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FAKHRA SALIMI

n av de viktigste sakene som opptar oss på MiRA-Senteret er innvandrer- og flyktningkvinners
juridiske situasjon. Nye forslag til
utlendingsloven er sendt ut til høring.
Det er mer enn 16 år siden den nåværende utlendingsloven trådte i kraft
med streng innvandringskontroll.
Siden den gang har det skjedd store
endringer i Norge og verdenssamfunnet både når det gjelder globalisering
og fri flyt av kapital og arbeidskraft
mellom EU-landene.
Innvandringsstopp ble innført i
Norge i 1975. På den ene siden erfarer
vi at lovgivningen på innvandringsfeltet siden 1975 er blitt strengere.
Dessverre har de fleste endringene
gått ut på å begrense ankomsten av
personer fra land i den såkalte tredje
verden. Dette har for det meste hatt
konsekvenser for asylsøkere og
familiegjenforente.
På den annen side ser vi veldig få
målrettede initiativer for å beskytte
juridiske rettigheter til innvandrere
som er bosatt i Norge på permanent
basis. Da tenker jeg særlig på beskyttelse fra etnisk diskriminering, diskriminering på arbeidsmarkedet og på
boligmarkedet, og andre områder slik
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som familiegjenforening, utdanning
med mer. Vi vet at loven mot etnisk
diskriminering er under utarbeidelse,
og forhåpentligvis vil den snart bli satt
i verk. Men virkeligheten for mange
med mørk hudfarge er vanskelig når
det gjelder rettsbeskyttelse.
Den nye utlendingsloven skal omdefinere den norske stats behov for å
regulere og kontrollere innvandringen
så vel som asylsøkere til Norge. MiRASenteret møter hver dag ofrene for den
diskriminering som har bakgrunn i
den restriktive gjennomføringen av
utlendingslovgivningen. Mange kvinner er fanget i et nett av juridiske systemer og blir kastet fra et kontor til et
annet for å få sine juridiske rettigheter
og menneskerettigheter ivaretatt. Det
har vært veldig få reelle endringer i
den juridiske situasjonen for innvandrer- og flyktningkvinner i løpet av de
siste 30 årene. Vi har helt siden 1970tallet påpekt de negative konsekvensene utlendingsloven har på kvinner.
Staten har i midlertidig vært veldig
motvillig til å fjerne for eksempel treårsregelen og å utvide definisjonen av
kjønnsbasert forfølgelse, noe som ville
gitt kvinner som er ofre for vold bedre
beskyttelse. I dette nummeret av
MiRA-Magasinet setter Turid Heiberg
søkelyset på både statsborgerskapsloven og forslaget til den nye
utlendingsloven.

Svekker sammenslåing reell
likestilling?
I vår ble debatten om sammenslåing
av Likestillingssenteret, Likestillingsombudet og Senter mot Etnisk Diskriminering synlig i mediebildet. De fleste
kvinneorganisasjoner uttalte seg negativt om en slik sammenslåing. Det har
vært hevdet at en sammenslåing av
arbeidet med forskjellige former for
diskriminering vil svekke likestillingsog kvinneperspektivet. Likestillingssenteret sier i sitt høringsnotat til
Stortinget at «det er avgjørende å ha
det formelle (lover, forskrifter og
retningslinjer) som bakteppe når det
gjelder begrepet reell likestilling.
Begrepet reell likestilling åpner for en
kjønnsdiskusjon på nye områder.

Dette er områder som ikke nødvendigvis dekkes av noen lov og som i
mange tilfeller beveger seg inn i privatlivet». Jeg mener det også er viktig å spørre seg hva reell likestilling
innebærer utover kjønnslikestilling.
Minoritetskvinner har siden 1970tallet forsøkt å utvide definisjonen av
reell likestilling ved å fokusere på
flere og sammensatte former for diskriminering. Likestilling mellom
kjønnene er viktig, men reell likestilling innebærer også likestilling blant
kvinner. Debatten om reell kjønnslikestilling bør derfor også fokusere
på de ulike formene for diskriminering som kvinner fra ulike klasser og
etnisk bakgrunn opplever.
De ulike formene for diskriminering ser ikke ut til å være et tema for
etnisk norske feminister og det formelle likestillingsapparatet i Norge,
deriblant likestillingsloven og Likestillingssenteret som betraktes å
være pådrivere i likestillingsarbeid.
Tvert i mot, i sitt høringsnotat skiller
Likestillingssenteret mellom antidiskrimineringsarbeid og reell likestilling. De sier at «anti-diskrimineringsarbeid og arbeid for reell
likestilling er to vidt forskjellige
arbeidsmål, uansett grunnlaget for
forskjellsbehandling. Mens antidiskrimineringsarbeid ofte operasjonaliseres gjennom et fokus på loven
og praktisering av denne gjennom
enkelte saker, vil arbeid for reell likestilling ofte ha fokus på bredere samfunnsmekanismer som virker negativ for en hel kategori av mennesker.
Anti-diskrimineringsarbeid fokuserer på fjerning av barrierer som
hindrer lik samfunnsdeltagelse.
Likebehandling er målet. Arbeid for
reell likestilling stiller spørsmålstegn
ved maktforhold og lanserer derfor
også ideer om likestilling mellom to
ulike maktstørrelser».
Jeg mener at Likestillingssenteret
har en snever forståelse av to ulike,
men gjensidig avhengige begreper,
nemlig reell likestilling og antidiskriminering. Ulikhetene mellom
den etniske minoritets- og majoritetsbefolkningen er direkte knyttet

til maktrelasjonene mellom disse
gruppene og derfor trenger vi bredere
fokus på samfunnsmekanismer som
virker negativt for minoriteter.
Rasisme som ideologi opererer på et
dypt og bredt nivå innenfor det institusjonelle rammeverket. Akkurat
som etnisk norske kvinner er utsatt
for diskriminering på grunn av deres
kjønn er minoritetskvinner utsatt for
diskriminering på grunn av deres
kjønn, hudfarge, etnisitet eller
religion. Det er en ubalanse i maktforholdende mellom minoriteter og
majoritetssamfunn. Det er de samme
patriarkalske maktrelasjonene som
nekter kvinner reell likestilling som
også hindrer etniske minoriteter i å
oppnå like rettigheter. Diskrimineringsmekanismene er altså innebygget i det norske systemet. Arbeid for
å fremme reell likestilling mellom
minoriteter og majoritetssamfunn er
derfor ikke bare holdningsskapende
arbeid. Dette dreier seg også om å
forandre maktrelasjoner. Maktrelasjonene må endres hvis vi vil oppnå
reell likestilling både mellom kvinner
og menn, og mellom minoritets- og
majoritetssamfunn. De fleste feminister i dag ser ikke dette klart, og
derfor ønsker de kanskje heller ikke å
inkludere ulike former for diskriminering innenfor kjønnslikestillingens
rammeverk. Det er en ekskluderende
feministisk diskurs.
Alt fra statlige feminister til
kvinnelige aktivister har vært enige
om at å sammenfatte alle de ulike
formene for diskriminering vil flytte
fokus vekk fra kvinners undertrykkelse. For å forstå denne frykten må
vi kanskje se på de historiske utfordringene de norske feministene har
stått overfor. De største kampsakene
til kvinnebevegelsen har vært å
oppnå likestilling med menn på alle
områder av livet. Fokuset har blant
annet vært på stemmerettigheter,
reproduktive rettigheter og likhet i
forhold til representasjon m.m. Men
kampen har imidlertid begrenset seg
til hvordan kvinner er undertrykket i
forhold til menn. Dette har vært en
vellykket strategi da et ensidig fokus

på kjønnsundertrykking har tillagt
kvinner en enestående rolle som ofre
for diskriminering. Historien forteller oss at norske feminister undervurderer andre former for undertrykking som eksisterer innenfor det
samme sosiale, økonomiske og politiske systemet. Årsaken mener jeg
har å gjøre med at de fleste feminister er engstelige for å miste sin
enestående posisjon som ofre for
undertrykking. De har vist til et
undertrykkingshierarki der de
mener at kjønnsundertrykking er av
størst betydning.
Minoritetskvinner krever like
rettigheter som menn innenfor et
system som diskriminerer kvinner
ikke bare på grunn av deres kjønn,
men også på grunn av deres hudfarge, sosiale klasse eller religion.
Hver gang etniske minoritetskvinner
ønsker å sette fokus på rasisme og
etnisk diskriminering kommer
etnisk norske kvinner på banen og
hevder at disse temaene ikke er relevante for den feministiske diskursen.
En slik begrenset forståelse av kjønn
sørger for å holde etnisk norske
kvinner på toppen av et offerhierarki,
samtidig som andre kvinner blir
utelatt eller satt i andre rekke.
Det er viktig å understreke at å
bringe alle formene for diskriminering sammen både vil kunne styrke
kampen for kjønnslikestilling, og i tillegg inkludere alle kvinner som i dag
føler seg utenfor fordi de er utsatt for
flere former for undertrykkelse. En
slik forståelse av sammenslåingen
ville skape en felles plattform av
solidaritet og felles kamp.
Dette nummeret av MiRA-Magasinet
tar også opp mange andre spennende
temaer, blant annet pensjonsreformen. God lesning.
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om rigiditet og fleksibilitet i
UTLENDINGSLOVEN
Et utvalg har nylig lagt fram et forslag til ny utlendingslov, som bygger på nåværende regler og
praksis. Innvandringen skal fortsatt reguleres strengt og regelverket skal tydeliggjøres og
oppdateres. Lovutvalget styrker ikke kvinners behov for en tryggere rettsstilling, men bruker
deres utsatte situasjon for ytterligere innstramninger.
ovutvalget har forholdt seg til
den opphetede debatten om
tvangsekteskap, som har erstattet det tidligere fokuset på proforma
ekteskap. For å hindre tvangsekteskap foreslås en aldersgrense på
ektefelle før familieetablering på
21 år. Oppholdstillatelse skal nektes
dersom det er grunn til å anta at
ekteskapet er inngått mot den ene
partens vilje, eller den norsk bosatte
partneren i intervju med utlendingsmyndighetene ikke samtykker i at
ektefellen får oppholdstillatelse, og
når den norske partneren ikke fullt
ut kan forsørge familien. For å forhindre vold mot kvinner av menn
med en voldelig fortid bosatt i Norge,
skal vandelsopplysninger innhentes
om mannen og brukes for å nekte en
kvinne visum og opphold.

