde spurt den svarte
skuespilleren Lena Horn hva som var galt med at hun spilte en svart rolle,
vil jeg anta at Lena Horn ville ha få innvendinger mot kvaliteten på
Woods arbeid. Men hun ville trolig ha flere innvendinger mot representa-
sjonsmekanismene som tillot Wood å utforske et nesten ubegrenset antall
roller, samtidig som de nektet Horn de samme mulighetene.Wood og
andre hvite skuespillere dro nytte av den priviligerte posisjonen de var i
som hvite, uten at de virkelig utfordret dette innenfra. Hollywoodfilmer
representerte og representerer fortsatt maktforholdene innenfor storsam-
funnet. De speiler et politisk og sosialt system som er ekskluderende.

I Norge var ikke situasjonen veldig annerledes. Ruth Reese, den svarte
sangerinnen som flyttet til Norge i 1956 og beriket norsk musikkliv i
flere tiår, forteller om sine erfaringer i selvbiografien «Min vei». Her
beskriver hun sin kamp for å få anerkjennelse som kunstner i Norge.
Mange av hennes opplevelser i norsk kulturliv kan lett defineres som
rasistisk utestengning. Hun forteller også om hvordan svarte mennesker
ble representert på norske kulturscener: «Etter møtet med Bokken Lasson
fikk jeg en forkjærlighet for Chat Noir.
Jeg hadde bare besøkt dette teatret én
gang tidligere. Det showet likte vi begge
(Reese og hennes mann) veldig godt, men
under revyens høydepunkt fikk vi se et av
de meste deprimerende syn en neger kan
se på en scene. Fem groteske klovner med
svarte ansikter og tykke lepper kom spyt-
tende og syngende inn. Det var meningen
at det skulle være en parodi på Deep River Boys, som var ganske popu-
lære i Norge på den tiden. Min første tanke var å gå, men jeg var ikke
sikker på om Paul (hennes norske ektemann) ville forstå en slik demon-
strasjon. (…) Så skjedde det. Som en avslutning på annen akt kom en
meget kjent sangerinne inn, men jeg ville ikke ha kjent henne igjen hvis
ikke navnet hadde stått i programmet. Hun hadde en enorm mage, over-
dimensjonerte bryster og hun oppførte seg som en fet og vulgær vaske-
kone i nedgåtte sko og sjuskete klær. (…) Hun begynte å synge en eller
annen tøvete sang om en norsk «drittsekk» som ble kalt Larsen. Dette
skulle være en parodi på Ella Fitzgeralds forhold til denne Larsen. Jeg skal
riktignok innrømme at Ella, som så mange andre av oss, er blitt litt over-
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svart eller farget rammeverk.
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vektige her og der med årene. Men tross alt, Ella er en meget stilig kunst-
ner når hun kommer inn på scenen. Berømte kunstnere kan alltid risikere
å bli imitert. Men denne parodien gikk for langt, den hadde en rasistisk
undertone og angrep hennes privatliv».4

Reese forteller videre om hvordan hun systematisk ble oversett, til og
med da NRK bestemte seg for å feire USAs 200 års jubileum i 1976 med
en gallaforestilling de kalte «Happy Birthday America». «Jeg var sikker på
at jeg ville bli engasjert. Jeg ventet, ingenting hendte. Å tro at jeg ville bli
invitert til å delta i et slikt program var ren innbilning. Jeg skrev flere brev
… det endte med at jeg ble en slags uoffisiell, ubetalt konsulent. Blant
annet bidro jeg med å redigere språket i sangene som inneholdt de
nedsettende ordene piccaninnies, darkies, niggers…».5

Det er viktig å bringe disse eksemplene på bane, fordi paralleller til
historien eksisterer fremdeles der hvor representasjoner av mangfold er
aktuelt i Norge. Så sent som på 1990-tallet ble Det Norske Teatret
kritisert for å gi en hvit skuespiller en svart rolle ved å sminke ansiktet
hans svart.

I et samfunn hvor etniske minoriteter er utestengt fra maktposisjoner
og systematisk utsettes for marginalisering, blir ikke spørsmålet om hvem
som representerer hvem det viktigste. Spørsmålet er i stedet hvem som
blir gitt representasjonsmuligheter og hvem som ikke blir det.

Negative representasjoner
De siste tiårene har vi fått et sterkere fokus på integrering av minoriteter i
det norske storsamfunnet. Likevel ser vi fremdeles at etniske minoriteter
marginaliseres på arbeidsmarkedet, i utdanningssystemet og på kultur-
arenaene. Den største multikulturelle byen i landet, Oslo, er eksempelvis
ikke bare segregert på grunnlag av klasse, men også på grunnlag av
etnisitet. Det er overrepresentasjon av etniske minoriteter i den østre
delen av byen, og disse bydelene blir ofte betraktet som arenaer for
minoritetskulturer. Ettersom media fokuserer på etniske minoriteter som
mer kriminelle enn etniske nordmenn, blir bydelene på østkanten fram-
stilt som områder med mye kriminalitet. En tilsvarende generalisering av
den vestre delen av byen som er dominert av etnisk norsk middelklasse
ville ikke ha vært mulig. Det er en utbredt oppfatning at gjenger med
minoritetsbakgrunn herjer i gatene på østkanten. I sommer ble jeg inter-
vjuet av noen utenlandske journalister. De fortalte meg at vennene deres
hadde advart dem mot å begi seg inn i visse områder i de østlige delene
av Oslo fordi de ble vurdert som farlige. Journalistene hadde dratt til øst-
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kanten likevel og oppdaget at livet her var mye mer interessant enn der de
selv bodde. Framstillingene av minoriteter, og særlig ungdommer, som
mer kriminelle og gjengdannende enn nordmenn har altså stigmatisert
hele lokalsamfunn i Oslos bydeler.

Den multikulturelle diskursen i Norge domineres av etnisk norske
eksperter som ofte fremstiller kulturforskjeller og etniske minoriteters
levemåte som underlegne eller uforenelige med framtredende vestlige
normer. Den norske filosofen Nina Karin Monsen sier i en utredning på
oppdrag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet at «respekt for tradi-
sjonsbundne muslimske innvandreres kultur er nesten ensbetydende med
å akseptere kvinnenes underdanighet i forhold til mannen, og under-
ordning i forhold til det omkringliggende samfunn. Det innebærer en
familieform som i vestlige øyne undertrykker kvinnene, og betyr et
tilbakeskritt for likestillingsbestrebelsene når det gjelder kjønn.» Hun
hevder videre at «det er bare om full assimilering skulle være mulig at
plutselige omskiftninger til en viss grad kan unngås. Samtidig er assimile-
ring umulig så lenge massene er identifiserbare. Dette er et dilemma som
innvandringspolitikere overalt står overfor, i likhet med alle politikere i
land med en heterogen befolkning.» Hun mener at «en fornuftig innvan-
dringspolitikk i Norge i dag bør rette seg mot individet og politikken
som føres baseres på vestlige, individualistiske verdier».6 Denne utredning-
en ble gjort i 1996 og viser åpenbart at Monsen anbefaler assimilering
som veien til integrering av innvandrere i det norske samfunnet. Den ster-
ke vekten som blir lagt på kulturelle og religiøse forskjeller grenser mot
teorier om biologiske forskjeller som i sin tid ble lagt til grunn for å
utvikle raseteorier. Det viser også at de nåværende formene for rasisme
ikke nødvendigvis kommer til uttrykk gjennom raseoverlegenhetsteorier,
men heller tar utgangspunkt i kulturelle og religiøse ulikheter.

De negative framstillingene av ikke-vestlige kulturer har en betydelig
hemmende effekt på integreringen av etniske minoriteter og byggingen
av et mangfoldig samfunn i Norge. Forskningsinstitusjoner og andre fag-
miljøer må rette fokus mot disse ekskluderende mekanismene og granske
de spesifikke faktorene som medfører at noen stemmer blir gjort mer
representative enn andre.

Subjekter eller objekter 
Når vi diskuterer representasjoner av etniske minoriteter, og særlig
kvinner, må vi også stille spørsmålstegn ved hvilke deler av minoritetene
og kvinnenes liv som blir representert og på hvilke måte. Hvordan blir
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deres ulike virkeligheter utforsket? Blir minoriteter presentert som
subjekter som definerer sin egen virkelighet, eller som objekter definert
av andre? 

Dette er viktige spørsmål fordi, som bell hooks påpeker, «som subjek-
ter innehar mennesker retten til å definere sin egen virkelighet, etablere
sine egne identiteter og skape sin historie. Som objekter er ens virkelighet
definert av andre, ens identitet er dannet av andre og ens historie er skapt
kun på måter som definerer ens forhold til de som er subjekter.»7

Etniske minoriteter blir vanligvis framstilt på stereotypiske måter i den
dominerende multikulturelle og feministiske diskursen i Norge. Etnisk
norske verdier og normer er som regel et hovedkriterium som alle andre
kulturelle eller sosiale uttrykk måles i forhold til. I tillegg blir minoritet-
ene ofte anklaget for selv å være skyld i sine vanskeligheter. Flere etnisk
norske forskere og eksperter, blant dem sosialantropologen Unni Wikan,
har med sin deltagelse i den offentlige integreringsdebatten bidratt til å
gjøre minoritetene til objekter. Dette gjelder særlig minoritetskvinner.
Her følger et veldig typisk eksempel på hvordan minoritetskvinner
objektiviseres: Journalisten Eva Kylland Hauge i det norske ukebladet
«Familien» intervjuer Unni Wikan og spør: «Hva skal til for at vi vel-
utdannete norske jenter i gode stillinger skal få respekt for våre omfangs-
rike, fargesprakende og fruktbare muslimske søstere?» Wikan svarer: «Du

setter fingeren på et problem jeg ikke har
sett ordentlig i øynene før den aller siste
tiden. I mange miljøer i Norge i dag er
det nesten ikke respektabelt å være
hjemmeværende mor. Skal du være noe,
og skal du bli tatt på alvor, så må du i alle
fall få noe ved siden av når barna er blitt

store … Jeg tror ikke norske kvinner vil få respekt for innvandrer-
kvinnene så lenge de lever i isolasjon. Men det vil hjelpe om de i større
grad viser interesse for det norske samfunnet. Om de uttrykker vilje til å
delta. Om de for eksempel tar seg bryet med å begynne å lære norsk. Da
vil de sette seg i respekt, og vi får klare tegn på lojalitet overfor dette
samfunnet»8.

I dette intervjuet har journalisten på forhånd definert minoritets-
kvinner i forhold til seg selv, og det er journalisten selv som er subjektet.
Spørsmålet hun stiller innbefatter flere stereotypier om minoritetskvinner,
og svaret fra Wikan viser hvem som har makt til å definere den multi-
kulturelle sameksistensen.

…en fornuftig innvandringspolitikk
i Norge i dag bør rette seg mot

individet og politikken som føres
baseres på vestlige,

individualistiske verdier
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Et annet eksempel fra Aftenposten reflekterer stereotypifiseringen som
media aktivt promoterer ved å bruke bakgrunnsmateriale fra den multi-
kulturelle diskursen. «Barnevernet forsto ikke den kulturelle bakgrunnen
for hvor hjelpeløs den pakistanske kvinnen faktisk var. Kvinnen forsto
aldri fokuseringen på hennes person. Dermed har det oppstått et uløselig
dilemma i barnevern og innvandrerfamilie, konkluderer forsker Bjørg
Moen. Med sosialantropologiske øyne har hun gravd seg dypt ned i (…).
Moen forteller at en pakistansk alenemor kan bli mobbet, mistenkelig-
gjort og miste sitt sosiale nettverk når hun blir skilt. I tillegg har hun flere
barn og enda dårligere økonomi enn
mange norske alenemødre. Mange inn-
vandrerkvinner snakker også dårlig norsk
og har aldri hatt «mannlige» gjøremål
utenfor hjemmet. På toppen av det hele
kan hun ha store problemer med å oppnå
autoritet, spesielt overfor eldre sønner»9.
Journalisten i Aftenposten ramser opp de
fleste generaliseringer og stereotypiske representasjoner av pakistanske
kvinner for å belyse en kompleks problemstilling.Ved å presentere
minoritetskvinner som hjelpeløse vesener, opprettholder mediene disse
kvinnenes posisjon som objekter i samfunnet.

Det har skjedd en markant endring i medienes dekning av saker om
minoritetskvinner de siste årene da forhold som angår disse kvinnene i
større grad blir tatt opp i mediene. Særlig får unge jenter mulighet til å
opptre i flere sammenhenger. En undersøkelse om minoritetskvinner i
norske medier utført av MiRA-Senteret i 2000, viser imidlertid at de
fremdeles hovedsakelig fremstilles i en offerrolle eller i en konflikt-
situasjon i forhold til sin opprinnelseskultur10.

Å forhandle om sin plass
Til tross for den skjeve maktfordelingen, er de etniske minoritetene
subjekter i sine egne liv og historier. De har utfordret de stereotypiske
framstillingene fremmet både av etnisk norske eksperter og sine egne
representanter. Deres hovedkritikk er derfor ikke nødvendigvis hvem som
snakker på vegne av hvem, men heller innholdet i framstillingene og hva
som blir sagt. Det er derfor viktig at etnisk norske eksperter også retter et
kritisk blikk mot sin egen posisjon innenfor den dominerende kulturen.
Så lenge de ikke kontekstualiserer sitt ståsted, vil det være vanskelig for
dem å forstå den virkeligheten etniske minoriteter lever i.

Muligheten for en åpen dialog er
til stede hvis ulike institusjoner,
organisasjoner eller media også
fokuserer på og problematiserer

maktrelasjonene mellom minoriteter
og majoritetssamfunn.
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Representasjoner som bekrefter og reproduserer de dominerende
stereotypiene om etniske minoriteter blir aktivt promotert av mainstream
mediene. Samtidig blir de kritiske stemmene holdt i bakgrunnen.
Erfaringene minoritetsmiljøer gjør seg i storsamfunnet gjør at de utvikler
nye strukturer av sosiale oppfatninger som dermed muliggjør identifise-
ring på tvers av sosiale, politiske og kulturelle situasjoner. Flere medie-
debatter har også vist at når etniske minoriteter krever mangfoldige
representasjoner, ønsker de ikke bare å bytte ut hvite ansikter med svarte.
De krever også endringer i den multikulturelle diskursen.Ved aktiv
deltagelse i debatten, utfordrer minoritetene maktrelasjonene og de
rasistiske ideologiene i samfunnet som fremmer og reproduserer stereo-
typiske forestillinger om dem.

Muligheten for en åpen dialog er til stede hvis ulike institusjoner,
organisasjoner eller media også fokuserer på og problematiserer makt-
relasjonene mellom minoriteter og majoritetssamfunn. Et slikt fokus vil
skape et godt grunnlag for solidaritet, og dette er en forutsetning både for
en felles plattform og for å fremme mangfoldige representasjoner.

Kildehenvisninger
1) hooks, b (1989) Talking Back, thinking feminist – thinking black. South End Press, Boston, USA.

Side 44.
2) hooks, b (1989) Talking Back, thinking feminist – thinking black. South End Press, Boston, USA.

Side 47.
3) Shohat, E (1995). The struggle over representation: casting, coalitions, and the politics of

identification. An article from the book: Late Imperial Culture. Red. Roman De La Campa, 
E. Ann Kapplan and Michael Sprinker, Verso, London – New York. 

4) Reese Ruth ( 1985) Min Vei. Gyldendal Norsk Forlag. Side 147.
5) Reese Ruth (1985) Min Vei. Gyldendal Norsk Forlag. Side 176–77.
6) Monsen, N. K (1996) Kultur eller Kjønn, en filosofisk analyse. Oppdrag fra Kommunal og

Arbeidsdepartementet, Oslo. Sidene 23, 78, 81.
7) hooks, bell (1989). Side 43.
8) Familien. NR. 03. 96. Intervju med Unni Wikan, av Eva Kylland Hauge.
9) Aftenposten, fredag 9, februar 1996. Møtet med barnevernet, av Pernille Lønne Mørkhagen.
10) Salimi, F (2003) Minoritetskvinner og Medier. Temahefte nr. 3. MiRA-Senteret, Oslo.



144 MiRA-MAGASINET 10 ÅR
Foto: M

iRA-Senteret



JUBILEUMSNUMMER 01-02|2004 145

MiRA-Magasinet møter tidligere barne- og familieminister og
nåværende leder i Arbeiderpartiets kvinnebevegelse på By The
Way på hennes hjemsted Vestby, og det med en litt spent og
veldig nysgjerrig følelse i magen. Jeg kommer med bil, og hun
med sykkel. Og så møtes vi der og finner oss et bord i et mer
eller mindre tomt lokale. Jeg hopper i det, og stiller like så godt
de første spørsmålene rundt begrepet svart feminisme og hva
hun synes om det arbeidet vi gjør i forhold til dette, og om
likestilling og minoritetskvinners rettigheter i Norge.

D et arbeidet dere har gjort har vært helt utrolig, helt unikt. Og jeg
vet at det har vært tøft. Dette gjelder også mange andre innvan-
drerorganisasjoner, som har hatt sterke, flotte kvinner som har

gjort en fantastisk jobb.Vi vet at den kampen dere kjemper for innvan-
dreres rettigheter ikke alltid har vært lett, også i forhold til byråkratiet.
Dere har vært nødt til å kjempe om ressurser for å overleve, og dere må
konkurrere mot andre typer organisasjoner som har kommet. De politisk
ansvarlige her i landet, uansett parti og uansett hvem som sitter i regjer-
ingsmakten, er helt avhengige av å ha denne type organisasjoner. Dere
gir oss mange viktige korrekser i den politiske debatten, og kan også gi
oss kunnskap og tilbakemeldinger på hva som skjer i de ulike miljøene.
Så jeg må si at jeg gir en stor honnør til MiRA-Senteret. Dere har gjort
en veldig flott innsats og levert enormt mye.

Sier svart feminisme deg noe?
Det jeg forbinder med det, er den kampen som har vært i

innvandrermiljøene. Bare ved å fokusere på ungjentene når du går i Oslo
sentrum, og når du er ute og reiser, vil du kunne legge merke til nye
strømninger i miljøet. Det er helt klart at det er enormt mye som skjer
på denne arenaen, mye mer enn hva det offentlige Norge egentlig er klar
over, og den debatten vet jeg ikke om har gått nok opp til overflaten. Det
tviler jeg egentlig på.

Har dere i Arbeiderpartiet noen fremtredende svarte feminister eller minoritets-
kvinner?

Karita Bekkemellem Orheim 
Av Eva Marie Schreiber
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Ja. Lobna Jafari er et eksempel. Hun har sittet i styret i Arbeider-
partiets kvinnebevegelse. Saera Khan er et annet. Men vi har også mange
andre innvandrerpolitikere som har markert seg internt i Oslo AP. Vi må
ta ansvar for å bygge slike politikere opp, for å bruke dem aktivt i den
politiske debatten, og la dem få lov til å fremstå med sine meninger. Om
det kan skape en overskrift, hva så? Vi må da lene oss tilbake og la dem få
lov til å blomstre litt og få lov til å utvikle seg.

Hadde det vært aktuelt for Arbeiderpartiet å ha en representant med hijab?
Ja, det hadde vært kjempespennende det. Jeg tror helt oppriktig at der

Arbeiderpartiet er i dag, så hadde det overhodet ikke vært et problem.
Slik prosessene foregår i vårt parti, så handler det om hva du har levert.
Det handler om interesse i partiet ditt. Og jeg mener at dersom du er
oppriktig politisk interessert og du har noe å tilføre, så er alle sammen
hjertelig velkommen, med eller uten hijab.

Karita Bekkemellem Orheim smiler, og fortsetter engasjert å snakke om hvordan
hun mener at et nærere forhold de etniske gruppene i Norge imellom kan være
med på å skape et bedre samfunn. Med varm stemme fortsetter hun denne tanke-
rekken med å fortelle om sin sønns beste venn, som opprinnelig kommer fra
Somalia. Hvordan dette har beriket livene deres og fått dem til å måtte ta seg selv
i nakken og ta hensyn til de levereglene som
finnes i hans kulturbakgrunn. Hun fortsetter
med å fortelle om asylmottaket i Vestby som
arrangerte nabofest, men så kom det nesten
ingen. Nærhet og fellesskap er viktig, og det er
også forståelsen av andres verdi selv om deres
levesett avviker fra det som er majoritetssam-
funnets. Det er ofte i slike skjæringspunkt at
likhet og frihet bukker under for ulike over-
tramp fra myndighetenes side. Jeg spør derfor Karita hva hun mener om Signe
Øyes (AP) lovforslag om at kvinner fra Pakistan ikke skal få familiegjenforening
dersom de ikke har fått skilsmisseretten sin nedtegnet i ekteskapskontrakten.

Hvordan kan du, med bakgrunn i nettopp Arbeiderpartiets egen parole om frihet,
likhet og solidaritet, forsvare dette lovforslaget?

Jeg mener at alle bør ha rett til skilsmisse. Og jeg tror at det er viktig
for innvandrermiljøene å se på en del av de historiene som har frem-
kommet, og som er forferdelig vanskelige. Dette her handler om livet til
veldig mange. Det er klart at dersom du er i et arrangert ekteskap, og du

…vi har også mange andre 
innvandrerpolitikere som har markert
seg internt i Oslo AP.  Vi må ta ansvar
for å bygge slike politikere opp, for å

bruke dem aktivt i den politiske
debatten, og la dem få lov til å fremstå

med sine meninger.
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kommer hit, og du får et liv som handler om at du rett og slett har et
helvete på mange forskjellige måter, så må det være en rett å få lov til å
skille seg. Men hvordan vi da rent formelt gjør den biten, det får vi nå
på et vis se på. Jeg tror at den kampen, den vil innvandrermiljøene, inn-
vandrerkvinnene selv, komme til å ha fokus på i de årene som kommer.

MiRA-Senteret har jo reagert litt på akkurat dette utspillet. Selv om også vi
mener at alle i utgangspunktet har rett til skilsmisse, så singler dette ut en gruppe
kvinner. Det er jo så mange som ikke har skilsmisserett; vi har jøder, vi har
katolikker…

Ja,men jeg tar ikke ut en gruppe, jeg sier helt generelt at dette vil være
en kampsak for feminismen og likestillingen i Norge uavhengig av hvem
du er og hvor du kommer fra. Jeg tror det vil være noe norske kvinner vil
engasjere seg i. Jeg tror dette er noe som kommer til å bli et av de tyngste
spørsmålene når vi snakker om temaet i de kommende årene.

Du vil altså ikke umiddelbart si deg enig med dette lovforslaget?
Jo altså, det jeg tar utgangspunkt i er at det bør gjelde alle.Alle bør ha

muligheten til å få skilsmisse dersom de virkelig ønsker det, på lik linje.
Der bør norsk lov gjelde.

Hvordan ser du da på det å støtte muslimske kvinners kamp for skilsmisse ved
å gi enkelte muslimske instanser retten til å skille, slik de har retten til å gifte? 

Jeg mener at muslimske kvinner skal ha en reell mulighet til skils-
misse. Og at det ikke blir en type spill for galleriet. Men dette er instanser
som faktisk ikke er på kvinnens parti, som da skal gi tillatelse eller ikke.

Det forstår jeg. Problemet er jo bare at det er veldig mange som blir skilt i
følge norsk lov, men som i sine miljø fortsatt ansees for å være gift, og som da får
problemer.

Ja, jeg er enig såfremt dette er et system som vil fungere for kvinnen
og ikke bli misbrukt på noen måte.At vi ikke åpner opp for noe som vi
tror gir åpninger, men som bare blir der på papiret. Men klart, dersom
det vil hjelpe de muslimske kvinnene, er jeg villig til å gjøre hva som
helst. I den grad du får giftepapirene dine igjennom slike instanser, så bør
du også kunne få skilsmissepapirene igjennom dem.

Hvordan stiller du deg da i forhold til 3-års regelen, som også er en av
MiRA- Senterets hjertesaker? For hva skjer med minoritetskvinner når de for
eksempel har vært gift i to år og blir kastet ut av mannen sin og blir skilt? Skal de
da tilbake til hjemlandet som forkastede kvinner? Som kvinner som er mindre
verd? Som ikke kan klare seg selv? Hva om de har barn? Hvordan skal hun
forsørge dem i hjemlandet? Eller skal de bli her? Eller dersom mannen dør før det
er gått tre år? 
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Nei, der støtter jeg MiRA-Senteret sin kamp. Jeg er helt på linje med
dere, og har vært det i mange år. Dette er en av de sakene som vår
kvinnebevegelse har hatt fokus på og har jobbet for. Jeg ser også alt det
du sier. Jeg tror at vi i samfunnet generelt sett, uavhengig om vi snakker
om innvandrermiljøene eller andre, må ha mye mer fokus på barn og
kvinners rettigheter enn hva det er vi har hatt tidligere.

Hva slags innstilling har Kvinnebevegelsen til for eksempel kvotering av
minoritetskvinner inn i yrker? Dersom to kvinner søker på samme jobb, og begge
er like kvalifiserte, og den ene er norsk og den andre har minoritetsbakgrunn,
burde da den med minoritetsbakgrunn kvoteres inn?

Jeg har vært av den oppfatning hele tiden, at dersom vi skal snu og
flytte noen steiner, så må vi av og til være villig som samfunn til å ta i
bruk noen drastiske tiltak. Gro Harlem Brundtland var jo en politiker
som turte å gjøre det, med å bruke 40 %
regelen og kvotere kvinner inn i posisjo-
ner i politikken. Og jeg kan faktisk ikke
se at det skal være noen motsetning i at vi
nå ikke også skal være radikale når det
gjelder å få fram gode representanter på alle nivå. Også i det vanlige
generelle yrkeslivet. Dersom du skal få fremskritt som gjør noe for at
samfunnet endrer seg, så må du være villig til av og til ta i bruk det
verktøyet du har til å styre. Og det er det jeg føler kanskje er det største
problemet i dag, at vi har faktisk muligheten til å styre, men gjør vi det? 

Ja, gjør vi det? Det er et godt spørsmål, et spørsmål MiRA-Senteret har stilt
myndighetene ved flere anledninger. Karita Bekkemellem Orheim uttrykker
visjoner om et samfunn som har en større grad av sameksistens og harmoni de
ulike etniske gruppene imellom. Det er en visjon MiRA-Senteret deler. Men da
trenger vi politikere som er tøffe nok til å la minoritetenes stemmer høres, og til å
sette i gang prosesser og tiltak i samråd med minoritetene, ikke bare for dem.
Gjør vi det? Vi velger å la spørsmålet stå åpent.

…jeg gir en stor honnør til MiRA-
Senteret. Dere har gjort en veldig flott

innsats og levert enormt mye.
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et fremskritt

Jeg står på kanten av et stup
venter på å miste pusten
venter på å forsvinne –

i uendeligheten

Jeg ser ned
noen maur går sin vei

de er flittige
de går fortere og fortere

Jeg føler den varme luften
jeg er tiltrukket av den

bare ett skritt fra evigheten

Jeg føler den kalde luften
jeg tar det siste skrittet

Tekst: Navida Saddique

eksamen

Jeg leser, tenker
blir jeg ferdig før tiden er inne
jeg noterer det viktigste
Hva er det viktigste?
Venter på et svar får ingen
leser, tankene rusler videre
kommer jeg til å klare det
nervøsiteten sprer seg i kroppen 
jeg fortrenger tanken

Det grufulle er i vente
føler at jeg kjemper for liv og død
krig, konflikter – ordene skremmer
frykten øker, jeg er modig
Er jeg det? Klarer jeg det?
Drømmer jeg? Jeg vil ikke?

Det var verdt et forsøk
en erfaring for livet
nederlag og suksess
en del av det samfunnet betegner som liv
Det finnes andre ting – for de som drømmer videre…
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svarte kvinner mot 

undertrykking

Del 2



«(….) most white Americans who believed or believe
that racism is ethically and morally wrong centred

their anti-racist struggle around the desire to
commune with black folks.  Today many white people
who see themselves as non-racist are comfortable
with lives where they have no contact with black
people or where fear is their first response in any

encounter with blackness. (….) We must not allow the
actions of white folks who blindly endorse racism to
determine the direction of our resistance.  Like our

white allies in struggle we must consistently keep the
faith, by always shading the truth that white people

can be anti-racist, that racism is not some immutable
character flaw.» 

bell hooks
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Krig mot kvinner og kvinner mot krig

Til krig mot tankene
Av Nawal El Saadawi (Egypt)

Oversatt av Anne Brude
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Nawal El Saadawi er egyptisk, kvinne, lege, forfatter, aktivist og
feminist. Hun har utgitt en mengde bøker og er en etterspurt
foredragsholder. Nawal El Saadawi holdt dette innlegget på The
World Social Forum i India i januar 2004, og har velvillig gitt
MiRA-Magasinet tillatelse til å oversette og trykke innlegget.

J eg skriver dette innlegget ved kjøkkenbordet mitt i Kairo. Det er
11. januar 2004. Det grå daggryet har ennå ikke kommet. Jeg våk-
net av bønneropene som blir ropt utover den sovende byen fra

titalls mikrofoner og høyttalere som henger på minaretene på moskeene.
Jeg bor i det populære området Shoubra, hvor hoveddelen av innbyg-
gerne er kristne og tilhengere av den ortodokse koptiske kirken.

Antallet høyttalere har økt jevnt de siste tre tiårene samtidig med den
raske byggingen av moskeer med penger fra de oljerike golfstatene eller
fra egyptere som har jobbet der i mange år. De er den konservative
middel- og overklassens ryggrad i den islamske fundamentalistiske
bevegelsen i Egypt og de arabiske landene. De er dens største økonom-
iske og politiske kraft.

Da jeg første gang hørte bønneropene som liten jente var det en
vakker lyd. De fløt over byen med myke og noen ganger musikalske
toner. Nå er det en kakofoni av skjærende, hevngjerrige stemmer, et
skremmeskudd av vold. Det skaper frykt i folks hjerter når det river dem
fra søvnens dyp i de mørke timene før daggry. De repeteres hele dagen,
til menneskene til slutt om natten legger seg utslitte på et gulv eller i en
seng, bare for å vekkes den neste dagen til guddommelig tilbedelse.

Bønneropene, seremoniene og de religiøse messene som fosser ut i en
vedvarende strøm av høye og sinte stemmer fra nitti tusen høyttalere
spredt utover landet, som et overgrep mot folks rett til fred og ro, er en
form for krig. Det er en av de mange krigene som er sluppet løs på
millioner av fredelige mennesker siden Sadat1 kom til makten i 1971, og
gjenåpnet dørene til amerikansk neo-imperialisme.

Det var Sadat som, i samarbeid med USAs myndigheter under Nixon
og Kissinger, støttet den politiske bevegelsen av islamsk fundamentalisme,
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og som hjalp den å spre seg og vokse. Det var Sadat som snudde Nassers2

politikk, og som la grunnlaget for Verdensbanken, for utenlandsk multi-
nasjonal kapital, og for islamsk fundamentalisme.

Han trengte en intern alliert, støtten fra en politisk, økonomisk og
kulturell islamsk bevegelse for å slåss mot de demokratiske og mer sosialt
orienterte partiene og bevegelsene som var mot hans politikk. Det var
derfor det under hans regime, med USA som spydspiss i allianse med den
styrende overklassen, at internasjonal kapital styrket sin dominans av
kvinner, menn og barn. Slik bante kapitalen seg vei, under dekke av å
gjeninnføre verdier og praksis fra islam, av islamske tradisjoner og av
familien som basis for helsen og fremgangen av samfunnet som helhet.
De multinasjonale selskapene og deres mellommenn gjemte seg bak
islams rygg, bak den gjenoppstandne religiøse fundamentalismen. Dette
er en krig mot folks tanker og meninger, en religiøs hjernevasking for å
gjennomføre og skjule hva deres kapital planla å gjøre med menneskenes
land, med deres liv.

Denne tankekrigen er et globalt fenomen. Den økende innflytelsen
som politiske fundamentalistiske bevegelser har, er en utvikling som har
funnet sted i mange land, både i øst og i vest. Den er spesielt tydelig i
den arabiske delen av verden, som et resultat av det nære samarbeidet
som eksisterer mellom nasjonale, diktatoriske regimer på den ene siden,
og USA-allierte neo-imperialister sammen med de aggressive zionist-
lederne av Israel på den andre siden.

Den neo-konservative, neo-kolonialske formen har fått inn mange
slag på de mer progressive, mer sosialt orienterte bevegelsene og politiske
partiene i arabiske land. De verste angrepene de siste tretti årene har vært
rettet mot kvinner, som er sett på som et
hovedmål av de politisk fundamentalistis-
ke bevegelsene. Kontroll av kvinner, å
holde dem og tankene deres i hjemmet,
har alltid blitt sett på som et av de viktig-
ste målene, kanskje det viktigste. Dette
har vist seg i forbudene mot mange kvin-
neorganisasjoner og -nettverk de siste
årene. I 1991 ble for eksempel den egyptiske filialen av Arab Women’s
Solidarity Association lagt ned av myndighetene fordi den var mot
krigen mot Irak, hvor over 30 land var med, ledet av USA.

Invasjonen av Irak i 1991 førte til mer enn 150 000 dødsfall, hvorav
flesteparten var kvinner og barn.Tretten år med økonomisk embargo

Da jeg første gang hørte bønneropene
som liten jente var det en vakker lyd.
De fløt over byen med myke og noen

ganger musikalske toner. Nå er det en
kakofoni av skjærende, hevngjerrige
stemmer, et skremmeskudd av vold.
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som ble påtvunget landet, hovedsakelig under britisk og amerikansk
press, førte til at to millioner mennesker døde, i hovedsak barn og
kvinner. De er alltid de første ofrene for manglende varer og sult i patri-
arkalske samfunn. Den pågående israelske militære aggresjonen mot sivil-
befolkningen i Palestina krever stadig flere liv, og ødelegger helsen til
kvinner og barn.

For å stanse kvinner fra å slå tilbake mot krig og den økende utnyt-
telsen må organisasjonene deres oppløses så snart de starter opp. Dette
har skjedd ofte. Det er enda mer effektivt å hindre dem i å oppstå
gjennom rigide lover, som loven om organisasjoner som trådte i kraft i
Egypt for to år siden. Den beste måten av alle er kanskje å hindre
kvinner i å tenke på forandring, å organisere seg for å skape forandring,
å søke måter å kjempe imot. Dette skjer gjennom å forby bøker og artik-
ler,TV-programmer som diskuterer kvinners situasjon, kritikk av religiøs
fundamentalisme eller patriarkalske verdier og handlinger. Det skjer ved
å stanse de som uttrykker støtte til demokrati – ekte demokrati og ikke
valgfarsen av kapitalistpluralismen, eller de som forsvarer kvinners rettig-
heter. Hindringene kommer til syne gjennom grove overgrep, beskyld-
ninger om frafall fra islam, trusler om henrettelser3 og svertekampanjer
mot offentlige personer, skribenter, journalister eller aktivister. Dette
gjelder kvinner og menn så lenge de forsvarer kvinners rettigheter, hvis
de ikke de tilhører makta og krever at kvinner tilpasser seg store sel-
skapers forbrukerverdier og normer som passer seg et «fritt marked» for
kvinner (og menn) på vei inn i middel- eller overklassen.

Det er en blodtørstig krig mot tankene til både kvinner og menn.
Spesielt mot kvinner siden det bare er kvinner som kan frigjøre kvinner,
og gjennom det skape en utrolig kraft for frigjøringen av samfunnet som
helhet.

I denne tankekrigen blir kvinner beleiret i en knipetangsmanøver. På
den ene siden står «selskapenes forbrukersamfunn» og et «fritt marked»,
på den andre siden står «religiøs politisk fundamentalisme». De er tilsyne-
latende motstridende, men arbeider faktisk sammen for å opprettholde
undertrykkelsen av kvinner, for å kontrollere tankene og kroppene deres
gjennom frykt og lydighet, eller gjennom en liksom-frihet som er byg-
get på seksuell kommersialisering og varierende former eller grader av
prostitusjon, eller ved å gjøre dem til billig arbeidskraft i den uformelle
sektor eller i tekstilindustrien, i frihandelsmarkedet eller i serviceyrker.

I vår del av verden er uansett den mest farlige og mest gjennom-
gripende styrken i tankekrigen mot kvinner den politisk-religiøse
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fundamentalismen i de tradisjonelle sosiale strukturene i samfunnet. Den
søker nemlig å dekke til, å hjelpe frem, å styrke og å rasjonalisere den
økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle utnyttelsen av multinasjonal
kapital og USAs imperialisme. Dette blir gjort enkelt gjennom tekno-
logiske nyvinninger innen informasjon og kommunikasjon.

Land som våre blir beskrevet som «fattige» eller «ressurssvake» eller
«Den tredje verden».Vi er ikke fattige. De arabiske landene er blant ver-
dens rikeste land på grunn av sine enorme natur- og menneskelige ressur-
ser. Men rikdommene fra arbeidskraft, mineraler, fossile eller andre ressur-
ser fortsetter å strømme inn i rørledningene til de utenlandske utbytterne
– kapitalistselskapet Verdensbanken,Verdens handelsorganisasjon, «frihan-
dels»-mekanismer med ujevn handelsbalanse, u-landsgjeld, spekulasjon,
devaluering av valuta, strukturelle endringer og investeringsplaner.

En militær og økonomisk krig, en handel med våpen og mennesker,
et økonomisk folkemord, fortsetter å tappe livets blod fra våre land.

I Egypt har fattigdommen økt med en alarmerende fart som et resul-
tat av «åpen dør»/fri handel-politikken, og privatisering av industrien og
mange offentlige tilbud. Mer enn 40 % av befolkningen, hovedsakelig
kvinner og barn, lever under fattigdomsgrensen, 2 US dollar pr dag.
Kvinneliggjøringen av fattigdom er synlig overalt. Fem millioner kvinner
jobber i småindustrien, handel, serviceyrker osv. Månedsinntekten deres
er sjelden over 40 US dollar pr måned for en arbeidsdag på ti timer.
Deres utbytte er nesten alltid dårligere enn menns fordi de er uorgani-
serte og har liten politisk makt eller representasjon. Kvinner utgjør bare
2 % av medlemmene i parlamentet, og bare 1 % av medlemmene i
distrikt- og kommunestyrene, og disse kvinnerepresentantene er ikke
opptatte av kvinners rettigheter.

Vår region har vært utsatt for mange kriger, i hovedsak på grunn av
sine rike oljeressurser, som har gjort oss til bytte for kolonialistene og
neo-kapitalistene som arbeider for internasjonale og multinasjonale sel-
skaper og kapital. I min egen levetid har jeg siden jeg var barn opplevd
syv kriger. Nå er jeg et redselsslagent vitne til de israelske massakrene i
Palestina, og de amerikanske og britiske massakrene som finner sted
gjennom okkupasjonsstyrkene i Irak. Kvinner og barn er den svakeste
delen av vår befolkning, de er de første ofrene og utsatt for de verste
overgrepene i disse massakrene. I min hjemlandsby Kafr Tahla bærer
mange kvinner fortsatt sørgeklær for fedre, brødre, ektemenn og andre
slektninger som er drept i krig. Mange av dem har store problemer med
å skaffe seg nok mat på grunn av tapet av en forsørger.
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Kriger har blitt grusomt destruktive på grunn av utviklingen av
sofistikerte, teknologisk avanserte våpen. De verste kalles masseødeleg-
gelsesvåpen, men det finnes også såkalte konvensjonelle våpen som er
minst like ødeleggende. Disse er for eksempel to tonns bomber, laser-
styrte ett tonns bomber, klasebomber, bomber som suger opp oksygenet
rundt seg når de eksploderer og raketter dekket av utarmet uran.Atom-
våpen og biologiske og kjemiske våpen truer livene til millioner av
mennesker, og mer enn noen, ubeskyttede kvinner og barn.

Allikevel er kanskje de dødeligste og de farligste våpnene de som
hjernevasker eller bedøver og paralyserer hjernen, nemlig media, utdan-
ningssystemene og den religiøse, fundamentalistiske lærdommen som
skaper en falsk bevissthet hos menn, og hos kvinner. Sistnevnte utgjør
mer enn halvparten av mitt lands befolkning, og mer enn halvparten av
verdens befolkning. Falsk bevissthet gjør kvinner til lydige redskaper for

deres egen undertrykkelse, og overførere
av denne falske bevisstheten til fremtidige
generasjoner av barn, av jenter og gutter.
Den er dødelig fordi det den gjør mot
kvinners psyke er usynlig. I motsetning til
kvinnelig kjønnslemlestelse, er dette en
usynlig kjønnslemlestelse som ødelegger
dynamikken, kapasiteten til å forstå hva
som skjer, til å reagere og stå i mot, til å
forandre, og å delta i endringer. Den øde-

legger den essensielle kreativiteten til menneskers hjerne. Den skaper
frykt, lydighet, resignasjon, illusjoner og hjelpeløshet. Den leder kvinner
til å ta beslutninger og posisjoner, til å beskytte verdier og ideer som er
motstridende til deres egne interesser, til deres helse og utvikling i livet.
Den gjør kvinner til deres egen fiende, ute av stand til å skille venn fra
fiende.

Arabiske kvinner blir drevet til å gjøre seg selv til slaver
I begynnelsen av januar 2004 brøt det ut en voldelig konflikt i Frankrike
over spørsmålet om unge jenter i skolen skulle kunne bruke slør. Franske
myndigheter sa at i tråd med deres sekulære system planla de en lov som
ville forby unge jenter og gutter i skolen å bære religiøse symboler som
tilsa at de tilhørte en bestemt religion. Disse religiøse symbolene ville
inkludere for eksempel kristne kors, den jødiske kalotten og det islamske
sløret. Etter dette brøt det ut en proteststorm i den arabiske verden.

Vår region har vært utsatt for mange
kriger, i hovedsak på grunn av sine rike
oljeressurser, som har gjort oss til bytte
for kolonialistene og neo-kapitalistene

som arbeider for internasjonale og
multinasjonale selskaper og kapital.

I min egen levetid har jeg siden jeg var
barn opplevd syv kriger.
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Argumentet var at det å bære slør var for muslimske jenter og kvinner
pålagt gjennom hellig lov, og ingen kvinne eller jente kunne derfor
påbys å ikke adlyde det Allah hadde pålagt henne å gjøre. Som om en
forferdelig katastrofe hadde skjedd med den islamske troen og dens
troende deltok mange i debatten.4 Det gjaldt både religiøse overhoder og
sjeiker, islamske tenkere og lærde, ledere av politiske partier og bevegelser
som «Det muslimske brorskapet» og «Jihad», parlamentarikere og jour-
nalister. Dette til tross for at det er absolutt ingenting i Koranen som sier
at det å bære slør er et hellig påbud. Så hvorfor denne furore over et
tøystykke som er drapert rundt hodene på kvinner, og som skjuler det?
Hvorfor skulle kvinners hode i særskilthet være så farlig at det måtte
skjules?

Dette er ikke noe annet enn den gamle patriarkalske krigen mot
kvinners hode, og frykten for at kvinner kan begynne å tenke og kaste av
seg slaveriets åk, et mindreverdighetskompleks påtvunget dem av alle
religioner i alle samfunn. For de muslimske menn som hevet røsten i
protest var dette en vesentlig del av kampen for å beholde menns
kontroll over kvinner, menns kontroll over deres tanker. Mer enn noe
annet var dette drevet av de islamske fundamentalistenes ønske om å
beholde den politiske makten de utøver i samfunnet. Hjørnesteinen her
har alltid vært makt over kvinner.

I denne politiske kampen var det flere parter som brukte kvinners
rettigheter, eller mangel på rettigheter, for å oppnå noe selv. Chirac
tenkte på velgerne, på fremtidige valg.Amerikanske myndigheter snakket
om menneskeretter, om kvinners rett til å
velge. Bush forbereder seg også til kom-
mende valg, og fant i denne konflikten en
anledning til å slå tilbake på franske myn-
digheter, som han var uenig med over
krigen mot Irak. I tillegg var et av Bush’
mål i krigen mot Afghanistan, og så mot
Irak, «frigjøring av kvinner». Britiske
myndigheter tok samme standpunkt,
sannsynligvis i et forsøk på å heve Blairs nedadgående popularitet blant
mange mennesker i England, inkludert i det muslimske miljøet. Dessuten
har jo Blair en lidenskapelig kjærlighetsaffære med Bush.

Det merkeligste av alt var ståket med unge kvinner i gatene i Paris,
Kairo og andre byer, der de demonstrerte mot franske myndigheters
lovforslag. De demonstrerte for kvinners rett til å bære slør, og for Guds

Dette er ikke noe annet enn den gamle
patriarkalske krigen mot kvinners
hode, og frykten for at kvinner kan
begynne å tenke og kaste av seg

slaveriets åk, et mindreverdighets-
kompleks påtvunget dem av alle

religioner i alle samfunn. 



hellige påbud i dette eksempelet på undertrykkelse av kvinner. Dette er
et signal på hvordan falsk bevissthet gjør kvinner til sin egen frihets
verste fiender. De blir fiender av seg selv, et eksempel på hvordan de blir
brukt i det politiske spillet som spilles av islamske fundamentalister i
deres higen etter makt.

I september 2003 møtte jeg en gruppe irakske kvinner i New York.
Jeg ble lamslått da de uttrykte sin glede over «frigjøringen av Irak» og
okkupasjonen av amerikanske tropper. Kanskje de eller deres familier
hadde lidd under Saddam Hussein og hans tyranniske regime, men hvor-
dan kunne de unngå å se at det irakske folk, inkludert kvinner og barn,
vil lide mer enn før under en kolonialistisk militær okkupasjon? Var det
frykt, denne essensielle komponent i kvinners underlegenhet i en verden
som stadig blir mer voldelig, eller var det de falske ideene plantet av et
mediesystem styrt av menn som Rupert Murdoch og Silvio Berlusconi,
av neo-fascister i Bush-epoken?

Slagordet til de unge jentene som demonstrerte mot franske myndig-
heters lovforslag var «Sløret er en doktrine, ikke et symbol». Denne
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samme argumentasjonen brukte de religiøse lederne i den islamske
bevegelsen og sjeiken av Al-Azhar, det viktigste islamske senteret og
universitetet, etablert for mer enn tusen år siden.

Et annet argument som blir benyttet som en del av hjernevaskings-
prosessen, er å se på slør som en integrert del av identiteten til muslimske
kvinner og et symbol på deres kamp mot vestlig imperialisme, som er
mot deres verdier og ønsker en «kulturell invasjon» i arabiske og
muslimske land for å oppnå total dominans over dem.

I disse demonstrasjonene var faktisk de unge kvinnene og jentene
som marsjerte ikledd sjal også ikledd trange jeans, ansiktene deres var
dekket av lag med make-up, leppene deres var malt knallrøde, og øye-
vippene deres var tette av svart eller blå maskara. De gikk nedover gatene
med svaiende gange og høyhælte sko, mens de drakk av flasker med
Coca-Cola eller Sprite. Deres demonstrasjon var et bevis på linken
mellom vestlig forbrukerkapitalisme og islamsk fundamentalisme, hvor
penger og handel er enestående på topp under styring av selskapenes
globalisering. Det var en illustrasjon av hvordan en falsk bevissthet er
gjennomsyret av motsetninger.

Statlig terrorisme og fattigdom fører til en økende frykt
Utbredelsen av krig i den arabiske verden, de daglige massakrene på
sivilbefolkningen i Palestina og Irak, trusselen om andre imperialistiske
kriger mot Syria og Iran som Bush og Sharon er sterkt knyttet til,
leder til mer vold. Det gjør også terroren som utføres av selskapenes
militarisering og politistater som vil holde befolkningen i et jerngrep,
militærbaser spredt utover regionen og atmosfæren av økende vold.
Alt dette leder til mer og mer patriarkalsk vold i og utenfor hjemmet.
Med volden vokser frykten i hjertene og tankene til kvinner, og gjør
dem mer og mer lydige, klare til å gi etter for det minste press og til å
akseptere sin skjebne uten motstand. Det påvirker kvinner mer enn
menn fordi kvinner blir styrt av menn, av vold i familien, på arbeids-
plassen, i det offentlige liv og i de religiøse institusjonene. Frykt er
slaveriets jordmor.

Fattigdom sammen med vold skaper enda mer frykt hos kvinner.
Økonomisk usikkerhet, kampen for overlevelse, skaper ikke bare frykt,
men opptar hjernen, fravrister den all energi slik at det ikke blir tid eller
kraft til noe annet, verken å slåss, å kjempe eller å organisere seg.

I Egypt er 81 % av kvinnelige uteksaminerte studenter fra universitet
og tekniske høgskoler arbeidsløse. Den egyptiske regjeringen har et
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offentlig underskudd på 156 milliarder pund, noe som tilsvarer 137 % av
brutto nasjonalprodukt. Regjeringen har lånt 146 milliarder pund fra det
nasjonale trygdefondet i et forsøk på å balansere betalingene, og finner
stadig nye grunner for ikke å betale tilbake pengene. Mesteparten av
disse pengene brukes til å holde kvinner, enker, enslige kvinner og
jentebarn som ikke har noen inntekt i live. Deres avhengighet av
mannlige medlemmer av familien har en tendens til å gjøre dem mer
sårbare ovenfor patriarkalsk undertrykkelse og vold, og mer utsatt for
resignasjon og frykt.

Den neo-imperialistiske alliansen med politisk, 
religiøs fundamentalisme 
Hvorfor har neo-imperialister samarbeidet med islamske og jødiske og
andre religiøse fundamentalister over hele verden de siste tre tiårene?
Hvorfor samarbeidet de texanske oljeinteressene, Bush-familien, CIA, så
lenge med den mest radikale islamske vingen av det styrende Wahabite-
dynastiet i Saudi-Arabia og med Bin Laden, hans høvdinger og 35 000
mann sterke geriljahær i Afghanistan? Hvorfor støttet de islamske funda-
mentalistbevegelser i arabiske land, i Afrika og Asia?

Det er den gamle bruken av religion
i maktpolitikken, brukt av de styrende
klasser som spesielt trenger dette nå i en
alder hvor makten er konsentrert i
hendene på en minkende minoritet. En
integrert del av denne politiske bruken av
religion er krigen mot kvinner for å
kappe hodene av dem, å skape dem om
til kropper uten hode. De kapitalistiske
selskapene omskaper dem til kommer-
sielle kropper, for bruk og seksuell

nytelse. De islamske fundamentalistiske handelskapitalistene holder dem
fanget for bruk av menn i hjemmet, for familien i reproduksjon og stell
av mannen.

De neo-kapitalistiske verdenslederne bruker militærmakt, politi,
fengsler og økonomisk slaveri for å beskytte og styrke det klassedelte,
patriarkalske neo-koloniale systemet, men de vet at styrke alene ikke er
nok. De frykter den menneskelige hjerne, og de frykter kvinners tanker
mer enn noe annet. Kvinner er grunnfjellet i samfunnet, i familien, i
hjemmet, veven som holder samfunnet sammen, økonomiens anker,

Mesteparten av disse pengene brukes
til å holde kvinner, enker, enslige
kvinner og jentebarn som ikke har

noen inntekt i live. Deres avhengighet
av mannlige medlemmer av familien
har en tendens til å gjøre dem mer

sårbare ovenfor patriarkalsk under-
trykkelse og vold, og mer utsatt for

resignasjon og frykt.
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produsentene og de reproduktive. De gjør 90 % av arbeidet, men eier
bare 10 % av verdiene. Kvinner i bevegelse vil endre verden, vil gi liv til
en ny verden.

Fire hundre og tretti menn eier like mye som halve verdens befolk-
ning. Gapet mellom rike og fattige blir større og bredere hvert år. En
superstyrke, mye rikere, med mer makt og mer aggresjon enn historien
noensinne har kjent er på fremmarsj. Den består av Bush’ene, Blair’ene,
Chirac’ene, Sharon’ene, Mosharaf ’ene,Vajpeyees’ene, kongene og leder-
ne av den arabiske verden, av de fem hundre multinasjonale selskapene
som kontrollerer 80 % av all handel og investeringer i verden. Den består
av militærindustrien, de neo-konservative, neo-imperialistene i USA
som kontrollerer media, med deres laser- og atomvåpen, deres perma-
nente militære baser i 36 land, og deres militære tilstedeværelse i 120 av
de 189 landene på vår klode, med deres globale utstrekning og globale
marked som fanger våre liv i et finmasket nett.

Kvinner i den arabiske verden, i Irak, Palestina, Egypt, Syria, Libanon,
Marokko, Bahrain, Saudi-Arabia, har aldri sluttet å kjempe side om side
med kvinner i USA, Latin-Amerika, Iran,
Afghanistan, India,Asia, mot kjønns-
undertrykkelse, for fred, demokrati og
sosial likhet. De har aldri sluttet å kjempe
på ulike måter mot medias hjernevasking,
mot økonomisk slaveri og folkemord,
mot militarisering på bekostning av helse,
utdanning, miljøvern, økonomisk trygg-
het og arbeid. De har aldri sluttet å kjem-
pe for å beskytte seg selv og sine barn mot prostitusjon og slavearbeid.

Hundretusen kvinner har gått i demonstrasjonstog over hele verden
for fred, mot krig, for demokrati over vold, for kvinners rett til å eie sin
egen kropp og sine egne tanker, mot patriarkalsk slaveri.

Kvinner i den arabiske verden har lykkes i å endre lover, komme seg
inn i mange sektorer med økonomisk og sosial aktivitet, de har endret
verdier som fremsto som evige, de har trukket et økende antall unge
menn inn i kampen mot kjønnsdiskriminering.

Bevegelsen mot selskapenes militære kapitalisme er en økende super-
makt av folk, en bevegelse med potensial, en rikdom, en demokratisk
forkjemper, med mange muligheter, et løfte om reell deltakende demo-
krati, for fred og reell rettferdighet som verden aldri tidligere har sett.

Alle vi som er her er en del av denne bevegelsen.Vi er alle her for å

Fire hundre og tretti menn eier like
mye som halve verdens befolkning.

Gapet mellom rike og fattige blir større
og bredere hvert år. En superstyrke,
mye rikere, med mer makt og mer

aggresjon enn historien noensinne
har kjent er på fremmarsj. 
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markere en ny milepæl i denne marsjen mot en ny fremtid.Vi må allike-
vel ikke glemme at kvinner i mange år og altfor lenge har blitt utestengt
fra de mest progressive, de mest demokratiske, de mest sosialistiske beve-
gelsene, og til og med i noen grad fra lokale og globale sosiale forum i
verden.

Dette fantastiske møtet som avholdes her i dag er et viktig skritt mot
en endring av denne situasjonen.Andre skritt er tatt før, men veien mot
å gjøre kjønn til en integrert del av kampen for en bedre verden er fort-
satt lang. En bedre verden er ikke mulig uten å frigjøre kvinners hjerner
og kropper fra den patriarkalske kontrollen som utøves av kapitalistiske
selskaper på den ene siden og religiøs fundamentalisme på den andre.
Verden vil ikke bli bedre uten at kvinner organiseres overalt – det vil
ikke bli fred, rettferdighet eller reelt demokrati.

Men det er bare kvinner, kvinner selv, som kan frigjøre seg selv fra
alle former for kjønnsundertrykkelse og slik bli en dynamisk kraft med
potensial til å endre verden.

Kildehenvisninger
1) Muhammad Anwar Sadat, president i Egypt fra 1970 til han ble myrdet i 1981 

(MiRA-Magasinets anmerkning).
2) Gamel Abdel Nasser, statsminister og militærguvernør i Egypt fra 1954, president fra 1956 

(MiRA-Magasinets anmerkning).
3) I 1991 ble navnet mitt satt på en fundamentalistisk dødsliste, og jeg ble tvunget i eksil i fire år.

I 2002 ble en hatkampanje mot meg satt i gang av fundamentalistiske sirkler, hvor de beskyldte
meg for å fjerne meg fra islam. De gikk til sak og krevde at jeg skulle skilles fra min ektemann,
forfatteren, legen og aktivisten Sherif Hetata.

4) I følge VG 30.08.04 ble to franske journalister kidnappet i Irak i slutten av august 2004. Før de kan
løslates krever gruppen Iraks islamske hær at franske myndigheter opphever forbudet mot å
bære slør i skolen (MiRA-Magasinets anmerkning).
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Jayne Cortez ble født i Arizona, vokste opp i California, og bor
for tiden i New York City. Hun har gitt ut flere diktsamlinger og
mange plater hvor det er satt musikk til hennes poesi. Jayne
Cortez har opptrådt og forelest på universiteter, museer og
festivaler. Hun har blant annet opptrådt på Museet for moderne
kunst i New York, Jazzfestivalen i Tampere, Finland, kunstfestiva-
len i Johannesburg og Den fjerde verdenskongressen for kvinner
i Beijing. Hennes dikt er oversatt til 28 språk, og er trykket i
antologier, journaler og magasiner. Bøkene hennes er også til-
gjengelige i Norge. Jayne er for tiden president i Organisation of
Women Writers of African Descent (OWWA), altså Organisasjo-
nen for kvinnelige forfattere med afrikansk bakgrunn.

J eg møtte Jayne til lunsj på en koselig, liten kafé i nærheten av New
York Universitetet. Det var ikke vanskelig å kjenne henne igjen da
hun kom inn døren, på grunn av hennes behagelige væremåte og

strålende personlighet. Jayne presenterte seg med sin myke stemme, og
samtalen vår begynte med at hun uttrykte sin bekymring over den
voksende rasismen i verdens globaliseringsprosess.

– Jeg er i hovedsak dikter, artist og musiker, men jeg er også en
organisator og en politisk aktivist, åpnet Jayne. – Jeg ble involvert i bor-
gerrettsbevegelsen i Mississippi i 1963, og siden det har jeg skrevet dikt og
musikk som politisk aktivist. Jayne fortalte at hun holder på å organisere
en konferanse for New York Universitetet som heter «Yari Yari Pamberi –
Svarte kvinnelige forfattere dissekerer globaliseringen».Yari Yari betyr
fremtid, og Pamberi betyr fremover på språket Kuranko i Sierra Leone.

Ettersom vi snakket om rasisme og feminisme ble det mer og mer
tydelig at hennes lidenskap er globalisering. – Svarte, kvinnelige forfattere
over hele verden har kjempet mot rasisme, utnytting, kjønnsundertryk-
kelse og andre overgrep på menneskerettighetene. De psykologiske og
fysiske konsekvensene av globalisering har lenge vært et viktig spørsmål
for afrikanske forfattere, sa Jayne. – Afrika og den afrikanske kulturen ble
tidlig påtvunget globalisering gjennom den internasjonale slavehandelen
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Yari Yari Pamberi – Fremover i fremtiden

En samtale med musikeren og 
kunstneren Jayne Cortez

Av Fakhra Salimi
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og kolonialiseringen. Svarte, kvinnelige forfattere vil være med på å ta
viktige, internasjonale beslutninger når det gjelder videreføring av
menneskeheten. De vil delta i premissene for globalisering.

Jeg spurte Jayne hva hun mener er de viktigste spørsmålene for
kvinnebevegelsen i USA i dag. Hun fortalte meg at det finnes en mengde
kvinneorganisasjoner og -nettverk som jobber med ulike saker og i ulike
miljøer. – For oss svarte kvinner er det en rekke problemstillinger som er
like viktige, for eksempel fattigdom, arbeidsledighet og utdanning for våre
barn, understreket Jayne. – Jeg mener utdanning er nøkkelen når det
gjelder å få mennesker til å forstå hva problemene med globalisering er.
Vi må styrke utdanning så vi kan bekjempe fattigdom.

– Et annet stort problem er at så mange svarte menn er fengslet. Jeg
tror mellom 15-20 % av svarte menn i dag er fengslet for mindre alvorlig
kriminalitet eller for forbrytelser de ikke har begått, fortalte Jayne. – Det
pågår et arbeid rettet mot det industrialiserte fengselssystemet, som for-
søker å sette søkelyset på situasjonen for de innsatte og deres rettssikker-
het.Vi kan ikke bare fokusere på ett spørsmål, vi må jobbe med alle.

Jeg spurte også Jayne om hvordan hun synes den nordamerikanske
invasjonen av Irak har påvirket samfunnet, og spesielt kvinner som er
aktive i fredsbevegelsen. Jayne mener at krigen i Irak ikke har forandret
stort. – Makteliten som startet denne krigen planlegger allerede den neste
krigen. USA bygger opp sitt våpenarsenal,
de er alltid forberedt på krig, så jeg tror
ikke de stopper her. Jayne mener at mak-
teliten desperat ønsker å lede verden, å ha
full kontroll, og at de derfor trenger alle
disse våpnene. – Krig er bare et uttrykk
for deres makt. Når befolkningen reagerer på det, endrer de bare sin tak-
tikk. Da vi forsøkte å stoppe blodbadene i Vietnam, fant de andre kriger.
Det vi desperat trenger, er å gi våre unge en utdanning for å høyne deres
forståelse av samfunnet i dag og konsekvensene av våre handlinger.

Vi endte vår samtale med håp om at flere og flere kvinner verden over
vil bli oppmerksomme på hvordan patriarkalske maktstrukturer skaper
fattigdom hos millioner av mennesker over hele verden. – Det er
avgjørende at vi fortsetter mobiliseringen, avsluttet Jayne. – Vi må ha et
mål, vi må vite hva vi vil. For å kunne gjøre visjonene om til virkelighet,
må vi forstå hva menneskene som styrer landet vårt ønsker å oppnå.Vi må
delta i mobiliseringen, vi kan ikke sitte på sidelinjen. Mange, mange liv
står på spill.Vi må handle nå!

Jeg mener utdanning er nøkkelen 
når det gjelder å få mennesker til å
forstå hva problemene med global-

isering er. Vi må styrke utdanning så vi
kan bekjempe fattigdom.
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What’s your take
If a two headed goat pisses its

long piss of death for your
conversion into a free trade zone

If napalm is being buried in the ground
between tuner of concert pianos and
the pioneer of mathematical analysis

If the corporate terminology settles in
your mouth like a sweat shop

If a hyena shows you how to eat yourself up
& the blow flies blow your away

& you become like shredded flesh on
teeth of the I M F

Watch out
You are in the globalization economic domination process

Now what’s your take
If the worlds most potent drink comes from

juice of a festering sore called
institutionalized brutality

If the most extravagant tready of abuse
sits like an occupying force on

broken body of an abandoned child
& if the political strategy is to be 

both covert & overt
at the same time on the same level

& if intimidation becomes a patriotic
theme song called Intimidation

& responsibility remains a potty training session
for all those holding their tee tees & wee wees
& if a new born baby comes out looking like 

2 pounds of soggy grapes
after a nuclear reactor meltdown

& if you find yourself radioactively depleted
invaded bombed out borderless dislocated delinked

Watch out
You’re in the globalization economic domination process

Now what’s your take

Tekst: Jayne Cortez
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Dr Andree-Nicola McLaughlin jobber som internasjonal
koordinator ved International Cross-Cultural Black Women’s
Studies Institute. Hun arbeider med spørsmål innen svarte
kvinners kamp for menneskerettigheter, som fred, borgerrettig-
heter, urbefolkningsrettigheter, økonomisk utvikling og andre
sosiale og juridiske spørsmål. I dette intervjuet med MiRA-
Magasinet snakker hun om situasjonen for svarte i USA og
aktuelle spørsmål innen den politiske kampen for sosial
rettferdighet.

D r Andree-Nicola McLaughlin ble født av arbeiderklasseforeldre i
en småby i delstaten New York. Hennes mors familie var leilend-
inger i Alabama, og hennes far var fra Virginia, hvor han jobbet i

gruvene. Han var også musiker, men forsørget familien med sitt arbeid
som kokk. Moren måtte også jobbe ute, som hjelpepleier, for å sikre
barna høyere utdannelse.Andree startet sin høyere utdannelse på Cornell
universitetet i New York. Hun gikk videre til universitetet i Massachu-
setts og tok doktorgraden sin. Nå er Andree-Nicola professor ved
Medgar Evers College ved universitetet i New York City.

– Jeg har alltid vært involvert i kampen for sosial rettferdighet for
svarte, spesielt siden mine foreldre, og særlig min mor, var aktive i lokal-
miljøet og hjalp andre med å etablere seg når de flyttet fra sørstatene til
den nordlige delen av USA, forteller Andree. – Min mor hadde opplevd
segregering, slaveri og rasisme, og ville hjelpe andre med å slå seg ned i
tryggere omgivelser. Mine foreldre var veldig opptatt av at deres barn
skulle være klar over hindrene for sosial rettferdighet. Da Andree vokste
opp, kunne svarte mennesker sjelden nå høyere i samfunnet enn prester
eller lærere, og hun sier hun derfor ble oppfordret til å bli lærer.

– Med min bakgrunn ble jeg med en gang involvert i arbeidet med
den afro-amerikanske gruppen ved Cornell universitet. Det var så mye
rasisme på universitetet, spesielt i pensum, sier Andree. – Vi kjempet for å
få inn studier i svart historie ved mitt universitet i 1969, og vi organiserte
en studentovertakelse som fikk medieoppmerksomhet verden over.Vi

Intervju med professor Andree-Nicola McLaughlin

Å leve i en smeltedigel? 
Av Fakhra Salimi
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fortsatte kampen etter drapet på Martin Luther King, og vi ville kjempe
for sosial rettferdighet til vi oppnådde likhet.Andree sier kampen i
hovedsak dreide seg om grunnleggende rettigheter, for eksempel retten
til å stemme eller til å ha en jobb og en utdanning.

– Slaveriet tok slutt i USA i 1865, forteller Andree, – men krigen mot
svarte mennesker, særlig i sør, fortsatte gjennom et kastesystem. Myndig-
hetene trakk tilbake troppene som skulle beskytte de nylig frigitte svarte,
som så ble terrorisert av den rasistiske minoriteten.Vi kjenner til terror-
isme, vi svarte mennesker, sier Andree. – På den tiden ble svarte terror-
isert av rasistiske grupper som var redd for at svarte skulle få sine rettig-
heter, særlig økonomiske og politiske rettigheter. I noen delstater, som
Mississippi, South Carolina og Virginia, var det etter at slaveriet opphørte
et flertall av svarte innbyggere. De hvite ville ikke risikere å bli styrt av
svarte mennesker, så de organiserte angrepsgrupper som overfalt svarte,
brant husene deres og drepte dem. De innførte nye stemmeregler, for
eksempel måtte svarte kunne lese kinesisk hvis de ville registrere seg for
å stemme.

Andree ser at dette kan virke merkelig i dag, men på den tiden var det
virkelig en skremmende situasjon for svarte. – Mange svarte ble truet på
livet bare fordi de ville benytte seg av sine rettigheter. Det var heller ikke
nok for mange hvite å drive individuell terror, og i 1896 godkjente
Høyesterett en lov som gjorde segregering lovlig. Loven sa at alt kunne
være separat så lenge det var likhet. Likheten var aldri reell, og dette
vokste mine foreldre opp med. Loven ble ikke endret før jeg var seks år,
i 1954, minnes Andree.

– Mine foreldres generasjon var svært opptatt av at deres barn skulle
få et bedre liv. De oppfordret oss til å ta høyere utdannelse så vi kunne bli
ledere. De ville ikke at vi stilltiende skulle akseptere urettferdighet, men
ønsket at vi skulle utfordre systemet. Slik ble min bevissthet som svart
kvinne formet, sier Andree. – Jeg ville kjempe for menneskerettigheter
og sosial rettferdighet. Malcolm X sa at vi kunne aldri få innfridd våre
borgerrettigheter hvis vi ikke fikk innfridd menneskerettighetene.Vi må
først bli anerkjent som mennesker.

Andrees fortelling om svartes kamp gjennom historien var svært
gripende. Men hvordan har ting endret seg i dag? – Nå flytter mange
mennesker tilbake til de sørlige delstatene igjen, for det har vært noe
bedring i sør, forteller Andree. – New York City er nå den mest segre-
gerte byen i USA. Byen fremstilles som en internasjonal smeltedigel, en
kulturell krysning, men det stemmer ikke. 75 % av innbyggerne er det vi
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kaller fargede, mennesker med afrikansk, asiatisk eller innfødt nord-
amerikansk avstamming, men vi er totalt underrepresentert i styrer og
ledelser. Jeg ville anslå at 90 % av alle firmaer i byen er ledet av hvite
mennesker. De synes ikke det er noe galt i det. Spesielt siden 11. septem-
ber har hvite mennesker følt at det er viktig å ha gode folk i ledelsen, og
det betyr i hovedsak dem selv. Nesten 50 % av svarte menn i New York
City er arbeidsledige. Da borgermesteren ble utfordret på dette spørsmå-
let, sa han at han ikke ansetter mennesker på grunnlag av hudfarge, men
kvalifikasjoner. Han opprettholder altså fortsatt de gamle rasistiske an-
tagelsene om at svarte mennesker er underlegne og uten kvalifikasjoner.

Jeg spurte Andree hvordan hun ble
involvert i kvinnebevegelsen, og hvordan
hun ser på mulighetene for kvinner med
forskjellig bakgrunn til å jobbe sammen
med en felles plattform. – Gjennom min
aktivisme på universitetene har jeg erfart
at de fleste utdanningsinstitusjonene er

kjønnsdiskriminerende. Denne opplevelsen har styrket min kvinnelige
bevissthet rundt det faktum at vi må kjempe en kamp mot patriarkatet.
Det er veldig bekymringsfullt at mange kvinner fortsatt synes at menn
bør styre. Her i New York City har vi kvinner sjansen til å jobbe sammen
om rasisme og feminisme, mener Andree. – Dessverre er det bare de
bredere problemstillingene som miljøet, eller krig og fred, som bringer
folk sammen i protest. Byen er fundamentalt delt mellom innbyggerne
på basis av deres rasemessige bakgrunn, og mesteparten av arbeidet skjer
på lokalt nivå.

Andree forteller at svarte kvinner har kritisert den etablerte kvinne-
bevegelsen fordi den bare fokuserer på ett enkelt tema, nemlig kjønn. –
De har også en svært begrenset definisjon av kjønn, hvis det ikke er
relatert til kvinnens kropp, er det ikke et kvinnespørsmål. Derfor handler
det om reproduktive rettigheter og om seksuelle overgrep, men ikke om
menneskerettigheter.Tidlig i kvinnebevegelsens historie var hvite
kvinners fokus på tilgang til det offentlige rom, spesielt det å kunne
arbeide utenfor hjemmet. Svarte kvinner har en lang historie med å
jobbe utenfor hjemmet, selv om det har vært ufaglært og underbetalt
arbeid. Derfor har vi svarte kvinner gjennom vår kvinnebevegelse ikke
fokusert kun på ett spørsmål, sier Andree.

– Den svarte kvinnelige forfatteren Audrey Lord sa en gang at det
eksisterer ikke noe sånt som en kamp for bare ett spørsmål eller én

Da Andree vokste opp kunne svarte
mennesker sjelden nå høyere 

i samfunnet enn prester eller lærere, 
og hun sier hun derfor ble oppfordret 

til å bli lærer. 
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eneste problemstilling. Hvis vi ser på den virkelige situasjonen er kvinner
ikke bare påvirket av kjønn, men av rase, klasse, nasjonal opprinnelse,
eller i dag også religion. Den etablerte kvinnebevegelsens fokus kun på
kjønnsspørsmål begrenser kampen deres. De ser vanligvis ikke spørsmål
som bolig, arbeidsledighet eller helse som kvinnespørsmål.Andree mener
at så lenge hvite kvinner ikke lider materielt sett, så ser de ikke rasisme
og andre problemstillinger som kvinnespørsmål. – De ser ikke seg selv
som del av et system som skaper lidelse hos andre mennesker. Jeg tror det
fortsatt er behov for en økt bevissthet rundt rasisme, rundt opprinnelsen
til rasisme og hvordan den blir opprettholdt fra generasjon til generasjon.
Jeg forteller alltid mine studenter at for å rettferdiggjøre rasisme, har
mennesker diktet opp løgner som at noen er late, underlegne eller
bondske. Menneskene som har skapt disse løgnene tror på dem, og den
manglende samhandlingen mellom hvite
og svarte mennesker er med på å opprett-
holde disse mytene. Det er også det skjeve
bildet som skapes av svarte i media, og
deres manglende deltakelse på kulturelle
arenaer.

Mange svarte mennesker er represen-
tert innen kultur, for eksempel gjennom musikk, film og TV. Jeg spør
Andree om hun tror dette bidrar til å endre folks syn på svarte. – Hvis vi
ser på hvilke bilder som vises av svarte både her og andre steder i verden,
er de alle kommersielle, og har med film, musikk og kultur å gjøre. Hvite
amerikanere har en stor industri som lager disse bildene, og de er med på
å skape en skjev virkelighet. Media viser ikke motstandskampen, men
bilder som kan selges, hevder Andree. – Folk ser svarte menneskers del-
takelse i media, men de ser ikke vår manglende makt til å definere eller
påvirke hvilke bilder vi vil vise av svarte.Alt blir bestemt av de kapital-
istiske interessene og markedet. Musikk blir brukt til å fremme kapital-
isme og materialisme. Hip hop-kulturen brukes også i reklamer for å
selge pels, smykker eller biler.Vi må stå sammen i kampen mot disse
bildene fordi de usynliggjør vår historie, ødelegger miljøet og tvinger
våre unge inn i et forbrukersamfunn.

Jeg snakket også med Andree om fremtiden, om hva hun mener er de
viktigste spørsmålene for svarte kvinner i USA i dag. – Det mest kritiske
for oss alle, og som vi må ta tak i umiddelbart er krig.Vi må stoppe
denne galskapen som suger til seg alle landets ressurser. Det budsjett-
overskuddet som president Bush arvet da han kom til makten er borte.

På den tiden ble svarte terrorisert av
rasistiske grupper som var redd for at

svarte skulle få sine rettigheter, særlig
økonomiske og politiske rettigheter. 
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Han har tatt penger fra velferdsprogrammer, han har redusert stipender
for studenter og kuttet i helsesektoren.Alle disse pengene blir kanalisert
til krigsarbeid, forteller Andree. Hun mener USA blir styrt for å berike
noen få, i stedet for å hjelpe de hundretalls millioner som bor i landet.
–Tre millioner jobber har forsvunnet siden George W. Bush kom til
makten, fortsetter Andree. – Det amerikanske folket blir presset inn i
fattigdom gjennom denne imperialistiske krigsagendaen.Vi må lære folk
sammenhengen mellom hva som skjer i verden og den rollen USAs
myndigheter har i krigsindustrien, mener Andree. – I dag er det mange
som protesterer fordi de mister jobber, hjem og helsetilgang. Det er
viktig å gjøre folk bevisste på at dette har sammenheng med krigs-
økonomien. Det er en massiv propaganda fra myndighetenes side om at
innbyggerne i USA trenger sikkerhet. Samtidig er det et stort antall
mennesker som mister jobbene og hjemmene sine, som dør av
sykdommer som kunne vært kurert, mens myndighetene forteller dem
at de beskytter oss.

– Vi trenger en debatt om hvilke verdier vi ønsker å utvikle i USA,
sier Andree. – I samfunn som er så mangfoldige som vårt er det viktig å
se på verdisystemene og normene i samfunnet slik at vi kan skape
endring i samfunnet.Vi har mulighet til å se på feminisme gjennom ulike
kulturelle linser. De som prøver å uttrykke seg gjennom et feministisk
perspektiv må vite at det er andre måter å se på kvinnefrigjøring enn
den vestlige måten. Kvinner fra forskjellige kulturer og samfunn har ulik
erfaring, og de har ulik prioritering i forhold til sosial endring i sam-
funnet.Andree avslutter: – Svarte kvinners kamp er sterkt knyttet til rase
og til en viss grad klasse, mens den etablerte kvinnebevegelsen i USA
kun fokuserer på kjønn.Vi må se forbi kvinnens kropp og snakke om
menneskelige behov. Majoriteten av fattige i verden i dag er kvinner, de
som dør i krig eller blir hjemløse er i økende grad kvinner og barn.
Hovedsaken for kvinnekamp i dag må være disse sakene.
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Drømmen fortsetter! 
Everlyn Nicodemus
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Everlyn Nicodemus er en allsidig kunstner med bakgrunn fra
Tanzania. Hun er nå bosatt i Brussel, men har tidligere bodd
flere år i Sverige. Hun viser sine følelser og opplevelser gjennom
flere ulike uttrykksformer.

E verlyn Nicodemus har i mange år skrevet, malt, diktet, skapt og
markert seg som en svart kvinne i en hvit verden. I hennes arbeid
om kvinner fra ulike deler av verden skaper hun først en serie bilder

eller tekstilarbeider, for så å
utvikle serien gjennom sam-
taler med de kvinnene som
har besøkt utstillingen. Dette
fører til nye dikt eller artikler.
Everlyn har hatt utstillinger i
mange land, både i Afrika,
Asia og Europa, inkludert
Norge og Danmark. Hun er
artisten bak MiRA-Senterets
logo, og har illustrert mange
utgaver av MiRA-Magasinet.Vi er svært stolte
av å kunne ta del i hennes kunstneriske erfa-
ring, og viser her et lite utvalg av bilder og tekster.

Å skape er en alltid pågående prosess, og man kan ikke (i hvert fall kan
ikke jeg) unngå denne endringsprosessen hvis man ikke ønsker å stå på
stedet hvil og drepe magien.

Jeg vet bare at jeg har gjort mitt beste. Jeg må fortsette å skape ut fra
mitt realitetsbilde. Og til og med det er en hard kamp.
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la
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The right
to laugh

and to cry – 
I’ll never give up.

To be a woman
is to be vulnerable.

You cannot
be yourself

in an armour.
One can love only

when being
unshielded.

My vulnerability
is my strength.

Tekst og illustrasjon: Everlyn Nicodemus
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I am a woman!
A woman am I.

Why are you so scared?
I am a woman.

A human.
Simple.

Tekst og illustrasjon: Everlyn Nicodemus
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so I met her
the black one.

She whispered:
Light two black candles

on the brown bark!
Go! Follow your own path!

Yes, sisters!
I will follow my own path.

I will go!

Tekst og illustrasjon: Everlyn Nicodemus
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b
elo

v
ed

…

fight!
Like the palm tree
offering resistance

to the winds
of the ocean.

Black woman…
You are the sun

breaking through 
the sorrow.

Tekst og illustrasjon: Everlyn Nicodemus
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Katten som lå på lur, tikkingen fra en vekkerklokke, gressløken
i mormors suppe, sitronsommerfugler i sola, grønne dufter og
brusende drømmer… En smak i munnen av det forgangne. Ser
jeg meg i øynene, er jeg gammel.Ansiktet mitt er et arr som
avslører hvor jeg befinner meg, Hjemløs i fortiden og hjemløs i
nået. En bærer, segnende under den veldige byrden av min svarte
hudfarge. Baktalt for dens skyld, foraktet for dens skyld, forfulgt
for dens skyld og hatet for at jeg har overlevd… Angsten min lar
seg ikke måle.

D et var for mange år siden. Jeg åpnet hjemmet mitt for en hvit van-
drer som kom over savannen. Før ham hadde jeg møtt hundre og
én andre. Når det falt sola inn, var huset mitt en åpen favn. Åpen til

å stille både hunger og nysgjerrighet.Vær så god!

Jeg delte maten min og tankene mine med ham og tilbød ham en seng.
Den fremmede skulle bli dommer. Han ville svøpe seg i den svarte
bøddelkappen. Han ville være hånden som hviler på loven. Sitte i høysete,
sitte til doms. Han så for seg makten som skulle betale tilbake all urett-
ferdighet, som skulle drive bort tomheten i livet hans. Nå vandret han
alene på savannen og beruset seg i de svartes uskyld. Bøyde seg ned over
varmen og gjestfriheten deres. Forhekset. Også av tanken på at om noen
uker skulle han igjen befinne seg på sitt eget kontinent, i den hvite og
rike verden, klar til å innvies. Jeg syntes jeg kunne fornemme hvor heftig
hjertet han dunket, og jeg spurte: – Å ha makt til å berøve mennesker
friheten… Å dømme mellom liv og død… er ikke det å ønske enda mer
angst velkommen i livet ditt? Er ikke det å leve på andres ulykke? – Det
ligger mye spenning i dommerens kunst, svarte han. – Kunst finnes i
frihet og i det man skaper, ikke i fengselsceller. Kunne du ikke skaffe deg
spenning på andre måter? – Du er naiv som tror godt om menneskene, sa
han. Så fulgte stillheten.

På den tiden elsket jeg fuglene, fjellet og innsiden av mine egne øyelokk.

Langs muren 
Av Everlyn Nicodemus
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Når jeg lukket øynene, viste de meg så vakre røde fargetoner og bilder så
fritt malt som skyene på himmelen. Denne andre var et medmenneske.
Mangler og ufullkommenheter hører mennesket til, hadde jeg lært.
Hvorfor skulle jeg gjøre en annen vondt når verden allerede var over-
svømmet av sorg. Ingen er ufeilbarlig. Jeg spurte for å utforske og nøyde
meg med det, levde, overlevde, søkte videre.

I mange år nå har veien bak meg vært stein og asfalt, fjellene vegger av
betong, glitteret fra bekkenes vanndråper neon og utstillingsvinduer.
Munnen lukker seg om det som ikke smaker, giftene, øynene fylles av
voldens eterbårne markedsløyer, av virkeligheten som uvirkelighet.

Jeg ligger med åpen erindring. Søt duft av menneske = min egen. Salt
smak = min svette. Smerte = mine lemmer og følelser i krampe. Blod-
smak = mitt blod. Ensomhet = forræderiet.

Jeg ligger med åpen erindring og funderer. Stirrer inn i livet mitt i
Europa. Ser i øynene dem som har forfulgt og forfølger meg. Ser hvor-
dan min svarte hudfarge fikk dem til å løpe sammen i en og samme
flokk, over grensene, i nye land. Det er tungt å holde ut. Ordene ringer i
ørene mine fra en telefonsamtale der min hvite, aldrende venninne opp-
fordret meg til å erkjenne og samarbeide. Det kjølige vinddraget av inn-
sikt. Stormen i meg som fulgte for at ikke hatet skulle slå rot. Smerten
over å få tilliten min knust.Troen på at årene tar ut sin rett, brenner bort
livsløgnen og lar de gamle ha råd til sannheten. Min dype respekt for
alderen har fått grunnen revet bort under seg. Huset som ble bygd
i Afrika, ser ut som etter et jordskjelv. Vil det noensinne være mulig å
bygge det opp igjen?

Spørsmålene forfølger meg. Erkjenne? Hva? Samarbeide? Med hvem?
Hver natt ser jeg for meg alle disse hvite, avvisende ansiktene. Ekkoet
ruller fra mitt rop om hjelp som druknet i en uendelig, hvit taushet.
Spørsmålene uten svar holder meg i sitt grep.Var jeg i deres øyne et
menneske?

De opplyste meg om at veggene mine hadde ører. Jeg hadde ant det.
Jeg visste at de voldtok meg hver dag og hver natt.At de trengte inn i
stemmen min, åpnet tankene mine. En voldtekt verre enn den fysiske,
uten ansikt og kropp, og likevel fysisk følbar.
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På et grått og kaldt plastgulv lå jeg og svømte i mitt eget blod. Ingen
hadde rørt meg. Slikt kan visst hende med et jaget dyr. Hvem skal jeg
anklage? Naboene med lukkede ansikter? De avvisende ansiktene hos
dem jeg trodde var venner, men som for lenge siden har byttet side?
Alle dem som visste og tidde stille? Verden?

Det finnes mange murer. Den mest brutale er reist mellom hvite og
svarte. Langs den jaget de meg med begravelsesbiler. For å signalisere min
snarlige død. Steinen som knuste ruten på bilen min har jeg beholdt som
suvenir. Jeg ser ennå for meg de to ungdommene som hadde fått i opp-
drag å kysse hverandre i timevis i mitt påsyn. Hører stønnene fra paret i
naboleiligheten, de som måtte spille sexgale. Hva ville forfølgerne mine
oppnå? Finnes det ingen grenser for hva de hvites fantasi kan frembringe?

Vennen som var blitt dommer fylte sin rolle som mann i staten. Under
vennskapets kappe fungerte han samtidig som spion og utpresser.
Mennene på togstasjonen, hans tause samforstand med dem. De plutselige
tilbudene. Og i neste øyeblikk den iskalde triumfen: – Før var du sterk.
Men nå er du ikke sterk lenger. Dømte dommeren meg. I et øyeblikk av
fysisk og psykisk skrøpelighet hadde jeg ropt på vennskapet. Det stilte
meg foran hans skranke. Endelig kunne han sette seg til doms over meg.

Han blomstret opp. For deretter å snu om og søke min forståelse:
– Jeg er ensom.
– ? 
– Ville du kunne sende noen i fengsel? 
– ? 
– Men noen må jo gjøre det! 
– ? 
– Vi vet nå at du er uskyldig! 
– ??

Foran meg står en voldtektsmann. Lokket hudfargen min fram så mye
ondt i din hvite verden? Var jeg i det hele tatt et menneske i dine øyne? 

Jeg husker da jeg så ham komme over savannen. Det var en tørr sommer.
Alle hjalp hverandre i heten. Med å finne skygge. Med et glass vann. En
frukt delt i to. Sammen forbannet vi sola. Bare en og annen slange krøp
fram fra gjemmestedet sitt.



Mat – ikke bomber! Asyl – ikke tortur!

– Sammen kan vi endre verden
Av Global Women’s Strike

Oversatt og tilrettelagt av Anne Brude
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MiRA-Magasinet besøkte høsten 2004 organisasjonen Women
of Colour på Crossroads Women’s Centre i London. Organisa-
sjonen er en del av nettverket Global Women’s Strike, som
samler kvinner over hele verden for å synliggjøre viktige spørs-
mål, både lokalt og internasjonalt. De streiker på kvinnedagen
8. mars for å markere de viktigste problemstillingene for svarte
kvinner. Mange kvinner med ulik bakgrunn er tilknyttet Women
of Colour, som er et fristed og en arena for samarbeid for alle
kvinner som jobber for sine rettigheter.

M iRA-Magasinet spurte Women of Colour om hva de mener er
fremtidens utfordringer for svarte kvinner, og hvordan svarte og
hvite kvinner kan bygge solidaritet. Her er deres svar.

I det 21. århundre er rasisme fortsatt kombinert med kjønnsdiskrim-
inering på en slik måte at den globale kapitalen får svarte kvinner billigst,
og til og med gratis.Vanligvis er det slik at jo mørkere hud vi har, desto
fattigere er vi.Vi har født og tatt vare på mesteparten av verdens
befolkning gjennom århundrer med utnyttelse og alle former for slaveri.
Vi oppdrar barn bare for å se dem presset inn i de hardeste jobbene for
den minste betalingen, uriktig dømt og fengslet, brukt som kanonføde
for militæret, mens de hele tiden blir diskriminert og sett ned på.
Vi fortsetter å stå på barrikadene for å forsvare våre familier og nærmiljø
mot varierende apartheidstyrer, kriger og andre former for folkemord.

I 1973 kom Selma James sin grensesprengende bok Sex, Race and
Class (Sex, rase og klasse), der hun hevder at den jobben kvinner får lønn
for er en jobb nummer to.Vårt arbeid i hjemmet og i nærmiljøet produ-
serer verdens arbeidere, og dermed er vi den sentrale arbeidsstyrken.
Dette er kvinners erfaring på alle kontinenter – å ha de færreste ressur-
sene og jobbe hardest med den lengste arbeidsdagen. Dette er grunn-
leggende problemstillinger for svarte kvinner, som er majoriteten av
kvinner i verden.Vi er majoriteten av usynlige arbeidere, i Afrika, India
og urbefolkningssamfunn dyrker vi mesteparten av jorda og skaffer
maten, men blir fortsatt sett på som «økonomisk inaktive».
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Kvinner samlet utenfor Crossroads Women’s Centre i London. Foto: MiRA-Senteret

Women of Colour på Crossroads Women’s Centre i London. Foto: MiRA-Senteret
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Å gjøre opprør mot militarisering, krig og okkupasjon har alltid vært
viktig for kvinner på grasrota.Vårt ulønnede arbeid holder mesteparten
av verden i live, allikevel er vi og våre barn 70 % av ofrene for væpnet
konflikt, og 80 % av internt fordrevne og flyktninger i verden. Før
bombene faller stjeler det militære våre ressurser og tvinger oss til å
arbeide for å oppnå det vi og våre kjære blir nektet gjennom krigens
prioriteringer. Militæret skaper korrupte regimer så multinasjonale sel-
skaper kan utnytte og ta livet av oss med overarbeid, forurensing og sult.
Vi har lidd endeløse kriger, fra Palestina til Kongo, fra Irak til Darfur, fra
Korea til Chiapas.

Nesten to millioner av våre barn dør hvert år på grunn av angrepene
på amming, som er ledet av det globale markedet, spesielt gjennom
selskapene som lager morsmelkerstatning og hiv/aids-industrien.

Vi initierer og leder kampene mot ranene av den såkalte u-landsgjelda –
de skylder oss for århundrer med slaveri og annen utbytting. I Vesten
tvinger velferdskutt mødre ut i underbetalt arbeid, noe som driver ned
alles lønn. I USA, verdens rikeste land, som har den høyeste andelen barn
som lever i fattigdom blant industrialiserte land, er 2/3 av de som mottar
sosialstønad svarte kvinner. Bare en tiendedel av de USD 1 milliard som
årlig brukes på militære budsjetter (over halvparten av USA) kunne
dekke hele verdens befolknings basisbehov.

For feminister har ikke grasrotas prioriteringer vært viktige. Mange er
fortsatt mot at kvinner skal få betalt for omsorgsarbeid, hvis ikke det
skulle være de lave lønningene de betaler kvinner for å vaske hjemmene
sine og passe barna sine – ofte svarte kvinner eller innvandrerkvinner.
Slik kan de få andre jobber mens vi er utslitte og overarbeidede.Vi kan
ikke satse på endring gjennom de få kvinnene som stiger på den øko-
nomiske eller karrierestigen, eller svarte ledere. Ingen av dem snakker for
oss.

Mange kvinner i våre nettverk er innvandrere og flyktninger, kvinner
som har overlevd voldtekt, mødre, lesbiske kvinner, som ofte har dårlig
helse som et resultat av tortur under kjønnsbasert forfølgelse. Sammen
bygger vi et nettverk mot Festning Europa.Vi står sammen over grensene
for å kjempe mot all rasisme og diskriminering, i en tid med økende
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nazistisk lovgiving, hvor tredje verden-land kriger som et resultat av
vestlige økonomiske og militære interesser. Kvinnelige asylsøkere i
London startet All African Women’s Group, og krevde mat – ikke
bomber, asyl – ikke tortur, hjem – ikke hospits, og beskyttelse mot vold-
tekt og vold i alle land. Innvandrerkvinner leder an i arbeidet med å
kreve fri flyt av mennesker, beskyttelse og rett til de ressursene som vårt
arbeid skaper.Vi nekter å støtte heksejakten på asylsøkere og andre inn-
vandrere, som dekker opp for de vestligstøttede diktatorene som tvinger
oss til å flykte.

Grasrotkvinner organiserer Global Women’s Strike (på norsk forkortet
Streiken).Vårt nettverk er sentralt i det pågående arbeidet for Streiken,
inkludert hver 8. mars, hvor vi organiserer Streiken i over 60 land.Vårt
slagord er «Invester i omsorg, ikke drap». Streiken krever betaling for
omsorgsarbeid, rent vann, matvaresikkerhet, helse, hus, sikkerhet mot
voldtekt og annen vold, og beskyttelse av miljøet. Streiken er en måte for
svarte og hvite kvinner å organisere seg på over hele verden, en av de
mange måtene svarte kvinner organiserer seg for våre lokalmiljøers
overlevelse og for å endre verdens prioriteringer.

Kvinner på grasrota jobber for å bygge globale nettverk, vi insisterer
på å snakke for oss selv.Vi synliggjør kvinnene i Nigeria som konfron-
terer utnyttingen av Chevron og Shell oljeselskaper, kvinner i Kenya som
brant kaffemarker for å dyrke mat til familiene sine, urbefolknings-
kvinner i Bolivia som organiserte seg og
kastet det USA-baserte Bechtel-selskapet
ut av landet når de privatiserte vann.Vi
skaper oppmerksomhet rundt grasrot-
kvinner i Haiti som er sentrale i den
første svarte republikkens motstand mot
USAs kupp og okkupasjon.Vi nekter å la
disse revolusjonistiske kampene ledet av kvinner forbli skjulte.

De av oss som spesielt blir diskriminert, nemlig svarte kvinner,
innvandrerkvinner, enslige kvinner, kvinner med funksjonshemming,
sexarbeidere, kvinner som arbeider som hushjelper eller i slavekontrakter,
bruker Streiken for å synliggjøre vårt bidrag til verdens økonomi og
lokalsamfunn, og for å støtte hverandre. «Vi har vår egen, uavhengige
sak», sier urbefolkningskvinnene i Peru og Bolivia, «men Streiken er en
mulighet til å skape nasjonal og internasjonal synlighet for alle saker.»

Vi bruker Streiken som et rammeverk for samhold, basert på at hver
sak og hver sektor aksepterer og støtter den uavhengige kampen til de

Vi fortsetter å stå på barrikadene for å
forsvare våre familier og nærmiljø mot
varierende apartheidstyrer, kriger og

andre former for folkemord.
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andre. Streiken er ikke partipolitisk eller separatistisk. Den er aktiv i
kampen for endring, og mot personlige ambisjoner som underminerer
felles ansvar.

Vi jobber tett med kvinner i Venezuela, som fikk inn artikkel 88 i sin
grunnlov. Den anerkjenner husarbeid som en økonomisk aktivitet som
skaper sosial velferd og rikdom, og den gir hjemmearbeidende sosial
sikkerhet.Våre søstre på landsbygda i Uganda har til en viss grad vunnet
gratis helsetilsyn for alle og noe tilgang til rent vann. Som kvinner alle
steder kjemper de for å overleve og endre verden. De sier: «Vi jobber
med dyrking av jorda, med å ta vare på familien, vi bærer frem barn, ofte
på tomme mager.Tørke har skapt mye lidelse, allikevel blir penger og
ressurser brukt på militære budsjetter, ikke rent vann.Vår overlevelse er
ikke en økonomisk prioritet, så vår overlevelseskamp er usett og
usynlig.»

Chhattisgarh Women’s Organisation i India gikk til streik med 5 000
mennesker som krevde finansiell støtte til alle enker, landrettigheter for
kvinner, slutt på voldtekt og medgift og sosial sikkerhet for alle treng-
ende. Kenyanske kvinner kjemper for kompensasjon og rettferdighet for
årtier med voldtekt utført av britiske soldater. Kvinner som jobber som
hushjelper i Peru og Trinidad krever de samme rettighetene som andre
arbeidende.

Streiken kaller sammen ulønnede, lavtlønnede, uregistrerte og usyn-
lige arbeidere til å gå sammen med lønnede arbeidere.Vi skal kjempe
mot slavelønninger og utnyttelse. Det er av vesentlig betydning at vi står
sammen i dette arbeidet. For de av oss som bor der hvor global rikdom
blir skapt, er denne type kamp avgjørende, og en del av vårt arbeid for å
returnere ressursene til alle tredje verden-land og urbefolkningen i
verden.

Women of Colour i Global Women’s Strike har nettverk i Afrika,
India, Karibia, Latin-Amerika, Filippinene, Europa, Nord-Amerika og
i urbefolkningsland. Bli med på den sjette Global Women’s Strike den
8. mars 2005!



Kan mangfoldighed 
begrænses? 

Av Sadia Syed, sosialrådgiver (Danmark)
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Mangfoldighed (mangfold) handler om forskellighed og kan ses
som en styrke eller en begrænsning. Man kan som samfund få
mangfoldigheden til at blomstre. Man kan begrænse den og der-
med gøre det vanskeligt at udfolde den eller helt at forbyde den.

D er er også former for mangfoldighed, som er uacceptabelt og skaber
forstyrrelse i samfundsordenen. Det er foreksempelvis i forhold til
seksuel orientering, hvor pædofile begår sexovergreb mod mindre-

årige. Det er ulovligt og straffes. Det samme er er incest og voldtægt – det
er også kriminelle handlinger. Den form for adfærd har til alle tider været
afvigende fra de gældende etiske normer og går imod den enkeltes selv-
bestemmelsesret.

Når virksomheder derimod taler om mangfoldighed, så taler de om
forskellige kompetencer, som vil være fordelagtige for virksomheden.
Fordele, som kan give dem gode resultater og øge deres indtægter. Mang-
foldighed i den forbindelse kan være alder, køn, religion, etnicitet, kultur-
kendskab, holdninger, sprog, uddannelse, erfaringer mv. Den mangfoldig-
hed vi vil diskutere her er inden for rammerne af FN’ menneskerettig-
hedskonventioner, nærmere betegnet de civile, kulturelle og sociale
rettigheder. Det handler om menneskelige værdier, normer, traditioner
mv. Ganske enkelt livskvalitet – at kunne have en almindelig hverdag som
menneske og leve sit liv som enhver anden medborger.Alligevel virker
det kontroversielt, når etniske minoritetsborgere påberåber sig retten til at
dyrke deres kultur eller religion. Mangfoldighed af kulturelle og religiøse
traditioner, som dagligt praktiseres af millioner af mennesker verden over
uden at menneskerettighederne krænkes, bliver pludselig til genstand for
retslige afgørelser i Skandinavien, som ellers har et humant ry ude i den
store verden.