L
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Lov mot rettigheter
Det er all grunn til å bekymre seg for
mennesker som utsettes for tvangsgifte og vold. Straffeloven og andre
lover har derfor bestemmelser som
rammer tvangsekteskap og utnytting. Å regulere tvangsgifte gjennom
utlendingsloven i tillegg, medfører
imidlertid at det i praksis etableres
to aldersgrenser for giftemål i Norge.
Siden lovforslaget er ment å gjelde
personer med tilknytning til land
med tidlig ekteskapsalder, vil den
gjelde og ramme minoritetsungdom
og er slik en umyndiggjøring av dem.
Som utvalget påpeker er det ikke
sikkert at regelen vil hjelpe jentene,
og det er ikke usannsynlig at de jenter som utsettes for tvangsgifte vil
bli holdt tilbake i foreldrenes hjemland til de er 21 år. De vil da være
enda lengre borte fra hjelpeapparatet enn før. Å intervjue gifte ungdommer etter at de er vendt tilbake til
Norge, vil heller ikke løse problemet. Da er de allerede gift, og
skaden er skjedd. Forsørgerplikten vil også ramme utilsiktet. De mest ressurssterke innvandrerne får
lov til å gjenforenes,
mens de som har lav
inntekt ikke får det. Det
har vært sagt om disse
forslagene at utvalget
erstatter foreldrenes
tvang med offentlige
tvangstiltak og formynderi. Slik bestemmelsen
om visum er foreslått vil
dessuten politiet og
andre myndigheter få
svært vide fullmakter til å
avslå søknader fra kvinner og
par som ønsker å ha et samliv sammen.
Tvang og overgrep må
forfølges aktivt gjennom
straffeloven, i bestemmelsene om

ekstra- territorial lovgivning, og
gjennom tiltak fra det offentlige og
frivillige organisasjoner, som informerer om følgene av slike lovbrudd.
Informasjon om vold mot jenter og
kvinner må inn på alle nivå av samfunnet, i utdanningssystemet, i
helse- og sosialsektoren, i frivillig
sektor og i utlendings- og utenriksforvaltningen. Ambassader og konsulater må få veiledning og instrukser for å jobbe forebyggende, samt å
kunne bistå om det er behov for hjelp
ved tvangsgifte. Her bør også de
europeiske land kunne samarbeide
gjennom EØS-nettverket. Positiv
informasjon er viktig, hvor samfunnet har som utgangspunkt at nesten
alle foreldre ønsker det de tror er det
beste for barna og familien. Kommunikasjon med foreldrene må være av
en slik art at de enkelte føler at de er
i en dialog med det offentlige og ikke
kun gjenstand for direktiver.

Kvinners status i utlendingsloven
Utendingsloven skiller i dag mellom
kvinner som hører inn under EØSregelverket og kvinner med opprinnelse utenfor EØS-området. Kvinner
som hører inn under EØS-regelverket kan i følge lovforslaget reise inn i
landet uten oppholdstillatelse og
være bosatt i inntil seks måneder om
vedkommende er arbeidssøkende.
Fast opphold kan søkes etter innreise og kan bare nektes når vilkårene
for utvisning er oppfylt. Kvinner og
barn har krav på familiegjenforening
om ektefelle/partner/forelder er
EØS-borger med opphold i Norge.
Fornyelse av oppholdstillatelse skal
være en kurant affære om EØSborgeren har midler til egen forsørgelse, er arbeidstaker, selvstendig
næringsdrivende, arbeidssøkende
eller vedkommende fortsatt er
gift/partner med en EØS-borger. Om
kvinnen velger å flytte fra sin ekte-

mann/partner, har hun fortsatt rett
på opphold en viss tidsperiode og
mer permanent om hun enten har
nok økonomisk støtte eller arbeid.
Helt annerledes er reglene utformet for kvinner utenfor EØS-området. Prosessen rundt søknader om
familiegjenforening/etablering er
omstendelig, og som selvstendig
arbeidstaker og student er det få
muligheter. Som ektefelle/partner er
kvinnen helt avhengig av mannen de
første 3 årene i Norge, fordi hennes
opphold er knyttet til mannen.
Denne 3-årsregelen fører til at ektefellen, som svært ofte er en kvinne,
og noen ganger utenlandsk, mannlig
partner til norsk kvinne eller mann,
blir absolutt avhengig av sin partners/ektefelles status og godvilje.
Om partneren velger å forlate kvinnen, så er politiet på pletten med
utreiseordre. Riktignok kan kvinnen
søke om opphold ved overgrep, men
det er ikke enkelt å få bevist. Om
kvinnen føler at hun har brutt bånd i
hjemlandet tvinges hun derfor til «å
holde ut». Utvalget filosoferer over
menn som kynisk spekulerer i kvinners sårbarhet og vil som nevnt hindre dem i å gjennomføre familieetablering. Men utvalget går ikke inn
på debatten om det finnes måter å gi
kvinnene selvstendig oppholdstillatelse, selv om deres opphold er
basert på familieetablering/gjenforening i utgangspunktet. Hvorfor er
det så vanskelig å tenke seg modeller
etter mønster av EØS-regelverket?
Samfunnets søkelys har isteden
vært satt på familiegjenforening,
som en måte å omgå innvandringsreguleringen. Utvalget har laget et
prinsipielt skille mellom familiegjenforening, som de ser på som innvandring av ektefelle og barn som en
innvandrende utlending allerede har
før vedkommende kommer til Norge,
og familieetablering som er innvandring av utenlandske ektefeller til
bosatte utenlandske eller norske
personer bosatt i Norge. Det er i forbindelse med familieetablering at
utvalget mener det knytter seg problemer til tvangsekteskap og overgrep. Likevel viser eksempler til at
de foreslåtte regler like gjerne rammer seriøse forhold, som forhold hvor
kvinner og jenter utsettes for overgrep. Det kan derfor være et visst
grunnlag for å hevde at det er kvinnene som må bære byrdene av
samfunnets krav om en innstramning av innvandringen. Dette gjøres
på bekostning av deres behov for
rettigheter og å bli beskyttet.

Sunn fornuft å stramme inn?
Utvalget hevder at: «fattigdomsproblemene i verden ikke kan
løses gjennom fri arbeidsinnvandring og sunn fornuft tilsier at
Norge følger de andre rike land i
å regulere strengt arbeidsinnvandringen». Utlendingsloven skal riktignok utformes slik at restriksjoner
og kontrollordninger ikke legger
urimelige hindringer i veien for
legitim og nødvendig migrasjon
og reisefrihet, og for EØSborgere er det som nevnt stor
frihet til arbeid og bosetting.
Regelverket om arbeidsinnvandring er derfor i første
rekke for migrasjon fra
andre land utenfor Europa,
og myndighetene ønsker å
ha muligheten til hele
tiden strengt å vurdere
behovet for arbeidskraft.
Utvalget sementerer med
andre ord en måte å
betrakte verden på og å
utforme utlendingsloven på, som har vært
dominerende siden
begynnelsen av 70tallet. Inntil da var
utlendingsloven tolket
liberalt. Det var stort
behov for arbeidskraft etter krigen,
men så begynte
myndighetene og
LO å lufte sin
bekymring over
ankomsten av
folk fra den tredje verden. Fra
70-tallet har det
kontinuerlig blitt
laget nye regler for å
«tette alle hull» ved å forhindre
arbeidsinnvandring og etter hvert å
begrense mulighetene for å komme
til Norge som student, gjennom familiegjenforening og som flyktning.
Myndighetenes begrunnelser for
denne politikken tok form som en
rekke uttalelser om «trusselen» om
masseinnvandring, uthulingen av
norske velferdsgoder og rettigheter,
bekymringer for en økning av kriminaliteten, kulturforskjeller og
bekymringer om hvorvidt de nyankomne ville være lojale til norske
interesser og verdier osv. Samfunnets søkelys ble kvast og nådeløst
innstilt på migranten for å avdekke
alle avvik fra en norsk «normal»
adferd, og hele grupper ble gjort
ansvarlig for de enkeltes opptreden.
Etter hvert avleiret disse holdnin-

Illustrasjon: Nausheen Salimi

gene, antagelsene og meningene seg
også blant personer i media, i skolen,
i helsevesenet og blant vanlige folk.
Heldigvis er ikke bildet så endimensjonalt i og med at mange norske
også har lært verden, historien og
migrantene å kjenne, men presset er
stort for å føle et ubehag ved «problemene» ved et flerkulturelt samfunn.
At en sak alltid har mange sider er
et godt ordtak. Det er således mulig
å betrakte innvandringen på flere
måter. Fødselstallene i Europa går
ned og det etableres nye økonomiske
og kulturelle maktsentra andre steder i verden enn blant Norges tradisjonelle venner i Vest Europa og
USA. Vi debatterer begrensningene i
pensjonene og at det er grenser for
vår oljerikdom. Vi trenger med andre
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ord flere venner, nye impulser og nye
ideer. Migranten, både den norske
som reiser ut i verden og de som
kommer til Norge, kan derfor også
betraktes som nødvendige bindeledd
i en global verden som stadig pulserer inn i en ny tid. Slik sett kan
migranten også bli assosiert med et
«menneske», «muligheten», «verden»
og «framtiden».
Psykoanalytikeren Julia Kristeva,
som nylig mottok Holbergprisen,
hevder at den moderne verden
mangler en positiv definisjon av hva
det vil si å være et menneske. Hun
tenker seg at det er gjestfrihet, et
bilde på vår framtid som et globalt samfunn, der utlendinger
deler sine liv med andre
utlendinger.

f.eks. hensynet til et eller flere
menneskers helse og velferd, enn
kontrollmyndighetene som må ta
ansvar for vurderinger av oppholdsgrunnlaget.
Utvalget har heldigvis valgt å
utvide grunnlaget for asyl ved å
inkludere deler av den gruppen som
til nå har fått opphold på humanitært grunnlag. Etter utvalgets
mening gir dette et riktigere inntrykk av hvem Norge er folkerettslig

Plassen har kun tillatt noen
eksempler fra lovutvalgets forslag,
som samlet sett gir inntrykk av at
utlendingslovverket beveger seg i en
retning som er skremmende. Politikken ligger nærmere det inhumane
enn det humane, forvaltningen ter
seg stort sett som en lukket musling
med et tynt forvaltningsmessig
ferniss, og etterprøvbarheten av
myndighetenes handlinger og vedtak er svært lav til tross for Utlendingsnemndas overprøvende rolle.
Historikeren Jared
Diamond fremmer i
sin bok, «Collapse»,
ulike teser til at
den norrøne kulturen på Grønland døde ut på
1300-tallet etter
a
v
o
ik
r tc h in
Den livgivende
at de hadde hatt
bov O
n: Lu
jo
s
a
tr
Il lu s
balansen
bosettinger der
Det er klart at et land
siden 982. Diamå avgrense seg,
mond mener at
også i sin utlenvikingene ble utsatt
dingslov, i forhold
for et klimaskifte fra
til personer og
en varm til en kaldere type,
situasjoner som
samtidig med at handelen med
ikke er innstilt på å være med
Norge opphørte. En annen
til fellesskapets beste. Så arguviktig faktor var imidlertid at
mentet er ikke om vi trenger en
nordboerne nektet å ta til seg
utlendingslov eller fri innvaninuittenes jaktmetoder, reddring eller behovet for å beskytte
skaper og skikker og tviholdt
etablerte velferdsgoder, men at vi
på sitt tradisjonelle husdyrhold og
trenger en rik debatt om migrasjokun jaktet på noen få dyrearter. For
nen, som ikke kun anser den som et
nordboerne var det viktig å holde på
problem, men som også evner å se
sin identitet som kristne, norrøne
andre sider. Utvalget avgrenser seg i
europeere og de var fiendtlige innforhold til en slik debatt.
stilte til de «hedenske» inuittene.
Når debatten blir så ensidig evner
forpliktet til å gi et fristed, en innEtter forfatterens oppfatning førte
vi heller ikke å ta tilstrekkelig henrømmelse som sier mye om tidligere
denne rigide holdningen til at den
syn til rettssikkerheten for de nye
tiders praktisering av flyktningpolinorrøne befolkningen sultet til tross
borgerne. Blant annet har utvalget
tikken. På den annen side er det en
for store fiske- og jaktmuligheter rett
foreslått at offentlig myndighet etter
reell fare for at det vil bli vanskeligeutenfor døren. Diamond konkluderer
anmodning skal kunne gi utlenre både å få asyl og å få oppholdstilmed at de døde ved siden av matdingsmyndighetene opplysninger om
latelse på humanitært grunnlag. Det
fatet.
utlendingers forhold uten hinder av
sies uttrykkelig at praktiseringen av
Nå er det heldigvis ingen grunn til
taushetsplikten. Dette er en grov
bestemmelsen om opphold på humaå tro at norske menn og kvinner vil
innskrenkning av utenlandske bornitært grunnlag skal avstemmes i
dø ut ved siden av matfatet, ei heller
geres rettstrygghet i og med at sivile
forhold til innvandringsreguleringoppføre seg så totalt ute av takt med
instanser skal gi utlendingsmyndigen. For øvrig nevnes det i lovteksten
omgivelsene. Eksemplet gir likevel
hetene opplysninger, som de ikke
at handlinger som er motivert av
grunn for ettertanke om hvordan
har faglig kompetanse til å vurdere
kjønn eller rettet særskilt mot barn,
menneskene lager sine verdensbilrekkevidden av. Sivile etater har
kan utgjøre et forfølgelsesgrunnlag
der, prioriterer og tar sine valg. Det
egne hensyn som skal vurderes,
er ikke umulig at ettertiden vil
og således gi grunnlag for asyl.
undre seg over dagens utlendingspolitikk og spesielt over hvorfor
minoritetskvinnene ikke får rettigheter i utlendingsloven, som gir
Publikasjoner fra MiRA-Senteret kan bestilles på:
grunnlag for kontroll over eget liv og
muligheten til å ta egne valg, når
ønsket er å beskytte dem.