Der er ingen tvivl om, at menneskeligt set kan det tage tid at acceptere
forskellighed fra en selv, da der er mange følelser forbundet med det. Det
kan være svært at give plads til anderledes traditioner, som man ikke selv
er opvokset med. Fra hverdagens Danmark er der mange eksempler på, at
det er vanskeligt at have en positiv og støttende indgangsvinkel til mang-



JUBILEUMSNUMMER 01-02|2004 191

Foto: M
iRA-Senteret



192 MiRA-MAGASINET 10 ÅR

foldighed, når det gælder etniske minoriteter.Tværtimod ses mangfoldig-
heden som en stor begrænsning for sameksistens af forskellige kulturer.
Kritikere fastholder hårdnakket, at Danmark har været og fortsat er et
homogent samfund, hvad kultur og religion angår. Medierne har behand-
let forskellige situationer, hvor der har været stor modstand mod at
oprette delt svømmehold til piger og drenge. Der har også været mod-
stand mod at muslimske kvinder kunne anvende svømmehallen, uden at
der var mænd tilstede. Bruseforhæng og brusekabiner har også været dis-
kuteret heftigt. Skoleelever med minoritetsbaggrund forhindres i at tale
deres modersmål i frikvartererne – selv
børn i børnehave, der taler eget moders-
mål udgør en stor udfordring for persona-
let. Man ser mangfoldighed som en ulem-
pe og begrænser det.Argumenterne er
ofte, skik følge eller land fly. Den danske
kulturarv herunder værdier betragtes som værende andre kulturer over-
legne. Den etnocentriske holdning er bestemt ikke fremmende for inte-
grationen og medborgerskabet.

Der er nogle få emner, som er hotte og genstand for offentlig debat,
når talen falder på etniske minoriteter. Gravplads for muslimer, slagteme-
toder, bederum og hovedbeklædning, (tørklæder (skaut) og hijab) disku-
teres jævnligt. Senest efter at loven i Frankrig blev vedtaget har der også i
Danmark været fortalere for at forbyde tørklæder i skolerne. Der er
mange som pr. automatik ser tørklædet og hijab som tvang – en under-
trykkelse af kvindens selvbestemmelsesret. Måske bliver nogle skræmt af
de selvstændige og selvbevidste kvinder, som argumenterer for den enkel-
tes demokratiske frihed til at bære tørklæde. Kvindernes egne udtalelser
om, at de bevidst har valgt hovedbeklædningen ændrer sjældent majori-
tetspersoners holdning, som ellers taler for kvindernes individuelle frihed.
Retten til at definere sig selv som etnisk minoritetskvinde på egne
præmisser, er derfor også en daglig kamp!

I Danmark blev Dansk Supermarked frifundet af Østre Landsret i
december 2003 efter, at Supermarkedet i 2001 havde bortvist en mus-
limsk kvinde, som ønskede at bære tørklæde i arbejdstiden. Retten mente
ikke at Loven om forskelsbehandling er blevet overtrådt. I 2000 blev det
fashionable Magasin dømt for at afvise en 14 år gammel erhvervsprakti-
kant, der ønskede at bære tørklæde. Praktikanten fik tilkendt erstatning, da
retten lagde vægt, at pigen var berettiget til at bære tørklæde.

For at give plads til mangfoldighed kræver det lille indblik i hvad der

Mangfoldighed (mangfold) handler 
om forskellighed og kan ses som en

styrke eller en begrænsning. 
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er sket og hvilke forandringer, det kræver på det statslige plan. Ser vi på de
skandinaviske lande, er de igennem de sidste 30 år også blevet multikultu-
relle ved, at der er kommet mennesker til fra andre verdensdele med
religioner og kulturer, der adskiller sig fra nationalstaten. Plads til forskel-
ligartet liv har der også været tidligere – der er handicappede, bøsser og
lesbiske osv. Den synlige hud- og hårfarve og anderledes religiøse og kul-
turelle skikke, traditioner for valg af partnere, hang til krydret mad, klæde-
dragt herunder tørklæde og hijab mv. udfordrer en del majoritetspersoner
og politikere. Synlighed udgør både en provokation og en trussel, som
man gerne vil formindske eller helt fjerne. Det betyder også at focus ikke
bliver det enkelte menneske. I stedet omtales den enkelte, udelukkende
som en, der er styret af sin kultur og religion. Man taler om den muslim-
ske kultur og Islam, der ikke kan forenes med vestlige værdier om indivi-
dualitet.

Erfaringsmæssigt ved vi fra andre lande, at multikulturelle samfund er
en naturlig udvikling, som man ikke kan undgå. Det rummer både mulig-
heder og udfordringer. Det kan også medføre problemer, alt efter hvordan
man som stat vælger at håndtere det. Modstanden mod det ukendte, det
utrygge og det usikre, er i modsætning til det kendte ikke omkostnings-
frit. Det giver spændinger i befolkningen og udfordrer magtbalancen –
opfattelsen af det naturlige. Eksempler rundt omkring fra verden viser, at
religiøse grupper bliver undertrykt, udsættes for chikane og vold på trods
af, at de er statsborgere i det samme land. Der er stort set ingen, som
frivilligt vil dele sin magt med andre.

Statsborgerskabet giver juridiske rettigheder og man er medlem af et
fællesskab. Medborgerskab derimod referer mere til måden man opfatter
sin egen identitet og tilhørsforhold på.Alle borgere, som ikke opholder
sig midlertidigt i et land er medborgere. Man kan tale om reel medbor-

gerskab, hvis man bliver inddraget i sam-
fundet på lige vilkår som andre borgere.
I Danmark har etniske minoriteters med-
borgerskab vanskelige vilkår. Generelt set
betragtes etniske minoriteter ikke som
medborgere på samme niveau som majo-

ritetsbefolkningen. Ikke end gang grønlændere betragtes som medborgere
på samme niveau trods deres langvarige tilhørsforhold til Danmark.

Når man ikke vil give folk medborgerrettigheder, er man også uinter-
esseret i deres forslag og ønsker, som er medvirkende til at kunne bibe-
holde og udvikle deres kulturelle rettigheder. I stedet har det politiske

Senest efter at loven i Frankrig
blev vedtaget har der også i Danmark

været fortalere for at forbyde tørklæder
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klima i Danmark udviklet sig negativt. Der er skabt polarisering og fjen-
detænkning. Det er blevet legitimt at hænge muslimer ud som trussel for
demokratiet og velfærdsstaten. Det politiske korrekte er at stille krav til
etniske minoriteter ved at gå ind for stramninger og forhindre, at der
kommer flere mennesker til som flygtninge og familiesammenførte fra
tredjeverdenslande. Man anser dem for værende samfundsskadelige og
uønskede. Diskriminering foregår konkret ved, at reglerne for familie-
sammenføring er blevet strammet og ved, at der er indført 30–50 % lavere
sociale ydelser til flygtninge sammenlignet med det gældende ydelsesnive-
au. I 1870 var fattigloven i Danmark forbeholdt danske statsborgere og de
svenskere som boede i Danmark var ikke berettiget til hjælp hvis de ikke
kunne forsørge sig. I stedet blev de udvist. Det er de samme tendenser vi
ser – historien er ved at gentage sig. De almindelige værdier som frihed,
solidaritet, retfærdighed og demokrati er blevet gradbøjet væsentligt, så de
ikke gælder for alle borgere. Etniske minoriteters praktisering af kulturelle
og religiøse rettigheder opfattes som en trussel mod den nationale iden-
titet, som man som majoritet suverænt føler ejerskab overfor. Man tillader
samtidig at have retten til at definere og bestemme over, hvordan minori-
tetsgrupper skal definere og dyrke deres kultur og religion. Det fortæller
noget om hvilke menneskesyn man har og mangel på respekt for andres
skikke og traditioner.Alle etiske principper kastes over bord.

Man skulle tro, at menneskerettighederne, konventionen om kultur-
elle, sociale og økonomiske rettigheder og kvindekonventionen, kunne
være med til at den enkelte kan få lov til at dyrke og udvikle sin kultur.
Menneskerettigheder, som er naturlige rettigheder handler om, at alle er
født frie og at alle har ret til at udvikle sig
inden for de overordnede rammer, som
FN har defineret. Imidlertid er menneske-
rettighederne meget vage og kan ikke
bruges til ret meget, når det handler om
den enkeltes identitet. I virkeligheden er
de kun retspolitisk argumentationsbegreb.

Rettighederne på papiret er ikke nok. Man er nødt til at se, hvordan
det forholder sig i praksis. Her kommer medborgerskabet ind igen. Histo-
risk set har det altid været en kamp for de grupper, som har krævet deres
rettigheder. For de har udfordret det etablerede system og krævet, at der
skulle afgives plads og magt til at de kunne være med. Grupper i samfun-
det har brug for at få støtte til de rettigheder, som der ikke er grundlag for
i et lands gældende ret. Der findes eksempler fra kvindebevægelsen,

De almindelige værdier som frihed,
solidaritet, retfærdighed og demokrati
er blevet gradbøjet væsentligt, så de

ikke gælder for alle borgere. 
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apartheidsystemet i sydafrika og borgerrettighedsbevægelsen fra USA.
De sidste to bevægelser har været udsat for trusler, fængsel, vold og drab
– fordi de fastholdt, at ikke ville finde sig i at blive betragtet som 
2. rangsborgere.

Men det kan lykkes at skabe plads til mangfoldighed og give rum til
forskellighed. Man kan lære noget af UK, USA og Canada. Det kræver
åbenhed, dialog og hårdt arbejde at give plads til andre holdninger, til
andre skikke, til andre værdier end dem man selv kender. Det giver udfor-

dringer både til minoriteten og majorite-
ten at diskutere og at nå til enighed om
nogle normer, der skal overholdes.
Foreksempelvis skal alle overholde loven
– at alle ikke gør det er en anden sag.

Man må igennem en proces lære at
give plads til forskellighed og acceptere, at
der er mange forskellige måder at leve sit
liv på. Det er op til den enkelte at tage en
beslutning uden, at man hele tiden blan-

der sig i den enkeltes intimsfære. Det kræver også respekt for individet,
respekt for andre kulturer, solidaritet, selvforsørgelse, deltagelse i samfun-
det etc. Hvad der er normalt forekommende ud fra et kulturelt synsvinkel
er subjektivt. Sålænge det ikke er noget som går imod menneskerettig-
hederne og den enkeltes frihed, må standarden sættes efter det.

Som individ og samfund må man også stille sig selv nogle spørgsmål.
Vil man udvikle et samfund, hvor man ikke vil anerkende forskellighed?
Hvad er det man er usikker på, hvad føler man sig truet af og hvorfor? Er
man er bange for at miste nogle rettigheder? Argumentet er ofte, at hvis vi
tillader lidt, så vil de stille flere krav.At man må værne om demokratiet er
en anden floskel, man hører. Demokrati kræver også, at der er plads til
alle!.For at skabe reel ligestilling, mangfoldighed og integration kræver det
deltagelse af minoriteterne ved at Staten tager ansvar for at skabe
rammerne.

I forhold til etniske minoriteter er det nødvendigt at fortsætte med at
skabe politisk bevidsthed for derigennem at kræve og opnå lighed og lige
rettigheder i praksis. Der er stadig brug for positive rollemodeller og
solidaritet. Det kræver en mobiliseringskampagne, hvor det store tavse
flertal af etniske minoriteter markerer sig, hvis de vil være med til at sikre,
at deres efterkommere skal have de samme rettigheder som andre
medborgere.

…der findes eksempler fra kvinde-
bevægelsen, apartheidsystemet
i sydafrika og borgerrettigheds-

bevægelsen fra USA. De sidste to
bevægelser har været udsat for trusler,

fængsel, vold og drab – fordi de fast-
holdt, at ikke ville finde sig i at blive

betragtet som 2. rangsborgere.
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De fleste etniske minoritetsforeninger i Danmark, hvoraf mange er
dannet i 90’erne som protest mod den behandling etniske minoriteter fik
politisk og i medierne. Foreningerne, som har betydning for etniske
minoriteters fællesskab og erfaringsudveksling har ingen gennemslagskraft
og dermed ingen politisk magt til at påvirke beslutningsprocesserne. Det
vil være en fordel at etablere et netværk på tværs af de skandinaviske
lande, som kan indgå samarbejde med myndighederne. Endvidere er EU
det organ, som etniske minoriteter kan bruge for at opnå sociale og kul-
turelle rettigheder.

På det statslige plan kræver det først, at der politisk set skabes et lima,
der anerkender ligeberettigelse. Dernæst må via effektive juridiske forans-
taltninger sørge for, at der helt konkret arbejdes mod ligebehandling og
lige rettigheder. For at se om der kommer
nogle resultater må man måle de initiati-
ver, som igangsættes.

De metoder man skal bruge, kender
man fra kønsligestillingen. Der er mange
paralleller til til etnisk ligestilling. Da
kvinderne skulle på arbejdsmarkedet, lave-
de man kvoter. Man måler fortsat ligestil-
ling mellem kønnene ved, at virksomheder skal redegøre for deres
initiativer. Etnisk ligestilling måles derimod ikke. Der er alt for få effektive
iniativer, som styrker etniske minoritetskvinders tilknytning til arbejds-
markedet. Man ser ikke på deres lønvilkår sammenlignet med deres
danske kvindelige kolleger. Ligesom man ikke forsøger at skabe plads til,
at de kan blive en del af de politiske kanaler.

Kort sagt gælder kønsligestilingen ikke for etniske minoritetskvinder.
For etniske minoritetskvinder handler ligestilling om «at de skal ud af
kødgryderne», som den danske ligestillingsminister udtrykker det.
Minoritetskvinder fremstilles stereotypt som undertrykte. Som en stor
masse med kollektive identiteter og tankegange. Som vi alle ved, er den
officielle kamp ikke kun mod tvangsægteskaber men også arrangerede
ægteskaber, familiesyn, børneopdragelse – det er de grundlæggende
menneskerettigheder, man undertrykker. Sålænge man gør det, er der
ikke plads til mangfoldighed!

Foreningerne, som har betydning for
etniske minoriteters fællesskab og

erfaringsudveksling har ingen
gennemslagskraft og dermed ingen

politisk magt til at påvirke beslutnings-
processerne. 
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Intervju med America Vera-Zavala

Sverige – en sinke innen likestilling?
Av Anne Brude
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America Vera-Zavala er en av de unge kvinnene som for noen
år siden var med i MiRA-Senterets TV-dokumentarserie «Odins
kvinner setter farge på Norden». MiRA-Senteret ønsket å
synliggjøre kvinner med minoritetsbakgrunn, og America var
da, som nå, en av de få svenske kvinnene med minoritetsbak-
grunn som var synlige i mediebildet i det svenske samfunnet.

J eg møtte America på Globaliseringskonferansen 2004 i Oslo i
oktober.America Vera-Zavala er aktiv i Vänsterpartiet i Sverige
(Venstrepartiet) og i Attac, og var på konferansen for å snakke om

EU og deltakende demokrati. Hun er opptatt av en rekke politiske
spørsmål, og har blant annet skrevet bøker om global rettferdighet og
deltakende demokrati. Selv begynte America med politikk da hun gikk
på videregående skole. Hun ville kjempe for et bedre og inkluderende
miljø på skolen. På Globaliseringskonferansen var det litt vrient å få lurt
henne med til et stille rom for å snakke, for det dukket stadig opp
engasjerte mennesker som ville diskutere med henne og få råd.

Jeg spurte America om hvordan hun ser på kvinners stilling i Sverige.
Hun fortalte meg at det i Sverige er vanlig at kvinner deltar på alle
områder i samfunnet, men at mange kvinner er i opprør fordi de ikke
føler at likestillingen er kommet langt
nok. – I Sverige er vi nærmere et rent
kvinneparti enn vi noen gang har vært
tidligere. Kanskje vil det komme et kvin-
neparti før valget i 2006, sa America. Hun
fortalte at mennesker av begge kjønn vir-
ker opprørte og usikre.

America mener spesielt menn i Sverige har problemer med å for-
holde seg til virkeligheten. Mange menn ønsker ikke å bry seg om
kvinners situasjon eller kvinners rettigheter. Når svenskene snakker om
det seneste konemordet eller kvinnemishandling, oppfører menn seg
som om det ikke angår dem.America fortalte at mange menn i Sverige
forholder seg til en slags alternativ virkelighet. De later som om det ikke

I Sverige er vi nærmere et rent
kvinneparti enn vi noen gang har vært

tidligere. Kanskje vil det komme et
kvinneparti før valget i 2006…
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er et kollektivt ansvar å forebygge og forhindre vold mot kvinner, og
som om ingen av deres venner eller kolleger noensinne kunne tenkes
å begå overgrep mot kvinner. Det angår liksom ikke dem.

America er sjokkert over at svenske myndigheter mener at like-
stillingen er kommet så langt i Sverige at det er greit å ha en mann som
likestillingsminister. – Han er et krek, utbrøt America da vi snakket
sammen. Hun mener det ikke hjelper at en kvinne er såkalt likestillings-
minister når hun er innplassert under ministeren som er reelt ansvarlig
for likestillingsarbeidet. I Sverige er likestillingsministeren innplassert
under næringsministeren, som altså er hovedansvarlig for likestilling i
landet. Et næringslivsfokus er kanskje ikke det beste for å oppnå reell
likestilling for alle kvinner?

Minoritetskvinner i Sverige har gått
fra å være totalt usynlige i det svenske
samfunnet til å bli synliggjort som ofre.
– Æresdrap og bruk av slør har skapt en
stor debatt i Sverige, sa America. – Er det
fremgang for minoritetskvinner? Hun
mener ingen har håndtert debatten bra,
og fortalte meg at alle som uttaler seg
enten er for eller mot. Det er ingenting i mellom, ingen nyanser. – Enten
vil man forby bruk av slør eller så forsvarer man islam, erklærte America.
– Dette er enorm forenkling av debatten! Hun mener det er politisk spill
og maktkamper som har ødelagt for en nyansert diskusjon rundt
minoritetskvinners stilling i Sverige.

– De unge jentene lever i et kulturkrasj hver dag.America konstaterer
at selv om minoritetskvinner er mer synlige nå enn de var for noen år
siden, er ikke situasjonen for unge kvinner med minoritetsbakgrunn blitt
lettere. – Det er bare noen få av oss kvinner med minoritetsbakgrunn
som er synlige i offentligheten, forklarte America. Selv har hun opprettet
sin egen hjemmeside (www.americavz.com) for å kunne nå ut til så
mange som mulig.America mener det bare er et par-tre kvinner (alle i
politikken) som kan vise unge minoritetsjenter at det er mulig å oppnå
det man vil, at alle har rett til sin egen mening. Kanskje manglende
synlighet hos kampklare svenske minoritetskvinner er en av grunnene til
at likestilling ikke er kommet så langt i Sverige?

Mange menn ønsker ikke å bry seg
om kvinners situasjon eller kvinners

rettigheter. Når svenskene snakker om
det seneste konemordet eller kvinne-
mishandling, oppfører menn seg som

om det ikke angår dem.
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konkurranse - en m
ålsetning

En stund –
helvetet og et annet paradis
er det ikke slik livet fungerer

Når man er på livets hardeste vei
det er da det virkelig avgjøres –
hvem som har viljen
og hvem som ikke duger til
er det ikke det
man hele tiden vil fram til
er det ikke det, alle venter på
hvem som taper og hvem som vinner?

Hvorfor må det alltid en konkurranse til
for å finne ut hvor langt enkelte når
hvorfor vil alle mennesker vinne og ingen tape
Er det noe galt med tapere?
Eller er bare vinneren viktigst?

Tekst: Navida Saddique
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tilbakeblikk -

mira-magasinet 

gjennom 10 år



«Alle samfunn har gjennom tidene hatt forestillinger
om andre, fremmede mennesker og kulturer. Noen

samfunn har utviklet seg til å være i en maktposisjon
hvor de kan sette et sannhetsstempel på de bildene de

selv har skapt av andre mennesker. (….) I dagens
globaliserte verden er det blitt vanskeligere å

presentere snevre fremstillinger av «de andre» uten
å bli utfordret av dem som blir omtalt. Mangfold og

flerkulturalisme er dagens virkelighet også i Norge.»

Fakhra Salimi   
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MiRA-Magasinet – minoritetskvinners
talerør gjennom 10 år 

Av Unni Mathisen
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MiRA Forum for minoritetskvinner (MiRA-Magasinet) utkom
første gang i 1994 og siden den gang har det vært MiRA-Senterets
viktigste kilde til å spre informasjon til både minoritetsmiljøer
i Norge og majoritetssamfunnet.

M agasinet har fungert som et talerør der innvandrerkvinner blir gitt
mulighet til å komme med egne meningsytringer og presentere
politiske standpunkter, livserfaringer eller kunstneriske

uttrykk. Dette bidrar til å gi bladet en variert form som appellerer
til personer i ulik alder og med ulik kulturell bakgrunn og utdan-
ningsnivå. Det grunnleggende fokuset for magasinet er allikevel
interessen for kvinners stilling i det flerkulturelle samfunn.
Gjennom politiske artikler, informasjonsformidling, leserinnlegg,
kunst- og kulturstoff og anmeldelser av ulike slag søker MiRA-
Magasinet å være en kanal som bringer ellers tause stemmer til
orde i norsk samfunnsliv, i tillegg til å ønske allerede etablerte
skribenter velkommen. Magasinet er derfor en litterær og aka-
demisk møteplass som gjenspeiler den ofte oversette bredden av
stemmer som faktisk eksisterer i det flerkulturelle og feministiske Norge.

MiRA-Magasinet er det eneste tidsskriftet i Norge som publiseres av og
for minoritetskvinner, og er derfor et meget viktig bidrag til kjønnsmessig og
kulturell likestilling og integrering. Magasinet bidrar med informasjon rundt
minoritetskvinners situasjon i Norge og deltar i debatten om minoritets-
kvinners levekår og temaer som kvinners rettigheter, likestilling og synlig-
gjøring. MiRA-Magasinets artikler spenner fra kulturliv til problemstillinger
som berører unge jenter med minoritetsbakgrunn, fra rasisme og diskrimine-
ring til utlendingsforvaltning og lovverk. Innholdet i MiRA-Magasinet er
forfattet av minoritetskvinner selv og blir for en stor del utført på frivillig
basis. Fakhra Salimi er bladets grunnlegger og har vært redaktør gjennom alle
de årene det har eksistert.

De 19 utgavene av magasinet som har kommet ut, dokumenterer viktige
deler av den norske og internasjonale samfunnsutviklingen relatert til minori-
tetskvinners situasjon de siste 10 årene. Det har funnet sted en lang kamp, der

MiRA-Magasinet 1/94
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både MiRA-Senteret og andre har deltatt, for å få det norske samfunnet til å
forstå hvilken styrke og hvilke ressurser minoritetskvinner innehar. Det har
vært viktig å avkle fordommene og stereotypiene som finnes om minoritets-
kvinner og vise at disse kvinnene representerer en både heterogen og poten-
sielt ressurssterk gruppe i det norske samfunnet.

Offentlig lovverk, integrering på arbeidsmarkedet og vold mot kvinner
I 1994 utkom ett nummer av MiRA-Magasinet. Den første utgaven fokuser-
er på noen viktige problemområder der minoritetskvinner i Norge opplever
diskriminering, blant annet i forhold til norsk lovverk og arbeidsmarked. I
artikkelen «Like for loven? Innvandrerkvinner og lovverket», forklarer Fakhra
Salimi ulike konsekvenser av norsk lovverk som virker diskriminerende på
minoritetskvinner. Hun tar opp problemene i forhold til den såkalte «3-års
regelen», som er en av hovedsakene senteret har vært opptatt av når det gjel-
der norsk utlendingslovgivning. Gjennom årene har mange kvinner oppsøkt
senteret som følge av at de har støtt på problemer i forbindelse med denne.
3-års regelen, som er innfelt i utlendingsloven, går ut på at utlendinger som
kommer til Norge gjennom familiegjenforening, først får selvstendig opphold

etter tre år. Dette betyr at hvis de ikke er sikret økonomisk under-
hold i løpet av denne tiden eller hvis ekteskapet skulle oppløses,
har de ikke lenger krav på opphold. Denne loven rammer kvinner
spesielt hardt da det ofte er mannen som ankommer landet først
og som vanligvis er hovedforsørgeren. Et viktig politisk arbeid
som fremdeles pågår, er å sikre selvstendig juridisk status for disse
kvinnene.

I artikkelen hevdes det at utenlandske kvinner ofte blir
vurdert som omsorgsarbeidere gjennom det norske lov-
verket, noe som medfører at kvinnene blir tildelt en mer
passiv rolle i det offentlige norske samfunnet enn de ville
har blitt dersom de hadde blitt betraktet som potensielle
lønnstakere. En slik holdning virker begrensende på deres
integrering i Norge og deres muligheter til å forsørge sin
familie, samt å leve selvstendige liv. Deltagelse i arbeidslivet
har stor betydning for minoritetskvinner i Norge. Lønnet
arbeid innebærer ikke bare større grad av økonomisk uav-
hengighet, men også tilgang til sosialt nettverk og mulighet

for utvikling av personlig frihet og styrke. Det ser ut til å være stor enighet
om nødvendigheten av at minoritetskvinner får innpass på det norske
arbeidsmarkedet, men effektive tiltak har uteblitt. MiRA-Senteret opplever

MiRA-Magasinet 1 og 2/95
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stor pågang fra kvinner som føler seg isolerte i sine hjem. En del kvinner har
også lengre utdannelse fra sine opprinnelsesland som de har problemer med å
få godkjent i Norge. Rasistisk, etnisk og kjønnsmessig diskriminering er også
med på å hindre dem i å få arbeid de er kvalifiserte til. Det er
generelt få integreringstiltak som er tilpasset minoritets-
kvinners hverdag, blant annet når det gjelder integrering av
minoritetskvinner på arbeidsmarkedet. Den senere tid har det
imidlertid dukket opp visse lyspunkter. Kommunal- og
regionaldepartementet har utarbeidet den nye introduksjonslo-
ven som skal tre i kraft fra høsten 2004. Den har blitt lansert
som norske myndigheters største krafttak på mange år for å
bedre integreringen av nyankomne flyktninger. Dessverre er det
slik at mange grupper som kunne hatt behov for slikt tilbud,
ikke omfattes av ordningen.

Fra og med 1995 har MiRA-Magasinet kommet med to num-
mer per år. 1/1995 tok opp temaet vold, og fokuserte både på vold i
familien og institusjonalisert vold. En utvidet definisjon av vold er
nødvendig for å forstå de bakenforliggende årsakene, samt de former
for rasistisk og kjønnsrelatert vold som minoritetskvinner opple-
ver. Når det gjelder den vold som utøves mot minoritetskvinner,
er denne representert både ved patriarkalske tradisjoner, rasisme og
diskriminering fra majoritetssamfunnet og kvinneundertrykkende tradisjoner
i egne miljøer. Det påpekes i lederartikkelen i 1/1995 at voldelige og kvinne-
undertrykkende praksiser må bekjempes med debatt, men at det må åpnes for
at slike debatter finner sted uten påfølgende rasistiske utfall og trakasseringer.
Virkningen av rasisme og diskriminering er lite dokumentert i Norge, og de
hindringene minoritetskvinner og –menn møter i sin hverdag representerer
en form for vold som det er vanskelig for etniske nordmenn å forstå
virkningen av.

Kjønnslemlestelse kan med letthet kategoriseres som en form for vold
mot kvinner. I 1995 ble det utarbeidet en lov om forbud mot kjønnslem-
lestelse, og dette var en stor seier for organisasjoner som arbeider for minori-
tetskvinners rettigheter. Omskjæring er en form for vold mot kvinner som i
sine mest alvorlige former kan medføre store fysiske komplikasjoner, i tillegg
til å være et overgrep mot kvinners mulighet til et sunt og godt seksualliv. For
å bekjempe problemet er det imidlertid nødvendig ikke å ty til overilte løs-
ninger og man bør vurdere sine fremgangsmåter slik at man i størst mulig
grad unngår å stille de kvinnene som er utsatt for kjønnslemlestelse, overfor
ubehagelige konfrontasjoner. MiRA-Senteret overleverte Sosial- og helse-

MiRA-Magasinet 1 og 2/96
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departementet en høringsuttalelse i forkant av den nye loven, og i denne for-
holder MiRA-Senteret seg i utgangspunktet positiv til lovforslaget, men
påpeker nødvendigheten av en mer helhetlig tilnærming til problemet, samt
viktigheten av å bygge på erfaringer som de berørte gruppene selv har gjort i
arbeidet for å bekjempe kjønnslemlestelse. Nettopp dette er også poenget til
Chiku Ali i artikkelen «Innvandrerkvinnenes stemme i debatten om omskjæ-
ring». Her presenterer hun sin egen livshistorie, først fra oppveksten i Etiopia
og siden fra sitt arbeid i Kvinnefronten i Norge. Hun viser til det store arbei-
det mot kjønnslemlestelse som har funnet sted i deler av Afrika over lengre
tid. Hun påpeker viktigheten av å forstå at holdninger til omskjæring er et
spørsmål om tid og rom. Hun forklarer at hun selv ikke angrer på at hun ble
omskåret, ei heller at hun senere gjorde opprør mot praksisen.

La meg snakke! Minoritetsjenter i fokus
I 1996 startet MiRA-Senteret prosjektet «La meg snakke». Bakgrunnen for
prosjektet er et ønske om at unge jenter med minoritetsbakgrunn skal klare å

hevde seg på ulike nivåer i det norske samfunnet, blant annet i fami-
lien, i skolen og i det offentlige liv. «La meg snakke» tar sikte på å
bemyndiggjøre minoritetsjenter slik at de selv kan formidle sine
meninger omkring temaer som angår dem, for eksempel identitet,
frigjøring, kjærlighet, seksualitet, tvangsekteskap, utdanning m.m.
Prosjektet, som eksisterer i beste velgående den dag i dag, fikk sin

oppstart med en jentekonferanse som fant sted i 1996. Her
deltok jenter med bakgrunn fra mange land og fra mange
deler av Norge.Temaene som ble tatt opp, dreide seg blant
annet om kulturell tilhørighet og identitet, rasisme, kjærlig-
het, religion og medias framstilling av minoritetskvinner.
Konferansen ble et viktig møtepunkt for jenter med fler-
kulturell bakgrunn i Norge og det var tydelig at disse
jentene representerte store, og for noen, uante ressurser i det
norske samfunnet. I etterkant av konferansen ble rapporten
«La meg snakke» utarbeidet.

Noe av MiRA-Senterets arbeid har gått ut på å bidra til at
den store variasjon av kvinnestemmer i Norge skal få komme til orde, og
MiRA-Magasinet spiller en sentral rolle i arbeidet med å synliggjøre jenter
med minoritetsbakgrunn og la dem komme til orde med sine oppfatninger
omkring det å være ung kvinne med minoritetsbakgrunn her i landet.
Mange jenter har sendt inn bidrag av både skjønnlitterær og politisk art, og i
flere intervjuer har unge kvinner formidlet sine opplevelser og synspunkter.

MiRA-Magasinet 1 og 2/97
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De siste årene bladet har kommet ut, har det dessuten eksistert en egen spalte
kalt «Jenter med minoritetsbakgrunn velger utradisjonelt», hvor jenter som
har foretatt relativt ukonvensjonelle valg med hensyn til utdanning og yrker,
har blitt presentert.

Generasjon, identitet og kulturell tilhørighet eller kulturkonflikt er pro-
blemstillinger som gjør seg gjeldende blant migrantene som har slått seg ned i
Norge i løpet av de siste tiårene, og deres etterkommere. Innad i familiene
kan det ofte være relativt store forskjeller med hensyn til visjoner for fram-
tiden i Norge og hvilke kulturelle verdier som skal gjelde. Dette kan i noen
tilfeller lede til store generasjonskonflikter. Eksistensielle spørsmål som
«Hvem er jeg?» og «Hva vil jeg?» er ofte mer kontrastfylte for minoritets-
ungdom enn for personer med foreldre som begge er etnisk norske. Spørs-
målene om identitet og generasjonskonflikt kommer ofte også til utrykk på
ulik måte for jenter og gutter. Det er imidlertid store individuelle forskjeller
med hensyn til graden av identitets- og generasjonskonflikt, og med hensyn
til hvordan man erfarer det norske samfunnet. MiRA-Magasinet har presen-
tert flere eksempler på jenter og unge kvinner med ulike erfaringer når det
gjelder det å være andregenerasjonsinnvandrer i Norge.

Nazneen Khan intervjuet i 2/1995 to unge kvinner med pakistansk
bakgrunn som studerte ved Universitetet i Oslo. Ingen av
disse kvinnene sa de hadde opplevd identitetskrise som
følge av at de hadde pakistansk bakgrunn og hadde vært
bosatt i Norge store deler av livet. De følte behov for å
identifisere seg med pakistansk kultur og islam, selv om det
til tider var vanskelig å definere hva dette faktisk innebar.
Tilhørighet og hensynet til familien framhevet de imidlertid
som noe av det vesentligste ved deres kulturelle bakgrunn,
og de kunne ikke tenke seg å gifte seg med norske gutter av
frykt for at de kulturelle forskjellene ville hindre dem i å for-
stå hverandre. Når det gjelder forholdet i oppdragelse mellom
pakistanske jenter og gutter, påpekte kvinnene at det er relativt
store forskjeller og at guttene blir prioritert i høyere grad når det
gjelder utdannelse og karriere.Til tross for dette ser man at det
allikevel er et økende antall pakistanske jenter som tar høyere
utdannelse, og for mange av disse er utdannelse et middel for å
oppnå mer selvstendighet.

I den første utgaven året etter, ble tre norsk-indiske jenter intervjuet og disse
påpekte at de opplevde vanskeligheter både i forholdet til foreldrene og det
norske samfunnet.Alle tre var enige om at individuell frihet var det viktigste for
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dem,og de problematiserte sin situasjon mer enn de pakistanske jentene fra det
tidligere intervjuet.De opplevde store motsetninger mellom sine indiske fami-
lier og det norske samfunnet representert ved venner og skole.En forklarte at
foreldrene hennes var veldig strenge,og for å kunne nyte friheten utenfor fami-
lien måtte hun ofte lyve for foreldrene.Dette førte til samvittighetskvaler, til
tross for at hun egentlig ikke følte at det var noe galt eller umoralsk i det livet

hun levde utenfor hjemmets fire vegger.En av jentene beskrev
følelsen av å stå i takknemlighetsgjeld overfor foreldrene.Her satt
hun ord på en ganske vanlig problemstilling ungdom med minori-
tetsbakgrunn står overfor.Mange foreldre har ofret mye for sine
barn.De har kommet til Norge med håp om bedrede økonomiske
og sosiale vilkår, eller personlig trygghet for seg selv og sin familie.
Dette medfører ofte vanskelige oppbrudd fra egne hjemland og en

krevende tilpasning til et nytt og fremmed samfunn med van-
skeligere oppnåelige goder enn det man i utgangspunktet har
forventet seg.Disses barn kan oppleve høye forventninger
knyttet til seg både når det gjelder yrkesliv og karriere og
bevaring av familiens tradisjoner.En av jentene sier: «Jeg må
gjøre ting sånn at de [foreldrene] blir stolte av meg.Gi dem noe
tilbake». Jentene uttrykte også frustrasjon over fordommene og
den manglende kunnskapen de møtte blant annet på skolen og
blant etnisk norske ungdommer,noe som la hindringer i veien
for deres utfoldelse som individer med både norske og indiske
verdier.

På 1950-tallet flyttet min egen mor som ung kvinne fra Toten til Oslo for
å finne seg arbeid og oppleve noe nytt, som så mange andre fra distriktene.
Jeg er altså halvveis andregenerasjonsinnvandrer i Oslo. Men i motsetning til
så mange andre andregenerasjonsinnvandrere her i byen, har jeg aldri måttet
forholde meg til min mors bakgrunn verken når jeg har søkt arbeid, bolig
eller i møte med de menneskene jeg treffer.Vi ønsker vel de fleste å bli sett og
vurdert ut i fra hvem vi selv er, men for unge mennesker med annen hud-
farge blir ikke dette ønsket så lett oppfylt.

En ny generasjon minoritetsbarn er i ferd med å vokse opp.Tiden vil vise
hvordan deres tilværelse vil bli og i hvilken grad de vil måtte forholde seg til
utfordringer lignende de deres foreldre og besteforeldre har møtt. Det skal bli
spennende å se om Norge klarer å åpne øynene for at det flerkulturelle
samfunnet er kommet for å bli, og om man i større grad klarer å innlemme
verdien av mangfold. La oss i det minste håpe at den oppvoksende slekt som
har Norge som sitt fødeland, skal få slippe å bli kalt «innvandrere». Intervjuene
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referert til ovenfor viser at det er stor variasjon i synspunkter og opplevelser
blant minoritetsjenter. Det hadde vært interessant og visst om disse jentenes
forhold til familie og opplevelsen av livet i Norge, har endret seg i løpet av de
nesten 10 årene som er gått.

I det norske samfunnet sett under ett, har det i løpet av de siste ti årene
vært en del endringer når det gjelder representasjonen av minoritetskvinner
i det offentlige. En av de mest positive endringene som har skjedd, er at flere
kvinner med minoritetsbakgrunn har hevdet seg i større grad. Det er en
voksende andel minoritetskvinner som arbeider i media og innen
underholdningsbransjen. Shabana Rehman,Winta og
Samsaya er noen av disse. Det er også noen flere som inne-
har styreverv og innflytelsesrike posisjoner. I 2001 ble
Afshan Rafiq fra Høyre den første politiker med minoritets-
bakgrunn som ble valgt inn på Stortinget. Saera Kahn,
Arbeiderpartiet, er en annen framtredende politiker. Nita
Kapoor ble politisk rådgiver for Turid Birkeland i 1996 og
nylig tiltrådte hun som sjef for kulturavdelingen i NRK.
Fatma B. Jynge ble i 1995 prosjektdirektør for Forsvarets
relokalisering Gardermoen, og er i dag regiondirektør i
Husbanken. Long Litt Woon har blitt ny likestillingsdirektør.
Nazneen Kahn er en fremtredende journalist og høyskolelektor.
Og det finnes flere andre og gode eksempler å komme med.
Det er positivt at slike personer kan fungere som gode rolle-
modeller for ynge generasjoner, og de tilbyr et mer fullstendig
bilde av minoritetskvinner som står i kontrast til de mange
sensasjonspregede medieoppslagene omkring undertrykkende
tradisjoner i innvandrermiljøene.Til tross for disse oppløftende eksemplene
på minoritetskvinner med suksess i Norge, er det dessverre slik at disse
kvinnene representerer unntakene heller enn regelen. Det er de færreste
kvinnene som kommer til orde. MiRA-Senteret vet at det finnes mange
minoritetskvinner og unge jenter med interessante historier som ikke lykkes
med å nå frem med sine nyttige bidrag i samfunnet og i samfunnsdebatten.
Magasinet ser det som meget viktig å vekke disse kvinnenes stemmer til live,
noe som blir forsøkt gjort gjennom å formidle leserinnlegg, gjennom
intervjuer og ved å sette fokus på de problemstillingene som begrenser disse
kvinnenes muligheter til gode liv.

Eksil: Tap og frustrasjon eller nye muligheter?
Andreutgaven i 1996 hadde eksiltilværelsen som tema,med spesielt fokus på
kvinner fra Somalia.Bladet presenterte blant annet tre somaliske kvinner som
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er bosatt i hvert sitt nordiske land.Disse kvinnene er på grunn av sin høye
utdannelse med på å motbevise de ofte eksisterende stereotypiene om somal-
iske innvandrere.En av kvinnene forklarer blant annet hvordan hun opplever
at synet på minoriteter har endret seg i løpet av den tiden hun har bodd i
Danmark.Hun ankom Danmark på slutten av 1970-tallet og opplevde å bli
sett på som et eksotisk innslag.Tjue år senere merker hun at forholdene har
hardnet til og at danskene ser på svarte som representanter for voldelige og
kvinnefiendtlige tradisjoner.Hun påpeker at dette kan ha sammenheng med
framveksten av et samfunn der individualismen har tatt over for velferdsstaten.

Den foregående utgaven, 1/1996, har en interessant artikkel som tar opp et
alvorlig tema knyttet til eksiltilværelsen, nemlig psykiske vansker. I sin artikkel
«Selvmordsforsøk – en protest mot undertrykkende forhold!», tar Qamar Anis
opp det meget viktige temaet selvmord og selvmordsforsøk blant første- og
andregenerasjonsinnvandrere fra Pakistan, India og Bangladesh.Anis er lege og
har kommet fram til at selvmordstallene for kvinner er høyere enn for menn
når det gjelder personer med opprinnelse herfra. Innvandrere fra land i tredje
verden opplever større grad av stigmatisering i vestlige land og mange har pro-
blemer med å finne seg til rette og å lykkes på arbeidsmarkedet.De føler seg
diskriminert, neglisjert og mistenkeliggjort.Anis mener at det største proble-
met allikevel er den følelsen av tap som etterfølger migrasjonen, nærmere
bestemt savn av familie, hjemland, tilhørighet og verdier.Andregenerasjons-
innvandrere sliter ofte med problemer knyttet til sin egen identitet.De har
ikke samme kulturelle tilknytning til hjemlandet som sine foreldre.Hun sier
også at andregenerasjonsinnvandrere har problemer først og fremst på grunn av
at de ikke har noe naturlig hjemland.Disse blir ofte diskriminert i det norske
samfunnet og de har lav utdannelse og ligger på topp når det gjelder arbeidsle-
dighetsstatistikkene.Anis påpeker at guttenes frustrasjoner ofte kommer til
uttrykk i deltagelse i gjenger og kriminelle miljøer. For jentene derimot er
slike protestformer et lite vanlig alternativ og deres frustrasjon blir vendt inn-
over i dem selv, noe som ofte medfører psykiske problemer.Anis sier at «det ser
derfor ut som om kvinner klarer seg dårligere nettopp fordi de i større grad
forblir lojale i forhold til foreldrenes rolleforventninger».

Den andre utgaven av MiRA-Magasinet som utkom i 1997 var viet
kulturlivet, og da selvfølgelig med spesielt fokus på de kulturelle uttrykks-
former noen minoritetskvinner står bak. I lederartikkelen ytres ønske om at
kulturarenaen i Norge gir mulighet for fellesskap mellom mennesker med
ulik kulturell og etnisk bakgrunn. Det framheves også at minoritetenes
kulturelle uttrykk ikke kun bør tolkes ut fra etnisk eller kulturell bakgrunn,
men man bør også være bevisst på at sosiale og økonomiske forhold i sam-
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funnet er med på å prege uttrykksformene. Det synes å være viktig for de
fleste kunstnere å unngå å bli plassert i bestemte båser, og for kunstnere med
minoritetsbakgrunn kan det være en byrde å bli kategorisert som innvandrer-
kunstner. Redaktøren påpeker også nytten av et utvidet kulturbegrep som
ikke begrenses til for eksempel musikk eller klesdrakt, men som også omfatter
hele spekteret av menneskelige uttrykk. De deler av det norske samfunn der
minoritetene i Norge har fått mest aksept for sine kulturelle manifestasjoner,
er innen musikk, mat og til dels klesdrakt. Dette er et interessant poeng og jeg
mener at det norske samfunnet fremdeles har en lang vei å gå når det gjelder
å akseptere flere kulturelle uttykk. Minoriteters kultur blir i nokså stor grad
essensialisert og gjort eksotisk, noe som i seg selv ikke nødvendigvis er nega-
tivt, men som kan hindre synliggjøring av og identifisering med mer person-
lige og dynamiske uttrykk som knytter sammen erfaringer fra flere av de kul-
turer som er representert i Norge.

Den anerkjente billedkunstneren og skribenten, Everlyn
Nicodemus, har en artikkel i sistnevnte utgave av magasinet
der hun med uttrykksfulle ord beskriver hvordan hun og
andre kvinnelige kunstnere med ikke-europeisk avstamming,
sprenger de kulturelle grensene. Som kvinne med bakgrunn
fra Tanzania bosatt i Belgia, og som fri kunstner, har hun
passert både geografiske og kulturelle grenser. Hun bekrefter
frustrasjonene over som kunstner å bli møtt med forventinger
om at hun burde male såkalt tradisjonell og primitiv afrikansk
kunst. Isteden har hun oppnådd internasjonal anerkjennelse
med sitt personlige uttrykk.

Tvangsekteskap
Den første utgaven av MiRA-Magasinet 1998 ble viet temaet
tvangsekteskap. Dette og relaterte temaer ble behørig diskutert i
mediene dette og det foregående året, særlig i etterkant av at flere
unge jenter hadde stått fram i media om sine historier. I MiRA
1/1998 uttrykker Salimi et behov for sterkere synliggjøring av problematik-
ken rundt tvangsekteskap sett fra synspunktet til unge jenter med minoritets-
bakgrunn, noe som forhåpentligvis også vil kunne bidra til å vise at tvangs-
ekteskap ikke er hovedregelen i muslimske familier, og samtidig skape forstå-
else for blant annet forskjellen mellom arrangerte ekteskap og tvangsekteskap.
En sensasjonspreget norsk presse som ensidig tolker tvangsekteskap og andre
kvinneundertrykkende tradisjoner som typiske eller representative for
muslimske familier, bidrar ikke til å bekjempe praksisen av tvangsekteskap.
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Endringer må komme fra miljøene selv, mente redaktøren. MiRA-Senteret
har som et av sine hovedmål i det politiske arbeidet, å skape forståelse for at
minoritetsgruppene må bli gitt bedrede muligheter til selv å skape endring,
samtidig som sosiale, juridiske og økonomiske forhold legges til rette slik at
minoritetskvinner og deres familier kan sikres gode liv.

I artikkelen «Flerkulturell retorikk, backlash for minoritetsungdom» fra
2/1997, oppsummerer Salimi noe av utviklingen på 1980- og 1990-tallet
mht. det offentliges posisjonering og framstilling av minoriteter. Hun kritise-
rer det hun mener er et overdrevent fokus på kulturforskjeller og kultur-
konflikt, og tvangsekteskapsdebatten har vært et godt eksempel på dette. Det
økende antallet tvangsekteskapssaker som har funnet sted i løpet av denne
perioden, har sammenheng med at andregenerasjonsinnvandrere har vokst
opp og kommet i gifteklar alder. Salimi etterlyser forklaringer som tar i
betraktning minoritetenes plass i det norske samfunnet.

Feminisme og rasisme
I 1999 feiret MiRA-Senteret sitt 10-års jubileum. Senterets forløper var Fore-
ign Women’s Group som ble dannet i 1979. Nr. 2/1998 var viet jubileet og
oppsummerer de aller viktigste problemområdene senteret har arbeidet med
gjennom denne tiden. I forbindelse med senterets 10-års jubileum inviterte
MiRA-Senteret bell hooks, som er en av USAs mest kjente feminister, til å
foredra på dette årets nettverksseminar. bell hooks har lenge arbeidet med
kvinnespørsmål i tilknytning til rasisme, og påpeker hvor viktig det er for
svarte kvinner at feminisme relateres til rasisme. Hun hevder at svarte
kvinners situasjon kjennetegnes ved at de er usynlige og tilsidesatt på så
mange fronter på grunn av at de kommer dårligst ut i de skjeve makt-
forholdene som er til stede både i forhold til hvite menn, svarte menn og
hvite kvinner. I et intervju med bell hooks påpeker MiRA-Magasinet at
situasjonen for minoritetskvinner i Norge likner den bell hooks beskriver fra
USA og at den tradisjonelle, hvite feministbevegelsen i Norge har gjort lite
for å støtte disse gruppenes arbeid.

MiRA-Magasinet har ved flere anledninger påpekt ulikhetene mellom
den dominerende, hvite feministbevegelsen og den som er representert ved
svarte minoritetskvinner i Norge. Den dominerende feministbevegelsen i
Norge har i nokså liten grad deltatt i kampen mot den undertrykkingen
kvinner av annen etnisk bakgrunn opplever i Norge. Ofte har problemene
minoritetskvinner står overfor, ikke blitt vurdert som vesensforskjellig fra den
diskrimineringen etnisk norske kvinner opplever. Det har vært en manglende
vurdering av de spesifikke konsekvensene koblingen mellom rasisme og
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kvinneundertrykkelse medfører. Et tilleggselement er også det faktum at de
fleste innvandrere i Norge tilhører det laveste sosiale sjiktet. Minoritets-
kvinner i Norge, som i så mange andre vestlige land, opplever dermed en tre-
dobbel undertrykking. En årsak til den manglende interessen fra den tradisjo-
nelle kvinnebevegelsens side, bør ifølge redaktøren, ses i sammenheng med
dannelsen av den norske likestillingspolitikken og forestillingen som den gang
eksisterte om det homogene Norge. På en del områder, også innen den tradi-
sjonelle feministbevegelsen, eksisterer fremdeles en ide om at undertrykking
på basis av kjønn, arter seg på lignende måter enten man er hvit eller svart
kvinne. Et annet problem ifølge Salimi, er at den eventuelle framgangen i
likestilling for innvandrerkvinner, har hatt en tendens til å bli sammenlignet
med situasjonen for kvinner i deres opprinnelsesland heller enn med de for-
holdene etnisk norske kvinner opplever. Her ser man igjen hvordan det er en
ensidighet i bruk av kulturelle og religiøse forklaringer, heller enn sosiale, når
man skal vurdere situasjonen for minoritetskvinner. Både det generelle
majoritetssamfunnet i Norge, så vel som den hvite feministbevegelsen, har
opprettholdt visse stereotypier om minoritetskvinner. Salimi sier i en tidligere
utgave av magasinet at «Det norske samfunnet har forandret seg mye i løpet
av de siste 20 årene, særlig når det gjelder syn på familie og kjønnsrelasjoner.
Det synes imidlertid som om det gamle kjønnsrollemønsteret fortsatt gjelder i
vurderingen av innvandrere». (MiRA-Magasinet 1994: «Den usynlige
arbeidskraften – Innvandrerkvinner i arbeidslivet».) 