www.mirasenteret.no

post@mirasenteret.no eller telefon 22 11 69 20
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AV TURID HEIBERG

Illustrasjon: Nausheen Salimi

STATSBORGERSKAPET
- en rettighet bare for noen borgere?
Statsborgerskapet skal synliggjøre hvor lojaliteten ligger, sa kommunalminister Solberg på nyåret
ved framleggelsen av forslaget til ny lov om statsborgerskap. Den nye loven bygger fortsatt på at
statsborgerskapet primært og automatisk skal erverves gjennom norsk slektskap, mens andre borgere
må påvise sin lojalitet og uklanderlighet for å få innvilget statsborgerskap.
MIRA-MAGASINET
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ovforslaget skal opp i Stortinget
19. mai i år og glir sannsynligvis
glatt igjennom. Med noen få viktige unntak, representerer den nye
loven heller en innstramning enn en
liberalisering av lovverket for bosatte
personer med utenlandsk statsborgerskap.
I argumentasjonen bak de nye lovbestemmelsene ligger en antagelse
om at borgere fra andre land enn
f.eks. Skandinavia, England og USA
lever doble liv med doble lojaliteter,
som kan utgjøre en trussel mot den
norske tilhørigheten. Søkere må derfor påvise sin lojalitet ved blant
annet å gi avkall på sitt opprinnelige
statsborgerskap, gå gjennom en
omstendelig søknadsprosess og tilfredsstille en rekke krav om ønsket
er et norsk statsborgerskap. Statsborgerskapet skal nå bli enda mer
eksklusivt og knyttes sterkere til
forestillingen om en enhetlig nasjon.
Det ligger således en forventning om
at man må fravike det forskjellige for
å inngå i fellesskapet.

L

Il lu st ra

sh ee
sj on : N au

i
n S al im

Lovgiverne kommer
likevel ikke unna det faktum at flerfoldige tusener av mennesker i dag
lever i Norge uten fulle økonomiske,
sosiale og politiske rettigheter. De
har ikke statsborgerskap og er utsatte i forhold til trygghet, sikkerhet
og velferdsgoder. De bor i et såkalt
demokrati som foretrekker å se på
dem som halve borgere, som et B-lag,
med bare noen av de rettigheter som
ellers tilfaller borgerne. Mange av de
8
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som har fått statsborgerskap erfarer
imidlertid også at de har begrensede
rettigheter. De har for eksempel
begrenset med mulighet til å få besøk
fra sine familier, de utsettes for
politikontroller, diskrimineres på
arbeidsmarkedet og utsettes for
rasistisk motivert trakassering.
I en annen diskurs kunne en ha
forestilt seg at det ble lagt mer vekt
på det som forener borgerne i et land,
uavhengig opprinnelig statsborgerskap, kultur og hudfarge, og laget
lover og forordninger som stimulerer
inkludering og integrering. I en slik
tankegang blir fortiden representert
gjennom en emosjonell tilknytning til
en opprinnelseskultur og det som
gjør oss forskjellige, mens nåtiden
preges av våre anstrengelser for et
godt, rikt og meningsfylt liv i Norge
basert på arbeid og bosetting, som
igjen utgjør vår felles identitet.

Statsborgerskapets betydning
og NOU 2000:32
Forut for myndighetenes forslag til
ny lov var utnevnelsen av et statsborgerlovutvalg, som fremmet sine
synspunkter på behovet for
endringer av statsborgerloven fra
1950 (NOU 2000:32). Dette utvalget hevdet at betydningen av
statsborgerskapet er sterkt redusert de senere tiår, fordi menneskerettighetene gir nødvendige
rettigheter for alle som er bosatt
i landet og begrenser retten til å
utvise ikke-statsborgere. Statsborgerskapet er imidlertid av
stor betydning for utlendingers rettslige og praktiske forhold i landet. Statsborgerskapet gir for det første rett til å
delta i riksvalg og til å bli
valgt. Denne retten er fundamental for partienes potensielle valgløfter til minoritetsborgerne, samtidig som
politiske rettigheter muliggjør valgkamp om egne
interesser. Stemmeretten
er dessuten et kraftig
signal om ønsket om inkludering i
storsamfunnet av en minoritet, som
forskjellsbehandles når det gjelder
fordelingen av viktige ressurser i
samfunnet.
Statsborgerskapet gir personen en
ubetinget rett til å bo i riket og til
norsk pass. I dag kan en person med
bosettingstillatelse miste denne om
vedkommende har bodd utenfor riket
i mer enn to år. Gjennom utlendingsloven kan personer som har begått
kriminelle handlinger utvises selv

om straffen er sonet. I disse tilfeller
er det ikke bare én person som mister
en tillatelse, også de personer som
har sitt opphold knyttet til denne
hovedpersonen kan miste dette eller
de mister nærkontakten med en
ektemake og en forelder. Ofte går
dette særlig ut over kvinner og barn.
Utvalgets flertall fremmet en
rekke viktige forslag i NOU 2000:32.
Her kan nevnes at de gikk inn for at
man kan ha et annet statsborgerskap
i tillegg til det norske og at det fortsatt ikke bør stilles noe språkkrav.
Utvalget foreslo også at alder for å
kunne søke norsk statsborgerskap
blir satt ned fra atten til tolv år. En
slik endring av reglene innebærer en
betydelig lettelse i tryggheten for
barnet mot å bli utvist og til å kunne
ferdes enklere i Norden, Europa og i
resten av verden.
Men fortsatt ble ikke den store forskjellen i livssituasjon mellom barn
som har en av foreldrene av norsk
avstamning og et barn som ikke har
dette, tatt opp til diskusjon. Utvalget
holdt fast på nedstamningprinsippet
og slektskapet, og det ble ikke reflektert over den akselererende internasjonale migrasjonen og den økende
minoritetsbefolkningen. Mulige overstatlige, globale folkerettslige instrumenter som kan gi substans til et
mer generøst syn på minoritetsbefolkningens medborgerskap, hvor de
likestilles praktisk og politisk med
resten av befolkningen og trygges i
forhold til utvisning, ble heller ikke
diskutert. Et slikt medborgerskap
som knyttes til fast opphold på det
norske territoriet som man ikke tilhører gjennom slektskap, men gjennom eget bosettingsvalg kan tenkes
likestilt med rettigheter som tilkommer statsborgerskapet. Felles bosetting knytter folk sammen og videre
integrasjon kan oppstå som en følge
av å bli akseptert og likestilt med de
innfødte. Som en historisk kuriositet,
kan det nevnes at dette var situasjonen i Norge etter 1814. Inspirert av
den franske revolusjon ble nesten
alle som bodde i landet betraktet som
en medborger.

Ot. prp. nr. 41 (2004–2005):
Innstramninger av regelverket
I januar 2005 la Kommunal- og regionaldepartementet fram sitt forslag til
ny lov om norsk statsborgerskap.
Departementet følger i stor grad
utvalgets forslag ved at barn får
norsk statsborgerskap ved fødselen
dersom mor eller far er norsk. Barn
skal få statsborgerskap etter søknad

fra fylte 12 år, og for personer som
kommer til Norge som barn settes
botiden i Norge til 5 år. Adopterte
barn får automatisk norsk statsborgerskap hvis en av foreldrene er
norske, hvis ikke må de vente til fylte
12 år med å søke. 7 års botid innen en
10 års periode er kravet for å få statsborgerskap, men det er en forutsetning at søkers identitet er avklart.
Fortsatt er utlendingen avhengig av
om myndighetene tror på en oppgitt
identitet og slik som systemet fungerer i dag kan det ta mange år før
denne blir avklart på måter som systemet aksepterer. Søker må ha bosettingstillatelse og ha deltatt i norskundervisning eller ha bestemte
kunnskaper i norsk eller samisk. Det
skal innføres en frivillig, høytidelig
seremoni for nye norske borgere i
regi av Fylkesmannen.
Departementet gikk imidlertid
ikke inn for en mer fleksibel holdning
til dobbelt statsborgerskap. Hvis
søkeren kommer fra land som bare
gir løsning etter at norsk statsborgerskap er innvilget, må søkeren dokumentere at vedkommende er løst
innen ett år etter at norsk statsborgerskap er innvilget. Dersom dette
ikke følges opp, vil det norske statsborgerskapet bli tilbakekalt. Lovverket tillater heller ikke i dag dobbelt
statsborgerskap, men manglende
kontroll med om søker har løst seg
fra sitt opprinnelige statsborgerskap
og unntaksbestemmelser, har gjort
at mange har fått beholde sitt gamle
samtidig som de har fått norsk statsborgerskap. Lovbestemmelsene mot
doble statsborgerskap skal nå presiseres, samtidig som praktiseringen
innskjerpes.
Men er det slik at lojalitet kan
måles ved om en person velger å gi
avkall på sitt opprinnelige statsborgerskap og aktivt søker det norske?
Kan man ikke like gjerne argumentere for at en slik politikk bidrar til å
fremmedgjøre borgere som selvfølgelig er knyttet både til sitt opprinnelige hjemland og til sitt nåværende,
samtidig som avviklingen av et opprinnelig statsborgerskap sier lite om
lojalitet? Når det gjelder avtjening av
militærtjeneste og ytelser av diplomatisk bistand finnes det internasjonale regler og rutiner, og når det gjelder sikkerhetsrisikoen blir ikke den
større eller mindre om en person oppgir sitt opprinnelige statsborgerskap.
Departementet argumenterer likevel
med at det kan være vanskelig å yte
diplomatisk bistand til dobbeltborgere når de oppholder seg i sitt annet

hjemland og at mange land ikke
praktiserer dobbelt statsborgerskap.
Flere land har imidlertid dobbelt borgerskap, slik som Sverige, Finland,
Island og et flertall av landene i
Europarådet.
Det hevdes at den flerkulturelle
stat trenger en ramme for sin eksistens. Men kanskje er det ikke ved å
be bosatte innvandrere i det uendelige om å bevise sin lojalitet ved å si nei
til et opprinnelig hjemland og ved å
søke innordning gjennom ulike tester
og krav, som er den beste måten å
skape grunnlaget for en
slik ramme. Kanskje
kan man like gjerne
argumentere for at
et slikt system holder fast ved inndelingen av borgerne
i et A og i et B lag.

ideer fra 1880-tallet, da Norges første
statsborgerlov ble utformet, og i byggingen av nasjonalstaten. Kolonialisme, slaveri og utviklingen av den
vitenskapelige rasismen bidro også
til å styrke vektleggingen av etnisitet. Derfor er det viktig å se hvilken
rolle etnisitet og rase spiller i dag ved
utformingen av statsborgerskapet og
hvilken betydning det får for fordelingen av politiske, økonomiske og
sosiale rettigheter til de forskjellige
sosiale grupperinger i Norge.
Etnisitet blir ofte sett på som noe
«de andre» har, og det glemmes at
majoriteten også utgjør en eller flere
etniske grupper. En diskriminerende politikk
baserer seg ofte på et
reduksjonistisk syn
på identitet som en
forklaring på handlingene til «de andre».
Hvordan måles
En person kan
lojalitet?
f.eks. bli redusert
Solberg ettertil en rase, en
lyser lojalitet og
alder, et kjønn
troverdighet fra
og kan som en
bosatte utenfølge av dette
landske statsbli mistenkt for
borgere i Norge,
i høyere grad å
men dette ønsket
benytte seg av
må også stilles til
kriminelle handmyndighetenes
linger, være mindre
politikk og tiltak. Eurolojale
eller
på andre
Illustrasjon: Lubov Ortchinikova
peiske stater bruker den
måter oppføre seg annermarginaliserte posisjonen til folk fra
ledes enn majoriteten.
den tredje verden og Øst-Europa for å
Som et alternativ til denne statisfå billigere tjenester og varer, men er
ke måten å betrakte verden på er det
mye mer uvillig til å belønne innsatmulig å se en person som bestående
sen. I følge demokratiske teorier bør
av mange delidentiteter og se hver av
myndighetene være ansvarlig ovendisse som en mulighet for å knytte
for alle grupper i samfunnet som
seg til en variasjon av andre mennesarbeider, betaler skatter, deltar og
ker. Et fundament for en slik dreibor i landet ved å gi dem statsborgerning av perspektivet er en politikk
lige eller tilsvarende rettigheter.
som søker inkludering og deltakelse.
Mange utlendinger har levd i
Ulike politiske modeller har vært
Norge i tiår og generasjoner uten å
prøvd ut; men viktig er behovet for
bytte statsborgerskap. Økonomen
endringer i måten vi kommuniserer
Terje Osmundsen hevder at over
med hverandre på og endringer i
70000 utlendinger i Norge i dag kvalæreplaner, i tiltak og lover tilknyttet
lifiserer til norsk statsborgerskap,
arbeidsmarkedspolitikken og i utmen har ikke søkt om det, de fleste
lendings- og statsborgerlovene, som
kvinner gift med nordmenn. Mange
åpner for en mer mangfoldig tilnærav disse kvinnene arbeider og betaler
ming. Det innebærer f.eks. utlenskatt i Norge, men kvier seg for å gi
dings- og statsborgerlover som åpner
opp sitt opprinnelige statsborgerskap
for at bosatte innvandrere får rettigi tilfelle av dødsfall, skilsmisse og
heter, innflytelse og trygghet, som er
lignende. I en rapport fra Europarånødvendig for innlemming i det
det heter det f.eks. at innvandrere
sosiale fellesskapet. Den gjensidige
integreres bedre når de kan få statslojaliteten må bygge på ønsket fra de
borgerskap i sitt nye hjemland uten å
enkelte om å bidra til samfunnets
måtte si fra seg sitt opprinnelige
vekst, økonomisk som kulturelt, og
statsborgerskap.
viljen til å være inkluderende.
Etnisitet og religiøs homogenitet
AV TURID HEIBERG
var bestanddeler i nasjonalistiske
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Intervju med Samsaya:

musikk er

i starter med å snakke om hennes
musikalske tilhørighet. Hun kaller
musikken sin «hip hop flava hippie»: – Jeg har valgt ikke å begrense meg
til én bås, derfor valgte jeg en term som
passer til mitt lydbilde og som ikke bare
kan kalles hip hop. Musikken min har
også elementer av rock og noe etnisk.
Jeg tror ikke det er sånn at jeg har valgt
denne musikken, men jeg tror at den har
valgt meg. Det var dette uttrykket jeg
forsto meg på.

V

Samsaya skriver alle tekstene og mye av
musikken selv. Hun er selvlært og startet sin karriere som hip hop’er og rapper,
og på denne tiden kom musikken hennes
fram stort sett etter innfallsmetoden.
Når hun skulle lage plate måtte hun
imidlertid sette seg ned og arbeide på en
annen måte i forhold til tekst og melodi.
Hun holder nå på å utarbeide nytt materiale og reiser snart til USA for å jobbe i
studio med nye musikere og produsenter. Når en eventuelt ny plate skal
komme tørr hun ikke si noe om, men vi
kan nok vente oss noe til høsten. Samsaya er opptatt av å se framover og jobber hardt for å utvikle seg musikalsk og
som artist. Hun ser seg selv først og
fremst som en liveartist, og hun føler at
det først og fremst er når folk kommer på
10
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konsertene at de forstår budskapet
hennes. Mye av innholdet i musikken
hennes handler om det flerkulturelle,
men hun ønsker også å formidle ren og
enkel glede, noe som antagelig vil være
mer til stede på en eventuell ny plate.

– Jeg tror det er viktig at man også får til
låter som gjør noe for andre, som skaper
minner. På den forrige plata handlet det
veldig mye om å si hva jeg følte. Jeg følte
at det var veldig få som snakket om å
være flerkulturell i Norge på den måten
som jeg er det. Jeg er oppdratt at mine
indiske foreldre, av det norske skolesystemet og ikke minst tilhørerer jeg
MTV-generasjonen! Vi er en blanding, og
jeg hadde lyst til at noen skulle lytte til
plata mi og høre hva vi tenkte. Det er
noen låter der jeg føler at dette kommer
fram, for eksempel Bas Bas. Bas Bas
betyr «nok er nok» på hindi og den
handler om de valgene som jenter i min
situasjon ofte må ta.
– Hvordan har du opplevd at media
ser på deg?
– Media har vært veldig opptatt av at
jeg var indisk og i tillegg så rappa jeg! Jeg
synes det var koselig at du begynte intervjuet med å spørre om musikken min og
hvordan jeg skriver låtene. Da føler jeg
meg som en musiker og sanger, istedenfor

å være en «kvoteoppfyller». Samtidig så
har jeg skjønt at siden det ikke er så
mange av oss så må vi kanskje snakke for
de andre – foreløpig i det minste. Jeg føler
at det har vært en debatt hver gang jeg
har gjort noe nytt. Jeg hadde ikke lyst til
at verken media eller andre skulle tro at
det jeg gjorde var noen gimmick, men at
det bare var sånn jeg var.

Hun har vokst opp på Ellingsrud, en
drabantby i Oslo. Jeg spurte henne om
hun følte seg som en rollemodell for
yngre jenter:
– Ja, jeg gjør kanskje det, men det er
ikke derfor jeg begynte med dette. Det er
stort å se navnet sitt på kinolerretet og å
bli Alarmnominert, men det største er
når unge jenter kommer bort til meg når
jeg sitter og venter på Ellingsrud-banen.
De ligner veldig på meg selv da jeg var
14 år. Kanskje en av dem har hijab og en
annen har jeans, og så sier de:
«Å Samsaya! Vi er skikkelig stolte av
deg! Vi digger det du gjør!» Da kjenner
jeg at jeg blir skikkelig rørt.
Identitet og tilhørighet er noe Samsaya
er opptatt av, men hun forteller også
hvor viktig det er å ta sine egne valg
både i forhold til familien, venner og
kulturelle tradisjoner.

SAMSAYA er en relativt ny stjerne på den norske musikkhimmelen.
I 2004 kom debutalbumet hennes Shedding skin, og fra denne har det kommet to singler og to
videoer. Hun har også blant annet hatt roller i spillefilmene Hawaii Oslo, Villmark og Folk flest
bor i Kina. I desember i fjor hadde vi gleden av å høre og se henne live på Cosmopolite
i forbindelse med MiRA-Magasinets 10 års jubileum. Og det var en stor opplevelse!
En tidlig formiddag noen måneder senere treffer jeg Samsaya på en café på Carl Berners
Plass i Oslo. Det blir en svært hyggelig og åpenhjertig prat, og det er tydelig at dette er en
dame som ikke bare er dyktig musikalsk, hun har også mye hun ønsker å fortelle.
Foto: MiRA-Senteret

yme
I heard my first rh
e very first time
th
e
Lik
ge
an
If it all could ch
powering
lk again It felt em
Then we could ta e’re in The facts of my situation
uation w
enhances the sit
y physical facts?
Circumstances
u see beyond m
yo
Do
e?
ak
ist
admit to your m
y color, my size
take before you
ur charades M own puppy eyes?
yo
g
in
How long will it
ay
pl
ne
Do
sane My br
hat burns inside
Thinking it was
Don‘t disguise w ya hide
e
m
co
ay
m
ey
let Samsa
Situations th
ame? Couldn’t
iness be your sh
pp
ha
ings 2004
y
m
ld
ou
in, Lotus Record
Why sh
me, Shedding Sk
04
s Recordings 20
edding Skin, Lotu
Fra Bas Bas, Sh

Fra Pure to

empowerment
– Da jeg var ung var målet å være så
tilnærmet norsk som mulig, selv om vi
langt fra følte at vi var det. I 6. klasse
var jeg veldig opptatt av dette, men etter
hvert så oppdaget jeg hvor jeg kom fra.
Jeg var stolt av landet mitt og jeg var
stolt av mammaen min. Alt det foreldrene våre sier er ikke riktig, men noe av
det er veldig riktig. Jeg synes det er viktig å verdsette det de sier som er riktig,
og jeg viser dem at jeg bevarer mye av
det indiske. Samtidig er det for eksempel viktig å fortelle dem at arrangert
ekteskap ikke er noe for meg. En av de
tingene jeg ville med Shedding Skin var
at plata ikke skulle passere deg som svevende musikk uten budskap. Det er lov
å stille spørsmål om ting, og du kan ha
det godt med deg selv og samtidig være
kritisk. Jeg synes at veldig mange jenter
jeg vokste opp sammen med ikke var
kritiske; mot foreldrene sine, mot miljøet sitt eller mot de ungdommene som sto
å røyka bak senteret for eksempel. Du
må finne ut hva som er riktig for deg. Er
det ikke bedre å være muslim eller
hindu fordi du vil det selv, og ikke fordi
foreldrene dine er det? Jeg er veldig
sulten på ideen om å være selvstendig,
det må jeg innrømme. Og at selvstendighet ikke er å gå i bikini lærte jeg veldig
tidlig.