MiRA-Magasinet har i stor grad et internasjonalt perspektiv i sitt innhold.
I den norske kampen mot rasisme og kvinnediskriminering, kan man med
fordel trekke lærdom fra andre land. Bladet har presentert mange kvinner
som har sitt virke andre steder i verden, og som kan gi interessante perspekti-
ver og mane til solidaritet med kvinner i andre land. Kvinnekamp er allsidig,
samtidig som globalisering og den multikulturelle verden gir oss mange felles
sammenligningsgrunnlag.

Den første utgaven av MiRA-Magasinet fra 2000, konsentrerte seg igjen
om minoritetenes integrering på det norske arbeidsmarkedet. Et par artikler
tar opp problemer som kvinner med flerkulturell bakgrunn møter i arbeids-
livet. MiRA-Senteret opplevde på denne tiden stor pågang fra minoritets-
kvinner som hadde store vanskeligheter med å skaffe seg arbeid.Til tross for
at de i like stor grad som de andre arbeidssøkerne hadde like høy formell
kompetanse, opplevde mange kvinner gang på gang å bli tilsidesatt ved
ansettelser. En kvinne forteller i bladet at norske arbeidsgivere kvier seg for å
ansette kvinner med minoritetsbakgrunn, blant annet fordi de ikke tror at de
har ambisjonene og selvtilliten som skal til, og blant annet fordi de har for-
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dommer omkring bruk av sjal. Selv ikke for de som allerede er ansatt, uteblir
diskrimineringen. En kvinne med indisk bakgrunn forteller i en artikkel
hvordan hun systematisk ble diskriminert og forsøkt presset ut fra arbeids-
plassen sin i Oslo kommune, og eksemplene hun gir fra sine opplevelser er
graverende.

I 2001 arrangerte FN sin store verdenskonferanse mot rasisme, rasediskri-
minering, fremmedfrykt og intoleranse i Durban, Sør-Afrika. Det ble gjort

store forberedelser i forkant av konferansen, blant annet i form av
en rekke regionale konferanser rundt om i verden, også fra frivilli-
ge organisasjoners side. MiRA-Senteret, sammen med blant annet
Antirasistisk senter, påpekte flere svakheter når det gjaldt FNs
planer for konferansen. Blant annet viste vi til en manglende
interesse for immigrasjonspolitikk, og MiRA-Senteret hevdet at
et fokus på minoritetskvinner burde vært inkludert som et dis-

kusjonstema under konferansen. MiRA-Senteret er en av
de norske frivillige organisasjonene som har konsultativ sta-
tus overfor FN, og senteret var også til stede på konferansen.
I etterkant av selve konferansen formidlet MiRA-Magasinet
noen av konklusjonene. Mens det på Beijing-konferansen i
1995 (FNs kvinnekonferanse) ble gjort lite for å sette fokus
på rasistisk kjønnsdiskriminering, oppnådde Durban konfe-
ransen bedre resultater. Det ble satt fokus på handel med
kvinner og kjønnsbasert forfølgelse. FN-organet CERD
vedtok en anbefaling om å inkludere kjønnsdimensjonen i
rasediskriminering.

Siden terrorhandlingene i USA i 2001, har situasjonen for mange
muslimer endret seg til det verre i USA og Europa, inkludert Norge. En
bekymring for islamsk fundamentalisme i Europa, har ført til sterkere tiltak
overfor mistenkelige grupperinger og enkeltindivider. Denne mistenksom-
heten har også rammet større grupper av mennesker som på grunn av sin
religiøse eller etniske tilknytning, klesdrakt eller hudfarge, blir ofre for frem-
medfrykt og diskriminering. Maktforholdet mellom minoritets- og majori-
tetsbefolkningene i Europa og resten av Vesten har dermed blitt enda mer
forskjøvet. I lederartikkelen i 2/2002 påpekes det at den forsterkede delingen
mellom Vesten og den muslimske verden, har virket negativt inn på opp-
levelsen av det å være muslim og innvandrer i Vesten.

Krigene i Afghanistan og Irak har berørt mange. I det første nummeret av
magasinet som kom ut i 2003, var søkelyset satt på minoritetskvinner i Norge
og deres opplevelse av krigen i Irak. Det bor mange irakiske flyktninger og

MiRA-Magasinet 1 og 2/02
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familier i Norge. I tillegg finnes det jo også flyktninger fra andre land i krig
og som derfor også gjenkjenner de følelsene irakere har i forhold til okkupa-
sjonen og Saddam Husseins fall. I magasinet ble blant annet tre kvinner med
bakgrunn fra tre ulike land, intervjuet om sine erfaringer fra krig, og om den
effekten krigsbildene fra Irak har på dem. Selv om de har bodd trygt i Norge
i flere år allerede, får krigen i Irak og den store mediedekning, dem til å gjen-
oppleve det de har vært gjennom tidligere. Men kvinnene forklarer også hvil-
ke metoder de har for å klare å takle fortid og nåtid.

Et innlegg i denne utgaven er skrevet av en ung jente som har irakiske
røtter, men som har bodd store deler av sin oppvekst i Norge. Hun
forklarer hvordan krigen i Irak har vært samtaleemne blant
hennes irakiske venninner og hvordan deres syn på krigen
varierer. De er imidlertid alle bekymret for oppbyggingen av
landet. MiRA-Magasinet har bidratt med nyttige perspekti-
ver i forbindelse med USAs invasjoner i Afghanistan og Irak,
og det formidler noen av synspunktene som minoritets-
kvinner i Norge har på problemstillingen.

Til tross for alvorlige krigskonflikter i den arabiske verden
og vedvarende debatter omkring omskjæring, tvangsekteskap
og en viss bokhandler fra Afghanistan, her hjemme, brakte siste
halvdel av 2003 med seg to gode nyheter. MiRA-Senteret var
meget stolt over å bli tildelt Amalie Laksovs minnefondspris, som
er en pris til vern for menneskerettighetene. Prisen ble opprettet
av Amalie Laksov til minne om sine brødre og sin ektemann
som omkom i tyske konsentrasjonsleire under den andre ver-
denskrig. Ut på høsten ble den iranske juristen og menneskeret-
tighetsforkjemperen, Shirin Ebadi, tildelt Nobels fredspris, noe
MiRA-Magasinet mente har stor betydning for synliggjøringen av kvinner i
muslimske land, for deres ressurser og for arbeidet for menneskerettighetene.

Les MiRA-Magasinet! 
I løpet av de 19 utgavene av magasinet som har kommet ut i løpet av de siste
10 årene, er det selvfølgelig blitt plass til langt flere temaer enn de som har
blitt nevnt i denne sammenhengen. Forsøket her har vært å sammenfatte en
del av de viktigste temaene.Andre viktige saker som har blitt diskutert i
magasinet, er blant annet minoritetskvinners møte med det offentlige hjelpe-
apparatet, religiøs tilhørighet og bruken av det islamske sjalet. Mange av
artiklene tar opp temaet minoritetskvinner og likestilling på skole, i arbeids-
livet, i offentligheten og i forhold til det norske lovverket. Det er positivt at så

MiRA-Magasinet 1 og 2/03
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mange ulike kvinner har bidratt med tekster til bladet. Det er spredning både
med hensyn til alder, kulturell bakgrunn og utdanningsnivå. Det er spesielt
positivt at så mange unge kvinner har formidlet sine synspunkter gjennom
bladet. Mange kortere skjønnlitterære tekster og dikt, samt leserinnlegg har
kommet på trykk gjennom årene, noe som betegner både MiRA-Magasinets
bredde og den store graden av kreativitet og uttrykksbehov som finnes både
blant kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn og blant etniske nord-
menn som er engasjert i antirasisme og feminisme. De skjønnlitterære tekst-
ene representerer personlige uttrykk der opplevelsene av migrasjon, eksil,
undertrykking og ungdomstid blir formidlet.Til tross for sin personlige form
er disse allikevel identifiserbare for en større allmennhet.

MiRA-Magasinet søker å være en viktig bidragsyter i politiske debatter,
og fungerer som et talerør for minoritetskvinner overfor den norske offent-
ligheten. Men magasinet har også vært en informasjonskanal der nyttig infor-
masjon blir formidlet til minoritetskvinner, blant annet om deres muligheter
og rettigheter i det norske samfunnet, samt om de ulike aktivitetene som blir
arrangert, blant annet av MiRA-Senteret.

Når magasinet i disse tider feirer sitt 10-års jubileum, er det klart av at
innsatsen ikke kan trappes ned, men at de viktigste kampsakene fremdeles
fortjener oppmerksomhet og innsats fra senterets aktive kvinner. MiRA-
Senteret viser stahet når det gjelder å sette prinsippene om likhet for minori-
tetskvinner ut i livet og å skape forståelse og gjennomslag for at kvinnekamp
også må inkludere bekjempelse av rasisme. Ett eller to tiår er faktisk ikke så
mye tid for bekjempelse av fordommer, stereotypier, og den patriarkalske og
strukturelle undertrykking minoritetskvinner møter både fra minoritets- og
majoritetsmiljøene i Norge. Et viktig prinsipp for arbeidet er blant annet at
forebygging går hånd i hånd med å tilby hjelp og veiledning etter at en krise
har oppstått. Senterets aktive håper og tror at arbeidet hittil har nyttet.

MiRA-Magasinet har altså vært senterets talerør gjennom de siste ti årene
og er et godt forsøk på at skape motivasjon blant minoritetskvinner på den
ene siden og å vekke oppmerksomheten til de som arbeider på integrerings-
feltet på den andre. Det er viktig at minoritetskvinner får delta i debatten om
multikulturalisme, og det er et spesielt håp at enda flere kvinner vil ta pennen
fatt og fortelle oss hva de har på hjertet. MiRA-Magasinet representerer et
viktig bidrag i det flerkulturelle og demokratiske Norge.
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Leder, MiRA-Magasinet nr. 1, 1994
Av Fakhra Salimi

Om minoritetskvinner
Ideen til å arrangere Nordisk Kvinne Forum har sitt opphav i inspirasjonen samlet
under FN’s fokusering på kvinnenes situasjon på midten av 70-tallet og i Nairobi
strategien i 1985. Det første Nordisk Forum ble arrangert i Oslo 1988 og det andre
blir i Åbo/Turku i Finland i august 1994.

Det er nå i ferd med å bli en tradisjon å arrangere nordiske kvinnekonferanser for å
lage felles strategier i arbeidet med å bedre kvinnenes situasjon. Nordisk Forum har
dermed blitt det viktigste møtestedet for tusenvis av nordiske kvinner. Mangfoldet i
deres kulturelle og sosiale bakgrunn motbeviser sterkt stereotypen om at de nordiske
samfunnene og deres befolkning er så homogene. På Forum utrykker kvinnene sin
solidaritet med hverandre og styrker samholdet blant kvinner.

I denne rolige atmosfæren av overveldende kvinnesolidaritet glemmes ofte den
spesielle situasjonen til noen kvinnegrupper som er marginalisert innenfor det bredere
nordiske samfunn. De er marginalisert, ikke bare fordi de er kvinner, men også fordi
de er utsatt på grunn av rasemessige og kulturelle forskjeller. De er minoriteter innen-
for en minoritet, og blir ofte derfor usynlige. Retorikken om kvinnesolidaritet og
fellesskap mellom kvinner er ofte formulert på bakgrunn av flertallets kulturelle og
sosiale normer. Hverdagslivet til kvinner som har sine røtter i andre kulturelle normer
og tradisjoner, blir derfor ofte igjen i bakgrunnen. Etter mange år med kvinnepolitisk
arbeid, bekrefter erfaringene til minoritetskvinner denne virkeligheten i de nordiske
landene.

Tema for Nordisk Forum i Åbo/Turku er «Kvinners liv og Arbeid. Glede og Fri-
het». Dette har alltid vært brennende temaer for minoritetskvinner. Livene til et stort
antall minoritetskvinner blir usynliggjorte ved at de har blitt marginalisert i majori-
tetssamfunnet. Mulighetene til å jobbe og forfølge glede og frihet har også blitt påvir-
ket av denne marginaliseringen. Mange minoritetskvinner har våget å snakke høyt om
denne marginaliseringen og forsøkt å bringe sin virkelighet inn i søkelyset.

Forum i 1988 var vitne til denne kampen, hvor minoritetskvinner protesterte
høylytt mot å bli utelatt fra handlingsplanen for likestilling. Forum 1994 vil forhåpent-
ligvis ikke gjenta samme feilen. Minoritetskvinner har forsøkt å bringe sin situasjon
inn i debattene og bli med i gruppene hvor kvinner kommer sammen og planlegger
dagsordenen til Forum. Dette har dessverre vært veldig vanskelig i og med at innvan-
drerkvinner ikke ble inkludert i den nordiske planleggingsgruppa. De fikk bare
observatørstatus på noen av møtene, til tross for at de uttrykte et sterkt ønske om å
være likeverdige medlemmer av denne gruppen. Dette viser at de nordiske majoritets-
kvinnene enda ikke var klare til å godta minoritetskvinner som likeverdige partnere i
arbeidet for likeverd.Til tross for dette håper vi at Forum vil åpne nye samarbeids-
kanaler.

De forskjellige minoritetsgruppene har på den annen side kommet sammen og
begynt å utveksle erfaringer. Det kan spesielt nevnes at MiRA-Senteret og
SÀRÀHKKÀ har jobbet hardt sammen for å belyse situasjonen til minoritetskvinner i
Norge.Artiklene i dette første nummeret av MiRA-Senterets blad illustrerer en del av
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problemområdene i livene og arbeidet til minoritetskvinner, samer og innvandrere, i
det norske samfunnet. De viser også deres kamp for å gjøre sine stemmer hørt
gjennom sine egne uttrykk.

Vi håper vi kan utvikle disse erfaringene slik at vi også vil bidra til å skape forstå-
else mellom minoritetskvinner og majoritetskvinner i de nordiske landene. Dette er
en utfordring vi som kvinner står overfor i tiden som kommer.

Leder, MiRA-Magasinet nr. 1, 1996
Av Fakhra Salimi

Den amerikanske forfatteren og feministen bell hooks skriver i et essay om politisk
solidaritet mellom kvinner at «rasismen lærer borgerlige hvite kvinner til å tro at de
nødvendigvis er i bedre stand til å lede masser av kvinner enn andre.. Dette skjer selv
om hvite kvinner trolig vet mindre om grasrotorganisering enn mange fattige arbei-
derklassekvinner. De er sikker på at deres rolle skal og bør være den dominerende i
arbeidet med å forme teori og praksis. Rasismen har gitt dem en overdreven følelse av
viktighet og verdi.»

I den siste tids debatt om innvandring og integrering i det norske samfunnet, har vi
innvandrerkvinner opplevd lignende holdninger fra enkelte kvinnelige akademikere
og eksperter. Disse akademikerne har presentert teorier om integrasjon ved å fram-
stille innvandrerkvinner og barn som objekter låst inn i sine kulturelle tradisjoner.
Innvandrerkvinnene som blir benyttet som empiriske bevis har liten eller ingen
mulighet til å være med på å fortolke sin egen virkelighet. De blir igjen plassert i bås
innenfor ekspertenes empiriske rammer, og fremstår som anonyme kilder hvis
historier vekker medlidenhet.

Norske eksperter kan uttale seg om innvandrerkvinnenes situasjon, men spørsmålet
dreier seg i stor grad om synlighet. Er det innvandrerkvinnene – de som saken faktisk
dreier seg om - som skal synliggjøres, eller er det ekspertene?

Siden 70-tallet har MiRA Ressurssenter arbeidet fro å synliggjøre innvandrer-
kvinner fra ulike miljø, i alle aldre og fra ulike nasjoner. Det dreier seg om synliggjø-
ringen av en ressurs som har vært gjemt bak stereotype holdninger i samfunnet. Hvis
forskningen fokuserte mer på å støtte kvinnene til å heve sine egne røster, gjøre dem
synlige på egne premisser, ville dette styrke deres posisjon. Men hvis innvandrerkvin-
nene forblir objekter, usynlige anonyme kilder, mens eksperten er den synlige aktør, er
dette bare med på å forsterke stereotypiene. I tillegg, hvis forskningen fortsetter å
fokusere på fremmede kulturer som hovedproblem og hinder for integrasjon, så er
premissene allerede satt av majoriteten i samfunnet.

Dessverre har ekspertene blitt autoriteter på disse spørsmålene, og blir ofte konsu-
lert av myndighetene. Disse, som bell hooks sier, ser sin rolle som det mest betydnings-
fulle i arbeidet med å forme teorier og praksis rundt likestillingsspørsmål. De domine-
rer debatter knyttet til integrasjon av innvandrere, men er lite interessert i å arbeide
side om side med innvandrerkvinner på like vilkår.

Vår erfaring etter 18 års arbeid med innvandrerkvinner fra ulike miljøer, viser at
hvis kvinner blir gitt muligheten til å være med på å bestemme så vil de tre frem fra
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kulissene for å ytre sine meninger. Kvinnene ønsker arbeid, utdannelse og bedre
boforhold. Ser vi på den reelle situasjonen i dag, så arbeider de fleste innvandrer-
kvinner innenfor lavtlønnede yrker. Jobbene er gjerne så dårlig betalt at det ofte ikke
er mulig å være økonomisk uavhengig, og inspirerer dem heller ikke til å arbeide for
selvstendighet. For de fleste kvinner er vaskejobber, systuer eller forskjellige typer
omsorgsgsarbeid bare et tillegg til de husholdningsoppgavene de allerede har. Det er
ofte langt fra selvrealiserende. En kan si at de fleste av jobbene tilbudt innvandrer-
kvinner verken er frigjørende eller tilfredsstillende, men derimot ofte undertrykkende
og utnyttende. Gitt denne virkeligheten er det allikevel oppmuntrende å oppleve at så
mange innvandrerkvinner er entusiastiske i sine forsøk på å søke arbeid og på å øke sin
kompetanse både i norsk språk og med videre utdanning.

Det er lett å fokusere på kulturelle hindringer som virker inn på innvandrerkvin-
nenes mulighet til å delta i det bredere samfunnsliv. Men når skal vi få se seriøs forsk-
ning som ser på samfunnets mulighet og vilje til å ta imot innvandrerkvinner som
ønsker å bryte ut av stillheten og usynligheten?

Leder, MiRA-Magasinet nr. 1, 1997
Av Fakhra Salimi

Det har i det siste vært store overskrifter i media om utenlandske kvinner som ønsker
å gifte seg med norske menn. Mange reiseselskaper og firmaer formidler kontakt
mellom norske menn og utenlandske kvinner gjennom sydenreiser, for så eventuelt å
arrangere ekteskap mellom de to. I media har disse kvinnene vært fremstilt som om
de er «gale etter norske menn», og «ute etter norske menn pga penger». Det er laget en
så nedverdigende og negativ fremstilling av disse kvinnene, at de ser ut til å ha blitt
«varer» som leder til en «konekrig» mellom «importfirmaer».

Det det ikke fortelles om i media er den manglende rettssikkerhet disse kvinnene
møter når de kommer til Norge. Det framheves at de hever en stor personlig materiell
gevinst fra ekteskapene – det som ikke fortelles er at mange lever i en tilværelse som
kan ligne på slaveri i det nye landet. Det fortelles heller ikke at den bruk/kast/bytte-
mentalitet som oppstår gjennom kontaktannonsene har som konsekvens at kvinner
som gifter seg med nordmenn ofte opplever at de har kommet hit på en prøveperiode
med full returrett innen tre år.

Svarte kvinners kropper har lenge – gjennom slaveri og kolonisering av Asia,
Afrika og Latin Amerika – vært tilgjengelig for vestlige menn.Til tider har afrikanske
kvinner blitt framstilt som dyriske – et bilde med sterke seksuelle undertoner.Asiatiske
kvinner blir ofte presentert som eksotiske, underdanige og uselvstendige vesener,
lydige, temmede koner. En ny gruppe kvinner som nå er blitt inkludert i denne
stereotype framstillingen kvinner fra Øst-Europa og tidligere Sovjetunionen. Dagens
markedsorienterte samfunn gir norske menn som ønsker å prøve ut sine fantasier om
å herske over det annet kjønn mulighet til å gjøre det ved å «bestille» kvinner fra andre
land. Siden norsk lovgivning ikke gir disse kvinnene juridiske rettigheter ved ankomst
til landet, står mannen fritt til å få kvinnen sendt ut av landet før det har gått tre år.

Innvandrerkvinner som kommer til Norge gjennom familiegjenforening får ikke
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innvilget selvstendig juridisk status ved ankomst. De må være i ekteskapet i tre år før
de kan søke om selvstendig bosettingstillatelse.

Denne regelen gjelder ikke kun i forhold til ekteskap med norske menn; alle som
har norsk statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse i Norge, og som gifter seg
i utlandet, står juridisk sterkere og friere enn ektefellen som kommer inn i landet.

Det bekymringsfulle er at det ved MiRA-Senteret i det siste har vært økte tilfeller
av krisesaker hvor utenlandske kvinner som er gift med norske menn søker hjelp. I
noen tilfeller har mannen ringt politiet og fått annullert ekteskapet.Vi hadde nylig et
tilfelle hvor skillsmisse ikke var realisert enda, og separasjonsperioden ennå ikke prøvd
ut.Allikevel trakk UDI tilbake kvinnens oppholdstillatelse.

Fikk kvinnene innvilget permanent oppholdstillatelse ved familiegjenforening ville
det kreve en større seriøsitet av ektefellene i forhold til ekteskapet. Det ville signalisere
at norske myndigheter ikke aksepterer den manglende respekt for mennesker som lig-
ger til grunn for «treårig konebytte», som faktisk finner sted i Norge i dag.

Paradokset er at både de politiske partier og den generelle opinion synes å være
enige i at loven må endres i kvinnenes favør, og allikevel blir lovendringen avvist av
Justisdepartementet.

Gjennom å nekte denne lovendring er regjeringen med på å opprettholde den
strukturelle volden som utøves mot innvandrerkvinner.

For de fleste kvinner fra østlige land er det å gå inn i et ekteskap en seriøs og alvor-
lig handling.Ved ekteskap med en mann fra vesten får avgjørelsen enda mer vidtrek-
kende konsekvenser; kvinnen må bryte ut fra sine omgivelser og mister mye av de
sosiale rammene rundt seg, og tryggheten som ligger i disse. Å styrke deres rettsikker-
het vil gi dem en tryggere start i deres nye land.

Vi utfordrer alle de politiske partiene til ved kommende stortingsvalg å ta dette
spørsmålet alvorlig og legge frem konkrete forslag for å forbedre innvandrerkvinners
juridiske situasjon.

Leder, MiRA-Magasinet nr. 2, 1997
Av Fakhra Salimi

Innvandring til Norge har brakt med seg et mangfold av kulturelle uttrykksformer og
– normer som over tid har berørt, beriket, forandret og forhandlet med de tilgjenge-
lige kulturuttrykk. Innvandrere har forsøkt å finne plass i norsk samfunnsliv, og har
igjennom dette utvidet det norske kulturlandskap, og dermed endret rammene for
livet slik det leves her landet, ikke bare for seg selv, men for alle nordmenn og –
kvinner.

De kulturelle uttrykk som minoriteter har utviklet i Norge, kan ikke tolkes eller
forstås kun utifra deres utenlandske/ikke-norske opprinnelse. Sosiale relasjoner og øko-
nomiske forhold i samfunnet hvor kulturuttrykket opptrer vil alltid påvirke dets utvik-
ling, og prege dets form og innhold.Kunstuttrykket får innhold og mening i og utifra
den sosiale kontekst hvor det artikuleres; hvilken mening som tillegges symbolene som
brukes avgjør hvordan uttrykket oppfattes, og definerer hvilken rolle og plass det får i
samfunnet, noe som igjen legger premissene for den videre utvikling, og så videre.



222 MiRA-MAGASINET 10 ÅR

Når vi ser på det tilgjengelige musikalske rom for for eksempel afrikansk musikk på
70- og 80-tallet, ser vi at utviklingen av dette har nøye sammenheng med utviklingen
i samfunnet ellers – musikken ble laget for et norsk publikum, og ble preget av det
norske markedet og norsk åndsliv. Kulturelle relasjoner oppsto i kjølvannet av fram-
veksten av musikkformen og ga musikerne adgang til og anerkjennelse innenfor visse
kretser i samfunnet, og åpnet for større grad av deltakelse, og mulighet for gjensidig
påvirkning. Her bringes vi over i en debatt om fordeling av ressurser og muligheter,
som istedenfor dagens begrensede diskusjon om forskjeller i kulturelle og kunstneriske
uttrykk, burde være hovedtema i integrerings- og flerkulturalismedebatten.

Konflikter i kjønns-, rase- og klasserelasjoner i samfunnet reflekteres på de forskjel-
lige arenaer for formidling av kunst og kultur.

En kvinnelig forfatter, for eksempel, ønsker gjerne å unngå at hennes litteratur blir
klassifisert som kvinnelitteratur – hun plasseres innenfor en identitetsramme hvor hun
ikke uten videre føler at hun hører hjemme, og ønsker å sprenge denne. På samme
måte opplever kunstnere med minoritetsbakgrunn ofte å bli stigmatisert som innvan-
drerkunstnere, og utelukket fra det etablerte kunstmiljøet. Dette har gjerne vidtrek-
kende konsekvenser i et land som Norge, hvor markedet for kunst er såpass lite –
mange stagnerer når de avskjæres fra muligheten til å livnære seg av sitt virke.

Som kvinnelig kunstner med minoritetsbakgrunn blir det enda vanskeligere å for-
handle frem et rom for det egne, frie kunstneriske uttrykk innenfor det etablerte sam-
funn. Mange sliter med å finne innpass, og å overskride begrensningene som ligger i
merkelappen innvandrerkvinnekunstner. Bevissthet rundt og en stadig utvikling av sin
identitet som kunstner blir dermed veldig viktig for minoritetskvinner som ønsker å
hevde seg på den offentlige kulturarena. Everlyn Nicodemus tar opp denne problem-
stillingen i en artikkel i dette nummeret av MiRA magasin.

Kultur er ikke begrenset til de forskjellige former for kunst, men favner hele spek-
teret av menneskelige uttrykk og definerer hvordan livet skal leves og organiseres i
samfunnet. Hvis vi ser på hvilke områder av samfunnslivet hvor minoriteter i dag har
en viss mulighet til å definere kulturelle normer og verdier, så ser vi at det dreier seg i
hovedsak om visse, begrensede uttrykksformer, som for eksempel mat, musikk og
klesdrakt. På andre kulturelle arenaer, for eksempel innenfor utdanningssystemet og
innen de etablerte kunstinstitusjoner, må minoriteter fortsatt kjempe for retten til å
legge premissene for egen kultur, og dermed for eget livsløp.

«Culture is the site of struggle to define how life is s lived and experienced, a strug-
gle carried out in the discursive forms available to us.» (Stuart Hall)

Kunst er et slikt «discursive form», og et av de kraftigste agenter vi besitter for for-
ankring og forbedring av samfunnet. Den observerer og kommenterer, og gir mulig-
het til å rette opp kursfravik som oppstår under navigeringen av samfunnsskuta. De
forandringene vi har sett på denne kulturarena i de seinere år – blant annet etablering-
en av en del forfattere med innvandrerbakgrunn, og sterkere representasjon av mino-
riteter innen norsk musikkliv – er de begynnende resultater av en kamp minoriteter
har ført i mange år, for å utvide rammene og omdefinere prinsippene for egen delta-
kelse i kulturlivet.

MiRA magasin ønsker å være en pådriver i dette arbeidet. Når vi her presenterer
noen få av de mange kvinner med minoritetsbakgrunn som søker å finne et kunstne-
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risk uttrykk for det som rører seg i vårt samfunn og i deres sinn, er det med ønske om
å sikre at våre erfaringer blir tillagt den rettmessige vekt i den videre utforming av det
norske samfunnet.

Leder, MiRA-Magasinet nr. 2, 1998
Av Fakhra Salimi

Vold mot kvinner – aldri et kulturspørsmål
Vi kan definere vold som et angrep på et menneskes fysiske eller psykiske integritet;
en handling som utføres med den intensjon å skade en person. Definisjonen av vold
må imidlertid også settes inn i en sosial kontekst, relateres til samfunnet.Vold er
kjønnsrelatert; menn utsettes for vold av andre grunner enn kvinner. Når kvinner
utsettes for vold simpelthen fordi de er kvinner, er dette er uttrykk for en gjennom-
gripende maktubalanse som ligger i bunnen av og utgjør selve fundamentet for det
patriarkalske samfunn. Der hvor maskulin makt dominerer, blir kvinner emosjonelt og
økonomisk avhengige, underlagt en mannlig beskytter. Organisatoriske og hierarkiske
strukturer i samfunnet baseres på at det ene kjønn overordnes det andre. Å opprett-
holde slike strukturer krever dyptgripende sosialisering av det frihetslengtende
mennesket – vold blir en forutsetning.Vold mot kvinner legitimeres, samtidig under-
mineres både menn og kvinners identitet, og de humanistiske verdier.

De fleste samfunn i verden i dag er mer eller mindre grad patriarkalske. Systematisk
vold mot kvinner forekommer overalt som en følge av dette.Volden antar ulike for-
mer, og forekommer i ulikt omfang rundt omkring i verdens mange kulturer og sub-
kulturer. Fysisk vold innbefatter mishandling, voldtekt, seksuell trakassering hjemme så
vel som på arbeidsplassen – psykisk mishandling tar form av verbal trakassering, at
kvinner ikke tillates å gå ut, hindres i å ta utdannelse, tvangsgiftes, ikke får anledning til
å sikre sin helse eller mentale velferd osv.

Kvinner sosialiseres i mange samfunn til å tro at deres verdi er knyttet til mannens
liv, til fedre, brødre, ektemenn og sønner. Mange kvinner bruker sitt liv og sine priori-
teringsmuligheter til å sikre et bedre liv for mannen. Denne sosialiseringen, og utrygg-
heten ute i samfunnet, gjør det vanskelig for mange kvinner å forlate en situasjon med
vold og mishandling. Flere av FNs rapporter konkluderer med at hjemmet kan være
det minst trygge stedet for mange kvinner. De utsettes for vold, voldtekt, incest og
ulike former for trakassering. Diskrimineringen mot kvinner rammer også unge jen-
ter; de avskjæres fra muligheten til å ta utdannelse, tvinges til ekteskap og hindres på
andre måter i å ta kontrollen over egne liv.

Minoritetskvinner og vold
For voldsutsatte minoritetskvinner i Norge forverres situasjonen av en rekker faktorer
relatert til denne gruppen kvinners juridiske og sosiale posisjon i samfunnet. En ting
er at deres familiesituasjon i stor grad er definert innenfor opprinnelseslandets kultu-
relle rammer. Dette involverer det personlige nettverk, og er således en viktig faktor
for en gruppe som generelt er sterkt segregert av storsamfunnet. Karakteristikker av
vold som familiekrangler eller kulturbetingede fenomener gjør at det ikke gripes inn i
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situasjoner hvor vold forekommer. I tillegg mangler ofte minoritetskvinner grunnleg-
gende juridiske rettigheter som skal sikre deres liv og velferd. (Et eksempel på dette er
den såkalte treårsregelen: Ifølge utlendingsloven kreves det at en kvinne som kommer
til landet gjennom familiegjenforening forblir gift i 3 år før hun innvilges oppholdstil-
latelse på selvstendig grunnlag. Bevisbyrden ved eventuell mishandling ligger på
kvinnen selv; skilsmisse før tiden vil føre til at hun sendes ut av landet.)

De psykiske konsekvenser av å utsettes for systematisk vold er omfattende. Mis-
handling fører til isolasjon, tap av selvtillit, skam og skyldfølelse og følelse av tap av
kontroll over eget liv. For minoritetskvinner kommer den juridiske usikkerheten på
toppen av dette, i tillegg til den belastning det er å oppleve at mishandlingen man
utsettes for «aksepteres» av samfunnet, som definerer den som kulturrelatert og der-
med umulig å gripe inn i annet enn ved fordømmelse av kulturen den etter sigende
har utspring fra.

Kulturifisering av vold
En kvinne av utenlandsk opprinnelse ble i september funnet død i en skog ved Hobøl
i Østfold. Man finner at hun er blitt drept av sin ektemann. Samme måned ble en ung
kvinne med pakistansk bakgrunn drept av sin ektemann i morens hjem på Lørenskog.
I begge tilfellene var sjalusi og det faktum at kvinnene ønsket å bryte ut av ekteskapet
motivet for drapet. Drapene ble slått stort opp i media, slik denne typen gjerne blir:
«Drepte sin kone», «Siktet for konedrap». Dette er Norge, ikke New York; vi har enda
ikke kommet dit hen at mord ikke anses for nyheter. Men hva slags nyhet er egentlig
dette: hvordan presenteres egentlig disse drapene? Som konedrap? Som innvandrer-
drap? Dette, og hvordan nyheten blir fulgt opp, hvordan voldshandlingen blir tolket i
retten og i media er viktige spørsmål, hvis svar kan kaste lys på samfunnet vi lever i.

Det er en sterk tendens til å relatere overgrep mot kvinner til kultur og religion.
VGs intervju (12/10/98) med mannen som drepte sin kone hjemme hos moren på
Lørenskog er et godt eksempel på dette.Avisen har her valgt å presentere saken, som
er et drap, i lys av arrangert ekteskap. Fokus rettes mot denne kulturelle praksis, frem-
med for nordmenn i dag, og denne blir indirekte presentert som årsak til drapet. Slik
skapes distanse og fremmedgjøring; drapet relateres til praksis av en kultur som er
fremmed for norske borgere. Det arrangerte ekteskap kommer i forgrunnen, gjøres til
et tema. Men i virkeligheten er tema kontroll, et behov som går dypt i menneskene,
uavhengig av kulturtilhørighet, nasjonalitet og etnisitet. Den strukturelle skjevheten i
maktforholdet mellom kvinner og menn, som gjør kvinner til objekter for menns
kontroll, er det som virkelig utgjør bakteppet for denne tragiske hendelsen. Å knytte
voldelig adferd til en kulturell praksis, som VG gjør i denne reportasjen og som vi ser
ofte blir gjort i media, er en sterk forenkling som er med på å bygge opp om fordom-
mer i samfunnet. På denne måten tilslører man volden, gjør den uadresserbar og uan-
gripelig.

Det er ikke bare det beskuede samfunnet som forklarer mishandling og vold med
religion og kultur.Voldsutøvere gjør det også. Dette kan virke som en bekreftelse på at
denne forklaringen er akseptabel. Men Norge er i dag et flerkulturelt samfunn, og vi
kaller verden for en landsby, the global village.Vi må finne fram til felles verdier, som
vi kan enes om og arbeide for å verne. Mishandling er et spørsmål om grunnleggende
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menneskerettigheter – således må debatten om mishandling av minoritetskvinner
knyttes til menneskerettighetsdebatten og debatten om juridiske og politiske rettig-
heter, og ikke kun tas opp som et kulturspørsmål.

MiRA mot vold 
MiRA har i løpet av sine ti års eksistens jobbet for å sette minoritetskvinners situasjon
på dagsordenen.Arbeidet for minoritetskvinner har nå pågått i tjue år, og vi ser resul-
tater: det er langt større bevissthet i dag rundt for eksempel de manglende rettigheter
minoritetskvinner har og den diskriminering på arbeidsmarkedet og boligmarkedet
minoritetskvinner utsettes for. Imidlertid ser det ut til at det vil være behov for et sen-
ter for minoritetskvinner også i de kommende ti år. MiRA vil i framtiden i enda stør-
re grad rette søkelyset mot vold mot kvinner, ikke som et kulturfenomen, men som et
spørsmål om krenkelse av kvinners rettigheter.

Leder, MiRA-Magasinet nr. 2, 1999
Av Fakhra Salimi

La meg snakke
Det herjer moralsk panikk i landet.Tvangsekteskap er tema igjen, og det er et viktig
spørsmål for unge med minoritetsbakgrunn, et spørsmål som vi på MiRA-Senteret
har drøftet og diskutert med unge jenter i mange år. Den siste tiden har vi blitt servert
grusomme historier om æresdrap og kvinner som blir satt fyr på i Allahs eller familiens
navn. Dette har ført diskusjonen på avveie.Tvangsekteskap sidestilles med arrangerte
ekteskap og alle med innvandrerbakgrunn blir skåret over en kam og fremstilt som
barbariske, uvitende, konservative potensielle mordere.

Hvilken effekt har dette på de involverte? Ungdom med minoritetsbakgrunn fryk-
ter at deres foreldre vil tvinge dem inn i et ekteskap mot deres vilje, noe som er for-
budt både ifølge islam og etter norsk lov. I kjølvannet av den skremselspropaganda vi
ser i dag får minoritetsungdom et valg av det norske samfunnet: Gi avkall på din opp-
rinnelige kultur og bli norsk eller forbli blant dem vi avskyr.

Etnisk norske samfunnsborgere reagerer med avsmak og forskrekkelse på histori-
ene om æresdrap og tvangsekteskap. Det gjør vi alle, også foreldrene til minoritetsung-
dom! De kom til Norge for å arbeide, for å skape en fremtid for seg og sine barn. Den
prisen de må betale har lenge vært altfor høy, og nå ser de igjen at deres virkelighet og
deres verdi blir prøvet. Innvandreres normer og tradisjoner klassifiseres som uaksep-
table og forkastelige. Ikke ett øyeblikk har noen stoppet opp for å spørre innvandrer-
kvinnene hva de ønsker for sine barn. Ja, æresdrap kan skje, og ja, tvangsekteskap kan
foregå også i Norge. Derfor må vi ikke glemme at det var minoritetskvinner og -
jenter som først satte problemstillingen på dagsorden. Minoritetskvinnene ble så for-
trengt av sensasjonslystne journalister som fant en god salgsvare i dette temaet.

Stigmatisering og ensidig fokusering på en sak er et viktig redskap for de som
ønsker å stenge grensene.Med redselsfulle fortellinger om overgrep og mishandling
dreies debatten over i et spørsmål om innvandrere i det hele tatt bør slippe inn i landet,
eller om deres «barbariske» tradisjoner og kulturer bør stenges ute, slik at Norge slipper
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å bry seg om unges menneskerettigheter og fremtid.En debatt som ikke går i dybden
vil heller ikke løse problemet. For å avskaffe tvangsekteskap må alle holdninger drøftes,
slik at de som begår overgrep på ungdom ikke kan fortsette i det skjulte,men blir opp-
merksomme på konsekvensene av det de gjør.Det er allikevel viktig å forstå at ikke alle
innvandrere er overgripere, og at de fleste også respekterer sine barns ønsker.

De mest høyrøstede motstanderne av arrangerte ekteskap har i den senere tiden
hevdet at jentene selv ikke tør å ta ordet. De fremstilles som ofre for en brutal kultur
som ikke gir dem muligheten til å snakke selv. Dermed blir det legitimt for moralens
voktere å snakke på deres vegne. Den andre virkeligheten er nemlig at media ikke vil
slippe dem til. Det finnes et mangfold av ungdom som gjerne vil komme til orde i
den pågående debatten om deres egen situasjon. Dette er ikke interessant for en del
journalister og media, fordi det vil rokke ved deres påstander om at de fleste unge med
minoritetsbakgrunn er underkuet og truet til å tie. I hetsens tid er det sjelden interes-
sant å høre ulike sider av en sak, og ingen betviler vel reportasjer laget av «objektive»
journalister?

Hva ville skjedd dersom vi fikk høre et mangfold av stemmer, flere sider av saken
og andres meninger ble hørt? Myter og virkeligheter ville kjempet om oppmerksom-
heten en stund før aksepten ville komme for at det faktisk finnes mangfoldige
meninger også blant innvandrere. Hvis dynamikken endres, og kvinner og jenter får
komme til orde og bevise at de ikke bare er ofre, vil historiene bli uinteressante og
ikke lenger sensasjoner i et tørst marked. Dette er ikke ønskelig fra visse journalister
og mediers side, for de selger minoritetsungdommers triste historier som egne varer i
den etniske industrien. På den måten kan de promotere seg selv og sitt arbeid, mens
alle andre kan presenteres som skurker i historien. Kampen for synliggjøring av mino-
ritetskvinner og -jenter er således en flerdimensjonell kamp hvor krefter kommer til
uttrykk som ikke ønsker å gi kvinnene rom til egne ytringer.

Debatten om tvangsekteskap har dreid seg i en meget farlig retning. Gjennom flere
år har sterke krefter ønsket å innbille folk at alle svarte utlendinger er kriminelle og
derfor ikke må slippes inn i landet. I den pågående debatten får de nok en gang «bevis»
på dette, og kan bruke det for å slå fast en gang for alle at grensene må stenges
gjennom en innstramming av utlendingsloven så ikke innvandrernes tradisjoner slår
rot i Norge. De politiske partiene blir nå presset til å vurdere den såkalte danske
modellen, som innebærer tvunget intervju av parter som søker familiegjenforening.
Det foreligger ikke noe materiale som beviser at dette har hjulpet situasjonen for ung-
dom med minoritetsbakgrunn. Hvis en innstramming av regelverket blir gjennom-
ført, kan vi risikere å få slike tilstander her i landet som mange minoritetskvinner opp-
lever i Storbritannia. Mange innvandrer- og flyktningkvinner har i Storbritannia store
problemer med gjenforening med ektemannen fordi de har inngått arrangerte ekte-
skap i hjemlandet. Utviklingen i Storbritannia, hvor de i mange år har praktisert en
streng familiegjenforeningslov, har ført til at mange innvandrer- og flyktningkvinner
nå er alenemødre, ikke etter ønske, men fordi de blir tvunget til det av myndighetene
ettersom deres ektemenn ikke slipper inn i landet. Disse kvinnene kalles enker av
utlendingsloven.

Er det slik vi ønsker å ivareta minoritetskvinners rettigheter i Norge? Skal vi også
her skape enker av utlendingsloven, kvinner som ikke har begått en annen forbrytelse
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enn å gifte seg arrangert, en måte som ikke passer majoritetssamfunnet? MiRA-Sente-
ret er sterkt imot en lovendring mot dansk modell før Norge først har gjennomført
andre forebyggende tiltak og vurdert disse.Vi har siden 1991 etterlyst forebyggende
tiltak for å unngå tvangsekteskap. En innstramming av utlendingsloven er ikke et av
dem! De tilfellene av tvangsekteskap som forekommer i Norge kan vi bekjempe på
andre måter uten å innføre restriksjoner og lover som skaper forskjellsbehandling, eller
som er brudd på menneskerettighetene.

Det forebyggende arbeidet og tiltakene må foregå på minoritetskvinners egne pre-
misser, og prosjekter og tiltak som kvinnene selv ønsker å igangsette og videreføre må
gis prioritering.Alle må gis en mulighet til å ta ansvar for egne liv og delta i integre-
ringsprosessen. Det viktigste tiltaket er etter vår mening informasjons- og bevisstgjø-
ringstiltak blant ungdom med minoritetsbakgrunn og deres familier. En dialog med
jentene selv vil styrke deres selvtillit, og kan dermed også føre til at de jentene det
gjelder, selv vil benytte seg av muligheten for å annullere et ekteskap som er inngått
under tvang. Jentene har behov for et trygt nettverk som gir rom for egenutvikling,
slik at de kan ta sine egne valg. En utvikling kan først skje når man får muligheten til å
ta egne valg.

En innstramming av utlendingsloven i forhold til arrangerte ekteskap ønsker
mange å innføre med det samme i Norge. Hva med kvinners rett til en selvstendig
juridisk status i landet, som minoritetskvinner har kjempet for i tyve år? Hvorfor
hører vi ikke like sterke krav om en liberalisering av utlendingsloven, slik at mishand-
lede innvandrerkvinner kan få den trygghet og beskyttelse de ifølge menneskerettig-
hetskonvensjonen har krav på? Mange kvinner tvinges til å leve i samliv med psykisk
eller fysisk mishandling fordi de ikke tør å skille seg. Norge har nemlig den såkalte tre-
årsregelen (også etter dansk modell), som sier at kvinner må ha vært gift i tre år før de
kan få selvstendig oppholdstillatelse. Dette er et statlig overgrep som forteller innvan-
drer- og flyktningkvinner at deres liv er mindre verdt fordi de ikke er norske statsbor-
gere. MiRA-Senteret har altfor mange henvendelser fra kvinner som frykter for sitt liv
hvis de blir tvunget til å returnere til hjemlandet som skilte kvinner.Vi spør derfor om
det viktigste for norske myndigheter er vern av kvinner som blir utsatt for vold, eller
om kontroll og restriktiv innvandringspolitikk er av overordnet betydning?

Leder, MiRA-Magasinet nr. 2, 2000
Av Fakhra Salimi

La meg snakke
År 2000, det første året i det nye millenium, går raskt mot slutten. Dette året har vært
begivenhetsrikt, både i den norske politikken og på samfunnsnivå. Året har vært pre-
get av store katastrofer og andre hendelser som har gjort inntrykk på oss alle. Det
begynte med togulykken på Åsta i januar og fortsatte med regjeringsskifte, bolignød
og renteoppgang. Igjen ser vi at den økonomiske oppgangen fortsetter for noen få,
mens altfor mange lider nød og lever i fattigdom her i Norge. Politisk sett har det siste
året blant annet gitt Fremskrittspartiet en større fremgang på meningsmålingene enn
noensinne tidligere.
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Mediene har også i år beholdt et negativt fokus på innvandrerbefolkningen. Særlig
innvandrerkvinners situasjon har bidratt til økt oppmerksomhet rundt visse medier,
for eksempel TV2, i forbindelse med sensasjonsoppslag rundt temaene tvangsekteskap
og omskjæring. Innvandrerkvinner har igjen blitt presentert som ofre på tradisjonens
og kulturens alter fordi det tjener til medienes fordel. Det har vært liten oppmerk-
somhet rundt andre minoritetskvinners skjebne, for eksempel de som venter på svar
på sine søknader om opphold i Norge, søknader de har levert på grunn av mishand-
ling i ekteskapet eller frykt for forfølgelse og overgrep ved en eventuell retur til
hjemlandet.

Høyreekstremismens fremmarsj i Europa har også satt sitt preg på året som snart er
omme. Både her hjemme og i land som for eksempel Tyskland, har vi sett at ny-
nazister marsjerer og begår voldelige overgrep mot mennesker med minoritets-
bakgrunn. Nå forberedes FNs verdenskonferanse mot rasisme, rasediskriminering,
fremmedfrykt og relatert intoleranse,ALL DIFFERENT,ALL EQUAL, i Sør-Afrika i
2001. Europas forberedende regionalkonferanse ble holdt i Strasbourg i oktober i år.
Situasjonen i ulike land ble drøftet; blant annet Østerrike, hvor innvandringsfiendtlige
krefter har regjeringsmakt, Norge, hvor Fremskrittspartiet er i fremgang og Danmark,
som strammer inn på innvandring og innvandreres rettigheter. På den europeiske regi-
onalkonferansen greide Norge dessverre ikke å ta et selvstendig, sterkt standpunkt mot
rasisme og rasediskriminering. De samarbeidet med flere land og Europarådet om et
konsensusdokument som etter innspill og press fra de frivillige organisasjonene
(NGOs), ble forandret på 15 punkter. NGOene fikk blant annet endret språket fra
Europarådets forslag om at ofrene for rasisme skulle omtales som «vulnerable group»,
altså «sårbar gruppe» til «target group», «målgruppe».

Noe av det mest oppsiktsvekkende ved den europeiske konferansen var det faktum
at det offisielle Europa ikke vil erkjenne eller vektlegge sin historie og landenes tidli-
gere kolonialisme som årsak til dagens rasisme og fremmedfrykt. Det samme gjelder
for kolonialisme som grunn for migrasjon fra fattige land i sør og innvandringen til
land i Europa. Særlig betenkelig er det at innvandring som tema ble tilnærmet igno-
rert, ettersom rasisme, rasediskriminering og fremmedfrykt kommer til uttrykk i sam-
funnets og enkeltpersoners behandling av innvandrere og flyktninger i Europa.

Vi vet at det i de europeiske byene fortsatt finnes etniske og rasesegregerte soner
som er nåtidens koloniområder. Disse er skapt av Europa, og opprettholdt gjennom
rasistiske og diskriminerende strukturer og praksiser.Vi vet også at det siste århundrets
migrasjon til vestlige land er et resultat av den økonomiske og kulturelle utbyttingen
av immigrantenes hjemland i kolonitiden. Denne utbyttingen fortsetter i dag gjennom
de økonomiske systemene og Verdensbankens og IMFs globalisering. De økonomiske
systemene i Europa er basert på den nedarvede utnyttelsen av billig arbeidskraft som
er konstant tilgjengelig fra den såkalte tredje verden gjennom migrasjon.

Ved å unngå å ta opp innvandring og migrasjon som et eget tema ved den
europeiske konferansen, viser Europa meget klart at det ikke erkjenner sin egen
historie som en årsak til dagens situasjon for innvandrere og flyktninger i de europe-
iske landene. Europa fortrenger fortsatt sin historie. Det er redd for å se inn i det dype
mørket hvor røttene til rasisme, slaveri og folkemord på hundretusenvis av mennesker
skjuler seg.
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Vi kan ikke utvikle et samfunn fritt for rasisme uten å se på årsakene til rasisme og
hvordan dette gir utslag i diskriminering av bestemte folkegrupper. Rasisme er et
system av undertrykkelse som kan endres. Å erkjenne at det kan endres krever at hver
enkelt av oss, både individer og myndigheter, som anser seg som tilhengere av et anti-
rasistisk og demokratisk samfunn med sosial likhet kollektivt, handler sammen nå.Vi
må bryte ut av fortrengelsen og erklære rasisme og rasediskriminering som et brudd
på menneskerettighetene.Vi må også erkjenne at vi kan og må lære av fortiden som
har påvirket dagens samfunn, slik at vi kan gå ut og skape felles visjoner om fremtiden.

Selv om myndighetene i Europa ikke vil drøfte det historiske perspektivet, har de
frivillige organisasjonene, spesielt på grasrotnivå, arbeidet utrettelig for at deres stem-
mer skal bli hørt. Deres utholdende arbeid har gitt store håp for fremtiden.Allikevel
ser det nå, ved inngangen til det nye århundret, ikke ut som om den rasistisk motiverte
volden vi har sett så mye av i det forrige århundret skal ta slutt. Noen sterke enkelt-
individer fortsetter likevel å inspirere til fortsatt kamp for likhet og frigjøring fra
diskriminering og fremmedfrykt. En av disse visjonærene er bell hooks, den svarte,
amerikanske professoren og feministen. Hun sier at i slutten av 60-årene stilte Martin
Luther King jr. spørsmålet om hvor vi skal gå nå. Hun forteller at han så for seg et
kjærlig samfunn der rasespørsmålet var glemt og hvor ingen ville se på menneskenes
hudfarge. Selv mener bell hooks at dette var en visjon med mangler – ikke tanken om
et kjærlig samfunn, men troen på at dette samfunnet bare kunne eksistere hvis vi
visket ut og glemte de rasemessige forskjellene. Hun har en ny visjon om et kjærlig
samfunn der vi alle erkjenner hverandres forskjeller. bell hooks sier: «Det er denne
sjenerøse tanken om erkjennelse som gir oss mot til å utfordre hverandre, til å arbeide
oss gjennom misforståelser, spesielt de som har med rase og rasisme å gjøre. I et kjærlig
samfunn er solidaritet og tillit grunnlaget i den sterke forpliktelsen til en felles visjon».

Vi er mange som tror at vi kan utvikle slike kjærlige samfunn hvor grenser kan
krysses og kulturelt mangfold hylles. Da må vi handle nå, for det er våre handlinger
som avgjør om høyreekstremistenes fremmarsj skal fortsette inn i det nye århundret
eller ikke.
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MiRA-Magasinet nr. 1, 1994
Den usynlige arbeidskraften – Innvandrerkvinner i arbeidslivet
Av Fakhra Salimi

Innvandrerkvinner er aktive deltagere innen alle deler av det sosiale og økonomiske
liv, og har tatt del i det norske arbeidsmarkedet i mer enn tjue år. Det finnes imidlertid
liten eller ingen dokumentasjon eller statistikk over innvandrerkvinners innsats på
arbeidsmarkedet, og det er vanskelig å få oversikt over deres arbeidssituasjon. I denne

artikkelen vil Fakhra Salimi belyse noen av disse problemstillingene, med
den hensikt å legge grunnlaget for en fruktbar debatt om hvordan arbeids-
forholdene for innvandrerkvinner kan forbedres.

Betydningen av lønnet arbeid
For innvandrer- og flyktningekvinner betyr det å ha et aktivt yrkesliv mer
enn bare mer penger å rutte med. En betalt jobb gir frihet, avveksling og
styrke. Den gir anledning til å bygge opp et sosialt nettverk og til å
komme seg ut av huset og litt på avstand fra familien. Dette er en viktig
del av integreringsprosessen. Lønnet arbeid skaper økonomisk uavheng-
ighet, og det å gjøre noe man får til og trives med, gir god grobunn for
selvtillit og et godt selvbilde. Gjennom arbeidet tar innvandrerekvinner
del i det norske samfunnet. De kommer ut av den anonymiteten og
sosiale usynligheten som det å være hjemme ofte kan skape.

Ettersom et stort flertall av arbeidende innvandrere i Norge har dårlig
betalt ufaglært arbeid, er den inntekten innvandrerkvinnen bringer inn i familien ofte
helt nødvendig for at familien skal overleve økonomisk. Mange kvinner arbeider mer
enn åtte timer daglig for å forsørge familien. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor
kvinnen er eneforsørger for ett eller flere barn.

Innvandrerkvinners erfaringer viser at det ofte er vanskelig for dem å finne jobber
som står i forhold til deres kvalifikasjoner. Utdanning fra hjemlandet blir sjelden god-
kjent i Norge, spesielt når det gjelder arbeidssøkere fra Asia,Afrika og Latin-Amerika.
De fleste kvinner tvinges dermed til å ta lavtlønnet og ofte tungt eller farlig arbeid i
fabrikker og på sykehus, restauranter og kontorer. Ifølge statistikk publisert av Like-
stillingsrådet i 1992 jobber innvandrerkvinner i særlig stor grad innen offentlig og
privat tjenesteyting. I følge statistikken er hele 63% av kvinnelige arbeidstakere fra
Afrika og 65% fra Sør- og Mellom-Amerika sysselsatt innen dette området, mot 50%
av kvinnelige arbeidstakere i alt.

Innvandrerkvinnenes konsentrasjon innen servicesektoren er med på å styrke det
stereotype bildet mange nordmenn har av innvandrerkvinner som passive, uutdannede
og undertrykte. Få er vel klar over at «54% av kvinner bosatt i Norge med utdanning
på forskernivå er født i utlandet. Hver tredje utenlandskfødte kvinne i alderen 30-39
år har utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Blant norskfødte gjelder dette
hver fjerde.» (Fakta om innvandrerkvinner i Norge, Likestillingsrådet 1992, s.9)

Mange innvandrerkvinner med høye kvalifikasjoner jobber også i såkalte hvit-
snipp-yrker; de er leger, redaktører, dataeksperter etc. Dessverre lykkes bare et fåtall i å
få jobb i henhold til sitt kompetansenivå, og da først etter årelang kamp mot byråkrati-
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et. I tillegg til det uunngåelige og tidkrevende papirarbeidet må mange ta supplerings-
kurs og oppfriskningskurs før de får sin utdannelse godkjent. Noen må til og med ta
deler av utdanningen på nytt før de kan melde seg på arbeidsmarkedet på lik linje med
norske arbeidssøkere.

Det at så få kvinner av utenlandsk opprinnelse jobber i høystatusyrker har uten tvil
vært med på å forme folks oppfatning av hva slags jobb en innvandrerkvinne kan ha.
En indisk venninne av meg fikk jobb som redaktør av et internt medlemsblad i et
stort forsikringsselskap i Oslo. En dag hun jobbet seint ringte en venn etter henne.
Sentralbordet var stengt, og telefonen ble automatisk koblet over til vakten, som var ny
i tjenesten. Når han hørte personen i telefonen ba om å få snakke med en person med
utenlandsk navn, spurte han automatisk «Hvilken etasje vasker hun i?». Denne lille
episoden illustrerer meget bra den generelle oppfatning nordmenn flest synes å ha av
innvandrerkvinner, og av innvandrerkvinnens plass på arbeidsmarkedet.

Hustruer – ikke arbeidstakere
Konsentrasjonen av innvandrerkvinner innen tjenesteytende yrker må sees i sammen-
heng med praktiseringen av innvandringslovene i Norge fram til midten av 1970-
tallet. I årene fra den andre verdenskrig og fram til 1975 kom det mange innvandrere
til Norge for å finne arbeid. Mange kom på oppfordring, og ble rekruttert til det nor-
ske arbeidsmarkedet med stor entusiasme og iver.Andre kom på eget initiativ, men
også disse fikk raskt innpass på arbeidsmarkedet. Det var stort sett ufaglært, lavtlønnet
arbeidskraft det var mangel på, og innvandrere fikk arbeid på fabrikker, på sykehus, i
restauranter og barer, som rengjøringshjelp på skoler, i kommunebygg osv.

Denne rekrutteringen av utenlandsk arbeidskraft gjaldt både kvinner og menn, og
spesielt mange kvinner ble ansatt innen helse- og servicesektoren.Allikevel kom det
flest menn, noe som i høy grad preget utviklingen på arbeidsmarkedet, og som fortsatt
påvirker det idag.

De fleste kvinner som kom til Norge etter 1975 da innvandringsstoppen ble inn-
ført, fikk oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening. De ble sjelden betrak-
tet som arbeidskraft på lik linje med menn. Derfor ser vi at de få arbeidsmarkedstiltak
og tiltak som ble satt igang for å lette innvandreres inngang på arbeidsmarkedet, etter
krav fra innvandrere selv, er tilpasset hovedsakelig dem som kom til Norge som
arbeidstakere. Siden det var flest menn som kom for å arbeide, førte dette til at kvinner
ble usynliggjort i arbeidsmarkedet. De fikk lite ut av de kompetansefremmende tiltak
som ble igangsatt, og deltagelse i språkundervisning ble også minimalt fordi den ikke
var tilpasset kvinnenes behov. For de innvandrer- og flyktningkvinner som hadde
utdannelse fra før, var det vanskelig å få denne godkjent. Innvandrere som gruppe sto
allerede svakt på arbeidsmarkedet, og med denne skjevheten kom kvinnene enda
dårligere ut. Denne situasjonen er fortsatt aktuell; i dag er arbeidsledigheten blant inn-
vandrerkvinner høyere enn i noen annen gruppe i samfunnet.

Det norske samfunnet har forandret seg mye i løpet av de siste 20 årene, særlig når
det gjelder syn på familie og kjønnsroller. Det synes imidlertid som om det gamle
kjønnsrollemønsteret fortsatt gjelder i vurderingen av innvandrere; kvinnens rolle er å
være hustru og mor, mens mannen har ansvaret for å brødfø familien. Men tross det
dårlige utgangspunktet innvandrerkvinner har hatt for å delta i yrkeslivet, har de vært
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aktive på arbeidsmarkedet i over 20 år, og er det fortsatt i dag. Men deres status som
arbeidssøkere er lav – veldig få innvandrerkvinner sitter i viktige posisjoner i det
norske samfunnet.

Det tar tid å lære seg et nytt språk, orientere seg på arbeidsmarkedet, få tidligere
utdanning godkjent, og å finne en passende jobb.Det viser seg at innvandrerkvinner
må bruke lang tid for å komme inn på arbeidsmarkedet.Tall fra Likestillingsrådet viser
at prosentandelen av innvandrerkvinner som er yrkesaktive ligger på 49 % hos kvinner
som har vært i Norge i mer enn syv år.Det er mye høyere enn blant kvinner som har
vært her i mindre enn syv år.Denne aktive absorberingen av innvandrerkvinner på
arbeidsmarkedet viser at de fyller et reelt behov. Innvandrerkvinner er imidlertid ikke
anerkjent eller høyt ansett på arbeidsmarkedet.Det kan synes som om de har en funk-
sjon som reservearbeidskraft, rede til å bli tatt i bruk dersom dette skulle bli nødvendig.

Det har hittil vært forsket svært lite på innvandrerkvinners arbeidsvilkår. MiRA-
Senteret har imidlertid, igjennom sitt arbeid og den daglige kontakt de har med inn-
vandrerkvinner fra forskjellige sektorer i arbeidslivet, ervervet en god del informasjon
og kunnskap om det.Våre erfaringer viser at det store flertall av yrkesaktive innvan-
drerkvinner sliter med de problemene ufaglært arbeid ofte medfører. Innen industrien
har innvandrerkvinner gjerne slitsomme og farlige jobber. De står ved samlebånd,
håndterer store, tunge maskiner og arbeidet er rutinemessig og lite utfordrende.
Mange av kvinnene som kommer til MiRA uttrykker engstelse for å miste jobbene
sine. Ofte fortsetter de å jobbe selv når de lider av sykdommer de har pådratt seg som
en direkte konsekvens av arbeidet de gjør. De fortsetter å jobbe med kjemikalier selv
om de får migrene og eksem, de fortsetter å løfte tunge tak og håndtere store maski-
ner selv om de har ryggsmerter. Undersøkelser foretatt i Sverige og i andre europeiske
land bekrefter lignende arbeidsvilkår for innvandrerkvinner der.

Dette går på tvers av mytene om innvandrerkvinners mangel på motivasjon til å
delta aktivt i det norske samfunnet og særlig i arbeidslivet.Denne situasjonen understre-
ker hvor viktig det er å samle informasjon om innvandrerkvinners deltakelse i arbeids-
livet slik at vi kan få bukt med de fordommer og motforestillinger folk har om dem.

Egenetablering
På et av Nettverksseminarene MiRA-Senteret organiserte i 1992 delte Maria Teresa,
en filippinsk ballettdanser, noen av de erfaringer hun har med å være innvandrer-
kvinne og arbeidssøker med oss: « I sin tid ønsket jeg å starte en avdeling av en kjent
kosmetikkkjede i Tønsberg. Jeg hadde sett meg ut et egnet lokale og hadde ideen for
butikken klar. Jeg tok kontakt med de som har eierrettighetene til det merket her i
Skandinavia, og sendte skriftlig søknad om å få drive en avdeling i Tønsberg. En stund
senere opplevde jeg at kjeden åpnet sin virksomhet i de samme lokalene som jeg
hadde foreslått, og butikken var drevet av en bekjent av de som eide rettighetene.»
Maria Teresa fortalte også at folk fra ikke-vestlige land blir ofte mistenkeliggjort og
dermed hindret i å delta innenfor en etablert kjedevirksomhet. Hun var overbevist om
at det var hennes etniske bakgrunn som gjorde at hun ikke fikk innpass i den etablerte
kosmetikkjeden. «En kunne jo risikere å få en lur rev inn i hønse-gården», sier hun.

I det siste har arbeidsmarkedet blitt stadig mindre, og arbeidsledigheten stiger. Som
et resultat av dette velger stadig flere mennesker å ta høyere utdannelse. Kompetanse-
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kravene er blitt høyere, og konkurransen om både studieplasser og arbeidsplasser er
blitt skjerpet. Det ser ut til at selv den best kvalifiserte innvandrer vil etterhvert få pro-
blemer på arbeidsmarkedet. Det er vanskelig for de fleste å få utdannelse tatt utenfor
Norge godkjent. Og i mange tilfeller blir ikke erfaring fra jobber i utlandet akseptert.
Det stilles naturlig nok høye krav til norsk-kunnskaper, samtidig som mulighetene
innvandrere har for å lære seg godt norsk stadig blir mindre etterhvert som de faller
mer og mer utenfor samfunnet, for eksempel ved at de ikke får jobb. Denne situasjo-
nen gjør at det slettes ikke er uvanlig å finne professorer, dataeksperter, ingeniører og
andre mennesker med høyskole og universitetsutdanning på meget høyt nivå, som
grønnsakselgere, vaskekoner, avisbud eller kjøkkenpersonell.

På grunn av slike vanskeligheter innenfor den norske arbeidsmarkedet har en rekke
ressurssterke innvandrerkvinner gått i gang med egne prosjekter. De etablerer seg
innenfor forskjellige sektorer. Noen starter reisebyrå, noen driver matvareforretninger,
andre driver importbyråer, andre igjen satser på naturmedisin. Men også i næringslivet
er det sterk konkurranse. Ettersom de store næringskjedene tar over markedet på
mange områder, for eksempel matvarer, blir det stadig vanskeligere for de små bedrif-
tene å drive lønnsomt. I mange tilfeller er det å ha en jobb og noe å gjøre, viktigere
enn profitten. De fleste foretrekker å være yrkesaktive framfor å gå arbeidsledig.

Arbeidet for reell integrering av innvandrerkvinner i det norske samfunnet for-
utsetter at alle aspekter ved kvinnenes deltagelse i samfunnslivet kartlegges. Med
utgangspunkt i en detaljert oversikt over situasjonen slik den er idag, må det settes i
gang tiltak for integreringen av innvandrerkvinner på arbeidsmarkedet.

Det norske samfunnet har allerede stor kompetanse på likestillingsarbeid. Like-
stillingsrådet har utarbeidet flere handlingsplaner og forslag til bedrifter og andre
arbeidsplasser om hvordan vi oppnår likestilling i arbeidslivet. De har gått inn for å
lage særavtaler for å oppnå mest mulig likestilling. Dessverre inkluderer ikke slike
handlingsplaner eller særavtaler innvandrerkvinners spesifikke situasjonen, ikke en
gang i en bisetning. Det er derfor en utfordring også for en instans som Likestillings-
rådet, å ta innvandrerkvinners situasjon på alvor og sette søkelyset på deres spesifikke
behov for integrering på arbeidsmarkedet.

MiRA-Magasinet nr. 1, 1995
Tilværelsens vold
Av Fakhra Salimi

Vold er grovt definert et angrep på en persons fysiske og mentale integritet utført i
den hensikt å skade en person, eller spre fordommer som kan ha fysiske og psykiske
konsekvenser. Ikke desto mindre har kvinner søkt å føye til dimensjonen sosialt kjønn
for å beskrive volden mot kvinner. Dette er den volden som utføres mot kvinner bare
fordi de er kvinner. På grunn av sitt biologiske kjønn kan kvinner bli objektivisert og
utsatt for forskjellige typer voldelige handlinger.

Innvandrer- og flyktningkvinner fra alle generasjoner som har sine røtter i Asia eller
Afrika er også i konstante forhandlinger med samfunn rundt oss for å få redefinert og
utvidet definisjonen på vold til å inkludere dimensjonen rase eller farge.Erfaring viser at
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vold mot kvinner ikke skjer isolert.Den er nært forbundet med alle voldelige handling-
er som skjer mellom de som dominerer og de som blir dominert.Den marginaliserte
sosiale stillingen til svarte kvinner i vestlige samfunn tvinger fram nødvendigheten av å
tilføye denne dimensjonen.Dette for å illustrere at den volden som blir utført mot
fargede kvinner, ikke bare skjer fordi de er kvinner,men også fordi de er svarte.Tilføy-
ningen av dimensjonen rase eller farge vil derfor gi en dypere forståelse av de komplek-
se formene for vold som innvandrer- og flyktningkvinner er utsatt for i sitt daglige liv.

Ikke en isolert hendelse
Virkningen av rasisme og diskriminering mot innvandrer- og flyktningkvinner er ikke
tilstrekkelig dokumentert i Norge. En av grunnene til dette er at det ofte er vanskelig
for samfunnet å forstå den fulle betydningen av rasistiske tilslutninger. Samfunnet har
en tendens til å oppfatte hver handling av rasistisk vold som en isolert hendelse utført
av misfornøyde individer. Det ignorerer sårbarheten følt av de svarte innvandrerne
som en gruppe. I deres daglige møter med samfunnsmajoriteten på offentlige steder er
det et faktum at svarte ofte føler mangel på sikkerhet og beskyttelse.

En nylig utgitt bok av Feagin and Sikes «Living with racism», viser til erfaringer
gjort av den svarte middelklassen i USA. De fastslår at sosial og økonomisk status ofte
ikke gir en svart person noe beskyttelse i samfunnet.

I et intervju forteller en svart kvinnelig universitetsprofessor om sine erfaringer
med rasistisk fiendtlighet på offentlige steder. Hun sier at hvis jeg er i områder som er
relativt beskyttet,… eller hvis jeg er på universitetet hvor min status som professor
beskytter meg mot hvordan jeg ellers ville kunne bli oppfattet, beskytter mot fiendt-
lige holdninger, så kan jeg være relativt trygg. Men 90 % av mitt liv er møtet med
samfunnet utenfor universitetet. Disse møtene er generelt ubehagelige på de steder
der det er ingenting som beskytter meg mot rasistiske holdninger og handlinger. Fordi
ens sosiale status ikke er synlig, så vil en svart person ofte bli oppfattet som bare
«svart», og møter derfor bare de negative holdningene og stereotype oppfatningene.

Når for eksempel et barn i skolen blir utsatt for rasistisk vold eller mobbing eller en
annen person i familien blir mobbet på offentlige steder eller på arbeid, så vil det bli
sett på som et familieanliggende og ikke en isolert handling som bare innbefatter
offeret. Hvis denne typen hendelser blir opplevd av andre tilknyttet samme gruppe så
vil det etter hvert bli oppfattet som et gruppeproblem. Den rasistiske fiendtligheten og
volden vil derfor virke på adferden til svarte som en gruppe og deres livsorientering
innenfor det samfunnet de lever i og er den del av.

Negative stereotyper er også vold 
Volden relatert til sosialt kjønn gjør alle kvinner i samfunnet sårbare, mens rasistisk
relatert vold gjør svarte kvinner dobbelt sårbare. Dette har skapt psykologiske inn-
virkninger i form av konstant stress og alvorlige helseproblemer.Våre erfaringer viser
at stereotyper om kvinnelige innvandrere og flyktninger stigmatiserer dem og utsetter
dem for vold typisk for denne gruppen. Deres sosiale status eller personlige utførelse
gir dem ingen beskyttelse. En stereotyp profil av innvandrer- og flyktningkvinner
begrenser også deres karrieremuligheter.

I det vi føyer til dimensjonen rase i diskusjonen om vold relatert til sosialt kjønn så
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vil også fokuset på årsakene til marginaliseringen av innvandrer- og
flyktningkvinner bli nødt til å endres. For eksempel inntil nylig så har
det blitt lagt stor vekt på kultur og religion. En kan ikke benekte vik-
tigheten av disse faktorene og deres rolle i å definere kvinners stilling i
samfunnet. Samtidig må en ikke glemme at de patrialske institusjonene
med sine rasistiske tendenser krenker svarte kvinners rettigheter på det
helt grunnleggende nivå. For å illustrere dette kan en betrakte politiets
behandling av saker angående vold i familien.

Det har tatt lang tid for kvinnebevegelsen å oppnå en anerkjennelse
for rett til, og beskyttelse mot, denne formen for vold. På tross av de oppnådde rettig-
heter blir vold utført mot kvinnelige innvandrere i familien sett på som et kulturelt
fenomen knyttet til hennes tradisjoner. Med utgangspunkt i dette synet er det sjelden
en innvandrerkvinne får den beskyttelsen hun trenger.

Gjennom de første tre årene av familiegjenforening gir ikke utlendingsloven nok
beskyttelse til kvinner mot vold i familien. Hvis et ekteskap brytes på grunn av slik
vold blir kvinnen truet med utvisning. Hun må bevise at slik vold har forekommet og,
og til en viss grad at hun trenger beskyttelse. Det er ofte politiet som vurderer om slik
beskyttelse skal bli aktuelt.

Innvandrer- og flyktningkvinner møter også et annet sett av institusjonell vold. Det
å være kvinne fra Asia,Afrika eller Latin-Amerika betyr at de blir møtt av stereotype
holdninger som forbinder dem med stell av hus og barn, strengt bundet til hjemmets
sfære. De blir derfor ikke regnet som å ha en viktig politisk rolle. Når det gjelder
kvinnelige flyktninger, så blir ofte deres asylsøknader ikke behandlet individuelt.Vold-
tekt av kvinner under politisk kamp er hittil ikke blitt ansett som en form for tortur
og er derfor ikke grunnlag for asyl. En kan spørre seg hvem som har rett til å avgjøre
om det har funnet sted kjønnsrelatert vold. Skal en tro vitnemålet til en kvinne som er
gjort til offer for voldtekt, tortur og krig, eller skal utlendingslovens og immigrasjons-
myndighetenes snevre definisjon på vold legges til grunn?

Innvandrer- og flyktningkvinner fra alle nasjonaliteter som nå er bosatt i vestlige
samfunn er bevisst den kjensgjerning at sosialt kjønn alene ikke er årsaken til volden
utført mot dem. De insisterer derfor på at rase, etnisitet, språk, kultur og nasjonal opp-
rinnelse må bli behandlet som en del av begrepet sosialt kjønn. Fordommer basert på
rase og etnisitet krenker kvinners menneskerettigheter og deres fundamentale frihet,
og må derfor bli inkludert og satt på dagsorden for vold mot kvinner.

MiRA-Magasinet nr. 2, 1995
Kvinner og oppholdstillatelse: Likestilling eller fortsatt diskriminering?
Av Turid Heiberg

En ny rapport om innvandrer- og flyktningkvinners behov for rett til opphold på
selvstendig grunnlag ved familiegjenforening er oversendt norske myndigheter.
Rapporten inneholder en klar anbefaling om å innfri dette likestillingskravet. Men
fortsatt er det ikke kommet svar fra de som har ansvaret for en politikk som holder
innvandrerkvinner fast i vilkårlighet og utrygghet.
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Rapporten er laget av en arbeidsgruppe under Kontaktutvalget mellom innvandrer
og norske myndigheter, hvor MiRA-Senteret var representert. I tillegg besto arbeids-
gruppen av Odd Einar Dørum og Rita Kumar fra kontaktutvalget,Anita Apelthun Sæle
fra justiskomiteen på Stortinget og dommer Ruth Anker Høyer.Rapporten ble presen-
tert på en pressekonferanse før sommeren 1995 og blant annet oversendt Justisministe-
ren, justiskomiteen og partienes kvinnegrupper.Kontaktutvalget har foreløpig bare fått
svar fra Arbeiderpartiets kvinnegruppe i Oslo, som sier seg enige i konklusjonene.

Rettigheter og likestilling
I Norge har kvinnene nådd langt i personlig, økonomisk og juridisk likestilling. For-
sørgersystemet er i det vesentlige avskaffet. Norske kvinner og menn vurderes som
selvstendige individer i forhold til rettigheter og plikter. Men utenlandske kvinner
som har fått oppholdstillatelse gjennom familiegjenforening, får bare fornyet den, hvis
livssituasjonen er uendret. Kvinner gjøres på denne måten fullstendige avhengige av
sin mann, hans forsørgelse av henne, at han ikke blir utvist for eksempel på grunn av
straffbare forhold, at han ikke dør, at ekteskapet består og partene fortsatt bor sammen.

MiRA-Senteret (tidligere Foreign Women’s Group) har siden slutten av 70-tallet
arbeidet for likestilling spesielt i lovverket. Kravet har blant annet vært at kvinner som
tilfredsstiller kravene til familiegjenforening og som får oppholdstillatelse, må få en
selvstendig status. Hun må ikke bli skadelidende i tilfelle ekteskapet og/eller samlivet
opphører eller der andre forhold er endret som følge av mannens levemåte. MiRA-
Senteret har uttallige ganger tatt saken opp med myndighetene, arrangert møter,
bistått kvinner som har blitt truet med utvisning og formidlet informasjon til media.
Etter hvert kom også deler av krisesenterbevegelsen med i dette arbeidet, og andre
grupper og enkeltpersoner engasjerte seg.

Som en følge av organisasjonene og medias informasjon om sakene og at stadig
flere innvandrerkvinner kom opp i håpløse situasjoner, kom myndighetene på 80-
tallet med en ny forskrift (Utlendingsforeskriftenes § 37, femte ledd), som skal gi
beskyttelse til kvinner som ved samlivsbrudd vil få urimelige vanskeligheter i hjem-
landet grunnet de sosiale eller kulturelle forhold der eller dersom kvinnen eller
eventuelle barn har blitt mishandlet i samlivsforholdet.

Myndighetene ville altså ikke gi kvinner rett til selvstendig opphold, men søkte å
gi lettelser til noen av de kvinnene som ble hardest rammet av en diskriminerende
lovgivning. Etter hvert viste det seg imidlertid at svært få fikk oppholdstillatelse etter
denne forskriften, og kravet om å sikre kvinner en selvstendig status ble reist med
fornyet styrke.

Kontaktutvalgets arbeid 
På en konferanse i 1992 med over 100 innvandrer- og flyktningekvinner, avholdt av
Kontaktutvalget, samlet deltakerne seg om en uttalelse som tok opp kvinners rett til et
trygt opphold på et selvstendig grunnlag. På et møte i Kontaktutvalget i 1994 ble
denne uttalelsen fulgt opp og det ble nedsatt en arbeidsgruppe med oppdrag å se
nærmere på utenlandske kvinners rettslige stilling i Norge. Gruppa valgte å avgrense
arbeidet til å se på behovet for rettsikkerhet i forhold til oppholdstillatelsen, og startet
med å analysere hvordan forskriften virker.



JUBILEUMSNUMMER 01-02|2004 237

Utlendingsmyndighetene har ikke satt formelle krav til doku-
mentasjon av vold, anmeldelse av mannen, straff av mannen for
vold med mer. Det stilles ikke spesifikke krav til voldshandling-
ens grovhet, og både fysisk og psykisk mishandling omfattes i
prinsippet. Det må imidlertid dreie seg om en handling som i
vanlig språkbruk kalles mishandling. Kvinnen har selv bevis-
byrden for at hun er mishandlet.

I praksis stilles det strenge krav til bevis for mishandling og det tas som regel bare
hensyn til fysisk mishandling. Følgen av regelen og praktiseringen av den, kan derfor
lett bli at kvinner i praksis blir tvunget til å la seg og barna mishandle over tid før hun
kan gå ut av ekteskapet. Når det i tillegg rapporteres om mangelfull adgang til fri retts-
hjelp, manglende kjennskap til regelverket og liten forståelse fra sosialkontorene, trek-
ker arbeidsgruppen konklusjonen at regelen som gjør kvinners rettigheter avhengig av
ekteskaplig samliv ikke kan opprettholdes. Men generelt opplever innvandrerkvinner
det som svært utrygt å være tilknyttet mannens oppholdstillatelse i de tre første årene
av oppholdet i Norge. Det finnes også nok av eksempler på menn, norske og uten-
landske, som bruker denne «angrefristen» til stadig å prøve ut nye kvinner. For å få til
dette behøver de bare å hevde at samlivet er brutt, og kvinnen får raskt avbrutt sitt
opphold uten å gå veien om separasjonsforhandlinger.

Inngåelse av et ekteskap innebærer som regel endring av sosial posisjon og avbrudd
i utdanning og yrkespraksis. Ofte er det problematisk å komme tilbake etter et sam-
livsbrudd, selv om kvinnen ikke alltid kan påberope seg at kvinners situasjon i hjem-
landet er ekstremt vanskelig.

Det norske regelverket setter slike kvinner i en klemme. Istedenfor regler som sik-
rer kvinnene en selvstendig juridisk posisjon, slik tilfellet er for norske kvinner, tvinges
de inn i en uselvstendig posisjon. Og forskriften fungerer åpenbart som en ventil for
uholdbare regler, som fortsatt i 1995 gjør kvinner avhengige av sine ektefeller. Regel-
verket og praktiseringen av det bidrar dessuten til å bekrefte og vedlikeholde uheldige
norske holdninger til utenlandske kvinner som passive, uselvstendige og stakkarslige.

Opphold på selvstendig grunnlag
Rapporten konkluderer med at kvinner som blir innvilget opphold på grunnlag av
familiegjenforening, må gis rett til opphold på selvstendig grunnlag ved ankomst til
Norge. Det understrekes at en endring i regelverket ikke må føre til en ytterligere inn-
stramning av muligheten for familiegjenforening.Arbeidsgruppen anfører dessuten at
en lovendring ideelt bør være kjønnsnøytral. Enkelte menn vil også være i en
lignende situasjon som kvinner. Men den spesielle situasjonen til kvinner gjør at
arbeidsgruppen ikke stiller seg avvisende til om man i første omgang finner å måtte
begrense regelsendringen til kun å gjelde for kvinner.

Myndighetene anfører som begrunnelse for dagens ordning en frykt for proforma-
ektekteskap. Regelverket bør derfor, ifølge arbeidsgruppen, inneholde bestemmelser
som gjør det mulig å tilbakekalle en oppholdstillatelse, dersom det kan bevises at den
er gitt på feilaktig grunnlag. Risikoen for misbruk bør imidlertid ikke gå utover de
som har inngått reelle ekteskap. Hensynet til å bedre rettsikkerheten for en liten og
marginalisert gruppe kvinner bør gå foran.
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Forutsetningen for arbeidsgruppens forslag om selvstendig status, er at ektefelle
familiegjenforenes med en person som har permanent opphold eller oppholdstillatelse
som gir grunnlag for varig bosetting. Men også ektefeller som har opphold i Norge i
påvente av behandling av søknad om familiegjenforening, men som i søknadsperioden
blir utsatt for vold og derfor avbryter samlivet bør sikres rett til opphold på et selv-
stendig grunnlag.

Men det finnes flere grupper som kan søke opphold gjennom familiegjenforening.
For disse andre gruppene gjelder det at ektefellen i Norge har tidsbegrensninger
knyttet til sin oppholdstillatelse.Arbeidsgruppen mener at også kvinner som familie-
gjenforenes på de grunnlag som nevnt ovenfor, kan utsettes for vold eller komme i
situasjoner som gjør det vanskelig for dem å reise tilbake til hjemlandet etter et sam-
livsbrudd. I disse tilfellene mener arbeidsgruppen det fortsatt vil være behov for den
beskyttelse dagens regelverk gir. Men da bør blant annet kravet til dokumentasjon av
psykisk og fysisk mishandling være rimelig, og bør praktiseres liberalt.Alle må dess-
uten sikres rett til separasjonstid ved samlivsbrudd og samlivsplikten må oppheves.

Arbeidsgruppen har gjort et grundig stykke arbeid i rapporten og fremmet forslag,
som kan øke tryggheten til en gruppe innvandrer- og flyktningkvinner betraktelig. En
endring av regelverket vil også ha en stor symbolverdi, ved at den kan styrke følelsen
av tilhørighet til et land som ønsker å likestille innvandrekvinner med norske kvinner.
Men for å få til en slik endring av regelverket er et nødvendig ar så mange som mulig
informerer og påvirker myndighetene, stortingspolitikere, lokale politikere og andre
som kan være med på å drive lovforslaget igjennom.

MiRA-Magasinet nr. 2, 1995
«Sløret forhindrer ikke vår frihet.»
Vrangforestillinger om det islamske skjerfet!
Av Attia Mirza

I sterk kontrast til det vestlige samfunns oppfatning og holdning til kvinner som bærer
slør, forteller Attia Mirza i denne artikkelen om sin opplevelse av sløret. Hun har ster-
ke og vel funderte meninger som kan være en tankevekker for de av oss som er preget
av det ensidige bildet media har skapt. For henne er sløret et sterkt identitetssymbol.

Så godt norsk du snakker da!? Du som er oppvokst her trenger vel ikke å «pakke»
deg inn på den måten? Er det foreldrene dine som skal bestemme hvem du skal gifte
deg med? Du har det sikkert strengt hjemme? Får du lov til å ta høyere utdannelse? Er
du troende muslim?

Det er mange myter og vrangforestillinger som er ute og går om den typiske mus-
limske kvinnen som er tvunget til å bære slør, og som ikke har noen som helst kunn-
skap om verden utenfor hjemmets fire vegger. Hver gang en nysgjerrig person vil vite
om hvorfor jeg «pakker» meg inn på den måten (som de sier på godt norsk), føles det
som om det er min plikt å fortelle at det ikke er så ille som folk flest vil ha det til.

Alle vrangforestillinger forsvinner hvis bare kvinnen bak sløret står fram og viser
hvem hun er. Media har en tendens til å vise frem muslimske kvinner som bærer slør
som offer for religionens og mannens undertrykkelse. Da er det ikke så rart at den
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«frigjorte» kvinnen og mannen på gata ser rart på deg, og tenker «stakkars kvinne som
må leve i undertrykkelse». I verste fall kan man bli karakterisert som gammeldags i et
moderne samfunn.

Det kan ikke benektes at det finnes muslimske kvinner som blir tvunget til å bære
slør og som er undertrykte i et mannsdominert samfunn. Men det finnes også mange
som bærer slør av egen fri vilje, og som kjemper for nettopp det. De ønsker å ta et
oppgjør med dette mannsdominerte samfunnet som misbruker det frie slørets betyd-
ning og gir det den motsatte betydningen, – tvang.

Jeg «pakker» meg inn fordi det er mitt eget valg. Det kan virke rart i det samfunnet
jeg lever i, men jeg vil heller påvirke samfunnet enn å la det påvirke meg. Dermed er
det ikke sagt at jeg er fundamentalist av noe slag, det er så lett å bruke det ordet i dag.
Tvert imot er det en bekreftelse på at det er mulig å leve sammen uansett tro, rase og
nasjonalitet.Aksept for ditt klesplagg er aksept for deg.

Det som er frustrerende er at alle de som blir berørt av disse fordommene ikke blir
spurt om deres virkelighet, nemlig de muslimske kvinnene. Kvinner med slør blir
undervurdert av samfunnet, og framstilt som hjelpeløse kvinner som ikke behersker
det norske språk godt nok til å gi uttrykk for sine meninger. Sløret blir sett på som et
handikap og blir brukt som unnskyldning når kvinnen søker jobb, i tillegg til det
utenlandske navnet, hudfargen og kjønn. Det er ikke morsomt hver gang å se det
overraskede uttrykket til butikkdama når hun på gebrokkent engelsk spør – was that
all? Og man svarer på norsk – Ja, ellers takk! Det gir en følelse av å være «trollet i
esken». Skal det være nødvendig hele tiden å gjøre rede for seg. Og så er det alle de
spørsmålene som følger etterpå, og begeistringen over at du faktisk ikke er så fremmed
som du ser ut til å være. Det hele ender med en fin slutt, – du er jo norsk jo!

Å være muslimsk jente i Norge og gå med slør er ikke alltid så lett, men det kan
ikke karakteriseres som det største problemet heller.

Det er mange sterke kvinneskikkelser som bærer slør og som samtidig er aktive på
forskjellige områder i samfunnet, også på områder som er mannsdominerte. Sløret
setter ingen restriksjoner. Kvinner kan ta høyere utdannelse, være politisk aktiv, være
ute i arbeidslivet, kort sagt være samfunnsborger på lik linje med andre. Men det er
lettere å være samfunnsorientert her enn i enkelte muslimske land hvor det som oftest
er menn som sitter med makten. Menn tolker også bruken av sløret i sin favør, og
bruker det for å undertrykke kvinnen. For mange kvinner er sløret et symbol på frihet
til å utfolde seg, det gir selvfølelse, selvsikkerhet, og man vet hvor man står. Det sær-
preger deg, og din personlighet blir fremhevet ut i fra dine kvalifikasjoner og ikke ut i
fra kropp og utseende.

Folk i vesten får en rekke tanker når de forestiller seg muslimske kvinner. De tror
kanskje at alle muslimske kvinner har mange barn, er innestengt i hjemmet og at
mannen har total makt. For å ta et oppgjør med disse vrangforestillingene er det viktig
å ta utgangspunkt i selve religionen Islam, som er utgangspunkt for bruken av sløret.
Islam praktiseres forskjellig i de mange land hvor religionen er dominerende. Kvinner
i den muslimske verden i Asia og Afrika blir kalt «muslimske kvinner», til tross for store
forskjeller i religiøs praksis, historisk og kulturell bakgrunn. Forstår man det, forstår
man også hvorfor ikke alle kvinner som bærer slør ikke kan skjæres over en kam.

Muslimske kvinner blir fremstilt som undertrykte skapninger. Islam er blitt over-
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lesset med negative kjennetegn, og et av de mest velkjente eksempler er faktisk kvin-
nens bruk av slør. Selv om religionen oppfordrer alle muslimske kvinner til å dekke sin
kropp og bruke slør, er det ikke dermed sagt at de er tvunget til å gjøre det, slik som
mange vil ha det til. Islam gir fritt spillerom,og tvang er strengt forbudt.Dessverre er
det enkelte som ikke forstår dette, og det er de som ødelegger for mange.Grunnen til
at islam oppfordrer kvinnen til å dekke seg er at kvinnen skal betraktes ut i fra sine
egenskaper og ikke ut i fra kropp og utseende, og fordi kvinnen skal kunne bevege seg
fritt uten å komme opp i ubehagelige situasjoner i fremmede menns nærvær.

Slike situasjoner er mange kvinner inneforstått med, i hvert fall i disse tider når
fokusering på kvinnens kropp og utseende virker som det mest avgjørende i en rekke
tilfeller, i stedet for kvinnens personlighet, kunnskap og erfaring.

Hva er så grunnen til disse vrangforestillingene? Her kan man ramse
opp flere grunner, men den vesentligste grunnen er nok avstanden og at
det fremmede føles så stort til at det blir lett å tro på alt man leser, ser og
hører. For kvinner med slør blir nettopp sett på som noe fremmed, noe
som ikke passer inn i kulturen, for her er jo kvinnene så «frigjorte».

Vil det si at muslimske kvinner som bærer slør ikke er frigjorte? For
det kan virke slik, ut i fra et vestlig synspunkt. Ser man på det fra den
muslimske kvinnens synspunkt, vil det virke motsatt. Selv om det med
tiden kommer til syne flere kvinner som bruker slør i Oslos gater,
virker det ikke som om holdningene til dette har endret seg noe særlig.
Fra samfunnets side forventes det at jentene skal gjøre opprør og for-

lange frigjøring fra det som blir sett på som den største undertrykkelse, – sløret.
En muslimsk kvinne blir ikke mer frigjort ved å kaste sløret.Man kan ikke tro det er

løsningen på alle hennes problemer.Å befri seg fra undertrykkelse i et mannsdominert
samfunn og det tradisjonelle kvinnebildet er en allmenn kamp for kvinner over hele
verden.Lik rett til høyere utdannelse og selvbestemmelseer en kamp som også kan føres
med sløret på.Dessuten, en kvinne trenger ikke være muslim for å være undertrykt.

Det er viktig at sløret ikke blir beskyldt for alt fra undertrykkelse til fundamenta-
lisme, men at muslimske kvinner er bevisst på sine rettigheter både i islam og i det
samfunnet de lever i. Det er bare da de kan oppnå noe. Kvinner som bærer slør av
egen fri vilje må se det som sin oppgave å opplyse samfunnet om at å gå med slør ikke
er noen form for straff, men at det gir rom for like mange muligheter som kvinner
som ikke bærer slør har.Alle er enige om at kvinnene skal ha like rettigheter som
menn, da bør også alle være enige om at kvinner som går med slør ikke nødvendigvis
er undertrykte, men like frigjorte som andre, i den grad andre kvinner er frigjorte.

MiRA-Magasinet nr. 2, 1997
Flerkulturell retorikk – backlash for minoritetsungdom
Av Fakhra Salimi

Foreldrenes rolle som autoriteter er til en viss grad blitt tatt over av eksperter, journalis-
ter og forskere,myndigheter og media, og det er i dag disse som dikterer hva som er
viktig for minoritetsungdom,og som definerer begrepene frihet og ufrihet.Represen-



JUBILEUMSNUMMER 01-02|2004 241

tanter for disse gruppene har langt bedre tilgang på makt- og innflytelsesposisjoner enn
minoritetsforeldre/minoriteter, som havner langt nede på stigen i maktens hierarki.

Det er svært mange aktører på banen, som alle er svært raske til å fremme sine
synspunkter og oppfatning av ungdommens virkelighet. Slik fratas ungdommen
muligheten til selv å forhandle om meninger om frihet og valg av eget livsløp.

I 80-årene var det historier om mishandlede kvinner som var i senter for medias
oppmerksomhet i forhold som hadde med innvandring og minoriteters tilstedeværelse
i Norge å gjøre, og gjennom disse mishandlede kvinnene ble det et sterkt fokus på
kulturforskjeller og -konflikter. I 90-årene hører man sjelden om mishandlede
kvinner. Etter hvert som det ble bevist at slik mishandling var et faktum, skiftet fokus
over mot lovverkets rolle i legitimeringen og opprettholdelsen av vold mot minori-
tetskvinner. Dermed gikk luften ut av mishandlingsballongen, og dette temaet figurer-
te i langt mindre grad i media. I dag står imidlertid en generasjon unge med minori-
tetsbakgrunn på terskelen til voksenverdenen, og en diskusjon har blomstret opp
rundt temaet arrangert ekteskap – vi får en ny fokusering på kulturproblematikken.
Noe er imidlertid annerledes. Ungdommen har selv begynt å fokusere på det norske
samfunnet hvor de er vokst opp, og stiller spørsmål om hvilke muligheter de har i
dette samfunnet. Følges deres kritikk opp i samfunnet?

I den kulturorienterte politikk som føres synes det lett å skyve bort ansvar og foku-
sere på det som ligger utenfor vårt innflytelsesområde, og som Norge ikke har noen
myndighet over – vi ser en tendens til å legge skylden på kulturer og tradisjoner, iste-
denfor å begynne å se på minoriteters plass i det norske samfunnet, og deres rolle i sam-
funnet og i samfunnets utvikling. Ironisk nok er det mange flere kvinner enn menn på
banen når det gjelder en slik fokusering.Det ser nesten ut som om kvinner har glemt
de mekanismer i samfunnsstrukturelle forhold som undertrykte dem i sin tid.De har
tatt parti for et system som undertrykker minoriteter, igjennom å gjøre vold mot
kvinner og kvinnerettighetsspørsmål til kultursaker, og ikke til politiske spørsmål som
angår alle grupper i Norge.Med en slik tankegang overlates kvinneundertrykking til
den enkeltes individuelle vurdering og blir ikke tatt kollektivt ansvar for.

Vi kan sammenligne mediedekningen de siste seks måneder av saker om arrangert
ekteskap, og saker hvor kvinner er blitt truet med utvisning fra landet etter skilsmisse
pga mishandling i ekteskapet, og finner at mengden dekning av disse konkrete typer
saker overhodet ikke står i forhold til deres respektive omfang. Kvinner som mishand-
les i ekteskapet, oppsøker krisesenter og trues med utvisning mottar lite oppmerksom-
het i pressen i disse dager.Ve den som lar seg lure til å tro at slike saker ikke lenger
forekommer. For det gjør de.

MiRA-Senteret jobber konstant mot vold mot kvinner, i familien så vel som ute i
samfunnet.Vi har satt søkelyset på dette fenomenet, både i forhold til nordmenn, og i
innvandrerorganisasjonene, og spesielt i organisasjoner som er sterkt mannsdominerte.
Disse er ofte flinke til å ta til orde mot undertrykking og rasisme i samfunnet, mens de
tier når tema er undertrykking og vold mot kvinner innenfor familien. Dette kan ikke
aksepteres. Minoritetskvinner kan ikke akseptere at det skal settes opp et skille mellom
kamp mot rasisme og kamp mot vold mot kvinner, og at man kan velge den ene eller
den andre. Kampen mot rasisme er ikke reell dersom man godtar andre former for
undertrykking, og en bekjemper av rasismen kan ikke ha troverdighet dersom han
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selv innenfor husets fire vegger utøver vold. Slikt lederskap kan ikke aksepteres av
minoriteter – derfor søker MiRA Senteret å rette søkelyset på denne problemstilling-
en, og oppfordrer opinionsledere innenfor innvandrermiljøene til å ta kvinneunder-
trykking på alvor, også i offentlig sammenheng.

På den annen side må man også opprettholde fokus på den strukturelle vold som
samfunnet utøver mot mishandlede kvinner, for eksempel gjennom treårsregelen.
Med innsettingen av en ny regjering vil vi gjenoppta denne diskusjonen, og håper at
regjeringen vil se på nye dokumenter som er framlagt i forhold til dette, som kan
muliggjøre en endring av regelverket i mishandlede kvinners favør. Så lenge ikke de
strukturelle forhold legges til rette for det, så vil heller ikke minoritetskvinners mulig-
heter til å utvikle seg og utvide rammene for sin deltagelse i samfunnet forbedres, og
de vil forbli en marginalisert samfunnsgruppe.