Samsaya er opptatt av at man skal bryte
ned barrierene til foreldregenerasjonen,
og hun prøver å få formidlet til innvandrerforeldre at det meste av det ungdom
driver med ikke er negativt eller dårlig.
Derfor håper hun også at mange foreldre
lytter til musikken hennes.
Å ta opp flerkulturelle spørsmål og
være åpen om hvem man er som individ
og hva man ønsker kan til tider være
vanskelig, kanskje særlig hvis man er en
profilert person som Samsaya. En del
ungdommer med minoritetsbakgrunn
lever dobbeltliv, sier hun, og hun har delvis levd sånn selv også. Låta Ever been
had handler nettopp om dette dobbeltlivet, og om å lure seg selv i prosessen.
Det tok lang tid før Samsaya selv innrømmet for venner at hun ikke fikk lov
av foreldrene til å dra på fritidsklubben.
Hun opplever at personer med minoritetsbakgrunn ikke alltid orker å snakke
om det flerkulturelle, og om hvordan det
er å sjonglere de ulike forventningene fra
familie, venner, skole og nærmiljø. Det at
hun selv på en måte har «kommet ut av
skapet» og vedkjent seg sin indiske bakgrunn, og samtidig funnet fram til et helt
individuelt uttrykk kan kanskje oppleves som et press på andre om å gjøre
det samme, selv om det ikke er hennes
intensjon.

Balansen mellom ungdoms- og MTVkulturen på den ene siden og det indiske
på den andre kommer fram også i navnet
Samsaya. Hennes egentlige navn er
Sampda Sharma. Hun valgte Sam som
artistnavn da hun startet som rapper.
Saya, som betyr skygge på hindi, ble lagt
til senere fordi hun følte behov for å få
fram noe som var dypere og mørkere. Og
slik ble hun altså Samsaya. Tittelen til
albumet Shedding skin henviser også på
dette. «Jeg ønsker at folk skal se at jeg
prøver å komme meg ut av det de alltid
har sett meg som.»

Til slutt spør jeg henne hvorfor hun tror
at hun har klart å komme seg dit hun er i
dag. «Talent, hell, oppriktighet og at
noen likte det de hørte», svarer hun.
Vi har pratet i godt over en time når
lunsjgjestene begynner å ankomme caféen. Vi går ut i solen sammen for å lete
etter et passende sted å ta de nødvendige
portrettbildene. Samsaya poserer
tålmodig før vi skilles med gjensidige
lykkeønskninger, og jeg tenker at her
har vi en talentfull og reflektert artist
det skal bli spennende å følge med på i
årene framover. Lykke til, Samsaya!
AV UNNI MATHISEN
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Sjelens sår og bildets triumf
En fantasieggende og utfordrende bok med tanker om kunst utenfor det som tilhører det vanlige
etablissementet ble nylig publisert i New York. «Over Here» heter den. Oversettelsen kunne hete
«her borte». Europa og Vesten har lenge snakket om «vi her» og «de der borte» og slik marginalisert
kunsten i resten av verden. Dette har etterlatt sår i selvfølelsen.
å kommer en bok der en rekke
interessante kunstnere, kuratorer og kritikere blant «de der
borte» snakker om situasjonen for
kunsten her og nå, og de gjør det selvfølgelig ut fra å være «vi» og «her.» «Vi
her borte.» Det er en utfordring. Og
her borte er blant annet New Delhi,
Bangkok, Bogotá, Lisboa, Hongkong,
Johannesburg, Beirut, Singapore,
Woolloomooloo… Museet som har
gitt ut boken, The New Museum of
Contemporary Art i New York, står
nettopp for slike initiativer mot
strømmen. Når det ble etablert i 1977
viste de fram moderne kunst fra den
ignorerte periferien. I dag har periferien begynt å trenge seg på. I dag er
det ett av de fremste museene som
konsentrerer seg om kunstens
globale lokale sammenheng. Det
handler boken om.
Overskriften på et av essayene får
leseren til å sperre opp øynene:
«Moderniteten som en gal hund.» Det
inneholder en gjennomgang av de
psykologiske traumene, sjelens dype
sår, som etterfølger historiske katastrofer, verdenskriger, folkemord og
Holocaust, og som har virket sterkt
inn på og ofte deformert menneskers
psyke. Det inneholder også en undersøkelse av hvordan disse traumene
har blitt uttrykt i 1900-tallskunstnerens verker. Blant de valgte eksemplene finner vi den russiske kunstneren Oleg Kulik, som ble godt kjent
som han som utstilte seg selv om en
gal, bitende hund. – «Ja,» sier han til
essayets forfatter, «du har rett, det
handler om et enormt traume. Det
oppsto når Sovjetunionen som samfunn brøt sammen i løpet av en dag
og mennesker plutselig ikke lenger
hadde noe språk å snakke sammen
på og forstå verden med. Et slikt
kollektivt traume kunne jeg bare
uttrykke på knærne, naken, som en
gal hund.»
Tekstens forfatter er velkjent for
MiRAs leserkrets og behøver ingen
presentasjon. Det er kunstskribenten
Everlyn Nicodemus. I «Moderniteten

S

12

•

MIRA-MAGASINET

1/05

Illustrasjon: Everlyn Nicodemus

som en gal hund» tar hun et modig
skritt inn på et av de mest uutforskede områdene som finnes, traume og
billedkunst. Det bare ventet på å bli
utforsket. Fenomenet traume har i
løpet av det siste tiåret fått mer og
mer oppmerksomhet og kommet inn i

den allmenne bevissthet. Dette har
ikke minst foregått i USA, der traumatiserte Vietnam-veteraner har formidlet innsikt om hvilke mareritt
traumer utgjør i sin mest alvorlige
form, PTSD, Post-Traumatic Stress
Disorder. Dette vil si et psykisk kaos

skapt av traumatiske minner, som
blant annet er den samme mekanisme
som fører til at mishandlede dyr noen
ganger plutselig dør kort tid etterpå.
Hvis man i dag søker på Internett
under søkeordet PTSD drukner man i
den store mengden treff.
Akkurat som krig har kalt på forfattere og kunstnere til å bearbeide
og utdype vår forståelse av hva det
virkelig innebærer, så har traumets
litteratur også siden 1990-tallet i
USA hatt sin nye litteraturvitenskap
i form av psykiatrisk – litteraturkritiske traumestudier. Disse har illustrert traumets sentrale rolle i kulturen og i modernitetens framvekst.
Det var etter å ha fordypet seg i pionerforskningen på emnet, deriblant
forfattere som Shoshana Felman,
Dori Laub og Cathy Caruth, at Everlyn bestemte seg for å bringe analysen videre inn i billedkunstens område. Det finnes en forklaring på hvorfor hun våget der andre tvilte. Som
traumatisert billedkunstner med
opplevelser bak seg av forfølgelse og
trakasserier var hun i stand til å
granske hva traumene har gjort for
hennes egen kunstnerlige prosess.
Hun opplevde at hun sto på terskelen
til noe som kunne vise seg å innebære
en større bevissthet om vilkårene for
vår tids kultur. I disse bildemediers
tid kan selvfølgelig billedkunsten
bidra til innsikt i traumets natur
minst like effektivt som litteraturen.
Mens hun arbeidet med teksten
som bokens redaktører Jean Fisher
og Gerardo Mosquera hadde invitert
henne til i deres antologi fant terrorangrepet på New York og Washington
sted. «Dette kommer til å føre til dyp
traumatisering,» skrev hun, «men
ingen vet enda hvordan.» Og hun
siterte den indiske forfatterinnen
Arundhati Roy: «Det har slått hull i
vår verden som vi kjenner den.» Vi
har nå sett at dette har blitt bekreftet.
Etter å ha levert sitt essay utviklet
Everlyn ideene videre om traumer og
kunst. I atelieret hennes kommer de
til å prege en hel rekke av kunstverk
over temaet «Fødselsmaske.» Tittelen, som er en omskrivning av termen
dødsmaske, henviser til både graviditet og død og viser til hennes sterkt
traumatiske savn etter barna hun
mistet som følge av forfølgelsene og
stresset. Hun var bevisst på hva det
innebar å la bilder bære vitnesbyrd.
En hel utstilling tok form i hodet
hennes. Og når hun ble invitert til å
stille ut hos et av Flanderns mest
aktive utstillingsfora, kultursenteret
C.C. Strombeek i utkanten av Brus-

sel, vokste planene om et omfattende
prosjekt om traumer og den kunstneriske skapelsesprosessen. I forbindelse med utstillingen var det satt opp
teater- og filmforestillinger, og det
fant framfor alt sted et internasjonalt
symposium om traumer, vold og billedkunst. Det hele gikk av stabelen i
november 2004. En ulykkelig tilfeldighet gjorde at verden bare en
måned etter symposiet igjen ble gjort
bevisst på traumatiseringens brutale
og globale virkelighet da tsunamien i
det Indiske hav skapte dype psykologiske spor hos de som overlevde, og
etterlot seg barn uten trygghet og
taleevne.
Everlyn kalte sin utstilling «Crossing the void», å krysse tomrommet.
Denne handler om når en kunstner
eller forfatter i skapelsesprosessens
vanskelig oppnåelige suksess trosser
tausheten og tabuene som traumet
nesten alltid setter opp. Til utstillin-

lingen. En del av rullen var bygget
opp av materiale fra en tidligere
utgitt utgave av «Encyclopedia of
Genocide». Initiativtageren til denne,
professor Israel W.Charny, hadde
oppmuntret verket hennes. Den kompliserte digitale trykkingen var i seg
selv et eventyr for teknikerne.
Symposiet ble holdt vegg i vegg
med utstillingen. Det var et internasjonalt pionerinitiativ. Så vidt jeg vet
har det bare blitt arrangert én konferanse tidligere som har berørt emnet.
Det var i Australia. Everlyn gjennomførte ideen om symposiet i samarbeid med en venn, den belgiske
kunstfilosofen Antoon Van den Braembussche, og med entusiastisk støtte fra teamet på C.C. Strombeek.
Kultursenteret ledes av kunstkritiker Luk Lambrecht, som er den i Belgia som mer enn noen annen har
uttrykt urokkelig tiltro til hennes
kapasitet og kunstnerlige betydning.

Illustrasjon: Everlyn Nicodemus. Foto: Isabelle Pateer

gen hadde hun blant annet laget en
poetisk-didaktisk video som ble filmet av den russiskfødte videokunstneren Alexandra Dementieva. På en
veldig personlig måte viste hun hva
traumet i hennes tilfelle innebar og
hvordan det har påvirket hennes
kunst. Videoen utgjorde den ene
delen og ga bakgrunn til verk slik
som «Fødselsmaske.» Den andre
delen, som minnet om at det individuelle traumet til slutt bare er en del
av de store kollektive tragediene, var
en spesiell skriftrull, seksti meter
med tekstspalter digitalt trykket på
en linrull, som inneholdt fortellinger
om folkemord, massakre og etnisk
utryddelse over hele verden og historien igjennom. Når den ble rullet ut
strakk den seg gjennom hele utstil-

Symposiedeltagerne var kjente og
interessante forskere, skribenter og
aktører innenfor området. Mest kjent
av disse var Claude Lanzmann, filmmakeren i omgangskretsen til
Sartre-Simone de Beauvoir, som med
sin ni og en halv time lange film
«Shoah», om Holocaust, har endret
hele vårt syn. Det er hans overbevisning at alle forsøk på å forklare og
forstå et traumatisk mareritt som
nazistenes dødsleirer i seg selv er
obskønt. Bare de som var der vet
hvordan det var.
Det var en kvinnelig trio av symposiedeltagere som tok opp de videre
kulturelle perspektivene. Jean
Fisher fra London forklarte hvordan
undertrykkelse, kolonialisering og
nærmest utrydning har utløst en
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katastrofal ødeleggelse av gruppeidentitet og sosial struktur for urfolk
slik som indianerne i Nord-Amerika.
Hun viste hvordan kunstnere som
Jimmie Durham balanserer dette i
sin kunst med ironi og humor.
Pam Johnston, kunstner og den
første av aboriginerne til å få en
humanistisk doktorgradstittel,
hadde kommet helt fra Woolloomoolo
i Sydney i Australia for å fortelle om
det hun beskriver som et daglig pågående folkemord – i fortiden, i nåtiden,
i fremtiden. «Den ufødte generasjonen banker på døren. Men hvilken
verden gir vi dem? Som kunstnere
forsøker vi å formidle en visjon om et
likestilt samfunn, selv om omgivelsene viser fortvilelse,» forklarte hun.
Everlyn snakket ikke om sine personlige traumatiske opplevelser. De
kunne tilhørerne ta del i på utstillingen. Isteden utdypet hun sin analyse

av forholdet mellom det som fører til
traumet og det som avspeiles i den
kunstneriske skapelsesprosessen, og
av hva som kjennetegner traumatisk
billedkunst. Mest interessant var de
eksemplene hun valgte fra LatinAmerika og Afrika. Doris Salcedo fra
Colombia uttrykker i sine installasjoner de psykologiske sårene som de
politiske forsvinningene har etterlatt
seg. I Sør-Afrika hørte den nå avdøde
svarte sørafrikanske skulptøren og
maleren Ezrom Legae til dem som på
mest smertefull måte opplevde umenneskelighetene som apartheidregimet
utøvde mot de svarte. Han var vitne
til at flere hundretalls skolebarn ble
drept i Soweto og han opplevde brutaliteten i mordet på frihetskjemperen
Steve Biko i fengselet.
Det var ting som kunstneren ikke
kunne snakke åpent om. Av politiske
grunner. Men det var også noe som

PEACE
Far away, a silent chime.
A silent chime of joy.
Finally, a rainbow appears,
and the seasons of storms are over.
A peaceful breeze flows through infinity,
with a sense of relief.
Relief, after a never-ending longing, for hope.
Hope, that eventually could be reached.
A smile is shaped in a stranger’s face.
A stranger who knows the value of peace,
who knows the value of love,
and the value of life.
So...?
What do you think?

AV ABHA JOHAR

av psykologiske årsaker ikke kunne
formuleres. Traumet forstummet
han. Isteden uttrykte han dramaet
indirekte og symbolsk i en berømt
serie med tegninger, «The Chicken
Series», som forestiller opprevne
fugler. Det som blir formidlet i denne
fascinerende serien er den traumatiske umuligheten, brådypet som kunstneren må komme over. Dette både
kompliserer og intensiverer det
kunstnerlige vitnesbyrdet. Det er
denne uovervinnelige umuligheten
som til slutt er det traumatiske bildets triumf, var Everlyns konklusjon.
Det er den som først og fremst kjennetegner traumatisk billedkunst.
AV KRISTIAN ROMARE

Over Here. International Perspectives on Art
and Culture. Redigert av Gerardo Mosquera
og Jean Fisher. The New Museum of
Contemporary Art, New York, M.I.T. Press,
Cambridge, MA, og London 2005.

WAR
How come these streets are filled with blood, mom?
Filled with blood of the people?
Our people?
How come these men keep on killing, mom?
Keep on killing the people?
Our people?
How come love no longer is a powerful word, mom?
As it was, before this terrible hate entered?
Their hate?
How come we can’t stop this hate, mom?
This terrible, endless hate?
Their hate?
I’m frightened, mom.
They are coming.
These streets are filled with blood, mom.
Filled with blood, again...

AV ABHA JOHAR

Illustrasjon: Lubov Ortchinikova
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For mer informasjon, kontakt MiRA-Senteret på telefon 22 11 69 20 eller send e-post til post@mirasenteret.no

Skolekampanje
Kursing av unge jenter (elever): MiRA-Senteret
satser på å videreutvikle innsatsen for minoritetsjenter og møte dem der de ferdes til daglig. Gjennom filmvising, foredrag og workshops ønsker vi i
samhandling med jentene å fremme tankevirksomhet som vil være til nytte i deres hverdag. Kommunikasjon, likestilling, identitet og generasjonskonflikter er temaer vi gjennom dialog, diskusjon
og lek ønsker å ta opp, og sammen med elever med
forskjellig bakgrunn fremme økt forståelse mellom
majoritets- og minoritetsungdom. Opplegget varer
i to skoletimer, og er tilrettelagt for 9.–10. klasse og
videregående skole. Skolekampanjens innhold er
pedagogisk og samfunnsfaglig tilrettelagt.
Kursing av ansatte på skolen: I tillegg til opplegget for elever, har vi utarbeidet et eget kursopplegg om tvangsekteskap for lærere. Her vil vi ta
opp spørsmål knyttet til skolens rolle i forebygging
av tvangsekteskap og utfordringer på flerkulturelle skoler. Her vil generasjonskonflikter blant minoritetsfamilier og barn og unges rettigheter i forbindelse med tvangsekteskap stå i fokus.
Kursing av foreldre: MiRA-Senteret ønsker i tillegg til kursing av lærere og opplegg rettet mot
ungdom å nå frem til foreldre. Dette ønsker vi bl.a.
gjennom deltakelse på foreldremøter hvor vi vil tilpasse et opplegg. Foredraget «Flerkulturelle barn
og unge i Norge – skolens og hjemmets felles
ansvar» vil fokusere på jenters og kvinners rettigheter og barneoppdragelse. Kurset vil gi rom for
gruppearbeid, diskusjon og workshops. Målet
med denne videreføringen er å få minoritetsforeldre på banen, slik at de gjennom deltakelse
får innsikt i barn og unges rettigheter i Norge. Ta
kontakt for å diskutere et opplegg for din skole.
Ta kontakt med oss på telefon 22 11 69 20 eller
send e-post til ungejenter@mirasenteret.no

tene arrangerer selv temakvelder og debattforum
som er åpne for alle interesserte, info finnes på
våre hjemmesider. Ta gjerne kontakt hvis du har
forslag til temaer vi kan ta opp disse kveldene på
ungejenter@mirasenteret.no. Jentegruppa har
også plakat og brosjyrer rettet mot unge jenter
med minoritetsbakgrunn med informasjon om
deres rettigheter, som kan bestilles gratis fra
MiRA-Senteret. Vår ungdomskoordinator treffes
på 22 11 69 20 og ungejenter@mirasenteret.no.
Vi oppfordrer også unge jenter til å delta i vårt
debattforum på www.mirasenteret.no.

Krisehjelp og rådgivning
En av de viktigste oppgavene våre er å gi råd og
veiledning til minoritetskvinner og -jenter om
deres rettigheter, muligheter og plikter i det
norske samfunnet. Vi hjelper til med å rydde opp i
økonomiske problemer, samlivskriser, generasjonskonflikter, problemer med oppholdstillatelse
m.m. Kvalifiserte kvinner med relevant bakgrunn
gir rådgivning og krisehjelp, ta kontakt på telefon
22 11 69 20 eller krisehjelp@mirasenteret.no

Dansekurs
MiRA-Senteret arrangerer også i år dansekurs for
minoritetskvinner og -jenter. Målet med kurset er
at kvinner med ulik bakgrunn skal komme sammen for fysisk og sosialt samvær. Dansekurset er
svært populært og til høsten fortsetter vi med
nybegynner og viderekommende kurs. Kunne du
tenke deg å delta, meld din interesse allerede nå
og få tilsendt informasjon når programmet er klart.
Følg med for mer info på www.mirasenteret.no

Selvforsvarskurs

Det er DIN helse, din kropp, ditt ansvar, ditt valg og
det er DU som bestemmer. Har du spørsmål om,
eller vil snakke med noen om f.eks. prevensjon,
abort, seksualitet, omskjæring, kjønnssykdommer,
ekteskap, kjæresten eller dine rettigheter innenfor
helsevesentet, kan du ringe MiRA-Senterets rådgivningstelefon på 22 11 69 20 mandag, tirsdag,
torsdag og fredag kl. 10.00–15.00. Du kan også
sende e-post til ungejenter@mirasenteret.no.
VI HAR TAUSHETSPLIKT!

På kurset lærer man ulike selvforsvarsteknikker,
verbale så vel som fysiske, får gode tips om hvordan man skal reagere om en blir overfalt, eller
hvordan man kan unngå panikk hvis en ubehagelig situasjon skulle inntreffe. Kurset er basert på
konfliktløsning og taekwondo-teknikker med selvforsvarsbevegelser. Kurset har som mål å bevisstgjøre jenter om kroppsholdning og kroppsbeherskelse, og hvordan skremme motstanderen og
samtidig tiltrekke andres oppmerksomhet. Har du
lyst til å begynne å trene og lære selvforsvar, har
du dermed sjansen til dette. Meld din interesse nå
og få tilsendt informasjon når programmet er klart.
Følg med for mer info på www.mirasenteret.no

Jentegruppa La meg snakke

Ta-ordet kurs

Kjærlighet er å ta ansvar

MiRA-Senteret har en nettverksgruppe for jenter
hvor målet er å tilby unge minoritetsjenter et sted
der de kan definere sin egen virkelighet, samt
delta på aktiviteter etter ønske og interesse. Gruppa består av minoritetsjenter med forskjellig bakgrunn i alderen 13–26 år. Noen av jentene er studenter, andre jobber. Aktiviteter er bl.a. stimuligames, diskusjonsgrupper og artikkelskriving til
MiRA-Magasinet, samt individuell veiledning og
rådgivning. Vi har selvfølgelig taushetsplikt! Jen-

Kurset arrangeres vår og høst, og fokuserer på
hersketeknikker, argumentasjon, å ta ordet i forsamlinger, debatteknikker og mediehåndtering.
Her lærer du hvordan man oppdager at motparten
bruker hersketeknikker og forsøker å usynliggjøre
ens meninger. Kurset tar også for seg hvordan
man kan fremme sine synspunkter på en konkret
og direkte måte i forsamlinger eller i mediene. Du
lærer både debatteknikker og argumentasjonsmetoder, stemmebruk og holdninger. MiRA-Sen-

teret er opptatt av at jenter skal fokusere på og
lære å bruke stemmen sin i sammenhenger som
ellers kan være uvant. Vi vil jobbe med selvtillit og
uttrykksmåter, og kurset vil være til nytte for elever,
studenter og dere som ønsker å bruke stemmen i
alle typer forsamlinger. Ta kontakt på 22 11 69 20
eller ungejenter@mirasenteret.no hvis du er interessert. For mer info se www.mirasenteret.no

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

Åpne kvelder/film- og temakvelder
Høsten 2005 vil vi holde åpne kvelder og filmkvelder, der vi tilbyr en uformell møteplass hvor
kvinner kan komme sammen for å ha det hyggelig, enten ved å snakke sammen eller for å se film.
Vi skal også arrangere små og store utflukter for
kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Også
denne høsten vil vi avholde en temakveld. Følg
med for mer info på www.mirasenteret.no

Mela 2005
Årets Mela blir en internasjonal feiring der alle
nasjonaliteter som ønsker det er med på arrangementet. Arrangementet holdes på Rådhusplassen,
og MiRA-Senteret er med på dette flotte arrangementet også i år! Dato: 19.–21. august 2005.