Den økning vi har sett i antallet tvangsekteskapssaker, reflekterer at vi nå har en
generasjon ungdommer med minoritetsbakgrunn som er i den alderen hvor de søker
partnere, eller hvor foreldrene har begynt å tenke på ekteskapsproblematikken.Vi er
gjennom media blitt presentert for saker hvor jenter har forsøkt å begå selvmord –
dette er en meget alvorlig utvikling, som ikke kan overlates til kulturelle tolkninger.
Om arrangerte ekteskap er et kulturfenomen, så er det et fenomen som utspiller seg i
en kultur i endring, og det er mulig å skjerpe den endringsprosess som pågår, slik at
man unngår at unge jenter tar sitt eget liv.Vi har oppsøkt en del institusjoner i andre
land hvor det er flere generasjoner av minoriteter, for å se hvordan de har prøvd å løse
disse problemene. Det finnes naturligvis ingen fasitsvar, og det kreves innsats og initia-
tiv for å komme opp med kreative løsninger som kan fungere. Flere steder i England
har de for eksempel Ungbo for barnevernsbarn, med egne boliger for minoritetsung-
dom. De har også egne krisesentre, slik at en kvinne som kommer i en krisesituasjon
kan henvende seg til en institusjon hvor hun treffer andre med samme bakgrunn som
har problemer, og få forståelse for at det finnes andre i samme situasjon, selv om de
fleste engelske ungdommer ikke opplever de problemene hun møter. Dette gir styrke,
i første omgang til å hjelpe seg selv, og siden til å arbeide kollektivt for å hjelpe andre
som kan komme i den samme situasjonen. Man har også benyttet seg av ambassader
og politistasjoner for å spre informasjon.

MiRA-Senteret legger stor vekt på forebyggende arbeid og ser skolen som den
viktigste institusjonen når det gjelder forebyggende arbeid både mot tvangsekteskap
og vold. Det er vanskelig for skolene å ta disse temaene direkte opp med barna, men
skolen kan allikevel være pådriver i disse spørsmålene blant foreldre, gjennom for-
eldremøter, familiebesøk og annen informasjonsvirksomhet. Det er svært viktig å
engasjere foreldrene selv, og oppfordre til å ta opp disse temaene.Arbeidet må legges
opp slik at det ikke oppfattes som en moralsk pekefinger mot minoritetsforeldre, men
stimulerer til en faglig debatt om kvinners stilling i det norske samfunnet. Det er vik-
tig at man ikke skaper en situasjon hvor «frigjorte» norske kvinner sitter og belærer
innvandrerfamilier om hvordan de skal oppdra sine barn, men søker å igangsette en
praktisk, prinsipiell diskusjon – om hva kvinnens stilling i samfunnet har vært, hva den
er nå, og hva det ønskes at den skal være i fremtiden.

På slike informasjonsmøter bør man engasjere innvandrerkvinneorganisasjoner,
som for eksempel MiRA Senteret, som har erfaring med likestillingsarbeid på tvers av
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nasjonalitetsgrenser. Samtidig bør man på disse møtene informere om likestillings-
loven, og andre lovverk som vedtas og iverksettes, slik at familier lettere kan holde seg
orientert om endringer som skjer i det norske samfunnet.

Skolene er svært lite kvinnepolitiske, og synes dessverre å være mer
opptatt av å styrke kristendomsundervisningen enn å sørge for en
rettferdig og representativ religionsundervisning som er i tråd med
elevenes behov og som reflekterer samfunnet slik det faktisk ser ut.
Det finnes ikke noe likestillingsfag i den norske skolen – kanskje
det kunne være en idé å innføre et slikt fag, som øker kunnska-
pen om likestilling mellom kjønnene, raser og klasser, og som
setter disse meget viktige tema i perspektiv.

Hver tids mennesker finner sine egne løsninger, og med
tiden vil også dagens ungdommer gjøre det. Det viktigste for samfunnet i dag er å til-
rettelegge for at minoritetsungdom får anledning til å stille kritiske spørsmål om den
rolle de er tildelt i samfunnet og de muligheter som tilbys dem, og at de blir hørt og
tatt hensyn til i den videre utformingen av samfunnet. De må gis muligheten til å søke
på flere plan etter løsninger som kan gi dem håp og visjoner til å bygge en verdig
hverdag på.

MiRA Magasinet nr. 1, 1998
Jeg vil bare ditt vel, min kjæreste datter
Av Fakhra Salimi 

Tradisjonen med arrangerte ekteskap 
Arrangerte ekteskap forekommer i nesten alle samfunn. Måten det arrangeres på har
imidlertid endret seg gjennom historien, i forhold til samfunnsutviklingen i de for-
skjellige deler av verden. Historisk sett har inngåelse av ekteskap vært nært knyttet til
familienes sosiale og økonomiske status. Det at kvinner har vært mer utsatt for å bli
presset inn i uønskede ekteskap enn menn, sier mye om hvilken stilling kvinner har
hatt i samfunnet opp igjennom tidene.

Amalie Skram skildret i sin roman «Forrådt» norske kvinners stilling i det norske
samfunnet på 1800-tallet, gjennom historien om den 17 år gamle Ory som giftes bort
til en 30 år gammel kaptein. Ory anklager sin mor for dette; «at du , min egen mor,
kunne være sånn mot meg» – moren svarer: «Jeg vil bare ditt vel, min kjæreste datter.
Ene og alene ditt vel. Og derfor er det min plikt å si dig, at fra nu av har din mann
ubetinget rett og makt over dig. Du må være føielig og lydig som et lam, ellers blir
han dårlig tjent med sin søte lille kone» (s. 14).

Det har skjedd store økonomiske og sosiale endringer i det norske samfunnet i
løpet av de siste 30 – 40 årene. Med økt økonomisk velstand og industrialisering har
samfunns- og familiestrukturene endret seg radikalt. Dette har også bidratt til at tradi-
sjonelle kjønnsrollemønstre har endret karakter. Gjennom aktiv politisk innsats har
norske kvinner i det minste tilsynelatende oppnådd å få like rettigheter på de fleste
områder i samfunnet, blant annet retten til å bestemme over egen seksualitet. Det er
allikevel fortsatt mye underliggende press på ungdom for å velge sosialt likestillede
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partnere, og opprettholde de sosiale klasseskiller. Foreldre av høyere økonomisk klasse
arrangerer forsatt selskaper og ball for at deres barn kan treffe passende partnere.

Kulturelt mangfold i Norge 
Innvandring til Norge, særlig fra ikke-vestlige land, har beriket landet, ikke bare øko-
nomisk, men også kulturelt. I dag finner vi bare i Oslo flere hundre språkgrupper, og
mange mennesker organiserer sine familieliv etter andre prinsipper enn kjerne-
familien. Mange familier med minoritetsbakgrunn organiserer sine familieenheter på
en måte som tillegger kollektivet større viktighet enn individet. Blant pakistanere og
indere er for eksempel storfamilien den vanligste leveformen. Slektninger foretrekker
ofte å bo i nærheten av hverandre. De stiller opp og bistår hverandre både økonomisk
og sosialt, og tar stort ansvar for hverandre. Disse familiemønstrene har ofte fungert
som et lite velferdssamfunn innenfor storsamfunnet, et system for å ta vare på de
gamle, syke, svake og arbeidsledige.

Forskjeller i maktfordeling og kjønnsroller innenfor en slik familieorganisering er
ofte mer aksentuert enn innenfor kjernefamilien. Det er ofte blant disse grupper at
arrangert ekteskap er en vanlig måte å stifte familie på.

Mange vil hevde at man ikke trenger en slik organisering av familien i Norge, hvor
staten ivaretar individets sikkerhet i forhold til de basiske økonomiske behov. Derfor
bør vi ideelt sett kunne frigjøre oss fra tradisjonelle familiestrukturer og bygge mer
likeverdige relasjoner. Forandringer i familiestrukturer henger imidlertid nøye sam-
men med politiske, økonomiske og sosiale forhold i et land eller innenfor en kultur
– når disse er i endring vil også familiestrukturene endres. Dette er en stadig pågående
prosess, i Norge og i alle andre land.

En migrasjonsprosess er en slik endring. Menneskene eksponeres for store valgmu-
ligheter og utfordringer som krever at man samhandler på en annen måte enn det som
har vært tradisjonen. I et mangfoldig, dynamisk samfunn utvikler folk hele tiden nye
verdier og normer, og utvider de tradisjonelle rammer for organiseringen av det dag-
lige liv. Dette gjelder både for dem som migrerer og menneskene i landet hvor de
velger å bosette seg.

Norge er på denne måten blitt et flerkulturelt samfunn, hvor mangfoldige
minoriteter og det tradisjonelle norske samfunnet har påvirket og stadig påvirker
hverandre gjensidig. Endringer kan imidlertid møtes med stor skepsis og sterk mot-
stand hvis de som opplever dem føler sin identitet eller deler av den truet.

Forandringer i familiemønstre og tradisjoner rundt valg av ektefelle kan skape slik
frykt. Dette er et problem på begge sider, for eksempel er noen norske foreldre like
engstelige for at deres barn skal velge en muslimsk kjæreste som muslimske foreldre
for det motsatte.

Arrangerte ekteskap 
Det skilles ofte ikke mellom arrangert og tvang når det er snakk om ekteskap, på tross
av at disse ordene på ingen måte er synonyme.Arrangerte ekteskap dreier seg i prin-
sippet ikke om å påtvinge sitt avkom en ektefelle mot dets vilje. I «storfamilien», hvor
de fleste avgjørelser tas kollektivt, har inngåelsen av ekteskap stor betydning også
utover det at et menneske velger en partner for seg selv. Denne måten å organisere
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familien på forutsetter sterke bånd, som kan knyttes blant
annet gjennom inngåelse av ekteskap. Barna er oppdratt til å
anerkjenne arrangerte ekteskap. Dette kommer klart fram også
når en spør ungdommer selv. For eksempel sier indiske Annu at
«jeg kommer til å bli giftet bort, men jeg kan velge mellom for-
skjellige menn. Jeg kjenner ikke noen annen virkelighet, og er
oppdratt til dette. Jeg tror det finnes normale menn også blant de
som giftes bort» (MiRA 1/96). Det finnes imidlertid ingen bestemte
regler for hvordan et valg av fremtidig ektefelle skal foregå. Det er avhengig av hver
enkelt familie eller slekts egen sosiale og økonomiske posisjon, og hvordan de selv
definerer arrangert ekteskap. Det hender at foreldre, slektninger eller venner kan fore-
slå en eventuell partner til barna, eller barna selv finner en som de er glad i, og så
arrangerer foreldrene ekteskapet i henhold til tradisjonene.

Selv når det foreligger valgmuligheter i et arrangert ekteskap kan det forekomme
tvang i situasjoner hvor det utøves direkte eller indirekte press fra familien for at bar-
net skal velge en bestemt ektefelle. Denne tradisjonen er derfor blitt angrepet fra flere
hold. Ungdommer, særlig jenter, som utsettes for slik tvang har stått fram og fordømt
arrangerte ekteskap. I Norge har man nylig fått en lov som forbyr tvangsekteskap.

Hvis en ser nærmere på utvikling av familieforhold, ser man klart at «storfamilien»
som samlivsform er i forandring i de landene hvor dette praktiseres, og også blant inn-
vandrere fra disse landene i Norge. Når ungdommer, særlig jenter, får muligheten til å
ta høyere utdannelse og oppnår økonomisk uavhengighet, foretrekker de ofte å orga-
nisere sine liv på selvstendig grunnlag. Dette kan virke truende på noen foreldre som
ønsker å se barna sine opprettholde og videreføre det tradisjonelle livsmønsteret, selv
om dette er i konflikt med barnas egne ønsker og vilje og ikke lenger bidrar til deres
utvikling. Når foreldrene utøver sin autoritet som en absolutt rett, skaper det store
problemer for barnas selvutvikling. I Norge blir slike opplevelser enda skarpere på
grunn av majoritet-minoritetsproblematikken.

Kulturelt puslespill 
«Det er forresten en kontrast mellom indere i Norge og indere i India.De som er i
Norge har forandret seg lite på de 20 årene de har vært her,men i India har det skjedd
en rask utvikling.Der viser foreldrene mye mer forståelse for jentenes frihet enn her i
Norge», sier 19 år gamle Annu (MiRA 1/96).Dette synspunktet deles av flere ungdom-
mer som besøker sine foreldres hjemland ofte og har jevnlig kontakt med sine kusiner
og fettere, spesielt i de store byene.Erfaringer viser at mens ungdommers opprør i India
eller Pakistan defineres som et spørsmål om flere rettigheter og naturlige forandringer i
kjønnsroller og familiemønstre, blir minoritetsungdom i Norge sine krav om større fri-
het,ofte tolket som lengsel etter å bli mer norsk,og som avstandtagen fra foreldrenes
kulturelle identitet og tradisjoner.Men deres kamp for frihet er ikke rettet mot det å
bryte ut av familien, eller ta avstand til de deler av deres identitet som er knyttet til
familietradisjoner og foreldrenes kultur.Kravet om endringer i tradisjoner som har vært
praktisert innenfor foreldrenes kultur, er en reaksjon på en praksis som ikke lenger opp-
leves som relevant eller riktig.Det er et krav om større rom og mer frihet, om en
utvidelse snarere enn en avvisning av deres identitet som minoritetsungdom.
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I Norge isoleres debatten om tvangsekteskap fra likestillingsdebatten, og det som
egentlig er rettighetsspørsmål blir definert som spørsmål om kulturpraksis fra for-
eldrenes hjemland. Dette forsterker konflikten mellom foreldregenerasjonen og de
unge, og skaper samtidig konflikt mellom foreldregenerasjonen og det norske storsam-
funnet, som fordømmer praksisen på et kulturelt grunnlag. I tillegg oppstår det kon-
flikt mellom minoritetsungdom og det norske storsamfunnet, gjennom at minoritets-
ungdoms opprør framstilles og oppfattes som en avstandtagen fra foreldregenerasjonen
og deres kulturarv. Mange ungdommer føler seg misforstått, de opplever at debatten
ikke føres på deres premisser, til tross for at det er dem debatten dreier seg om.

I kjølvannet av denne konfliktfylte og betente situasjonen aktiviseres mange kon-
servative krefter, som ønsker å bevare kvinneundertrykkende tradisjoner som en del av
den såkalte «kulturidentitet». En del politiske krefter i det norske samfunnet har støttet
denne gruppen for ikke å bli betraktet som diskriminerende overfor minoritets-
kulturer. Dette går i siste instans ut over minoritetsungdom, og særlig jenter, som
gjøres til offer for «flerkulturell forståelse».

For å få perspektiv i debatten må den ses i forhold til minoritetsungdommers –
igjen, særlig jentenes – rettigheter i Norge. Det må legges vekt på deres utviklings-
muligheter og legges til rette for at de kan hevde seg på lik linje med annen ungdom.
For å sikre at dette skjer, må en del tiltak iverksettes.

Unge jenter med minoritetsbakgrunn må profileres som positive ressurser i samfunnet
Både offentlig og privat sektor bør jobbe aktivt for å rekruttere unge jenter med
minoritetsbakgrunn. Å ta i bruk de omfattende ressurser som finnes i denne gruppen
vil være til gagn for samfunnet. Jentene vil selv kunne bidra med å gi innsikt i og for-
ståelse for det som defineres som deres problemer. Innflytelse i samfunnet vil styrke
jentenes bevissthet om sin situasjon og sine muligheter til å ta ansvar for eget liv. Fore-
byggende arbeid i forhold til tvangsekteskap bør foregå i barnevernet, i skolen og på
krisesentrene. Innen barnevernet kan man, etter modell fra andre land hvor arbeidet
for minoritetskvinner har kommet lenger, for eksempel opprette egne boliger for
minoritetsungdom med vanskeligheter. Dette kan være med på å dempe ensomhets-
følelsen hos unge mennesker i krise, og avverge alvorlige depresjoner. I møtet med
hjelpeapparatet føler mange at de ikke blir forstått – de vil kunne ha godt av å bo
sammen med andre i en lignende situasjon.

Skolen er den viktigste institusjonen for forebyggelse, og skolene bør være initia-
tivtakere overfor målgruppen, som er unge minoritetsjenter og deres familier. Dette
kan realiseres gjennom bevisstgjøringskurs, foreldremøter, familiebesøk og andre tiltak.

Det må opprettes fristeder for minoritetskvinner, med spesiell vekt på unge jenter
med minoritetsbakgrunn.

Dette skal være base for det stadig voksende nettverket av unge minoritetsjenter, og en mulighet
for jentene til å opparbeide personlige sosiale nettverk
Et sted hvor unge jenter kan ta opp problemstillinger og utfordringer i et trygt miljø,
hvor fellesskap og samhold er viktige faktorer. Unge jenter i en krisesituasjon har
behov for støtte og oppfølging. Et slikt fristed – som etter MiRAs mening bør drives i
forbindelse med et aktivitetshus – vil avhjelpe på det stadig økende behovet for hjelp i
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tilfeller av tvangsekteskap. Her vil man kunne samle den nødvendige kompetansen i
forhold til jenter med flerkulturell bakgrunn, og tilby jentene et sted de kan henvende
seg, og hvor de kan treffe andre i samme situasjon. Forbindelsen med aktivitetshuset
vil fungere som navlestreng til en funksjonell og aktiv hverdag, og gi mulighet for
kriserammede jenter under trygge, men dynamiske forhold å arbeide mot en aktiv
deltagelse i samfunnet.

Realiseringen av disse tiltakene vil være et viktig signal til minoritetsjenter om at
deres situasjon blir tatt alvorlig av storsamfunnet. Det er imidlertid viktig at man
parallelt støtter opp om minoritetskvinners egne initiativ, og gir mulighet til at inn-
vandrerkvinners egne prosjekter kan realiseres.Anerkjennelse og synliggjøring av egen
innsats, eget initiativ og ikke minst evnen til å finne løsninger på egne problemer, er av
stor betydning for de mange minoritetskvinnene som vier sin tid og energi til
prosessen med å skape seg et større rom for livsutfoldelse.

MiRA-Magasinet nr. 2, 1998
Et modig prosjekt: Kvinner mot strømmen
Av Turid Heiberg

Utrettelig, utålmodig, ubøyelig og modig er karakteristikker av MiRA-Senterets
arbeid. Senteret har ikke latt seg påvirke av negative forventninger og krav til innvan-
drer- og flyktningkvinner, men har arbeidet aktivt for en større variasjon i samfunnet,
likestilling og muligheter.

MiRA-Senteret er ti år i år, men senteret har gjennom sin forløper, Foreign
Women’s Group, eksistert siden 1978. Når senteret har minnet om denne gruppens
tilstedeværelse og menneskerettigheter, har kvinnene møtt motstand og mistro fra
myndigheter, interessepolitiske grupperinger og fra norske kvinner. Heldigvis har man
også kunnet se en motsatt tendens de senere år ved at flere har blitt oppmerksom på
hvordan gruppens rettigheter neglisjeres, og også på kvinnenes særegne egenskaper og
innspill til verdi- og samfunnsdebatten.

Selv har jeg vært med omtrent siden begynnelsen og har vokst opp sammen med
kvinner med forskjellige bakgrunnsvilkår. Samarbeidet har avlet tillit, men som i alle
forhold har bestanddelene også bestått av debatt, positive og negative tilbakemeldinger
og videreutvikling.Vi har delt hverandres hverdag ved å møte utfordringene sammen,
selv om konfliktene har rammet forskjellig ut fra tilhørighet til majoritets- eller mino-
ritetsgruppen. På individplan er det store muligheter for et berikende, utvidende og
engasjerende samspill, men samfunnet setter mange hindringer i veien for slike samliv
gjennom marginaliseringen av minoritetskvinner og den overordnede rollen som gis
majoritetsbefolkningen.

Avvisning 
MiRA-Senteret har helt fra slutten av 70-tallet arbeidet for en selvstendig status for
innvandrer- og flyktningkvinner, for rettigheter til arbeid,barnepass, bolig, familiegjen-
forening, for rettigheter til pensjonistene og større muligheter for unge jenter.Kvinnene
har også krevd deltakelse og synlighet på egne premisser i samfunnet, partier og grupper.
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Kravet om disse selvfølgelige rettighetene innebærer imidlertid et brudd i samfun-
nets tilvante tankegang om tildekkede, passive innvandrerkvinner, et brudd i forhold til
den mannlige sjåvinismen i interessepolitiske grupper, et brudd mot samfunnets og
nasjonalforeningenes forventninger om etnisk separatisme og kontroll, og et brudd
mot innfødte kvinners tro på sin rolle som oppdragere og ledere av feminist- og
rettighetskampen.

Alt dette er erfaringer som også er gjort av minoritetskvinner i andre land i Europa
og USA, men som likevel er like sjokkerende og overraskende hver gang en blir min-
net om dem. Jeg har sett eller blitt vist hvor hard denne avvisningen er, og også hvor

kompromissløs en del av dens praktiske konsekvenser kan
være. Utvisning fra landet, trakassering, utelukkelse fra

sosiale fora, benektelsen av personlige og faglige
evner og stigmatisering er noen av effektene.

Som en part med norsk opprinnelse har jeg
også blitt møtt med spesielle holdninger som
har vekslet fra automatisk å bli tildelt rollen
som talsperson og ekspert uten å være beret-

tiget til det, dyttet til side av andre som vil «ha« innvandrer-
kvinnene som egne objekter, til latterliggjøring og mistenkeliggjøring av

intensiteten i vennskapene og arbeidet. Det er som om min tilstedeværelse i det
samme rommet som minoritetsgruppen gjør at noe slår krøll på seg for majoritets-
samfunnets grep om de eksotiske objektene og virker irriterende på de som er
sympatiske til det flerkulturelle. Innordning har vært kravet.

Men også på dette området har holdningene dempet seg. Stadig flere innvandrere
har blitt synlige gjennom posisjoner i samfunnet, en lang interessekamp og en ny
generasjon som vokser opp flerkulturelt, har ført til mer samkvem og en mer allsidig
debatt. Likevel fører polariseringen i samfunnet mellom de som er positive til
endringer og det flerkulturelle og de som er mot alt ukjent, til at innvandrere fortsatt
blir kasteball i den offentlige debatt og virkelighet.

Etnisk kontroll
Det er selvfølgelig mange refleksjoner jeg har gjort meg i løpet av de tyve årene jeg
har vært med i MiRA-Senterets arbeid, ved å være del av et blandet miljø og generelt
i mitt eget arbeid med rettighetsspørsmål. En av disse er erkjennelsen av det norske
samfunnets grunnlag i etnisitet og den derav følgende etablering av et majoritets- og
et minoritetssamfunn. Uten et slikt fast etnisk utgangspunkt kunne en godt ha tenkt
seg nye borgere som gled inn i samfunnet uten større vanskeligheter enn det som
følger av å skifte bopel og å tilegne seg nye koder for kontakt og tilpasning. En kunne
videre ha tenkt seg at de som ble født i Norge, ville bli sett på og betraktet som en
hvilken som helst annen ungdom som vokser opp i landet.

Norske utvandrere arbeidet seg til dels slik inn i det amerikanske samfunnet.
Mange av dem er stolte av sin norske bakgrunn, de oppfatter seg som norsk-
amerikanere og har beholdt norske tradisjoner og ritualer. Det amerikanske samfunnet
er skapt ut av de ulike innvandrergruppenes bidrag, og deres forskjelligartede kultur-
elle opprinnelse er en vesentlig faktor bak samfunnets kreativitet og vekst. USA har
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også inntil nylig oppmuntret til en hurtig integrasjon gjennom en svært liberal stats-
borgerlovgivning. Men det amerikanske samfunnet er også fundamentert på ned-
slaktingen av de opprinnelige innbyggerne, indianerne, på arbeidskraften til de svarte
slavene og senere på sin internasjonale politikk.

Nordmenn føler det som en selvfølge at de kan reise rundt i verden uten særlige
problemer og tar gjerne bopel i landene rundt Middelhavet og på Kanariøyene. Noen
steder er det opprettet egne lokalsamfunn bestående av nordmenn, som praktiserer
skikkene sine i sterk kontrast til resten av samfunnet. Som misjonærer reiste nordmenn
tidligere rundt for å påvirke til «sivilisert» atferd og nå er norske aktivt med i den glo-
bale økonomien og internasjonalt som utviklingsarbeidere og fredsmeklere. Norge er
kommet i den «heldige» posisjonen at de kan være med på å bestemme premissene for
samhandling. Slik sett er Norge med i et større selskap som nyter godt av den sterke
vestlige maktposisjonen internasjonalt.

Innvandrere som kommer til Norge må derfor ikke bare forholde seg til en ny
etablering, men de blir også personlig konfrontert med den etnisitet og de verdier som
utgjør maktbasen til vestens hegemoni. Dette hegemoniet ble til historisk gjennom
vestens økonomiske og politiske ekspansjon til resten av verden, og ble befestet
gjennom nasjonalismen. Nasjonalismen tilhører et tenkesett som vokste fram med
industrialiseringen av Europa for 200 år siden. Det gamle jordbrukssamfunnets felles-
skap måtte vike for det moderne samfunnet, som kjennetegnes av borgernes anony-
mitet i massesamfunnet. Etnisitet og kultur var det som skulle binde menneskene
sammen i et nytt fellesskap, og det nasjonalistiske prinsipp innebærer i sin ytterste
konsekvens at det konstrueres en likhet mellom politiske og kulturelle grenser.
Nasjonalismen som ideologi innebar kulturell ensretting og uniformering og en
avgrensning mot «de andre». Som praktisk politikk innebar den en frigjøring fra
eneveldet og dets underordning av borgerne, men la samtidig grunnlaget for ute-
stengning på grunnlag av opprinnelse, kultur og etnisitet.

Nasjonalismen innebærer en selektiv historietenkning. Jeg husker fortellinger om
stamfedrenes norskhet og bedrifter fra barndommens læring.Det ble fortalt om kjente
politikere, forretningsmenn, kunstnere og andre som hadde brakt ære til mitt etternavn.
De i familien som ble nazister, forbrytere eller på andre måter brakte skam over familie-
navnet ble fortiet.De hørte rett og slett ikke med i det gode selskap og ble dermed
fortrengt. Slektshistorien var på lignende måte bygget opp etter de mest fordelaktige
mannlige leddene, og ignorerte betydningen av kvinnene og inngifte fra utlandet.

Beretninger om nordmenns eventyrferder, store innsatser og edle mot stimulerte
fantasien og følelsene. «Er det ikke utrolig at et så lite folkeferd kan utrette så mye?»,
spurte læreren. «Det er noe veldig spesielt med nordmenn», fortsatte han,og tilføyde
dermed egenskapene mot og patriotisme til god, som typisk for det å være norsk.Lære-
rens stemme ble mismodig når han snakket om folk og land i sør. «Det er ikke lett å få
disse landene på rett kjøl igjen,og å hjelpe folk med så store problemer»,hevdet han.

Makt og politikk
Etter avblåsingen av øst-vest konflikten, er islam og krav fra den tredje verden om
økonomisk og politisk likeverd, blitt den nye fienden for vesten. «Problemskaperne» i
europeisk sammenheng er ikke lenger bare sigøynere, tatere og jøder.Nå er det «inn-
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vandrene» – de fremmede -, som først og fremst defineres som et sikkerhetspolitisk
problem for Europa.Disse defineres som kulturelt så annerledes fra europeerne at det er
vanskelig å integrere dem i samfunnet.Bildet av horder av mennesker på vei mot Euro-
pa, hvis motiv er å berike seg på andres velferd og dermed undergrave systemet, gjengis
i politikken, i statsapparatet, forskningen,media, litteraturen og i vandrehistoriene.

Mens nasjonalismen framhever det kulturelle og etniske fellesskapet, bidro rasistisk
og rasehygienisk tankegods til å understreke ulikhetene til de som ble definert som
vanskelig assimilerbare i det norske fellesskapet. Etter sammenbruddet av den euro-
peiske kolonialismen og etter fordømmelsen av nazismen og fascismen, kan det ikke
lenger argumenteres for raseteoriene. Men etnisisme har blitt legitimt, personer og
partier kan åpent fremme en norsk etnisk identitet og argumentere for en mer for-
delaktig posisjon på dette grunnlaget uten å bli offentlig uthengt. Siden forskjells-
behandling på grunnlag av hudfarge og opprinnelse fortsatt skjer, er det viktig å vise
hvordan diskusjonene om etnisitet ofte kamuflerer rasismen i Norge.

Like viktig er det å ta opp de spesifikke måtene forskjellsbehandlingen slår ut på i
forhold til kjønn. Den rasistiske kjønnsundertrykkingen oppsto historisk ved de
økonomiske og sosiale endringene slaveeierne og kolonistene foretok, som førte til at
kvinner ble skjøvet ut og mistet en rekke av sine økonomiske, juridiske og sosiale
rettigheter. Etter den 2. verdenskrig fikk kvinner hvis menn hadde reist ut for å
arbeide, ansvaret for å ta vare på familien i hjemlandet, og senere som familie-
immigranter får de bare arbeid i noen kvinneyrker, de mangler flere juridiske
rettigheter og de hindres i å delta sosialt i samfunnet.

Med disse fakta på bordet, forbauser det meg like mye når kulturell egenart eller
språkforskjeller med den største selvfølgelighet gis som forklaring på innvandrer-
kvinners situasjon i samfunnet. Ofte når innvandrerkvinners problemer med innvan-
dringsregelverket eller på bolig- eller arbeidsmarkedet tas opp, kan en være nesten
sikker på at det kommer en rekke innlegg om de «rare» kulturformene. Sjelden ser
man en analyse av det norske samfunnets oppbygning, økonomi og kultur som en
mulig forklaring på fordelingen av godene i samfunnet.

Er dialog mulig?
Folk med opprinnelse i sør, nord, vest og øst kan møtes i et godt og sterkt miljø, når
de fristiller seg fra sin tidligere kulturelle og etniske innprenting. For den enkelte er
det en vanskelig prosess å løsrive seg fra tradisjonelle forestillinger om tilhørighet og
fellesskap, men belønningen er at man ikke lenger behøver å være bundet til en
begrenset definisjon av seg selv i forhold til etniske termer. Samtidig kan denne
prosessen føre til at man «ser» omgivelsene for det de er og dermed åpner for mulig-
heten til nye relasjoner og levemåter.

En slik frigjøring betyr selvfølgelig ikke at man kaster barnet ut med badevannet.
Kulturelle utrykksformer gir variasjon og flere løsningsforslag til samfunnets utfor-
dringer, mange er kommet til etter hundre- og tusenvis av år med utprøvinger og
diskusjoner, og de gir den enkelte kontinuitet og gode følelser. Men etnisitet blir en
tvangstrøye når den blender utsynet og blir en rettesnor for hva som er godt og dårlig.
Og når samfunnet er dominert av en etnisk gruppe og denne gruppens autoritet til å
prege relasjonene og å skape gruppen «de andre», er det all grunn til å reagere.
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En del forskere, politikere, forfattere og journalister har valgt å fokusere på negative
ritualer og tradisjoner for innvandrerkvinner. De stiller med rette en hel rekke viktige
spørsmål om kvinners rettigheter og rettssikkerhet innen kvinnenes egne miljøer.
Men det er en sterk tendens til heller å lage sensasjonelle, moralsk fordømmende og
eksotiske beskrivelser av ritualene og skjebnen til enkeltkvinner, enn å se problematik-
ken i en helhet og å la bredden av kvinner det gjelder få snakke og komme med for-
slag til løsning. MiRA-Senteret har for eksempel i årevis arbeidet som konfliktmegler
innad i miljøer, og har gjentatte ganger søkt om økonomisk støtte til et ressurs- og
aktivitetshus blant annet for jenter og kvinner som kommer på tvers av sin familie
eller omgivelser. På dette punktet er det ikke kommet inn støtte fra kulturrefserne.

Objektgjøring er en avledet funksjon av etnisk makt og forskjellsbehandling. For-
utsetningen for å kunne bruke samfunnets maktmidler, moralisere og påtvinge andre
sine forestillinger og påbud, er å anonymisere den andres egenverdi. Enkeltindividene
stues sammen i en gruppe og blir lett til «våre» innvandrere, som alle vil hjelpe. Hva
med å starte med å gi minoriteten like muligheter i samfunnet og stille dem i samme
kø som de innfødte? Er ikke dette den beste hjelpen for personer fra minoritets-
gruppen, som vil ta fatt på oppgaven med å endre negative levebetingelser?

For MiRA-Senteret har livsviljen alltid vært sterkere enn forsøkene på å redusere
dets betydning. Som et fruktbart resultat er det vokst opp et stort nettverk av innvan-
drer- og flyktningkvinner i hele landet, som arbeider for integrering i majoritetssam-
funnet ved å ta opp behovet for endringer i egen situasjon. Norske kvinner har også
blitt koblet inn i senterets arbeide, og noen tar med seg senterets ideer videre.

Det går seint med å få anerkjennelse for innvandrerkvinners rettigheter og krav på
beskyttelse i samfunnet,men MiRA-Senteret har spredd sine ideer til mange miljøer
som arbeider videre med disse.Utfordringen til senteret framover slik jeg ser det, er å ta
vare på innspillene fra andre,og ha tid og rom for et mangfold av problemstillinger.Men
dette er også et ressursspørsmål.Utfordringen går derfor tilbake til majoritetssamfunnet.

MiRA-Magasinet nr. 2, 1998
Fra periferien til sentrum 
– bell hooks om kampen for synliggjøring av svarte kvinner 
Av Fakhra Salimi

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner inviterte bell hooks til Oslo i august til et
nettverkssemninar i anledning vårt tiårsjubileum. bell hooks er en av USAs mest innflytelsesrike og
omdiskuterte intellektuelle.Hun er professor i engelsk litteratur og kvinneforskning og underviser for
tiden ved City College i New York City, og har blant annet skrevet 16 bøker. bell hooks er en av de
mest kjente feministene i den svarte kvinnebevegelsen i USA og har lenge jobbet med kvinnespørs-
mål sett i perspektiv av rasisme.Hennes bok Ain’t I a Woman:Black Women and Feminism ble i
1992 utropt til en av de 20 viktigste kvinnebøkene de siste tyve årene av Publisher’s Weekly.

«Jeg forteller ofte historien om en gang jeg var sammen med to av mine mannlige
venner, en svart og en hvit. Min svarte venn og jeg er begge intellektuelle, og vi snak-
ket om det å være svart i Amerika.Vår hvite venn sa da til oss: «Dere er vel ikke svarte,
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dere er intellektuelle.» Denne vennen har vi kjent i mange år, og han har aldri vist
noen tydelige fordommer mot svarte mennesker.Vi er veldig glade i ham begge to, og
vi trodde han forsto spørsmålet om rase i USA. Plutselig oppdager vi altså at i hans
tanker er svarte og intellektuelle rake motsetninger, og at vi, ved å være intellektuelle,
fjerner oss fra rase og etnisitet.»

bell hooks setter med denne historien søkelyset på et av hatets og uvitenhetens
mest profilerte ansikter: rasisme. Ingen vil vel benekte betydningen av avskaffelsen av
slaveriet, eller apartheids fall, men til tross for gjennomgripende endringer i samfunnet
i løpet av de siste hundreår, lever fremdeles ideen om en rases overlegenhet i forhold
til andre videre i menneskesinnet, og gir seg utslag i segregering og diskriminering av
folk på bakgrunn av kulturtilhørighet, rase og etnisitet. bell hooks har i over tyve år
kjempet mot denne holdningen gjennom sine bøker, essay og foredrag om synlig-
gjøring og likestilling av svarte minoritetskvinner.

Den allestedsnærværende rasismen
I høst besøkte bell hooks Oslo.Da diskuterte vi blant annet rasismens kraft, og dens
innvirkning på samfunnet og dagliglivet for menneskene som utsettes for den.Rasisme
i samfunnsstukturen muliggjør en systematisk og ekstrem forskjellsbehandling når det
gjelder fordeling av makt og ressurser.Den gjør seg gjeldende overalt; i lovverket, i
maktapparatet, på arbeids- og boligmarkedet, i utdanningssystemet — og minoritets-
kvinner merker dens påvirkning.Rasisme er et maktverktøy, som en gruppe i samfun-
net bruker for å bevare eller øke sin innflytelse over en annen klasse eller gruppe av
mennesker.Rasismen gjennomsyrer samfunnet, og den skjelner ikke mellom mann
eller kvinne, ung eller gammel.Alle trues og rammes av rasisme,og det er derfor viktig
å inkludere en analyse av rasisme i analysen av utviklingen av samfunnet.

Rasisme er et likestillingsspørsmål!
MiRA-Senteret har gang på gang gjennom de siste ti årene påpekt hvordan kvinne-
bevegelsen ofte har fungert ideologisk og politisk som et stilltiende haleheng til de
dominerende kreftene i det norske samfunnet.Vi har hørt få protester mot institusjo-
nalisering av rasisme.Vi har sett at minoritetskvinners arbeid for likestilling har vært
lite anerkjent i det norske samfunnet. Den stereotype oppfatningen av minoritets-
kvinner som mer eller mindre analfabeter, kledd i slør, fattige, uten initiativ og innelåst
av sine menn, har vært utbredt i det norske samfunnet, og norske kvinneorganisasjo-
ner har ikke tatt til orde for en nyansering av dette bildet, ei heller tatt initiativ til en
dialog med minoritetskvinner. Når vi tar opp temaer som angår minoritetskvinner, er
den norske delen av kvinnebevegelsen markant fraværende. Når minoritetskvinner
diskuterer feminisme og rasisme, er etnisk norske kvinner nesten aldri tilstede, unntatt
når de er spesielt invitert som foredragsholdere eller paneldeltagere.

I bell hooks’ beskrivelser av situasjonen for minoritetskvinner i USA finnes mange
paralleller til vår egen.Den engasjerte kvinnen har ofte rettet fokus mot ekskludering-
en av rasismeperspektivet fra generell feministisk teori, og pekte på hvor viktig det er
for svarte kvinner at feminismen relateres til rasisme.For i hvite kvinners kamp for
likestilling har svarte kvinners situasjon gjennom årene blitt oversett, av hvite kvinner
og av resten av samfunnet.Hun sier at hvite kvinner ikke nødvendigvis prøver å unngå
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en dialog, «men de vil at den skal foregå hovedsaklig på
deres premisser.Når svarte kvinner velger sted og setter
dagsorden nekter mange av disse hvite kvinner å delta, de er
ikke synlige i disse fora i det hele tatt.De sier indirekte med
sine handlinger at hvis de selv ikke kan bestemme dialogen,
så har den ingen verdi for dem.Tragedien i dette er at disse
hvite kvinnene dermed sier at de ikke har noe å lære fra
svarte kvinner.» bell hooks påpeker at til tross for det retoris-
ke globale søsterskapet, så står hvite kvinner i en maktposisjon i forhold til svarte
kvinner. «Det vi ikke ser ofte nok er hvite kvinner som kritiserer disse forholdene, og
som også kritiserer sin egen posisjon innenfor det eksisterende hvite patriarkalske over-
klassesamfunnet, som sier at det er dette vi må endre for å vise virkelig solidaritet med
svarte kvinner, eller fattige kvinner, som kvinnebevegelsen heller ikke representerer.» 

Svarte kvinner i kryssild
For å oppnå likestilling for minoritetskvinner er det nødvendig å få til en aktiv dialog
mellom hvite og svarte kvinner. Det er viktig for MiRA-Senteret å fremheve at hvite,
norske kvinner alltid har deltatt i vårt arbeid for synliggjøring og likestilling av mino-
ritetskvinner. Problemet ligger hos de kvinnene som sitter i maktposisjoner i Norge i
dag, og som ikke ønsker å gå inn i en mer fruktbar dialog med minoritetskvinner. I
følge bell hooks er dette også et problem i USA: «De kvinnene som ønsker å bekjem-
pe rasisme, både individuelt og kollektivt, er de kvinnene som synes maktløse i for-
hold til majoritetssamfunnet. De hvite kvinnene som har makt innenfor den eksiste-
rende samfunnsstrukturen synes også å være de som er minst villige til å ta kritikk
basert på rasisme, eller å dele makten med svarte kvinner.»

bell hooks’ erfaring gjennom mange års forskning og kamp for synliggjøring av
svarte kvinner, er at den eneste delen av kvinnebevegelsen som får oppmerksomhet og
anerkjennelse i samfunnet er den delen som ledes av privilegerte hvite kvinner, og
dette gjelder uansett om vi snakker om Norge eller USA. Når privilegerte kvinners
status endres, endres til en viss grad også situasjonen for kvinner generelt, men dette,
påpeker hooks, betyr dessverre ikke at svarte kvinner oppnår likestilling. Ideelt sett
ville en global kvinnebevegelse gitt et stort antall kvinner likestilling, men når femi-
nisme, eller kvinnebevegelsen, i utgangspunktet blir formet innenfor den eksisterende
samfunnsstrukturen, vil svarte kvinner forbli undertrykket. «Den eksisterende struktu-
ren i samfunnet bygger på et rasedelt og klassedelt hierarki hvor svarte kvinner alltid
er nederst, bortsett fra den ene kvinnen som greier å komme seg oppover stigen.»

bell hooks bruker begrepet hvitt overklassepatriarkat om verdenssamfunnet, og
mener med dette et samfunn med hvit mannlig dominanse. I et slikt samfunn vil
svarte kvinner alltid være i bakgrunnen. Men kvinners situasjon og sosiale betingelser
er også bestemt av klasse- og raseforhold innen den eksisterende maktstrukturen, i til-
legg til kjønnsrelaterte maktforhold. Det er derfor ofte spesielt vanskelig for minori-
tetskvinner å bli sett, da de ikke bare kjemper for likestilling i forhold til hvite menn,
men også i forhold til svarte menn og hvite kvinner. Svarte kvinner må kjempe for
synliggjøring også i de overveiende svarte samfunnene, fordi disse også er patriar-
kalske, med den skjevhet i maktfordeling og representasjon dette innebærer.
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Representasjon vs. progresjon
«Jeg tror noe av problemet er at vi ikke kontrollerer vår egen representasjon. Se bare
på medias fremstilling av svarte mennesker, den er ofte veldig negativ. Hvis vi ikke
kontrollerer hvordan vi selv presenteres blir vi styrt av de som er i maktposisjoner, og i
disse kjønnsdiskriminerende og rasistiske samfunnene blir årsaken til svarte kvinners
usynlighet tillagt oss selv. Det hvite patriarkatet skylder på oss hvis vi som svarte
kvinner ikke er helt integrerte eller helt tilstede, i stedet for å se på det faktum at det
er noe helt fundamentalt galt med hva som skjer i samfunnet.»

Det er samtidig viktig å være oppmerksom på at de få svarte kvinnene som blir
synlige i viktige institusjoner, eller som har oppnådd maktposisjoner i det eksisterende
systemet, ikke nødvendigvis er representanteter for den type progressiv tenkning som
kan skape endringer. «Jeg tror vi er enige om at det er viktig for feminismens utvik-
ling at kvinner er representert i styrende organer, men hva skjer når de kvinnene som
greier å få innpass er like konservative eller pro-patriarkalske som menn? Dette er
faktisk ikke uvanlig, også når vi snakker om svarte kvinner eller menn. Dermed kan
økt representasjon eller synliggjøring av svarte kvinner kun være en del av en løsning,
men ikke den eneste strategien.» Hun påpeker at de få kvinnene eller svarte mennes-
kene som greier å synliggjøre seg i maktposisjoner, ikke nødvendigvis er de beste
representantene for kvinner, verken svarte eller hvite, da disse ofte ukritisk tilpasser seg
det eksisterende hvite overklassepatriarkatet vi har i dagens samfunn.

Å knytte interesseallianser
bell hooks understreker slik viktigheten av at en økt representasjon av svarte bidrar til å
bringe fram i lyset mennesker som har en progressiv holdning og som ønsker endring-
er i samfunnet. «Faktum er at vi tjener på solidariteten til hvite mennesker som har en
progressiv tankegang.Vi vet jo at verken de svarte i Norge eller de svarte i USA noen-
sinne kommer til å bli en majoritetsbefolkning, og derfor kan vi ikke bare satse på
representasjon av svarte for å sette vår situasjon på dagsorden.» Vi må bygge opp solida-
riteten med progressive hvite, særlig kvinnebevegelsen, og bygge allianser uavhengig av
opprinnelsesland og kulturer. bell hooks minner om at «det er viktig at vi er realistiske
på dette området, fordi hvis vi ikke streber etter solidaritet er vi dømt til å forbli i peri-
ferien.Vi må ha folk fra alle kulturer på den andre siden av døra, folk som vil slippe oss
inn når vi banker på. Jeg mener derfor det er særdeles viktig å være klar over at når vi
snakker om rettigheter, enten vi snakker om kvinner generelt eller svarte kvinner og
menn, da snakker vi alltid om politiske endringer som går motstrøms.»

Her i landet finnes det flere organisasjoner som jobber med for eksempel innvan-
drer- eller rasismespørsmål,men de arbeider ikke spesielt ut fra et kvinneperspektiv.
Det er derfor viktig at kvinneorganisasjonene drøfter progressiv representasjon i forbin-
delse med svarte kvinner.Det er ikke nok å tenke solidarisk, etniske norske kvinner må
diskutere, aktualisere og leve denne solidariteten.Det ville vært større muligheter for en
endring av politikken i Norge hvis det fantes progressive representasjoner av svarte
kvinner og menn på alle områder. «Hvis det var slik at man bare kunne ansette svarte
mennesker og de ville bli akkurat som resten, da ville ikke de hvite vært skeptiske eller
redde.Menn frykter at hvis det blir flere kvinner i maktposisjoner, vil kvinnene få inn-
flytelse, og hvite frykter at hvis det blir flere svarte i maktposisjoner, vil svarte få inn-
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flytelse i samfunnet.» bell hooks forklarer at «fordi det er så vanskelig for svarte å oppnå
å bli synliggjort må de som faktisk blir synlige i arbeidslivet og i media ha en progressiv
holdning for at vi skal kunne oppnå endringer i samfunnet.Vi kommer ikke videre hvis
de bare glir ubemerket inn i det eksisterende hvite patriarkatet.» 

Lissom-likhet
I Norge i dag kan man allikevel forledes til å tro at svarte faktisk er representert på alle
nivåer i samfunnet. Se bare på det populære uttrykket «Et flerkulturelt samfunn». Men
kultur er ikke begrenset til bare å omfatte de forskjellige former for kunst, eller visse
begrensede uttrykksformer som for eksempel mat, musikk og klesdrakt. Kultur favner
hele spekteret av menneskelige uttrykk og definerer hvordan livet skal organiseres og
leves. I media opplever vi det «flerkulturelle samfunnet» gjennom skandaleoppslag om
tvangsekteskap, gjengslagsmål og kriminelle handlinger begått av personer med inn-
vandrerbakgrunn. Dette mediaskapte bildet av innvandrere undergraver arbeidet for
likestilling, og må endres om vi ønsker å oppnå reeell likestilling. Minoritetskvinner
må synliggjøres. På områder som for eksempel utdanning og helse, må minoritetene
kreve sin rett til å være representert og sin rett til å delta i utformingen av premissene
for eget livsløp.

Å bli sett på lik linje med andre i samfunnet er essensielt for alle mennesker. Hvor-
dan man skal fremstå for å oppnå respekt og likestilling, er ofte vanskelig å avgjøre.
Spørsmålet om hvordan man kan forholde seg til sin egen identitet, er spesielt viktig
for mange svarte, særlig unge jenter og gutter som slites mellom to kulturer. De opp-
dager ofte gjennom segregering og rasisme at de ikke er likestilt med de hvite i sam-
funnet, og har ofte problemer med å identifisere seg fullt og helt med kulturen og
tradisjonen foreldregenerasjonen representerer. bell hooks poengterte kompleksiteten i
svart identitet på denne måten: «Her i Norge er ikke de svarte lenger bare innvan-
drere. Dere har også svarte som er norskfødte, og som er oppvokst her, og som har
norsk som morsmål. Det er på en måte den samme situasjonen som vi har i USA, der
har vi en innfødt afrikansk-amerikansk befolkning, og i tillegg har vi en økende inn-
vandrerbefolkning; afrikanere, folk fra den afrikanske befolkningen i Karibien, svarte
fra Sør-Amerika.Alle disse menneskene og tilstedeværelsen av alle disse identitetene
betyr at vi ikke kan ha en bestemt oppfatning av hva det er å være svart, vi må se
kompleksiteten som ligger i svart identitet.» 