Glede og livskraft workshop
I 2004 ble det for første gang holdt en Glede/livskraft workshop, som var nettopp tilegnet de av oss
som trenger å koble av fra hverdagen en liten
stund, for så å vende tilbake med fornyet energi.
Workshopen ble en såpass stor suksess, at vi på
MiRA-Senteret ønsker å tilby denne i år også. Føler
du et behov for litt ekstra energitilskudd i hverdagen? Virker dagene like? Trenger du litt tid for deg
selv? Følg med for info på www.mirasenteret.no

Jule/Id verksted
Verkstedet ble arrangert første gang i fjor og var en
stor suksess! Arrangementet setter kreativitet og
sosialt fellesskap i sentrum, og du får mulighet til å
lage flotte og vakre gratulasjonskort i forbindelse
med Jul og Id. Fjorårets deltagere forlot verkstedet
med glede inne i seg og glitter utenpå! Det håper vi
også å få til i år, og vi stiller med enda mer glitter til
disposisjon! For mer info se www.mirasenteret.no

Besøk www.mirasenteret.no
På våre hjemmesider finner du info om aktiviteter
og bestillingsskjema for våre publikasjoner.
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BEIJING + 10 og

Foto: MiRA-Senteret

eg ba henne først om å fortelle
meg hvilket helhetsinntrykk
konferansen ga henne:
– Jeg var til stede på Kvinnekonvensjonen i 2001, og den gangen
syntes jeg det var en del klarere fronter mellom landene enn det som var
tilfelle i New York. Det var litt overraskende, men positivt på mange
måter. Det var stor enighet om at
Handlingsplanen fra Beijing skal
ligge fast, og det var bra. Men jeg
mener at man må jo også komme seg
et skritt videre, og debattene lå
kanskje ikke på det konkrete nivået
som jeg hadde ønsket. Men i New
York ble noen nye problemstillinger
mer synliggjort og noen nye konfrontasjonslinjer dukket opp. Denne
gangen gikk det ikke lenger så mye
på Øst–Vest problematikk, men
heller på en slags misnøye med USA,
spesielt i forhold til deres fronting av
abortsaken. Totalinntrykket mitt var
at man også denne gangen fikk
reddet Handlingsplanen fra Beijing
fra å bli endret eller få redusert
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betydning, men jeg synes heller ikke
at vi kom så mange skritt videre.
FN konferansen måtte jo gi et
interessant innblikk i de ulike problemområdene som er aktuelle i
ulike land når det gjelder likestilling
mellom kvinner og menn, og det norske likestillingsombudet påpeker at
det var ganske store forskjeller med
hensyn til de sakene som landene var
opptatt av. Samtidig ser man sin
egen likestillingskamp i et nytt
perspektiv, mener Mile:
– Landene er jo så forskjellige.
Her i landet snakker vi om andelen
kvinner i ledende posisjoner, om
kvinners lønn og hvordan velferdsordninger virker i forhold til kvinner
og menn. Men store deler av verden
har fortsatt helt andre problemstillinger på dagsorden, slik som
hvordan man kan få flere jenter til å
ta utdanning, hvorfor analfabetisme
og fattigdom er et kvinneproblem,
aidsproblematikken osv.
Fra andre land sin side blir Norge
og Norden sett på som avanserte

FNs kvinnekonferanse Beijing
+ 10 ble nylig avholdt i New
York. Her samlet flere hundre
offisielle representanter og frivillige organisasjoner fra hele
verden seg for å drøfte kvinners
stilling internasjonalt og for å
gå gjennom hva som har blitt
utrettet i løpet av de 10 årene
som har gått etter at Handlingsplanen for kvinners rettigheter
ble lagt fram under FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1994.
Norges likestillingsombud,
Kristin Mile, deltok i den norske offisielle delegasjonen.
MiRA-Magasinet ønsket å høre
hennes syn på konferansen og
spørre henne om enkelte saker
i det norske likestillingsarbeidet sett fra et offisielt ståsted.
innenfor likestillingsarbeidet, fortsetter Mile. Men også for Norge har
Handlingsplanen fra Beijing betydning:
– Handlingsplanen går veldig
bredt ut og den stiller krav til alle
land om å utvikle seg i en positiv retning. Vi trenger også denne forpliktelsen her i Norge. Vi har heller ikke
likestilling, og dette gjør at handlingsplanen ikke er mindre viktig for
oss enn for en del andre land.

– Minoritetskvinnene er marginalisert
i det offentlige likestillingsarbeidet
Mile påpeker at det er viktig å legge
nasjonale målestandarder til grunn
heller enn å sette samme standard for
alle. Hun mener at Norge har en lang
vei å gå på likestillingsfronten, blant
annet fordi vi har et arbeidsmarked
som er veldig kjønnsdelt. Samtidig
påpeker hun at vi har fått en ny utfordring, og det gjelder minoritetskvinnene, som på mange måter er marginalisert i det offentlige likestillingsarbeidet. På dette feltet har vi ikke

norsk likestillingsarbeid
vært spesielt dyktige, sier Mile. Hun
påpeker at det er mange miljøer i
Norge som det ikke nås fram til. For å
få en bedring i dette mener hun at
man bør drøfte andre ting enn yrkesliv, karriere og kvinner i lederstillinger. Jeg spør henne om hun mener at
mye av likestillingskampen i Norge
derfor er elitistisk:
– Ja, jeg er redd for det. Det er derfor jeg ikke er så glad i å snakke om
kvinner i toppledelsen, fordi dette
gjelder de riktig få. Spørsmålet er om
vi i større grad bør dreie fokuset fra
arbeidslivet og litt mer over på deltagelse i samfunnslivet, og på kvinners
stilling i familielivet.

Trafficking
På Beijing + 10 konferansen i New
York var trafficking et relativt stort
tema for de nordiske landene. I følge
Kristin Mile er det vold mot kvinner
som er det kanskje største hinderet
for likestilling, og derfor er trafficking
og prostitusjon viktige likestillingspolitiske saker som det bør jobbes
med. FNs kvinnekommisjon klarte
under konferansen å bli enige om en
felles resolusjon mot trafficking. Trafficking er nå trukket opp på et internasjonalt nivå gjennom økt politisamarbeid og økt fokus på problemet
blant flere grupper. Jeg spurte hvilke
rettigheter kvinner som er utsatt for
trafficking har i Norge, og om kriminalisering av kjøp av sex vil være en
vei å gå for å bekjempe trafficking:
– Disse kvinnene blir gitt mulighet
til opphold i Norge, men på relativt
snevre vilkår. De sakene som har
vært oppe har ikke akkurat vist at
Norge har et fullt ut tilfredsstillende
regelverk når det gjelder å beskytte
jentene slik at det er mulig for dem å
ta opp saken sin. Når det gjelder kriminalisering av horekunder så er jeg
for dette. Jeg mener at skal vi gripe
fatt i trafficking på en skikkelig måte
må vi innse at det er en del av prostitusjonsbildet i Norge. Jeg er opptatt
av at prostitusjon er utnyttelse av
kvinner, og de aller fleste vil være
enig i at prostitusjon er uønsket. Da
kan jeg ikke forså annet enn at man
må prøve å begrense prostitusjon og
slå ned på de man mener er kvin-

neundertrykkerne i den sammenhengen. Da blir det eneste riktige,
slik jeg ser det, å forby kjøp av sex

Ombudets arbeid
Likestillingsombudet er et statlig
organ som behandler klagesaker fra
kvinner som føler seg utsatt for diskriminering på ulike områder i det
offentlige liv, slik som for eksempel på
arbeidsplassen. Når jeg spør ombudet
om de har behandlet mange saker der
kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn har blitt utsatt for diskriminering svarer hun at det har vært ganske få slike saker. De fleste sakene
som har kommet har
vært i forbindelse med
bruk av religiøst hodeplagg på arbeidsplassen. Disse kvinnene
har enten tatt kontakt
med Likestillingsombudet på egen hånd
eller satt fram sin sak
med hjelp fra MiRASenteret, Islamsk kvinnegruppe eller Senter
mot etnisk diskriminering. Mile kan fortelle at disse sakene
har endt med at kvinnene har fått
medhold, og at arbeidsgiver har måttet godta bruk av hijab på arbeidsplassen. På arbeidsplasser med uniformskrav har arbeidsgiver måttet
finne løsninger som gjør det mulig å
bære hodeplagg til uniformen.
Det er store endringer på gang når
det gjelder organiseringen av det
statlige likestillings- og antidiskrimineringsarbeidet i Norge. Stortinget
har besluttet at de tre organene Likestillingsombudet, Likestillingssenteret og Senter mot etnisk diskriminering skal slås sammen. Likestillingsombudet har tidligere vært skeptisk
til sammenslåingen, men stiller seg
nå bak vedtaket:
– Da forslaget først ble fremmet
syntes jeg at begrunnelsen som lå til
grunn for sammenslåingen var litt
for tilfeldig. Det var ikke slik at jeg
ikke ønsket sterke ordninger også
når det gjelder etnisk diskriminering, men jeg syntes det var litt pussig at vi plutselig skulle ha et felles
ombud for håndheving av så ulike

diskrimineringsgrunnlag som etnisitet og kjønn. Etterhvert har imidlertid arbeidsområdet for det nye ombudet blitt enda mer vidtfavnende enn
det som først var planlagt, og det
synes jeg er positivt. Man skal nå
trekke inn diskriminering som ikke
bare foregår på bakgrunn av kjønn og
etnisitet, men også seksuell legning,
alder og funksjonshemming. Jeg har
imidlertid hele tiden sett fordelen
med erfaringsoverføringen som en
slik ordning kan bringe med seg. Vi
har 30 års erfaring med lovgivning og
håndheving i forhold til kjønnsdiskriminering i Norge, og det er klart at
denne erfaringen kan
overføres til
nye områder.
Mile påpeker imidlertid
en utfordring
for det nye
organet når
det gjelder å
gjøre det brukelig for ganske forskjellige problemstillinger og for forskjellige grupper. Hun sier at det er viktig
å unngå at man sitter igjen med en
forestilling at man fortsatt fokuserer
særlig på kjønn, eller at kjønn kommer helt i skyggen av andre felt. Slik
sett kan hun skjønne skepsisen til en
del kvinneorganisasjoner som er redd
for at allerede velfungerende organer
skal settes til side:
– Jeg har en viss forståelse for at
man er litt skeptisk avventende til
hvordan resultatet skal bli når det
felles ombudet både skal jobbe med
kjønn, som vi har så lang tradisjon
for, og med nye områder. Hvordan
skal man klare å både likebehandle
de forskjellige diskrimineringsgrunnlagene og ikke gi kjønn en for stor
plass? Men så er det også en fare hvis
vi sier at vi har kommet så langt når
det gjelder kjønn at nå må vi legge det
til side og begynne å jobbe med etnisk
diskriminering istedenfor. Det gjelder
å finne en balanse, men det tror jeg
det nye organet skal kunne klare.