Den enkeltes historie
Mens vi kjemper for å bli sett, for å bli hørt, mens vi kjemper for våre rettigheter, må
vi ikke glemme at vi underveis utvikler våre egne, personlige identiteter.Vår historie
blir skrevet underveis, og hva vi kjemper for og med er deler av den historien.
Identitet er et begrep i konstant bevegelse og utviklingen skjer gjennom oss selv, med
inspirasjon fra andre. På MiRA-Senterets nettverksseminar snakket bell hooks om
viktigheten av å se på seg selv der man er i øyeblikket og jobbe utifra det, i stedet for å
skape en erstatning basert på forventninger eller ønske. I arbeidet med egen identitet
må man ha noe å bygge på, være bevisst på sitt eget utgangspunkt.Alle har en grunn-
identitet som bygger på familien og slektens historie, og det er ofte denne historien
man må forme sitt liv utifra.
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MiRA Magasinet nr. 1, 1999
Kvinneundertrykkelse kan ikke legitimeres med religion
Av Fakhra Salimi

«Det finnes muslimske menn som hevder at i muslimske land kan ikke kvinner gis
fulle rettigheter – hvorfor er det slik? På hvilket grunnlag fremsetter de slike påstan-
der? På intet – de utnytter seg simpelthen av vår uvitenhet om fortiden, for argumen-
tene deres kan ikke overbevise noen med mer enn en elementær forståelse av islams
historie».

«Enhver mann som tror at en muslimsk kvinne som kjemper for sin egen verdighet
og rett til statsborgerskap nødvendigvis ekskluderer seg selv fra umma (folket) og er et
hjernevasket offer for vestlig propaganda, er en mann som har misforstått sin religiøse
arv og sin egen kulturelle identitet.Vi muslimske kvinner kan trå inn i den moderne
verden med stolthet, og vite at kravet om verdighet, demokrati og menneskerettig-
heter og full deltakelse i vårt lands sosiale og politiske liv ikke har sine røtter i
importerte verdier fra vesten, men er en integrert del av den muslimske tradisjon».
(Fatima Mernissi, 1987.)

Informasjon er frihet
Det er viktig at kvinner er grundig informert om de rettigheter de har innenfor
religionens rettssystem,og gjør aktivt bruk av dem.MiRA-Senteret har en omfattende
krisehjelp- og rådgivningstjeneste for innvandrer- og flyktningkvinner i Norge.Dette
er et av våre viktigste arbeidsområder, og i 1998 hjalp vi over 300 kvinner og unge
jenter med ulike spørsmål og problemer.Vi har de siste årene sett en stadig økning i
antall henvendelser om religionsrelaterte spørsmål.Kvinner som er gift islamsk må i til-
legg til det norske lovverket forholde seg til sharia (islamsk rett).Det er ekstremt viktig
for disse kvinnene at spesielt skilsmisse og barnefordeling foregår ikke bare i henhold til
norsk lov,men også i følge sharia, slik at deres posisjon i samfunnet ikke blir svekket
etter at de er skilt.Mange muslimske kvinner får store vansker med å gå videre når det
finnes uoppgjorte forhold som i følge deres tro og religion påvirker deres egen moral-
og æresoppfatning. Selvfølelsen og troen på egne vurderinger og beslutninger svekkes
når de finner seg selv i situasjoner som de ikke klarer å finne en løsning på.

Noen av problemstillingene disse kvinnene møter kan best illustreres gjennom
noen av henvendelsene MiRA-Senteret har mottatt den senere tid (navnene og
identitetene er endret):

– Aysha kom til MiRA-Senteret for rådgivning og hjelp i en fortvilet situasjon.
Hun giftet seg med en mann fra sitt hjemland, et land hvor islam er den dominerende
religionen. For to år siden ble hun innvilget skilsmisse i Norge, etter norsk lov. Hennes
tidligere mann signerte alle papirer, og sa seg overfor fylkesmannen enig i at paret
skulle skilles. Han nekter imidlertid å gi henne skilsmisse innenfor religionen, og
Aysha er meget fortvilet. Hvis en kvinne ønsker islamsk skilsmisse, må hennes mann gi
sitt samtykke til dette. Hun er altså etter eget syn fortsatt gift med sin eksmann, og kan
for eksempel ikke innlede et nytt forhold eller gifte seg på nytt.Aysha henvendte seg
til MiRA-Senteret fordi hun trenger hjelp for å få religiøs skilsmisse, slik at hun får en
endelig avklaring på sin ekteskaplige status.
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– Bhano er en kvinne som giftet seg i sitt hjemland,
før hun og mannen reiste til Norge. Ekteskapet ble ikke
registrert i Norge. Bhano ønsker skilsmisse, men
mannen nekter å gi sin godkjennelse og har nå reist til-
bake til hjemlandet. Hun kom til MiRA-Senteret for å
få hjelp i denne saken, og for om mulig å bli henvist
videre til rette instans.

– Fatima er en ung jente som traff sin ektemann i hjemlandet, hvor de ble forelsket
og giftet seg. Ekteskapet ble registrert i Norge, og Fatima reiste hit for å leve sammen
med sin mann, som er norsk statsborger. Da hun kom hit, giftet mannen hennes seg på
nytt med en annen kvinne, som han også fikk barn med. Etter flere år med mishand-
ling, flyktet Fatima til et krisesenter og fikk hjelp til å ta ut separasjon. Hun henvender
seg til MiRA-Senteret for å få hjelp til å finne en utvei i forbindelse med islams skils-
misse, og for å håndtere risikoen for ikke å få innvilget søknaden om fortsatt opphold i
Norge – en trussel mange kvinner i Fatimas situasjon lever med, til tross for Justis-
departementets planlagte oppmykning i retningslinjene for opphold for utenlandske
kvinner som har blitt mishandlet i samlivet.

Ressursgruppa for råd og veiledning i familie- og kvinnerelaterte religionsspørsmål
Kunnskap og informasjon om den type problemstillinger som vi ser illustrert i disse
kvinnenes historier, har aldri tidligere vært forsøkt samlet i Norge.Både kunnskap og
informasjon finnes,men er spredt i forskjellige miljøer,og relevant informasjon er der-
med vanskelig å finne for den enkelte.Vi ser i vårt daglige arbeid et stort behov for en
instans som påtar seg å samle fagkunnskapen,dra nytte av den,og distribuere informa-
sjon i henhold til de behov de berørte kvinnene har.Med utgangspunkt i dette har
MiRA-Senteret opprettet en arbeidsgruppe for å bistå kvinner i religionsrelaterte spørs-
mål. I ressursgruppa for råd og veiledning i familie- og kvinnerelaterte religionsspørsmål
har vi samlet ulike fagpersoner som arbeider mot å utvikle løsninger på de komplekse
problemene mange muslimske kvinner sliter med.Det er et banebrytende arbeid MiRA
her har igangsatt, av største betydning for minoritetskvinner i Norge som opplever
problemer i kvinne- og familierelaterte spørsmål i forbindelse med religion.

Målsetninger
Gruppa har møttes jevnlig siden september 1998. Etter en tids møter og diskusjoner
har vi sett behovet for å avgrense arbeidsområdet. En mengde ulike religioner er
representert i Norge, og flere religiøse lover og tradisjoner kan komme i konflikt med
norsk lov, og skape vanskelige situasjoner for de kvinnene som er involvert. Imidlertid
kommer rundt 90 % av de religionsrelaterte spørsmålene MiRA-Senteret får hen-
vendelser om fra muslimske kvinner, og derfor har vi valgt å fokusere på islam.

Målsetningen med ressursgruppa er tredelt. Ressursgruppa for råd og veiledning i familie-
og kvinnerelaterte religionsspørsmål skal:
• Samle faglig kompetanse i forhold til problemstillinger rundt ekteskap, skilsmisse,

omsorg for barn og økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd. Gruppa skal være et
forum for drøfting av aktuelle religionsrelaterte spørsmål med fokus på islam.
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• Fungere som en rådgivende og kompetanseinnehavende instans i saker av religiøs
art.Gruppas arbeid skal dokumenteres i form av utgivelsen av et informasjonshefte.

• Arbeide for å påvirke de lovgivende instanser i Norge for å sikre rettighetene til
minoritetskvinner som opplever konflikter i forbindelse med religionsrelaterte
familiespørsmål.

MiRA-Senteret ønsker å samle kunnskap og informasjon som kan være til nytte for
alle som er i kontakt med minoritetskvinner og problemstillinger relatert til religions-
spørsmål, både det juridiske miljøet, forskjellige religionssamfunn og frivillige organi-
sasjoner. Gruppas medlemmer består av mennesker som i sitt daglige arbeid ser de
vanskeligheter mange innvandrer- og flyktningkvinner opplever i forhold til religiøse
spørsmål.

Ekteskap og skilsmisse er et av de mest omfattende og viktigste områdene for
gruppas arbeid. Noen kvinner får vanskeligheter fordi deres ekteskap ikke er registrert
i Norge, andre fordi mannen nekter henne skilsmisse. Norske myndigheter har pålagt
imamer og menigheter å melde alle giftemål til myndighetene, men i tillegg til de
ekteskap som blir inngått i moskeer, er det også en del som er inngått i hjemlandet
eller i private hjem. Disse giftemålene blir ikke alltid registrert, og kvinnene kan
dermed få problemer hvis de ønsker å skille seg.

Den senere tids mediedekning om fenomenet har brakt bigami inn i søkelyset. Det
går rett til kjernen av de vanskeligheter som oppstår når islamsk og norsk lov kommer
i konflikt, og er et komplisert og ofte tabubelagt tema. Svært lite informasjon er samlet
og dermed tilgjengelig om fenomenets utbredelse, samt om de konsekvenser det har
for de berørte kvinner, sosialt, emosjonelt og økonomisk. MiRA-Senteret har imidler-
tid lenge vært oppmerksom på denne problematikken, og har, i tillegg til å håndtere
enkeltsaker, vært aktiv pådriver for å få dette spørsmålet opp til offentlig debatt. Det er
en viktig post på Ressursgruppas program.

Barnefordeling og – omsorg etter samlivsbrudd er også et område gruppa ønsker å
utrede. Det kan blant annet oppstå tvister når den ene parten har norsk statsborger-
skap, mens den andre har utenlandsk statsborgerskap. Hvis partene har motstridende
ønsker m.h.t. omsorg og bosettingssted kan dette føre til en eskalering av konflikten,
med rettssak eller frykt for og trusler om kidnapping. Norge har få eller ingen bilate-
rale avtaler med andre land på dette området, og det er behov for å utrede hvilken
betydning partenes og barnas statsborgerskap har for utfallet av omsorgstvisten, og hva
som har betydning for avgjørelser i norsk og islams rett. Det er for eksempel viktig å
undersøke hvilke rettigheter den ene parten har hvis den andre flytter med barna til et
annet land.

Erfaringer utenfra
I andre land i Europa har man kommet betraktelig lenger i arbeidet med slike pro-
blemstillinger. England er et godt eksempel, med sitt store muslimske miljø og lange
erfaring i å håndtere ulike problemstillinger i forbindelse med rasisme og integrering,
og også religions- og tradisjonsrelaterte spørsmål. I landet finnes blant annet to av de få
shariarådene utenfor islamske land, altså islamske domstoler. Det finnes også langt flere
innvandrerorganisasjoner, både interesseorganisasjoner for mennesker fra samme land,
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og politiske organisasjoner, som arbeider for like rettigheter og likestilling i samfunnet.
Minoritetskvinner er organisert i langt større grad enn det som er tilfellet i Norge –
de har aktivitetshus, krisesentre, støttegrupper og politiske og religiøse organisasjoner.
Det er altså gjennom årene etablert en rekke institusjoner og instanser i England som
ivaretar innvandrer- og flyktningkvinners interesser.

MiRA-Senteret og Ressursgruppa ser det som meget verdifullt å få tilgang til dette
omfattende nettverket, og ønsker å innlede et samarbeid med relevante institusjoner i
det britiske samfunnet.

En brikke i likestillingsarbeidet
MiRA-Senterets arbeid er av den største viktighet for kvinner som sliter med religi-
onsrelaterte familiespørsmål. Den stadige økningen i antall henvendelser til gruppas
medlemmer, MiRA-Senteret, advokater og imamer bekrefter behovet for en faglig
instans som kan bidra med målrettet konfliktløsning og – demping. MiRA skal være
en meglingsinstans, samtidig som vi skal bidra med informasjon og erfaringer som kan
hjelpe den enkelte kvinne med å ivareta rettighetene som sikrer henne et liv som selv-
stendig individ.

MiRA-Magasinet nr. 1, 2000
Rasisme – også et kvinnespørsmål. Svart feminisme og rasisme i USA
Av Angela Bowen 

Hvit hudfarge er et av de privilegier man kan ha i dagens verden.Allikevel merker eller
anerkjenner få hvite at de har dette privilegiet. Selvfølgelig vet de at de er hvite, og hvis
de i det hele tatt tenker over det, innrømmer de at de er glade for å være hvite,men de
erkjenner allikevel ikke at de er i en privilegert posisjon.Noen hvite, som legger merke
til det og erkjenner det, føler at de i liten grad kan gjøre bruk av privilegiet – tross alt,
man kan jo ikke noe for måten man er født på.Noen hvite, som registrerer og godtar
det, bestemmer seg for å gjøre bruk av det.Men hvordan? Til å bytte tjenester, jobb og
informasjon bare med hverandre for å styrke sitt eget fellesskap og dermed oppnå enda
mer makt? Til å stå i mot ethvert press fra ikke-hvite som vil ha sin rettmessige plass i
samfunnet? Til å bygge opp en sivilisasjon med en urørbar styringsgruppe?

Hvite mennesker, som ikke legger merke til og erkjenner sitt privilegium, er en
større fare for svarte enn de som vet at de er privilegerte og som har tatt en avgjørelse
om å bruke denne makten som et undertrykkelsesinstrument ovenfor svarte. En
manglende erkjennelse av den hvite hudfarges privilegium er ikke ufarlig. Dens frukt-
bare frø, strategisk plassert, kan snikende utvikle seg til rasisme. Manglende erkjennelse
av hvordan hvit hud gir deg automatisk respekt og den automatiske retten til å aksep-
tere eller nedvurdere andre som ikke er hvite, kan gjøre velmenende hvite til lette ofre
for manipulering av dem som søker makt.

Videre kan ikke kvinner – spesielt de som anser seg selv som feminister – med god
samvittighet akseptere rasisme. Feminismens teori og visjon hadde utgangspunkt i
antirasisme. Derfor er måten feminister bruker sin hvite hudfarges privilegium
avgjørende for hvordan de oppfatter seg selv og bruken av deres liv på jorden.
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For ikke lenge siden,da jeg holdt en forelesning, ledet debatten meg til å snakke om
et essay av den hvite feministen Peggy McIntosh. I essayet White Privilege:Unpacking
the Invisible Backpack lister hun opp over tyve privilegier som hun alltid hadde regnet
som en selvfølge helt til hun begynte å forstå det som svarte kvinner hadde forsøkt å
sette fokus på i mange år.Hun analyserte de dagligdagse, vante privilegiene som hennes
hvite hud gir henne. Jeg startet med å fortelle om to av de hyggeligste eksemplene,
nemlig:McIntosh kan gå inn i en butikk og kjøpe hudfarget plaster som faktisk er
samme farge som huden hennes.Hun kan også banne,gå i slitte klær eller la være å svare
på brev uten at folk tillegger disse valgene til hennes rases dårlige moral, fattigdom eller
analfabetisme. Jeg var knapt ferdig med å gi disse eksemplene til den i hovedsak hvite
klassen da en hvit student erklærte at hun ikke følte seg privilegert selv om hun var hvit
siden hun hadde arbeiderklassebakgrunn.Hun fikk støtte fra en annen hvit student, som
sa at selv om hun ikke var fra arbeiderklassen fikk hun negative reaksjoner hvis hun
kledde seg pønkete. Jeg innså da at klassen ikke var rede for en slik diskusjon og bestem-
te meg for ikke å fortsette,men lovet å kopiere opp essayet så de kunne lese det selv.De
få svarte eller latinamerikanske studentene ville at jeg skulle fortsette. I stedet fortalte jeg
dem om Audre Lorde, som sa at hun hadde lovet seg selv å aldri mer diskutere rasisme
med hvite kvinner fordi den emosjonelle påkjenningen var for stor for henne siden de
reagerte med skyldfølelse, forsvar og sinne.Hun mente derfor det var best at de lærte av
hverandre.Allikevel fortsatte hun selvfølgelig å prøve,men forsøkene hennes var i hvert
fall rettet mot feminister, kvinner som i utgangspunktet så behovet for å arbeide for anti-
rasisme.Her,hvor diskusjonen ikke var i nærheten av rasisme,måtte vi innse spenningen
som oppsto bare ved å nevne hvit hud-privilegiet.

Den samme spenningen fantes også i den første bølgen av feminisme, fra begyn-
nelsen av 1900-tallet, da kvinner som tidligere hadde vært slaver, kjempet mot dette
slaveriet. Den fantes også i den andre bølgen, som startet på midten av 60-tallet, med
kvinner som kom fra den svarte borgerrettsbevegelsen. Den første bølgen hentet mye
inspirasjon fra suffragettene i England og varte fra 1840-tallet til 1920-årene, og døde
ut så snart amerikanske kvinner fikk stemmerett, til tross for den radikale organise-
ringen. Stemmerett ble sett på som ett av målene og ikke det eneste. Blant de fremste
kvinnene var Susan B.Anthony og Elizabeth Cady Stanton.To tidligere slaver, Frede-
rick Douglas og Sojourner Truth, var også fremstående menneskerettsforkjempere.

Denne vidunderlige koalisjonen av svarte og hvite, menn og kvinner som kjempet
sammen for stemmerett for nylig frigitte slaver og kvinner, ble splittet av det smart
utformede «15th amendment», et tillegg til USAs uavhengighetserklæring som ble
godkjent i 1873. Lovgiverne utformet «15th amendment» slik at det ga stemmerett til
alle menn – med andre ord fikk svarte menn, nylig frigitt fra slaveri, stemmerett, i
motsetning til kvinnene. Kvinnebevegelsen slet med å avgjøre om de kunne støtte et
slikt individuelt kompromiss. Store, intense debatter utfoldet seg. Den svarte eksslaven
Frederick Douglas kapitulerte til slutt, til tross for at han var en stor forkjemper for
kvinnefrigjøring. Han mente at de var nødt til å akseptere det de kunne få og fortsette
å kjempe for kvinners rett til å stemme. Sojourner Truth, også hun en tidligere slave,
insisterte på at de måtte holde stillingen til alle fikk stemmerett, uansett hvor lang tid
det tok. Susan B.Anthony og Elizabeth Cady Stanton reagerte på en så rasistisk måte
at ettervirkningene fortsatt gjør seg gjeldende. Stanton skrev:
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«Tenk på at Patrick og Sambo og Hans og Yung Tung som ikke vet forskjellen
på en republikk og et monarki, som ikke kan lese uavhengighetserklæringen eller
Websters staveordbok, lager lover for Lucretia Mott, Ernestine L. Rose og Anna E.
Dickinson.» (Stanton 1993)

Stantons kommentarer om Patrick,Hans og Yung Tung var en kraftig nedvurdering
av irer, tyskere og kinesere så vel som svarte (Sambo).Hennes rasisme hadde en vidtrek-
kende effekt ettersom mange svarte kvinner fortsatt refererer til kommentarene hennes
og setter dem i sammenheng med nåværende hvite feminister.Dette har ført til at
mange svarte kvinner velger å holde seg unna feminismedebatten.Men mange svarte
feminister, inkludert meg selv, anser Sojourner Truths posisjon som den riktige.Til tross
for den fryktelige rasismen som Stanton/Anthony-siden viste ble bevegelsen faktisk
splittet i synet på om man skulle godta «15th amendment».Halvparten av de hvite femi-
nistene valgte Frederick Douglas’ standpunkt i saken,det samme gjorde de fleste svarte
kvinnene på den tiden.De som ikke var enige valgte uansett ikke å kjempe imot for-
slaget om å gi svarte menn stemmerett og ikke kvinner (heller ikke da svarte kvinner).
Sojourner Truth sa i en tale i 1867 at «Når kvinner får sine rettigheter vil mannen ha
rett:Det er stor oppmerksomhet rundt det at fargede menn får sine rettigheter,men ikke
et ord om fargede kvinner.Hvis fargede menn får sine rettigheter og ikke fargede
kvinner, blir det en dårlig tid. Så jeg er for å fortsette kampen mens ting skjer, fordi hvis
vi venter til det roer seg tar det lang tid før vi får noe til å skje igjen». (Truth 1996)

Hun hadde rett. Menn fikk sin stemmerett i 1873, seks år etter hennes tale. Det tok
47 år til før kvinner fikk stemmerett i 1920. Selv om hun var analfabet var Sojourner
Truth en dyktig taler og en teoretisk strateg. Hun memorerte stykker fra Bibelen og
flettet inn bibelske lignelser på strategiske steder for å underbygge sine argumenter.
Hennes posisjon og filosofi underbygger teorien om dobbelt undertrykkelse som ble
utviklet av en svart feministgruppe i et posisjonsdokument fra 1977 kalt «The
Combahee River Collective Statement». Dette notatet stadfester at undertrykkelse
p.g.a. rase, kjønn, klasse og seksuell legning opptrer samtidig, og det er derfor umulig
for svarte kvinner å forholde seg til én undertrykkelse av gangen, som lenker på en
kjetting. Man må jobbe mot alle samtidig.

Combahee-kollektivet ble dannet i midten av 70-årene som en del av National
Black Feminist Organization (NBFO), som ble startet i 1973. Selv om NBFO ikke
eksisterte særlig lenge var den svært viktig i arbeidet med å bygge opp et svart, feminis-
tisk nettverk over hele USA.Akkurat som de hvite kvinnene som sto i front ved den
andre bølgen av feminisme i USA,oppsto de svarte feministene fra borgerrettskampen
i 60- og 70-årene.Kvinner som Frances Bale,Alice Walker og Angela Davis gjorde
grunnarbeidet med å holde organisasjonene samlet mens mennene tok æren utad.

De svarte kvinnene tok dermed opp en dobbelt kamp,mot rasisme innen kvinne-
bevegelsen og mot kjønnsdiskriminering innen de mannsdominerte, svarte frigjørings-
gruppene.Audre Lordes opplevelser fra mai 1979 er et tydelig eksempel på den
dobbelte diskrimineringen som svarte kvinner opplever.Etter å gjennomgått en bryst-
operasjon høsten 1978 var hun rekonvalesent hjemme da hun leste Mary Dalys bok
Gyn/Ecology, hvor Daly brukte noen av Lordes arbeider som eksempler i et kapittel
om omskjæring.Dette var den eneste referansen til svarte kvinner i hele oppslags-
verket. Lorde mente dette klart uttrykte hvite kvinners makt og offergjøringen av
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svarte kvinner.Hun skrev derfor et respektfullt brev til Daly hvor hun ba Daly kom-
mentere hennes bekymring for de rasistiske undertonene i boka og den upassende
bruken av Lordes eget arbeid i den sammenhengen.Etter å ha forgjeves ventet på svar i
fire måneder publiserte Lorde brevet som et åpent brev.Daly var en ledende feministisk
akademiker på den tiden, og en god bekjent av Lorde – hun hadde selv sendt oppslags-
boka til Lorde.Ved å nekte å kommentere Lordes henvendelse vendte hun det som
kanskje begynte som manglende bevissthet om raseforskjeller til en fornærmende,
personlig avvisning av Lorde, som også var en respektert skikkelse i kvinnebevegelsen.

Samtidig som dette pågikk skrev Lorde et detaljert innlegg i mai/juni-utgaven av
tidsskriftet The Black Scolar, som svar til den svarte, mannlige sosiologen Robert
Staples, som hadde angrepet svarte feminister i den forrige utgaven. Hennes svar til
Staples, med tittelen Sexism og hennes Open Letter to Mary Daly, finnes begge i
boken Sister Outsider, som inneholder essays og taler og er i sitt tiende opplag. De er
også begge med i en mengde antologier.

Problemstillingen eksisterer fortsatt. Den slitsomme, simultane kampen mot rasisme
i kvinnebevegelsen og sexisme i mannsdominerte grupperinger pågår fortsatt.Vi som
er lesbiske og som har valgt å kjempe i organiserte former for lesbisk og homoseksuell
frigjøring, opplever de samme problemene med rasisme, seksisme og klassekamp.
Dobbelt diskriminering er felles for alle fargede kvinner over hele verden, og vi er her
på MiRAs konferanse fordi vi er bevisste om denne virkeligheten.Allikevel er vi tyde-
ligvis ikke uten håp. Da ville vi ikke vært her i dag.

Vi må huske det vår spirituelle veileder,Audre Lorde, sa i en tale til privilegerte,
hvite college-studenter som hadde invitert henne som foredragsholder:

Til hvite studenter vil jeg gjerne si: Dere kan ikke bli svarte, dere kan ikke bli andre
enn de dere er. Dere trenger å finne ut hvem dere er og begynne å bruke det dere
finner for de tingene dere sier dere tror på. Og hvis dere tror på noe annerledes må
dere erkjenne hva det er og velge hva dere vil tro, men uansett må dere bruke den
dere er. Det finnes steder dere kan gå, mennesker dere kan snakke med som vil høre
dere, men som aldri vil høre meg. Så jeg trenger ikke deres skyldfølelse, jeg trenger
ikke at dere fornekter den dere er, jeg trenger ikke at dere gir dere selv en skjenne-
preken fordi dere er hvite og privilegerte og velstående. Det jeg trenger er at dere
erkjenner at dere er privilegerte og at dere bruker det privilegiet i tjeneste for noe vi
alle tror på. Hvis vi alle tror på det. (Abod, 1988)

Jeg tviler ikke på at hver eneste en her i kveld forstår den fulle betydningen av
Lordes ord. Noen av oss har gjort en selvransakelse og erkjenner hva vi tror på, og
kanskje noen fortsatt har litt arbeid igjen på det punktet. Flesteparten av oss er under
konstruksjon. Men uansett hvor vi er, og mens vi er i endring, kan vi alle bruke de
fordeler eller privilegier vi har i øyeblikket i arbeidet for den saken vi tror på.
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Oversatt av Anne Brude.
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MiRA-Magasinet nr 1, 2000
En skole for fremtiden? Et skjevt blikk på den norske skolen
Av Fakhra Salimi

Det er ikke så lenge siden Norge sluttet å være et enhetlig og homogent samfunn – eller
i det minste tok de første skritt mot å slutte å betrakte seg slik.Den permanente tilstede-
værelse og deltagelse i samfunnslivet av individer med forskjellig språkbakgrunn,histo-
rie, kulturarv og religion har satt sitt preg på det norske samfunn.Det spises, drikkes,
sosialiseres, snakkes og tenkes annerledes i de tusen hjem, som en følge av innflytelsen fra
nye borgere.Men man må spørre seg om de demografiske endringene som har funnet
sted i løpet av de siste årtier reflekteres i institusjonene som samfunnet er bygget opp
rundt; de politiske organer,helsevesenet,og først og fremst utdanningssektoren?

Utdanningssektoren og minoriteter
Til tross for at det bestandig har eksistert nasjonale minoriteter i Norge, har norske
utdanningsinstitusjoner historisk sett vært bygget på, og bygget opp om, oppfatningen
av Norge som et språklig, religiøst og kulturelt homogent samfunn. I møte med disse
institusjoner har minoriteter istedenfor integrasjon, som forutsetter fleksibilitet og
endringer på begge sider, blitt møtt med ufravikelige krav om assimilasjon. Dette er
ikke bare tilfellet i nyere tid: Samene er et «godt» eksempel. På begynnelsen av 1900-
tallet ble en stor del av de samiske elevene plassert i internatskoler slik at de ikke skulle
bli påvirket av familien og deres språk, tradisjoner eller kultur. Det var stadfestet at
skolene hadde et spesielt kulturelt ansvar for å sørge for at befolkningen ble fullstendig
norsk gjennom å utdanne den unge generasjonen isolert fra deres etniske kultur1.

Det samiske folket, som også har territoriale rettigheter, ble i lengre tid nektet sin rett
til å praktisere sitt eget språk, religion eller kultur. Språket deres var forbudt i skolen og
det norske språket ble tvunget på dem.Den politiske bruken av et språk i samfunnet blir
i følge Gramsci tydeliggjort gjennom den dominerende klassens forsøk på å skape et
felles kulturelt klima gjennom å påtvinge et nasjonalt språk.Lingvistisk hegemoni inklu-
derer bruk av symboler og uttrykk som er med på å tydeliggjøre og forsterke det domi-
nerende synet i samfunnet.Gramscis påstand er derfor at det finnes et nært bånd mellom
lingvistisk lagdeling og sosialt hierarki, hvor de forskjellige dialekter (og språk) innen et
gitt samfunn alltid er rangert etter hvordan de oppfattes når det gjelder legitimitet,
skikkethet etc2.Med andre ord, språk er makt.Mangel på språk er dermed avmakt.

I Norge har dette tatt form av en aktiv gjennomføring av lover som klassifiserer
den dominerende norske kulturen som overlegen etniske minoriteters kultur. Ett
eksempel er holdningen til flerspråklig utdanning, som har hatt svært lav prioritet til
tross for at det alltid har eksistert mer enn ett språk i Norge. Og dette fortsetter i dag,
til tross for at etniske minoriteter i stadig større grad beveger seg inn i utdannings-
institusjonene. Særlig på mottakersiden, som elever, men også på formidlersiden, som
lærere, finnes det i dag i det norske utdanningsvesenet flere nordmenn enn noensinne,
som snakker et annet språk enn norsk som førstespråk. Dette er imidlertid ikke
reflektert i læringsinstitusjonenes holdninger. Hovedsynet ser ut til å ha forblitt at jo
likere menneskene er, jo bedre for samfunnet.

På 50- og 60-tallet fikk organisasjoner som arbeidet for minoriteters sosiale og
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juridiske rettigheter, tvunget igjennom endringer for det samiske folket. Det ble blant
annet innført nye retningslinjer som anerkjente deres rett til morsmålsundervisning. På
70-tallet ble det også utviklet undervisningsmateriell spesielt tilrettelagt for tospråklige
elever. Etter hvert som andre minoritetsgrupper på andre samfunnsområder begynte å
utfordre oppfatningen om Norge som et homogent samfunn, har den multikulturelle
faktor begynt å gjøre seg gjeldende, også i akademia. Man har altså begynt å ta hensyn
til at elevene utgjør en mangefasettert gruppe – men er utdanningsvesenet åpent nok?

Multikulturelt samfunn en utfordring
Den generelle fokus på multikulturelle samfunn i Norge er svært ofte problemorientert
og negativ. I et slikt klima faller ofte nyansene bort; i massemediene blir for eksempel
hele minoritetsgrupper karakterisert som kriminelle eller sosialklienter. Sjelden rettes
fokus mot den diskriminerende statlige politikken som kriminaliserer samfunnsgrup-
per, og mot hvordan minoriteter lett blir ofre for sosial urettferdighet. Fremfor å erkjen-
ne at vi lever i et mangfoldig samfunn,og diskutere hvordan vi kan løse de problemer
vi står overfor, fokuseres debatten – ikke minst i media – fortsatt rundt hvorvidt vi skal
ha et multikulturelt samfunn eller ikke. I et slikt fiendtlig klima er det klart at utdan-
ningsinstitusjonene spiller en viktig rolle:Her skal kunnskap formidles, og også verdier
som øker menneskenes forståelse av seg selv og hverandre, og dermed deres toleranse
og evne til å leve sammen.Men dessverre ser vi at skolene ikke fungerer som den bro-
bygger og konfliktløser de skal være – mange er ikke fremmed for å hevde at det mot-
satte er tilfellet: Elever med minoritetsbakgrunn opplever at samfunnets negative karak-
teristikker av innvandrere blir overført til dem,også i skolen.Det er et sterkt signal om
at det multikulturelle perspektiv ikke ivaretas når morsmålsundervisning fjernes fra
læreplanen, for eksempel, og når religionsfaget byttes ut med obligatorisk kristendoms-
undervisning.Begrunnelsen for dette – at etniske og religiøse minoriteter må lære om
kristendommen for å kunne integreres i det norske samfunnet – viser igjen hvordan
man nedvurderer andre kulturuttrykk til fordel for det tradisjonelt norske, uten debatt
om hvordan man skal definere dette «norske samfunnet» som minoriteter skal integre-
res i.Andre trosretninger tillates,men får ikke plass innenfor det institusjonelle ramme-
verket, og oppnår dermed ikke å legitimeres på lik linje med kristendommen.

Denne dobbeltkommunikasjonen og hykleriet fra politikere og andre maktpersoner
skaper forvirring i befolkningen.De ser at det på den ene siden er fastslått at Norge er et
multikulturelt samfunn,mens man på den andre siden underslår betydningen av uttryk-
kene for mangfold i kulturen – språk og religion – ved ikke å vie dem plass og interesse i
skolen.Når man i tillegg ved innføringen av det nye faget overhører alle protester som
kommer fra de forskjellige minoritetsgruppene i landet, styrkes inntrykket av at multi-
kulturalismen er mer et pynteord, greit å skilte med i politiske pamfletter og taler, enn et
begrep man ønsker skal betegne det norske samfunnet.Mistroen vokser.

Man blir tvunget til å stille spørsmål ved denne «integreringen» som faget etter
sigende skal bidra til. Det er snarere snakk om tilpasning eller assimilasjon. Integrasjon
er det i hvert fall ikke når man krever endring kun fra den ene part. Fokus rettes stadig
mot de etniske minoritetene, deres språk, bakgrunn, religion og kultur, og hvordan de
best kan tilpasse seg det norske samfunnet. Det er sjelden noen som undres over hva
det norske samfunnet gjør for å åpne opp og gi rom til minoritetene, og å endre sam-
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funnet sosialt og strukturelt for å skape et multikulturelt samfunn. Den svenske sosial-
demokraten Anders Carberg sa i et intervju at «multikulturalisme er bra hvis det betyr
at alle har rett til sine røtter, sin religion og sin bakgrunn, men feil hvis det betyr at
Sverige skal være et sammensurium av forskjellige, men likestilte kulturelle uttrykk.
Det må være en enhetlig kultur, den samme for alle.Alle andre samfunn vil bli slitt i
stykker av indre motsetninger.»3 Norges tidligere barne- og familieminister Valgerd
Svarstad Haugland understreket i et intervju om det nye kristendomsfaget på NRK
radio, at Norge er et kristent samfunn og ikke multikulturelt i den forstand at det kan
undervises i alle trosretninger i skolen. Men når kun den «normale» og «norske» kultur
– her religion – finnes god nok til å bli viet tid og ressurser i skolen, så har man ikke
multikulturalisme, da søker man ikke på alvor å fremme forståelsen at vi lever i et plu-
ralistisk samfunn, eller å fremme respekten for mangfoldet.Tvert imot, man baserer seg
på utdaterte forestillinger (nostalgiske ønsker?) om hva som utgjør Norge og norsk
kultur, og forsterker den avlegse oppfatning av hva som er «den norske normalen».

Elevenes hverdag
Målet for den utvikling vi alle streber mot, det vil vel ingen bestride, er et sunt og
sterkt samfunn, med reflektere, tolerante og kunnskapsrike borgere. Ingen vil vel heller
underslå viktigheten av skolen og utdanningsvesenet i utviklingen av et slikt samfunn
– utdannings-institusjoner har et stort ansvar innen sosialisering av befolkningen. Det
er en viktig arena for å skape rom for anerkjennelse av ulikheter og integrering av
disse i samfunnets verdinormer. Men ivaretar skolene denne rollen? 

Elever med minoritetsbakgrunn i den norske skolen opplever at de er annerledes, på
en negativ måte.De ser at de ikke er en likestilt del av samfunnet.En elev forteller at
hun føler det svært påtrengende og flaut når lærerne henvender seg til henne til stadig-
het med spørsmål om hun har forstått det de nettopp sa.Flere elever har fortalt om ube-
haget de opplever når klassen skal ha gruppearbeid om andre land og verdensdeler og
det automatisk blir antatt at de vet «alt», om for eksempel Asia, fordi de har bakgrunn i et
land i den verdensdelen.Unge jenter med minoritetsbakgrunn får ofte spørsmål om de
selv får velge ekteskapspartner, eller om de er en av dem som blir tvunget til å gifte seg.
Det er ikke vanskelig å se hvor stigmatiserende dette kan virke.Mange av elevene føler
det også som svært nedsettende og urettferdig at de blir hentet ut av klassen for å følge
undervisning i norsk som andrespråk, til tross for at de er født og oppvokst i Norge og
kan norsk like godt som sine etnisk norske klassekamerater.At morsmålsundervisning
heller ikke er sidestilt med norsk – den utgår endog fra læreplanen – gir elevene inn-
trykk av at deres språk og bakgrunn har mindre verdi i det norske samfunnet.Mye kan
tyde på at det norske skoleverket ikke er oppdatert om den norske virkelighet.

Fremad 
Implementeringen av en «multikulturell tankegang» innen utdanningssektoren er en
stor utfordring for samfunn som i mange år har sett på seg selv som enhetlig og homo-
gent.Det krever en ny, visjonær og inkluderende måte å tenke på, såvel som en reorga-
nisering av utdanningsinstitusjoner og en solid oppdatering av skolenes læreplaner, slik
at disse reflekterer det eksisterende mangfold av kulturer og religioner. Samtidig må
lærerutdanningen gi opplæring og praksis i undervisning av etnisk sammensatte klasser.
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Lærerinstitusjonen i seg selv må reorganiseres så den inkluderer andre enn etnisk
norske erfaringsgrunnlag og ressurser.Det er også tvingende nødvendig at vi tilpasser
lærerutdanningen til dagens virkelighet i forhold til det språklige og kulturelle mang-
fold som reflekterer den multietniske sammensetningen i befolkningen.

Utviklingen av utdanningssystemet mot en mer åpen og reelt inkluderende institu-
sjon er en oppgave som ikke bør nedprioriteres. Hvis vi ikke møter denne utfordring-
en nå vil vi om kort tid stå overfor langt mer alvorlige problemer, når en hel genera-
sjon av unge skal ut i samfunnet og bevise at de slett ikke er så usynlige eller ubetyde-
lige som de har blitt «fortalt». Og det finnes som kjent mange måter å gjøre det på…
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MiRA-Magasinet nr 2, 2000
Kan omskjæring hindres med lovforbud?
Av Fakhra Salimi

Med jevne mellomrom blir vi av media konfrontert med forskjellige sensasjonsoppslag
om for eksempel tvangsekteskap eller kvinnelig omskjæring i innvandrermiljøer, som
fører til en oppblussing av debatten om kvinners rettigheter.

Det blir alltid anført at det norske samfunnet har oppnådd en mer eller mindre
ideell situasjon når det gjelder avskaffelse av diskriminering basert på kjønn. Så blir det
hevdet at innvandrermiljøene har brakt med seg de kulturelle tradisjonene som kan
forstyrre denne ideelle situasjonen. Deretter følger debatten om hvem som har
skylden for forverringen av situasjonen til innvandrer- og flyktningkvinner så vel som
forholdene for unge jenter med minoritetsbakgrunn. Minoritetsmiljøene mener at
myndighetene ikke frigir nok ressurser til bevisstgjøring om kjønnsdiskriminering, til
å avskaffe diskriminering på arbeidsplassen, på boligmarkedet og ellers i samfunnet,
skaffe flere jobber, eller til å bekjempe rasisme på alle områder.

Den norske opinionen blir gjennom media forledet til å legge skylden på innvan-
drermiljøene, som beskyldes for ikke å ta situasjonen på alvor og ikke ta ansvar for å
rydde opp i egne rekker. I disse debattene mister man ofte perspektivet, slik at svarte
kvinners situasjon ikke blir satt i sammenheng med de generelle sosio-økonomiske
forholdene i innvandrermiljøene. Man kan ikke ignorere det faktum at slike kulturelle
tradisjoner som tvangsekteskap eller omskjæring ikke kan angripes eller utryddes,
uavhengig av en bedring av minoritetenes levekår i det norske samfunnet.

Økonomisk utvikling skaper likestilling i praksis 
Bevisstgjøring rundt kvinners rettigheter og kampen for likestilling av kvinner i
Norge er nært knyttet til den økonomiske utviklingen i samfunnet. Etter hvert som
kvinner trådte inn i arbeidslivet på grunn av behovet for deres arbeidskraft, og etter
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hvert som kvinner ble økonomisk selvstendige, økte bevisstheten rundt kvinners ret-
tigheter. Jo flere kvinner som tok universitetsutdannelse og deltok i akademia, jo stør-
re ble oppmerksomheten rundt likestilling av kvinner og menn. I den nye velferds-
staten stilte man spørsmål ved den økonomiske urettferdigheten og drøftet elimine-
ringen av klassesamfunnet under utviklingen av et mer egalitært, likestilt samfunn.
Kampen for kvinners rettigheter har altså alltid vært nært knyttet til kampen for øko-
nomiske, sosiale og politiske rettigheter. Denne sammenhengen mellom utvikling av
likestilling for kvinner og økte politiske, økonomiske og sosiale rettigheter eksisterer
på lik måte i alle deler av verden. Historien viser at den vestlige verdens utvikling og
rikdom er bygget på utbytting og undertrykkelse av landene i sør. I nåtidens vestlige
samfunn er den direkte kolonialismen blitt erstattet av den fortsatte økonomiske
utbyttingen av disse landenes ressurser gjennom Verdens handelsorganisasjon,Verdens-
banken og IMF. Dette betyr at mange land i Afrika,Asia og Latin-Amerika fortsatt blir
presset til å gi fortrinn til transnasjonale selskaper innenfor landenes egen økonomi,
noe som går på bekostning av den interne utviklingen. Dette kommer de internasjo-
nale investorene til gode, men underminerer utviklingen av landene i sør.

Vi kan med andre ord si at den vestlige økonomien er basert på utnyttelsen av
menneskelige og materielle ressurser fra land i Asia,Afrika og Latin-Amerika. Den bil-
lige arbeidskraften som mennesker fra land i sør representerer i Vesten, er en av årsak-
ene til fremgangen i de industrialiserte landene. Migrasjonen fra land i sør er dermed
også en konsekvens av denne utbyttingen. Økonomisk og politisk avhengighet til
vestlige land har også resultert i at et fåtall av landene i sør har opplevd sosiale refor-
mer som bidrar til bedrede levekår for befolkningen.Tvert i mot har mange land ofte
vært styrt av militærdiktaturer som ikke har prioritert folkets velferd, men egen makt
og økonomi, og dermed støttet opp om den vestlige kapitalismen.

Svært få land i sør har i løpet av de siste femti årene hatt den sosiale utviklingen som
er nødvendig for å avskaffe kvinnediskriminerende tradisjoner. I land som for eksempel
Etiopia,Pakistan eller Somalia har økonomisk nød, stor politisk uro og interne konflik-
ter skapt en ujevn utvikling mellom by og bygd. I næringslivet i de store byene,hvor
kvinner i mye større grad har oppnådd økonomisk frihet, er mulighetene for at kvinners
stemme blir hørt betraktelig større.Dette betyr at for at kvinner i land i sør skal kunne
oppnå de samme rettighetene og sosiale utviklingsmuligheter som kvinner i den vestlige
verden, så må den sosio-økonomiske situasjonen forbedres atskillig i deres hjemland.

Når disse kvinnene kommer til Norge som innvandrere eller flyktninger, opplever
de en marginalisering som plasserer dem på siden av samfunnet med den laveste sosia-
le status. De erfarer daglig rasisme og sosial urettferdighet. Kvinneundertrykkelse blir
legitimert også av norsk kultur ved at man legger skylden på innvandrermiljøene. Hvis
man virkelig ønsker å endre situasjonen, må man trekke inn diskusjonen om mino-
ritetenes rettigheter i majoritetssamfunnet. Det betyr at vi må drøfte innvandreres
økonomiske, politiske og sosiale situasjon, og hvordan minoritetskvinner kan bli øko-
nomisk selvstendige så de får mulighet til å kjempe for sine rettigheter.

Omskjæring av kvinner
Dette bringer oss til diskusjonen om omskjæring, som har dominert den offentlige
debatten i den senere tid, og som til og med har fått statsråder til å gråte på TV.Alle-
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rede på slutten av 70-tallet brakte Nawal El Sadaawi, den egyptiske forfatteren og
kvinneaktivisten, inn et viktig moment i debatten om kvinnelig omskjæring da
kvinnelig kjønnslemlestelse først ble drøftet i den europeiske og amerikanske offent-
ligheten. El Sadaawi hevdet at kvinner i Europa og Nord-Amerika kanskje ikke er
utsatt for den fysiske fjerningen av klitoris, men at de allikevel er ofre for en kulturell
og psykologisk clitoridectomi. Hun sa det slik: «Fjern lenkene fra kroppen min, legg
dem over sinnet mitt». Den fysiske fjerningen av klitoris virker utvilsomt som en mye
råere og mer ondskapsfull handling enn den åndelige omskjæringen. El Sadaawi
påpeker at dette til tross kan konsekvensene bli akkurat de samme, siden det endelige
resultatet er at den ikke fungerer, og dens fravær eller tilstedeværelse gir dermed
samme resultat. Hun hevder at åndelig omskjæring til og med kan være mer skadelig
fordi den har en tendens til å skape en illusjon om at man er hel, mens faktum er at
kroppen har mistet et viktig organ. Denne erkjennelsen av en psykologisk omskjæring
er viktig, mener El Sadaawi, for å leve i en illusjon, å ikke kjenne sannheten, er det
farligste av alt for mennesker fordi det fratar dem deres viktigste våpen i kampen for
frigjøring og kontroll over eget liv.

Den siste tidens debatt om kvinnelig kjønnslemlestelse i den norske offentligheten
er et uttrykk for denne åndelige clitoridectomi. Folk har ensidig anklaget muslimske
miljøer og ensidig akseptert alle påstander som ble fremsatt i TV-programmene på
TV2 om omskjæring som bevis på sannheten. Folk har oversett det faktum at pro-
grammene er redigert og etisk tvilsomt manipulert for å oppnå en bestemt effekt hos
mennesker som allerede er forblindet av åndelig omskjæring.Vi kan bare gratulere
programprodusentene med den vellykkede propagandaen.

Kvinners stemme
Etter at hyllesten til de ansvarlige for TV-programmene begynte å avta i media fikk
somaliske kvinner og jenter komme til orde og fortelle om de ubehagelige opp-
levelsene etter TV-programmene og om hvordan de hadde blitt trakassert av ukjente
med intime spørsmål. Etter hvert så folk hvor skadelig dette faktisk har vært for de
uskyldig involverte innvandrer- og flyktningkvinnene og -jentene. Etter at pakistan-
ske, iranske og tyrkiske jenter fortalte at de var blitt spurt om de var omskåret, gikk det
til slutt opp for i det minste deler av befolkningen at noe var galt med det bildet de
hadde fått presentert. Redigert informasjon og feilkoblingen mellom omskjæring og
religion skapte mye uro blant innvandrerbefolkningen.

MiRA-Senteret har gjennom årene samarbeidet med en rekke kvinnelige fag-
personer med stor kompetanse på området. I tillegg til Nawal El Sadaawi har vi blant
annet drøftet omskjæring med Fatuma Ali, som er psykiater med opprinnelse fra
Somalia, bosatt i Danmark, og med Saida Jamah, en lege fra Somalia som bor i
Sverige. Disse fagpersonene og andre minoritetskvinner med bakgrunn i land hvor
omskjæring blir praktisert, har gang på gang understreket at omskjæring er et kulturelt
betinget ritual som har funnet sted gjennom tusener av år uten at det har blitt stilt
spørsmål ved dets berettigelse.

Fatuma Ali har blant annet sagt at da hun selv ble omskåret følte hun ikke det som
en personlig krenkelse, og hun reagerer sterkt på at andre vil diktere hennes følelser.
Samtidig mener hun at resultatet av omskjæring kan være krenkende, ettersom man
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skjærer bort en frisk del av kroppen. Hvis en kvinne får fysiske plager av omskjær-
ingen i ettertid er det også krenkende, men hun understreker at man må forstå bak-
grunnen for denne skikken. Det hun selv opplevde som vanskelig var at europeerne
snakket om omskjæring som et nytt problem, og at de bygger opp hysteri rundt
problemstillingen. Fatuma Ali mener for eksempel at omskjæring ikke kan knyttes
opp mot tortur slik Amnesty ønsker fordi det ikke er en krenkelse som blir gjort for
krenkelsens skyld. Man må lytte til kvinnene selv, understreker hun, men mener det
kan være vanskelig for Vesten å forstå.

Saida Jamah mener også det er viktig å lytte til kvinner og forsøke å forstå tanken
bak omskjæring. Hun understreker at en mor som omskjærer sin datter gjør det fordi
hun ønsker at datteren skal respekteres, at hun skal bli en voksen person som passer
inn i fellesskapet. Hun mener at jenter som ikke er omskåret ikke blir sosialt akseptert
i Somalia. Saida Jamah mener at omskjæring er en tradisjon som fortsetter fordi den
har en kulturell forankring. Som lege presiserer hun at det viktigste forebyggende
arbeidet ligger i å informere kvinner om de helsemessige konsekvensene av omskjær-
ing. Følgene av omskjæring kan være smerte, sjokk, stivkrampe, blodtap, infeksjoner,
skade på urinrør eller endetarm og andre, mer langsiktige konsekvenser. Jamahs
erfaring tilsier at slik informasjon i større grad enn lovforbud lar kvinnene forstå at
omskjæring er en tradisjon som bør bekjempes.

Å leve som etnisk minoritet i samfunn med rasisme og diskriminering vekker
sterke behov for individuell identitetsmarkering, konstaterer Nawal El Sadaawi.
Mange leter ofte i tradisjonen etter et personlig bilde, og slik kan den kulturelle
undertrykkelsen videreføres blant annet gjennom kvinnelig omskjæring. Hun mener
en bevisstgjøring innen disse spørsmålene er høyst nødvendig, slik at kvinne-
undertrykkende føringer og mekanismer i samfunnet ikke gis rett til å leve videre.
El Sadaawi mener det er grunn til bekymring hvis kvinner frivillig gjennomgår en så
brutal praksis som omskjæring for å bekrefte sin identitet. Hennes oppfatning er at
slike ritualer fortsatt eksisterer fordi grupper som er marginalisert i samfunnet og som
blir usynliggjort av majoritetsbefolkningen, vil søke etter andre måter å komme til
uttrykk på. Etniske minoriteter kan derfor for eksempel føle at å opprettholde
tradisjoner som bruk av slør og omskjæring, er en måte å kreve respekt, anerkjennelse
og sine rettigheter på.

Alle kvinnene MiRA-Magasinet har snakket med mener omskjæring er en
kjønnsdiskriminerende tradisjon som må bekjempes. De understreker alle at denne
tradisjonen må bekjempes på kvinnenes egne premisser. Diskusjonen om omskjæring
i Norge har blitt ført på samme måte som diskusjonen om tvangsekteskap, hvor en del
av befolkningen hetses og blir beskyldt for å være motstandere av kvinnefrigjøring.
Realitetene tilsier at likestilling av kvinner er sterkt knyttet til deres sosiale, økonom-
iske og politiske rettigheter. Det er viktig å arbeide for å stanse disse kvinneunder-
trykkende tradisjonene parallelt med kampen for sosiale, økonomiske og politiske
rettigheter. Også i Norge må man vurdere helhetsbildet for å finne en løsning. Å
fjerne overflatesymptomer vil ikke føre til noen bedring av den generelle situasjonen,
og undertrykkelsen vil bestå i skjulte former. Derfor er det svært viktig at vi i Norge
er sensitive ovenfor problemstillingen og lytter til kvinnene selv, og at vi ser på hvilken
arbeidsmåte som er best for en helhetlig løsning.
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MiRA-Magasinet nr. 1, 2001
Likestillingskampen er ikke over, den har fått en ny farge 
Av Meltem Safak

Jeg vet ikke når jeg våknet, men fra den dagen innså jeg at det likestilte Norge jeg
trodde jeg var en del av ikke var så likestilt som jeg trodde.

Mitt første møte med «hverdagsrasismen» kan jeg nå i etterkant
ikke datere, men noe var det. Da jeg som russ på videregående
bladde meg gjennom alle bunkene med skoler jeg kunne søke på
og for første gang skulle ta et valg som ville være avgjørende for
min fremtid, fikk jeg se at min situasjon som minoritetsjente ville
føre til at jeg alltid ville bli betraktet som innvandrer. Etter noen
uker mottok jeg konvolutt på konvolutt der skolene kunne
bekrefte at de hadde mottatt min søknad. Men et av disse bre-
vene skilte seg ut, for en av høyskolene jeg hadde søkt på krev-
de å få tilsendt kopi av pass og oppholdstillatelse. Usikker om hva dette innebar ringte
jeg skolen. En svært blid dame svarte, og jeg fortalte at jeg ikke kunne se nødvendig-
heten i å sende kopi av pass og oppholdstillatelsen til skolen. Hun ble overasket og
informerte meg om at dette kun gjaldt søkere med innvandrerbakgrunn. «Et øye-
blikk… ja, du har jo et fremmed navn, så jeg må dessverre be deg sende de nødven-
dige papirene, ellers vil din søknad ikke bli godkjent.» Dette eksemplet er kanskje ikke
av alvorlig karakter, men for meg satte den noen tanker i drift.

To skritt frem, tre tilbake
Da mine foreldre kom til Norge hadde de stort sett kun én tanke i hodet:Å jobbe og
spare penger og reise tilbake til sitt hjemland der de kunne språket, kodene og kulturen.
Men dette skjedde jo ikke,de ble her og bidro til at et nytt politisk og sosialt fenomen
oppsto.Allerede for 25 år siden ønsket svarte kvinner å sette søkelys på den manglede
likestillingen de opplevde i dette landet.Da hadde norske kvinner allerede kjempet sin
likestillingskamp og fått satt en god del problemstillinger på dagsorden.Det samme gjaldt
ikke minoritetskvinner,og da de på et tidspunkt ønsket å integrere sine problemer inn i
den offentlige likestillingsdebatten,møtte de enorm motstand.Kvinnesaks-kvinnene
ønsket en kamp der problemstillingene var identifiserbare,noe som førte til at minori-
tetskvinner ble stående alene,uten den støtte og solidaritet de hadde behov for.

Minoritetskvinner får stadig høre at likestillingsloven gjelder for alle, men fragmen-
terer vi og går inn for å tolke denne påstanden, ser vi at dette ikke er tilfelle. Minori-
tetskvinner har dessverre ikke like rettigheter og lover å støtte seg til som sine etnisk
norske medsøstre. Selv etter mange års iherdig kamp for å sette dette på dagsordenen,
har det ikke skjedd noen endring. Bortsett fra at det som en gang var toårsregelen nå
har blitt treårsregelen, og kvinner som kan bevise mishandling kan få dispensasjon fra
denne regelen, og dermed få opphold i Norge.

8. mars kvinnedagen: Stopp volden mot minoritetskvinner og -jenter!
Dette var parolen vi gikk under i MiRA-Senterets 8. mars tog i år. «Vold er ikke
nødvendigvis et slag i ansiktet eller psykisk press på hjemmebane» – Minoritets-
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kvinner og -jenter opplever dessverre vold fra flere hold, deriblant statlig vold, diskri-
minering på arbeidsplass, mediavold og systematisk segregering fra storsamfunnet.

MiRA-Senterets 8. mars markering var planlagt og gjennomført av unge jenter
selv, hvor de tok opp spørsmål som angår dem. De ønsket å sette fokus på sine proble-
mer, og denne gangen sett ut fra deres eget ståsted. Gjennom paroler, dans, musikk og
en selvkomponert sketsj fremsto de som en ny generasjon likestillingsforkjempere som
krever å få tale sin egen sak. Jeg er verken bundet av mine foreldres tradisjoner, eller
adoptert av det norske samfunnet, jeg er meg og er stolt over det! Må jeg bytte navn
for å få meg jobb? 

Arrangerte ekteskap, proforma ekteskap, fornuftsekteskap og kjærlighetsekteskap –
ingen garanterer evig lykke, ingen fasitsvar finnes og handlingsplaner og medieoppstyr
holder ikke. Gjør noe konkret nå, var noen av budskapene de ønsket å formidle til
omverdenen.

Toget samlet om lag 50 kvinner og jenter med forskjellig etnisk bakgrunn og gikk
fra regjeringskvartalet gjennom Akersgata til Stortinget.Appellantene fikk gjennom
sitt engasjement og innsyn i den enorme forskjellsbehandlingen som finner sted i
samfunnet, frem hvor viktig det er at minoritetskvinner og -jenter oppnår reell like-
stilling i Norge. Fra forskjellige perspektiver fikk de frem sterke meninger om statens
håndtering av minoritetskvinner og – jenters situasjon i Norge.

Minoritetskvinners eget engasjement og innsats må synliggjøres, vi ønsker ikke
lenger å være statister i filmen om våre liv, men å spille hovedrollen. For hvem andre
enn vi selv kan ha den innlevelsen som må til, det engasjementet og forståelsen som
kreves? Til mine norske medsøstre: Krav om reseptfri angrepille eller gratis prevensjon
viser at likestillingskampen i Norge har kommet langt, men det er fortsatt norsk ung-
dom med minoritetsbakgrunn som ikke får tilrettelagt undervisning på skolen, som
blir diskriminert på arbeidsmarkedet, som blir stigmatisert og må kjempe for å bli
akseptert. Fortsatt er det kvinner i dette landet som både sosialt og økonomisk er nødt
til å være avhengig av sine menn og som ikke får selvstendig juridisk status på grunn
av lovverket. Så lenge filmen handler om dette og ikke om en likestillingslov som
favner alle, er ikke likestillingskampen over, men den har fått en ny farge.

MiRA-Magasinet nr 1, 2002
En annerledes likestillingskamp 
Av Fakhra Salimi

Norges første møte med svarte innvandrerkvinner fant sted først på slutten av 60-
tallet. De kom til landet i en tid hvor norske kvinner var kommet langt i kampen for å
sette kvinnespørsmål på dagsorden.

Den norske kvinnebevegelsen var i gang med en historisk diskusjon om kvinners
rolle i forhold til mannsrollen. Likestillingskampen dreide seg om kjønnsroller og syn-
liggjøring av kvinner og deres rettigheter.Viktige premisser ble satt for utviklingen av
et likestilt samfunn for kvinner og menn, og den offentlige likestillingspolitikken ble
utformet med Likestillingsråd og likestillingslov.

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

Det viktigste spørsmålet for oss har alltid vært å forebygge vold mot
kvinner, både strukturell vold og vold i familien, for eksempel tvangs-
ekteskap.Kravet om selvstendig juridisk status for innvandrer- og
flyktningkvinner, er et krav om grunnleggende menneskerettigheter,og
har alltid vært et annet viktig mål for minoritetskvinner.Ved å definere

kvinnene etter ektemannens status blir innvandrer- og flyktningkvinners rettigheter til-
sidesatt på en måte som ikke ville ha blitt godtatt hadde det dreid seg om etnisk norske
kvinner.Vi kjemper også mot diskriminering på arbeidsmarkedet på grunn av kjønn,og
på grunn av opprinnelsesbakgrunn eller synlige uttrykk, som bruk av hodeplagg. Inn-
vandrer- og flyktningkvinners kamp for likestilling dreier seg også om retten til å få god-
kjent en utdannelse fra hjemlandet,og dermed muligheten for kontinuitet i livsløp.

Åttiårene ble synliggjøringens tiår for minoritetskvinner.Vi har jobbet parallelt
med, men i skyggen av den norske kvinnebevegelsen. Organiseringen av innvandrer-
kvinner i Norge var en bred bevegelse som tok form på tvers av kulturer og ideo-
logier, og vi fikk en organisert stemme. Den nettverksbygging og organisering som
fant sted jobbet utfra tre ulike mål: å sette innvandrerkvinners spørsmål på den offent-
lige likestillingdebattens dagsorden, å få innpass i den norske kvinnebevegelsen og å
støtte innvandrerkvinner i krisesituasjoner. Denne organiseringen utfordret kvinne-
bevegelsens ekskluderende holdning og samfunnsanalyse, og har vært drivkraften for å
synliggjøre minoritetskvinners stemme.

Kvinnefrigjøring består i å endre de forholdene i samfunnet som virker kvinne-
undertrykkende. Minoritetskvinner kjemper den samme kampen som den etnisk
norske kvinnebevegelsen har kjempet før dem. De krever sine rettigheter, noe som
innebærer en omforming av samfunnets verdier, og en strukturell endring i kvinne-
undertrykkende mekanismer i samfunnet. Minoritetskvinner krever en anerkjennelse
av at Norge er et mangfoldig samfunn, og at en omstrukturering igjen finner sted, slik
at de faktorer som hindrer minoritetskvinners aktive deltakelse i samfunnet, blir fjer-
net. For at likestillingspolitikken skal være inkluderende er det vesentlig at minoritets-
kvinner selv får komme til orde og være med på å utforme strategier og mål. På nitti-
tallet har debatten dreid seg mot en forståelse av at innvandrerkvinners kamp for like-
stilling ikke bare er et spørsmål om kjønn. Som svarte og minoriteter, og som kvinner
hvis historie i det norske samfunn begynte på bunnen av samfunnet, er det også andre
spørsmål som må inkluderes i debatten. De frivillige organisasjonene, kvinneaktivister
og kvinneforskere har begynt å se det mangfoldet som eksisterer i Norge i dag.

Utfordringen er nå å se på hvordan dette nye realitetsbildet kan utvikles innenfor
kjønnsforskningen. Det må drøftes hvilken plass minoritetskvinner har i samfunnets
virkelighet, og hvilke ressurser de representerer.

Barn av de første innvandrerne i Norge begynner nå å bli voksne, og de krever også
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å bli hørt og få uttrykke sin egen mening om egen situasjon.Unge jenter med mino-
ritetsbakgrunn sin situasjon har blitt belyst fra mange sider.Det viktigste spørsmål har
vært vold mot kvinner innen familien, og jenters rett til frihet fra undertrykkelse og
vold, og retten til å la sin egen stemme bli hørt. For minoritetskvinner og -jenter er det
ikke bare et spørsmål om kjønnsdiskriminering,men også diskriminering på bakgrunn
av rase, kultur og religion.Det har vært en flerdimensjonell kamp hvor vi også har mer-
ket krefter som ikke ønsker å gi innvandrer- og flyktningkvinner og -jenter rom for
sine uttrykk på egne premisser.Ofte kan det altså se ut som om valgmulighetene er små
for minoritetskvinner, vi må velge enten assimilering eller segresjon. I dag ser vi at de
elementer i samfunnet som søker fullstendig assimilering for innvandrer- og flyktning-
kvinner, stadig oftere kommer sterkere til uttrykk enn de progressive kreftene.

Assimilering er basert på visse kompromisser som inkorporeres i eksisterende
strukturer. Her finnes det ikke rom for kulturelle eller mangfoldige spørsmål. Dess-
verre finnes denne holdningen også i store deler av massemedia, og den blir forsterket
gjennom en del etnisk litteratur og tradisjonell kvinneforskning. I mange andre såkalte
vestlige land har man gått bort fra troen på assimilering og innsett at integrering er
den beste framgangsmåten for å få et harmonisk og likestilt mangfoldig samfunn.

Innvandrer- og flyktningkvinner har oppnådd rettigheter på to viktige områder:
Norge har fått en lov mot omskjæring og en handlingsplan mot tvangsekteskap.Vi ser
allikevel fortsatt store mangler i likestillingspolitikken. Det er et omfattende arbeid og
et bredt emne vi drøfter, og vi har mange utfordringer foran oss. Det aller viktigste er
at vi holder dialogkanalen åpen, og at vi forsøker å forstå og respektere hverandre.

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

MiRA-Magasinet nr. 2, 2003 
Et tankekors for feminister
Av Fakhra Salimi

«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
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from one’s own becomes most political when the issue is who will be regarded as
the «authoritative» voice». (bell hooks.)

I dagens feministdiskurs må vi se kritisk på posisjoneringen av de ulike aktører,
hvilken type spørsmål 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 fraværende 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 snakker vi hovedsakelig om etnisk norske kvinner.
Kjønnsforskningen i dag anerkjenner for eksempel ikke feministkritikken fra mino-
ritetskvinner som en faglig og gyldig del av feministdiskursen. 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 forsk-
ningsobjekter, der deres rolle begrenser seg til å være empirisk materiale for ethvert
forskningsprosjekt som omhandler deres liv. Det er derfor ikke overraskende å se at
minoritetskvinner så ofte fremstilles 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 sammenligninger mellom minoritetskvinners situasjon i
dag og etnisk norske kvinners situasjon for hundre år siden. Det er som om man tror
at den kulturelle utviklingen av afrikanske og asiatiske samfunn stagnerte for lenge
siden. Når vi har avtegnet minoritetskvinnene som ofre for sin egen kultur – en kul-
tur som framstår både som patriarkalsk og utdatert – kommer vi i en maktposisjon
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
diskutere den felles undertrykkelse som kvinner møter i relasjon til makt og kjønn.

Det finnes lite kvalitativ forskning på minoritetskvinners livssituasjon og deres
bidrag på alle områder i det norske samfunnet. Dette inkluderer også arbeidsmarkedet,
hvor de ofte blir brukt som en lavtlønnet reservearbeidskraft. Det finnes heller ikke
noen forskning av betydning på maktrelasjonene mellom minoritets- og majoritets-
samfunnet, institusjonell rasisme, og kjønn og rasisme 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, kulturelle og tradisjonelle aspektene av etniske minoriteter, deres
familieliv og kjønnsrelasjoner. Disse studiene er stort sett gjort av etniske nordmenn,
slik at de har blitt stående i forgrunnen ved å legge premissene og framskaffe argu-
mentene til viktige samfunnsdebatter som omhandler for eksempel arrangerte og
tvungne ekteskap, kvinnelig omskjæring og vold mot kvinner. Så lenge man forsker
på fremmede kulturer, slipper man å fokusere på det norske samfunnet og den
institusjonelle utestengningen av minoritetskvinner.

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

Det er slik den dominerende diskursen om minoritetskvinner er i dag – den er
ekskluderende og inkluderer ikke minoritetskvinnenes erfaringer i debatten om
feminisme i et flerkulturelt samfunn.

Derfor mener jeg at enhver debatt om flerkulturalisme og feminisme, 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 objekter, i stedet for å bli ansett som deltakende individer som utvider like-
stillingsbegrepet gjennom sin egen virkelighet og sine egne erfaringer.

MiRA-Senteret har i en årrekke 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 multikulturelt feministperspektiv, både faglig
og i politiske debatter om integrering av minoritetskvinner i det norske samfunnet.

Når jeg bruker begrepet «den svarte og etniske minoritetskvinnebevegelsen», sikter
jeg til den historiske 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 slutten av sekstitallet, og var et resultat av den rasistiske
kjønnsdiskrimineringen og de mange sosiale hindringene 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 helseinstitusjoner. Bevegelsen har også
arbeidet med å synliggjøre rasistisk kjønnsdiskriminering i lovverket,
deriblant i utlendingsloven.

I dagens feminismedebatt er det ikke nok bare å stille spørs-
målstegn ved hvem som snakker for hvem, men også: Hvem
snakker, og hva er det som blir sagt? Hvilke ideologier legges
til grunn og settes ut i praksis for å definere innvandrings-
politikk, flerkulturalisme og feminisme? Hvem legger pre-
missene for likestillingsdebatten og hvordan posisjoneres
minoritetskvinner i denne debatten? Hvor er minoritets-
kvinner helt konkret inkludert i dette, og hvor reflekte-
res det over dette, sett bort fra spesielle temaer som tvangsekteskap 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 minoritetskvinnene ekskludert fra disse under-
søkelsene?

Og tilslutt – hvordan forholder vi oss til rasismen og rasistisk kjønnsdiskriminering
i dagens debatt?



Del 4
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diverse
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«Utelukkende å lære om andre menneskers 
kulturer omfatter ikke det å lære om rasismen i sin

egen kultur. Å lære om rasismen i sin egen kultur vil
derimot innebære at en nærmer seg andre kulturer 

på en objektiv måte.» 

A. Sivanandan
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Språk kan omtales som en prosess bestående av både tilegnelse
og innlæring.Tilegnelse er en naturlig prosess, mens innlæring
krever et bevisst forhold til det som skjer. Læring av språk forut-
setter et språkstimulerende miljø samtidig som det utvises sosial
aksept overfor vedkommende som skal lære. En trygghetsopp-
fatning vil da kunne oppstå. Når situasjonen registreres som
trygg, vil personen kunne være «tilstedeværende» under hendel-
sesforløpet. Bevisstheten vil med andre ord være rettet mot de
språkaktivitetene som finner sted og læring vil være mulig.

S ituasjonstilrettelegging for språklæring, både tilegnelse og inn-
læring, kan overhode ikke omtales som «snillisme» slik enkelte
kanskje vil hevde. Skal det kreves av mennesker i dette land å lære

å snakke det norske språk, kan det gjøres langt hyggeligere enn det ordet
«tvang» tilsier. Gjennom samarbeid, via samhandling kombinert med
bestrebelse av å øke selvtilliten, og dermed selvbildet til vedkommende
i læringsfase, vil prosessen kunne ha muligheter i å lykkes og fullføres
noenlunde smertefritt. Dette er noe blant annet både pedagoger og
psykologer kan til dels slutte opp om uansett hvilke teorier de nå måtte
finne på å sverge til.Allerede i 1920–34 kunne den russiske språk-
forskeren L.S.Vygotsky vise til slike funn blant minoriteter i det tidligere
Sovjetunionen.

Å stue folk sammen, fortelle dem at de er uønsket og til bry samtidig
som de mistenkeliggjøres på ulikt vis og å frata dem muligheten til å
planlegge fremtiden, er absolutt ikke språkstimulerende.Tvert i mot vil
dette hemme læring av det meste, og ikke bare språk. Uansett om
«eleven» er et barn eller en voksen person, vil bevisstheten under slike
forhold ha store problemer med å være fokusert på læring av «norsk
språk, kultur, verdier, normer og mentalitet». Dette er kunnskap enkelte
krever at «innvandrere» må tvinges til å beherske selv om en del av dem
kanskje på nåværende tidspunkt er mer opptatt av blant annet å ha nok
penger til å kjøpe mat for å unngå sult og skaffe seg tak over hodet for å
holde kulden ute.

Språk er både tilegnelse og 
innlæring, og langt i fra skadelig

Av Syeda Rahima Parvin
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Dette fører over til en annen side ved denne debatten om «inn-
vandrere». Det er meget oppsiktsvekkende at såkalte eksperter innen
psykologi og antropologi, med god støtte fra journalister, ikke nyanserer
sine begreper. «Innvandrer» er nå blitt et begrep som omfatter mennesker
som fysisk skiller seg ut fra majoritetsbefolkningen i dette landet. Det tas
ikke hensyn til hvor langt den enkelte har kommet i sin språkutvikling
med tanke på det norske språk.Videre nyanseres det ikke mellom hvor-
vidt alle «innvandrere» er flyktninger, asylsøkere eller faktisk norske stats-
borgere med tilknytning til land utenfor Vestens grenser. Religiøs til-
hørighet skilles det heller ikke mellom. Bilder av muslimer samlet inne
i moskeen settes i sammenheng med omtale av utnyttelse av systemet,
drap og andre grusomheter, og selvsagt alt sett ut i fra manglende språk-
kunnskaper! Dette er absolutt ikke et nytt fenomen, men det tragiske, og
skremmende, er at disse såkalte ekspertene ut i fra sine merittlister skal
være menneskekjennere og «humane». De har høy utdannelse og verv
med betydelig ansvar, de skal skolere både sittende og kommende
styringsmyndigheter.

Med sin akademiske bakgrunn bør de ha kjennskap til hvilken idé-
bakgrunn språkpolitikken, med tanke på majoritets-minoritets debatten,

er tuftet på.Vestens, og Norges, språk-
politikk og idégrunnlag hviler på en
rekke teoretikere med et nokså etno-
sentrisk utgangspunkt. Kamil Z. Øzerk
skriver om dette i Temaer i minoritetsrettet
pedagogikk (Øzerk, 1993). En kort opp-
summering fra denne boken angående
dette tema, vil være å begynne med

Vestens kulturelle «vugge», Hellas og grekerne.Aristoteles resonnerte
i sin tid på følgende måte:
• de som bor i kaldt klima og i Europa, er fulle av pågangsmot, men

mangler intelligens og ferdighet.
• derimot er asiater intelligente og oppfinnsomme, men de mangler

pågangsmot.
• MEN, den hellenistiske rasen; grekerne, som er plassert mellom

europeerene og asiater, har både mye pågangsmot og høy intelligens.

I 1864 hadde teoretikerne kommet litt lenger. Filosofen Francis Bernier
beholdt hudfarge og la til andre fysiske kjennetegn. Nordmenn var også
aktive blant annet med Andreas Martin Hansen, en såkalt folkepsykolog.

Å stue folk sammen, fortelle dem at
de er uønsket og til bry samtidig som
de mistenkeliggjøres på ulikt vis og

å frata dem muligheten til å planlegge
fremtiden, er absolutt ikke

språkstimulerende.
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I 1899 lanserte han sin teori om «rundskaller» (også kjent som «kort-
skaller») og «langskaller» – begreper mange i dagens Norge faktisk lærte
om på skolen i sin tid. «Rundskallene» var fra Vestlandet, etterkommere
av slavefolket, konservative og politisk sett Høyre-folk. «Langskallene» var
av arisk rase, liberale, politisk sett Venstre-folk og krigerske (Øzerk,1993).
Universitetet i Oslo fulgte opp og samlet i sin tid inn samiske hodeskaller
for å påvise hvordan samene skilte seg fra nordmenn og at de dermed
ikke kunne læres opp til å bli «folk». Samene har som kjent fått sine
rettigheter som et urfolk og grunnlovbefestet rett til opplæring i og på
samisk gjennom §110A, men alle hodeskallene har de ikke fått tilbake
den dag i dag selv om det har blitt satt ut krav om dette.

Andre grupper som har fått til noe språklig sett i dette landet, er
kvensk- og finsktalende språkminoriteter. Denne gruppe har rett til å få
undervisning i og på finsk gjennom forskrifter. «Språklige minoriteter»,
de såkalte «innvandrerne» har blitt underlagt rundskriv. Rundskriv er
budsjettavhengige og kan dermed endres når det skulle passe seg. Dette
er trolig årsaken til at denne sistnevnte gruppen så ofte havner i språk-
debatter om hva Norge, som nasjon, er tjent med. Internasjonale lover og
regler Norge har forpliktet seg i å følge, kan lett settes til side i håp om at
ingen skal klage så høyt at innenrikspolitikken dras inn i den inter-
nasjonale politikkens sfære.

Verden forandrer seg trolig raskere, og i en retning nasjonalstater og
stater generelt ikke umiddelbart kan enes opp om. Det er fint å kunne
vise til undertegnelse av menneskerettigheter og andre humane inter-
nasjonale ordninger. Gjennom slike «for-
pliktelser» ivaretar blant annet Norge,
som nasjon,Vestens arv fra renessansen,
også kalt humanismen. Ideene fra denne
epoken omfattet toleranse mot minorite-
ter selv om det var inneforstått at de som
regel snakket et «lavstatusspråk» i mot-
setning til eliten og makthaverne som
snakket et «høystatusspråk». Grunntanken
var at «vi alle er verdensborgere». Denne tanken eksisterer fremdeles,
men har i senere tid, spesielt i vestlige land, blitt «krydderifrisert» med
nasjonalisme over et større landeareal enn noen gang før i historien, samt
frykten for ressursknapphet og ansvarsfraskrivelse av konsekvenser av
egen handling og politikk.

Med vissheten om at Norge, som stat, er demokratisk og tolerant

Samene har som kjent fått sine
rettigheter som et urfolk og grunn-

lovbefestet rett til opplæring i og på
samisk gjennom §110A, men alle

hodeskallene har de ikke fått tilbake
den dag i dag selv om det har blitt

satt ut krav om dette.



gjennom sine lover og forskrifter, er det fort gjort å overse forsknings-
resultater som avviser antakelser om at det er en sammenheng mellom
flerspråklighet og for eksempel lav intelligens eller kriminelle handlinger
av ulik karakter. Så tidlig som i 1913, før vitenskapelige metoder var blitt
etablert slik vi kjenner dem i dag, greide fransktalende J. Ronjat, gift med
en tysktalende kvinne, å vise til at parets sønn, Louis, ikke var mindre
intelligent selv om gutten var tospråklig. Kanadierne, Pael og Lambat,
foretok en undersøkelse som startet i 1960 blant tospråklige skoleelever
for å vise at dette er skadelig. Dessverre, og meget overraskende, for dem
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begge, kom de frem til det motsatte resultat. Det viste seg at tospråklige
elever greide seg bedre enn de enspråklige med tanke på «intelligens.»
Samme resultat ble vist atter en gang i år, også denne gangen fra kanadisk
hold.

Det ser ut til at det nå foretrekkes også å glemme eller overse de
fremragende resultater Norge hadde å vise til på 1990-tallet. Landet ble
ansett for å være en foregangsnasjon med tanke på undervisningstilbud
tilrettelagt språklige minoriteter. Gjennom mønsterplanen Stortinget
vedtok i 1987, M-87, ble funksjonell tospråklighet gjort om til et ideal.
Det kunne vises til såpass gode resultater at besøkende fra Europa og
USA tok kontakt med Skolesjefens kontor i Oslo for å lære. Men så kom
de politiske endringene, og «snillisme» debatten var en realitet.Ansvaret
staten tidligere hadde, ble mer og mer overlatt til den enkelte kommune
og skole. Forskriftene er nå så «runde» i sine formuleringer at skolene,
med sine lærere og rektorer, bruker mye
ressurser for å følge opp det som vedtas
blant annet ved å «kartlegge» «behovene» til
den enkelte elev. Samtidig blir lærere, som
kan vise til gode resultater gjennom at deres
elever har tilegnet seg «tilstrekkelig» med
språkkunnskaper, fratatt sine stillinger. Det
er selvsagt ikke lenger bruk for dem så snart
elevene kan «tilstrekkelig» norsk.

Hva har så denne språkpolitikken ført
til? Ikke annet enn noe så tragisk som
svekkelse av tillit. Det eksisterer i dag stor
mistenksomhet fra foreldrenes side overfor
lærere, som igjen ikke stoler på systemet, som igjen har latt alt dette gå ut
over elever i alle aldre og ulike livssituasjoner. Det alle språklige mino-
riteter har til felles i dette land, må være at deres tospråklighet er såpass
politisk ustabil at denne gruppen fort blir gjort om til «målskiver» for
enhver debatt som omhandler nasjonens enhet.

Midt opp i alle de opphetede debattene, ties det om at Norge i dag
faktisk på sett og vis er tospråklig. Engelsk har blitt et naturlig andrespråk
for så å si alle skoleelever og studenter og er ofte et krav i arbeidslivet.
Det norske språket består av mange engelske ord, som enten tas direkte
opp i språket eller som modifiseres og tar til seg for eksempel norske
endinger. Flerspråklighet er ikke skadelig. Språkkunnskaper gjør ikke
folk kriminelle, tar ikke fra dem lysten til å ta høyere utdannelse eller

Verden forandrer seg trolig raskere,
og i en retning nasjonalstater og stater

generelt ikke umiddelbart kan enes
opp om. Det er fint å kunne vise til

undertegnelse av menneskerettigheter
og andre humane internasjonale

ordninger. Gjennom slike «forplikt-
elser» ivaretar blant annet Norge, som
nasjon, Vestens arv fra renessansen,

også kalt humanismen.
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skaffe seg jobb. Det fører heller ikke til at mennesker oppgir falske
opplysninger. Heller resulterer det ikke i trygdemisbruk, religiøs
fanatisme og alt annet enkelte politikere og «eksperter» måtte hevde
angående lovbrudd og ulumskheter. Språk er berikende og under-
holdende, noe bokormer, forfattere og artister kan samtykke i.Vi bør
derfor alle holde oss for gode for å koble språkkunnskaper opp mot
«onde» handlinger.Videre er det på tide å gå bort fra tvangsideer, da de
aller fleste selv har erfart at dette er en metode som sjeldent fører frem.

Referanser:
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Jeg er en kvinne fra Venezuela som har bodd i Norge siden
1999. Jeg er 31 år gammel, og er gift med en nordmann. Jeg har
en Bachelor grad i Business & Administration. Jeg har erfaring
fra oljebransjen i Venezuela der jeg i flere år jobbet i større
internasjonale selskaper.

M en her i Norge har jeg bare fått jobber som tospråklig assistent
i barnehage, barnehageassistent, pleieassistent på sykehjem, og
sommervikar. Omfanget av disse jobbene har aldri vært mer

enn 15% av full stilling. Etter å ha tilbrakt 4-5 år med norskundervisning
har jeg et sterkt ønske om å vende tilbake til yrkeslivet. I løpet av det
siste måneder med jobbsøking har jeg høstet en del bitre erfaringer jeg
gjerne vil dele.

Jeg har søkt på 40–50 ulike stillinger i løpet av de siste månedene,
hovedsakelig som barnehageassistent eller som vikar innen enkle øko-
nomi- og regnskapsoppgaver, men har aldri fått positiv respons på disse.
I de fleste tilfeller har jeg ikke engang mottatt avslag på søknad. Det
eneste konkrete yrkesråd jeg har fått fra AETAT i denne perioden var
å vurdere renholdsstillinger.

Stavanger kommune har følgende ordlyd i deres stillingsannonser:
Stavanger kommune tilbyr interessante, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
innen en rekke områder.Videre tilbyr vi gode pensjons- og forsikringsordninger, et
godt arbeidsmiljø og attraktive velferdsordninger.Vi ønsker mangfold i kommunen
og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming,
eller etnisk tilhørighet.

Jeg har søkt på nærmere 20 jobber i Stavanger kommune, men har
aldri blitt kalt inn til intervju. Hvordan etterlever kommunen denne
ordlyden? Er dette bare vakre ord? 

Jeg har vært på intervju i to forskjellige barnehager, begge private.
På det første, i en barnehage på Gausel følte jeg at intervjueren var mer
personlig enn profesjonell. De norske kvinnene spurte meg så mange
personlige spørsmål at jeg følte at jeg var til politiforhør. Dette intervjuet
gjaldt en 50 % stilling.

Diskriminering 
på arbeidsmarkedet

Av Viviana Ege
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I den andre barnehagen, på Hundvåg, var de mer profesjonelle under
intervjuet. I denne barnehagen søkte jeg også på en 50 % stilling. Etter
intervjuet ble jeg fortalt at de skulle ringe meg tilbake etter å ha snakket
med mine referansepersoner. Jeg har snakket med mine tidligere sjefer i
etterkant, og de sa at de ikke hadde fått telefon fra noen. De sa også til
meg at jeg var en veldig god kandidat for denne type jobber. Men likevel
ringte barnehagepersonellet på Hundvåg meg for å beklage at jeg ikke
var aktuell for denne stillingen.To uker senere ringte de meg tilbake for
å tilby meg jobb som vikar for en uke. Jeg aksepterte. Hun som ringte,
gratulerte med jobben! Gratulerer med hva? Med å akseptere vikariat for
en uke? Til denne jobben var jeg god nok, og hadde erfaring nok.

Da jeg snakket med styreren på Hundvåg første dagen av vikariatet sa
jeg til henne at jeg var veldig trist og frustrert fordi jeg hadde sendt så
mange søknader og aldri fått positive svar.Det verste for meg var at jeg ikke
fikk vite hvorfor jeg kun fikk avslag.Da sa hun til meg at i denne anset-
telsessaken hadde de fått en person som hadde litt mer erfaring enn meg.

Da svarte at jeg dette er greit nok. Kanskje trenger jeg å jobbe litt mer
som vikar og skaffe meg mer erfaring?

Men andre dagen i barnehagen snak-
ket jeg med en annen norsk jente. Hun
spurte meg om jeg jobbet der. Jeg sa nei,
jeg jobber bare som vikar, og du? Hun sa
at hun begynte å jobbe for to dager siden
i en 50 % stilling (den samme jeg søkte
på). Jeg spurte henne om hun hadde
erfaring fra før som barnehageassistent,
og hun svarte NEI. «Aldri i livet om dette
er min drømmejobb; jeg er økonom.

Men denne type jobber er så lett å få.»
Min VERDEN gikk i stå, jeg følte meg så deprimert, dette var

ordentlig diskriminering!
Jeg kjenner personlig mange fremmedspråklige kvinner med

tilsvarende erfaringer.
Vi har kommet til Norge med ulik bakgrunn og begrunnelse, men

deler ønsket om å integreres i det norske samfunnet.Arbeidslivet er den
sentrale arena for integrasjon, men ofte tilbys vi jobber vi er overkvalifi-
sert for.Vi vil gjerne være til nytte for samfunnet, men føler at samfunnet
ikke legger forholdene til rette for oss. Hvor er våre rettigheter?
Hvem skal høre oss?

Jeg har søkt på 40–50 ulike stillinger
i løpet av de siste månedene, hoved-

sakelig som barnehageassistent eller
som vikar innen enkle økonomi- og

regnskapsoppgaver, men har aldri fått
positiv respons på disse. I de fleste
tilfeller har jeg ikke engang mottatt

avslag på søknad. 
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Mange ressurspersoner føler seg undervurdert, og dette sliter på
selvfølelsen. I verste fall fører dette til alvorlige personlige problemer.

Selv om vi ikke snakker perfekt norsk, betyr ikke det av vi ikke kan
gjøre en fullgod jobb. Hvem vil gi oss muligheter?

Media oversvømmes av negative bilder fra innvandrermiljøene.
Inntrykket som skapes her øker ikke våre muligheter i arbeidslivet.
Media har en viktig rolle som opinionsbygger, og bør etter min mening
også fokusere på alle positive aktiviteter som innvandrere bidrar med
i nærmiljøene.

Til slutt vil jeg gjerne oppmuntre alle kvinner, journalister, advokater,
lærere, logopeder, økonomer, fysioterapeuter, ingeniører, og menn i
samme situasjon til ikke å gi opp.Vi må si våre meninger, vi må snakke
høyt. Jeg har lyst å bli HØRT!



Incest skal tales i hjel og 
ikke ties i hjel!

Av Gro Talsethagen
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For 20 år siden var det nesten ingen som snakket om incest i
Norge. I dag har åpenheten blitt litt større, men det er enda stor
mangel på kunnskap om dette alvorlige samfunnsproblemet.
Med incest mener vi seksuelle overgrep begått av noen barnet har et
tillitsforhold til. Overgriper kan være far, mor, søsken, andre
familiemedlemmer, nabo, lærer eller andre som barnet kjenner
og har tillit til.

V i møter mange mødre til incestutsatte barn. Noen av dem er uten-
landske kvinner som kommer med sine barn til Norge for å gifte
seg med en norsk mann, og opplever at han misbruker barna deres

seksuelt. Mange av kvinnene har selv blitt utsatt for vold av mannen.
Vi møter kvinner i alle aldere som for første gang forteller at de selv ble
utsatt for incest som barn. For noen blir det et spesielt stort problem den
dagen de skal gifte seg, fordi de er så redde for at det skal oppdages.
Mange er redd for sitt eget liv.

Incest er vanskelig å snakke om og grad av åpenhet varierer i ulike
miljøer i Norge.Vår erfaring er at det i en del innvandrermiljøer er svært
vanskelig å snakke om incest. Hjelpeapparatet forteller oss at det er stadig
flere innvandrerfamilier hvor det er mistanke om seksuelle overgrep.
Incest lager varige sår i sjelen, men vi vet at mange kvinner får hjelp til
å leve med sin historie gjennom å snakke sammen. Incest skal tales i hjel og
ikke ties i hjel er mottoet for alt arbeidet vårt.Vi vet at det nytter! 

Støttesenter mot incest – Oslo (SMI)
Telefon: 23 31 46 50
E-post: postmaster@sentermotincest.no
Internett: www.sentermotincest.no



TV-aksjonen 2005:

Lev vel – en verden uten 
vold mot kvinner Av Sidsel Aas
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18. juni ble det klart at NRKs TV-aksjon 2005 går til FOKUS-
Forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Gjennom TV-
aksjonen 2005 «Lev vel – en verden uten vold mot kvinner»,
vil FOKUS støtte kvinneorganisasjoner i Afrika,Asia/Midtøsten,
Latin-Amerika og Øst-Europa i deres arbeid for å bekjempe
vold mot kvinner.

Åbli tildelt NRKs TV-aksjon gir FOKUS,med 62 tilsluttede organi-
sasjoner, en fantastisk mulighet til å støtte kvinner og kvinneorgani-
sasjoner som arbeider i forhold til vold mot kvinner under krig og

konflikt, handel med kvinner, kjønnslemlestelse og vold i nære relasjoner.
Pengene fra aksjonen vil gå til konkrete hjelpetiltak som rådgivningssentre,
informasjons- og dokumentasjonsarbeid, politisk og forebyggende arbeid.

Globalt sett blir hver tredje kvinne utsatt for mishandling, seksuelle
overgrep eller andre former for vold i løpet av sin levetid.Uavhengig av
kultur og tradisjon utsettes kvinner for vold, både på den private og offent-
lige arena.Det har i løpet av de siste årene vært mye fokus på vold, der den
internasjonale kvinnebevegelsens innsats mot vold i mange land har ført til
positive endringer i holdninger overfor kvinner og forbedring av lovverk.
Nasjonale og internasjonale handlingsplaner har satt vold mot kvinner på
den politiske dagsorden.Men fortsatt kreves det ytterligere sosiale og poli-
tiske forpliktelser, økonomiske ressurser til informasjonskampanjer og fore-
byggende arbeid.Erfaring viser at internasjonalt samarbeid og partnerskap
for utveksling av kunnskap og ressurser er viktige faktorer for endring.

TV-aksjonen 2005 kan være med på å gi kvinner utsatt for vold flere
valgmuligheter og et bedre liv. I tillegg vil TV-aksjonen bidra til at flere får
kunnskap og informasjon om hva som skal til for å skape endring.TV-
aksjonen kan bidra til å gi den enkelte jente og kvinne en hverdag i
trygghet uten vold. Kvinners trygghet er alles ansvar.

FOKUS
Telefon: 23 01 03 00
Internett: www.fokuskvinner.no
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Legal assistance and counselling
The MiRA Centre gives assistance on legal
and social matters to immigrant and refugee
women as well as young girls with minority
backgrounds. These matters may include
economical or marital problems, questions of
immigration, legislation and deportations or
conflict within the family.

Networking
The MiRA Resource Centre is the only net-
working 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 net-
work or participate in any of the various acti-
vities organised by MiRA, please do not hesi-
tate in contacting us. The MiRA Centre is also
a meeting-place for young girls, and has a
network-group of young girls. They arrange
meetings and seminars about subjects parti-
cularly 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 so-
ciety 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
various independent publications which high-
light women and young girls’ situation. We
aim to build a library with documentation of
audio-visual and written material for rese-
arch 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.

Contact information
Phone (weekdays): (+47) 22 11 69 20 
Address: MiRA, PB 1749 Vika, NO-0121 OSLO
E-mail: post@mirasenteret.no
Internet: www.mirasenteret.no

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 immi-
grant 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:

Resource Centre for Black,
Immigrant and Refugee Women
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GRATISBROSJYRER

«Si nei til vold mot kvinner»: Finnes på 7 språk. Brosjyren forklarer om
ulike former for vold mot kvinner og gir konkrete råd til kvinner som er
utsatt for vold. Heftet finnes på norsk, engelsk, spansk, tyrkisk, arabisk, persisk
og urdu.

«La meg snakke»: Brosjyren presenterer MiRA-
Senterets skolekampanje, og har som formål å øke
respekten og forståelsen mellom elever med
forskjellig etnisk bakgrunn og lærere i den norske
skolen.

«Kjærlighet er å ta ansvar» retter seg mot
ungdom og tar opp temaer knyttet til kjærlighet,
helse, seksualitet, abort o.a., og informerer om
MiRA-Senterets rådgivningstilbud for unge
minoritetsjenter.

«Nordisk Nettverk»: Det er flere år siden MiRA-Senteret startet arbeidet
med å samle nordiske minoritetskvinneorganisasjoner og enkeltkvinner i et
eget nettverk. Denne brosjyren informerer om MiRA-Senterets nettverk
i Norden.

«Ditt Valg» er MiRA-Senterets populære rettighetsbrosjyre om
tvangsekteskap.

«Odins kvinner» informerer om filmserien og boken ved samme navn.

«Aktuelle publikasjoner fra MiRA-Senteret» informerer om alle
senterets publikasjoner.

«Om MiRA-Senteret» tar for seg MiRA-Senterets arbeid, og informerer
om senterets aktiviteter og tilbud. Brosjyren finnes på 7 språk.
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TEMAHEFTER

Temahefte nr. 1: «Omskjæring av kvinner»
tar opp helsemessige konsekvenser av denne tradisjonen.
Den gir råd til sykepleiere og annet helsepersonell som
kommer i kontakt med kvinner som er omskåret, og presen-
terer politiske innspill i kampen mot omskjæring.Kr. 70,-

Temahefte nr. 2: «Tvangsekteskap» 
gir bakgrunnsinformasjon om både tvangsekteskap og
arrangerte ekteskap og presenterer politiske forslag og
viktig arbeid som drives i kampen mot tvang. Kr. 70,- 

Temahefte nr. 3: «Minoritetskvinner og medier» 
tar for seg medienes fremstilling av minoritetskvinner
i Norge. Heftet har også som formål å utfordre de stereo-
typiske forestillingene om denne gruppen. Kr. 70,-

Temahefte nr. 4: «Likestilling for minoritetskvinner i Norge.
Utdanning og arbeid» Her finnes all relevant informasjon om utdannelse
og arbeidsliv.Temaheftet er primært tenkt å være en veiledning og hjelp for
kvinner med minoritetsbakgrunn, men spørsmålene vi besvarer i forhold til
utdannelse, arbeidsliv, diskriminering og barn er relevante for alle kvinner
i det norske samfunnet. Kr. 40,-

BØKER 

«Ord i bevegelse»
Nita Kapoor/Fakhra Salimi (red.). Boken er den første litterære antologi
redigert, skrevet og illustrert av kvinner innvandret til Skandinavia. Over 30
forfattere med bakgrunn i et tjuetallsland kommer til orde i denne boka
gjennom sin egen poesi og prosa. Kr. 150,-

«Odins kvinner setter farge på Norden»
Fakhra Salimi (red.). Boken presenterer et mangfoldig
bilde av innvandrer- og flyktningkvinner i Norden, og
bidrar til å skape rollemodeller for nye generasjoner
unge jenter som vokser opp. Kr. 175,-
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RAPPORTER
MiRA-Senteret har utarbeidet følgende rapporter som er tilgjengelige for salg:

Minoritetskvinner og kompetansepolitikk 
– om arbeidsliv, utdannelse og arbeidsmarkedet. Kr. 70,-

Den usynlige smerte – om innvandrer- og flyktningkvinners 
helsesituasjon i Norge. Kr. 30,-

Til døden skiller oss ad. Ekteskap og skilsmisse i islamsk 
rettspraksis og norsk lovgivning. Kr. 150,-

Kjønn og rasisme i et likestillingsperspektiv. Kr. 70,-

La meg snakke – en redigert rapport fra MiRA-Senterets 
jentekonferanse i 1996. Kr. 70,-

En rapport om kvinnelig omskjæring. Kr. 70,-

DIVERSE

Filmen «La jentene ta ordet»
Filmen er ment å være minoritetsjentenes eget bidrag i debatten
om tvangsekteskap, og den tar for seg unge jenters rett til selv å ta
valg. Filmen fungerer godt som utgangspunkt for diskusjoner
rundt temaet ekteskap, både i skolen og i andre former for
gruppesamtaler. Inntektene fra filmen går til vårt arbeid mot
tvangsekteskap. Kr. 300,-

Filmene “Odins kvinner setter farge på Norden» 
er en serie filmer fra hvert av de nordiske landene, og ble
utarbeidet i sammenheng med boken ved samme navn.
Kr. 300,-

MiRA-Senteret selger også plakater (»Kvinner i bevegelse» og
«Kamp mot rasisme»),T-skjorter og postkort.
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Send kupongen til MiRA-Senteret, Postboks 1749, Vika, NO-0121 Oslo,
eller bestill direkte på www.mirasenteret.no

Abonner på 

Navn:

Org./firma:

Adresse:

Postnummer: Poststed:

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:

❑ privatperson kr 100,–

❑ organisasjon/firma kr 300,–

Du kan betale inn årsabonnementet til kontonr.
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

✂

Publikasjoner kan bestilles fra MiRA-Senteret på:

www.mirasenteret.no
post@mirasenteret.no eller telefon 22 11 69 20
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FEMINISME OG RASISME

Hvem snakker for hvem?

MiRA-Magasinet 1994–2004
Den svarte kvinnebevegelsen og minoritets-

kvinnebevegelsen i Norge har vokst frem

gjennom en historisk prosess fra slutten av

syttiårene. Kvinner med minoritetsbakgrunn har

gjennom årene uttrykt sine meninger, tanker, krav og visjoner både

som kvinner og som minoriteter i det norske samfunnet. Våre kamp-

saker har blant annet vært å avsløre patriarkalske strukturer i det

norske samfunnet, som allierer seg med mannskultur blant

minoritetsgrupper og undertrykker kvinner. Minoritetskvinner

arbeider på alle plan for å synliggjøre rasistisk kjønnsdiskriminering

selv om deres stemmer ofte er marginalisert i samfunnet. Mangfold

av levesett skaper spennende utfordringer og vi ser fremover mot nye

visjoner om likestillings-Norge i de kommende ti år. 

MiRA – se fremover!

Minoritetskvinnebevegelsen i Norge gjennom årene
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