Spørsmålet er om vi
i større grad bør dreie
fokuset fra arbeidslivet
og litt mer over på
deltagelse i samfunnslivet – og på kvinners
stilling i familielivet.

AV UNNI MATHISEN
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Pensjonisten som forsvant:

Om pensjonsreform, innvandrere og flyktninger

Og vil pensjonsreformen tilgodese minoritetskvinner som er omsorgsytere i
hjemmet og som sparer Norge for
enorme utlegg til for eksempel alders- og
sykehjemsplasser?
Svar: Stort sett er svaret NEI. I pensjonsreformen legges det inn litt bedre
uttelling for dem som er hjemme på
grunn av omsorg for barn opp til 6 års
alder. Omsorgsoppgaver for eldre og
funksjonshemmede kan i noen grad gi
uttelling, men det legges ikke opp til
vesentlige endringer i forhold til dagens
regler.

3. Hvordan fungerer dagens
folketrygdsystem for innvandrere?

s

For å få full alderspensjon fra folketrygden, må man ha en botid i Norge på
minst 40 år. En som kom til Norge som
47-åring, vil som 67-åring bare ha 20 års
botid. Da vil hun bare ha rett på 20/40 av
full alderspensjon. Retten til alderspensjon faller helt bort for dem som har
kortere botid enn 3 år. Den som er 64 år
eller eldre når hun kommer til Norge, vil
altså være helt ribbet for rett til alderspensjon.
En som har fulle rettigheter til
alderspensjon, må ha hatt en gjennomsnittlig arbeidsinntekt på minst
170 000 kroner i minst 20 år for å få
mer enn minstepensjon. Selv med
en botid på 40 år eller mer vil svært
mange innvandrerkvinner ha hatt
for liten arbeidsinntekt til å ha
krav på mer enn minstepensjon.
De blir altså minstepensjonister,
med en årlig pensjon på 105 400
kroner.
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I invitasjonen til dette seminaret ble det
reist noen viktige spørsmål. La meg gå
rett på sak og i første omgang gi et kort
og summarisk svar på disse spørsmålene.

Tar reformen hensyn til de økonomiske
utfordringene landet vil gå i møte når
eldrebølgen for alvor blir en realitet?
Svar: Reformen er utformet ut fra den
synsvinkel at gamle mennesker er en
økonomisk belastning for samfunnet.
Etter hvert som de blir en voksende del
av befolkningen, oppfattes det derfor
som viktig å kutte ned på pensjonene
deres, så de ikke blir for dyre.

Hva med opptjeningstiden – Kommer
det til å tas hensyn til at de som har
kommet til Norge i voksen alder, har
spart staten for millioner i utlegg på
utdannelse og oppvekstkrav, og at de
dermed kun har vært en inntektskilde
for samfunnet? Eller vil disse menneskene etter et langt arbeidsliv her ende opp
som minstepensjonister og verre?
Svar: Det tas ikke hensyn til at de har
spart staten for millioner i utlegg på
utdannelse med mer, og etter et langt
arbeidsliv kommer de til å ende opp som
minstepensjonister og verre. For de
fleste er resultatet klart verre enn
minstepensjon (men merk likevel at det

sjon

2. Om spørsmålene som reises
i dette seminaret

nå innføres en særskilt ordning som ikke
gjelder alderspensjon, men som likevel
retter opp noe av dette. Denne ordningen
har noen helt sære forutsetninger, og jeg
kommer tilbake til det senere).

Hva vil det si å ha rett på en god alderdom, og hvordan ivaretar denne nye
reformen minoritetskvinners rett i så
måte?
Svar: Den viktigste forutsetningen for
en god alderdom er at man også som
gammel har god mellommenneskelig og
sosial kontakt, og blir verdsatt som menneske. Men svært viktig er det også at
man har en brukbar økonomi. Og da blir
svaret NEI: Minoritetskvinners rett er
ikke ivaretatt i det hele tatt i pensjonsreformen.

stra

Hvorfor har jeg kalt dette innlegget
«Pensjonisten som forsvant»? Hvem er
det som skulle ha vært i pensjonistenes
rekker, men som ikke er der? Det gjelder
alle de innvandrere som er 67 år og
eldre, men som har mindre enn 40 års
botid her i landet. Med dagens folketrygdsystem har ikke disse fulle pensjonsrettigheter. De fleste av dem vil få
mindre enn minstepensjonen, som vanligvis anses som en slags nedre grense
for hva det går an å leve av i Norge.
Allerede i 2002 dreide det seg om ca 5000
mennesker, og tallet vokser raskt. Det
sier seg selv at de er i en spesielt vanskelig situasjon. Da er det oppsiktsvekkende at i utredningene om pensjonsreformen har disse pensjonistene forsvunnet
helt. Ser vi på Pensjonskommisjonens
utredning på 390 sider og Regjeringens
pensjonsmelding på 193 sider, finner vi
ikke ett ord om denne gruppen med
spesielt vanskeligstilte!

Illu

1. Pensjonisten som forsvant

Kort sagt: Dette er en mye dårligere
ordning enn en vanlig minstepensjon.

5. Kunne ikke innvandrere med kort
botid få vanlig alderspensjon?

Illustrasjon: Everlyn Nicodemus

Men dersom de har mindre enn 40 års
botid, blir de «mindre-enn-minste»pensjonister. En innvandrerkvinne som
kom til Norge som 47-åring, vil som 67åring få en alderspensjon på 20/40 av
105400 kroner, dvs. bare 52700 kroner
pr år. De fleste vil mene at det ikke går
an å leve for dette beløpet i Norge.
De færreste vet om at folketrygden gir
gamle innvandrere en så skammelig
behandling. For ordens skyld må det
nevnes at en særskilt unntaksbestemmelse likevel gir full minstepensjon til
den som har formell status som «flyktning», uavhengig av botid i Norge. Men
det gjelder jo bare en liten del av innvandrerne. Det må også nevnes at mange av
de innvandrerne som kommer fra andre
EØS-land, kommer inn under gunstigere
ordninger. Likevel: En meget stor del av
de innvandrerne som fyller 67 år, blir
sittende der med langt mindre enn en
vanlig minstepensjon fra folketrygden.

4. «Supplerende stønad» til personer
med kort botid i Norge
Den uverdige situasjonen som mange
gamle innvandrere settes i på grunn av
folketrygdens bestemmelser om botid, er
selvsagt ikke til å leve med. I stedet for å
ta opp denne utfordringen som del av
pensjonsreformen, har Stortinget nå
vedtatt en spesiell lov om supplerende
stønad til personer med kort botid i
Norge. Her avviser man å se på dette
som et pensjonsproblem. I stedet ser
man det som et sosialhjelpsproblem.
Retten til sosialhjelp er formulert slik
i sosialtjenesteloven: «De som ikke kan
sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid

eller ved å gjøre gjeldende økonomiske
rettigheter, har krav på økonomisk
stønad». Som alle vet, er det i praksis slik
at veien til sosialkontoret for å få sosialhjelp, er en vanskelig og smertefull vei.
Den nye loven om supplerende stønad
skal gjøre at innvandrere som er fylt
67 år og som har mindre enn 40 års
botid, likevel skal kunne få en utbetaling
som er på nivå med minstepensjonen.
Men ordningen har mange særregler
som gjør den mye dårligere enn en vanlig
minstepensjon:
– Hvis man er i utlandet i mer enn
3 måneder, mister man retten til denne
nye stønaden. Dette rammer bl.a. mange
innvandrere som på sine gamle dager
kunne ønske å bo deler av året sammen
med slektninger i sitt opprinnelige hjemland.
– Den nye stønaden
blir redusert dersom
man har arbeidsinntekt eller kapitalinntekt, og dersom man
har annen norsk eller
utenlandsk offentlig
eller privat pensjon. Slik reduksjon blir
det også dersom ektemaken har slike inntekter. Også formue kan føre til redusert
stønad.
– Man må personlig levere inn særskilt søknad om denne stønaden, og man
må søke på nytt hver 12. måned. Man
må gi en rekke opplysninger om sine
egne og om ektemakens inntekts- og
formuesforhold, og man må gi trygdeetaten rett til omfattende innhenting av
kontrollopplysninger.

Pensjonsreformen er begrunnet med at
Norge ikke har råd til å opprettholde
dagens folketrygd. Finansministeren
prøver å skremme med at en person vil
måtte betale 5 prosent høyere skatt gjennom hele sitt yrkesaktive liv dersom
pensjonsreformen ikke blir gjennomført.
Det han ikke forteller, er at dette gjelder
skattenivået i 2050. Og for å få 5 prosent
høyere skatt i 2050, trenger man bare
litt over 1 promille skatteøkning hvert år
fram til 2050. Folk ville ha ledd høyt hvis
finansministeren hadde prøvd å lage et
skrekkbilde av 1 promille skatteøkning
pr år!
Dette dreier seg derfor ikke om at
Norge ikke har råd. Tvert imot dreier det
seg om å presse folk til private pensjonsordninger til erstatning for svekket
folketrygd. Også når det gjelder spørsmålet om fulle pensjonsrettigheter til
innvandrere med kort botid, er det helt
klart at det ikke er statens økonomiske
evne det står på.
Det blir av og til påstått at man ikke
kan gi fulle pensjonsrettigheter til innvandrere med botid under 40 år, fordi det
vil virke diskriminerende overfor nordmenn. Men nordmenn faller jo ikke ned
fra himmelen midt i livet. Bortsett fra
nordmenn som i deler av livet har bodd i
utlandet, er det ingen 67-årige nordmenn
som har mindre enn 40 års botid i Norge.
Dermed er det ingen nordmenn som blir
diskriminert hvis man gir fulle pensjonsrettigheter også til innvandrere med
mindre enn 40 års botid – og til nordmenn som på grunn av utenlandsopphold
kommer under 40-års-grensen.
Diskrimineringsargumentet holder
rett og slett ikke. Tvert imot er det nå
innvandrerne som diskrimineres, ved at den
spesielle «supplerende
stønaden» på minstepensjonsnivå har en del
sære betingelser som
vanlig minstepensjon
ikke rammes av.
Derfor er det viktig å få inn i pensjonsdebatten et krav om fulle pensjonsrettigheter også for innvandrere med mindre
enn 40 års botid. Det haster med å gjøre
slutt på historien om pensjonisten som
forsvant!

Nei, minoritetskvinners rett er ikke
ivaretatt i det hele tatt
i pensjonsreformen!

AV TORSTEIN DAHLE, LEDER I RV

Artikkelen er basert på Dahles foredrag under
MiRA-Senterets nettverksseminar 2005,
som tok opp pensjonsreformen og
endringene i utlendingsloven.
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Lønn for

Intervju med Solveig Francis,
International Women Count Network, England

omsorgsarbeid

9. april 2005 hadde MiRASenteret sin årlige nettverkskonferanse på Håndverkeren
Konferansesenter i Oslo. Tema
som ble debattert var spørsmål
og aktuelle problemstillinger
i forhold til pensjonsreformen
og den nye utlendingsloven.
Konferansen viste seg å være et
meget vellykket arrangement,
med over 70 deltakere og med
foredragsholdere fra både
inn- og utland.
Illustrajoner: Nausheen Salimi
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olveig Francis, fra Crossroads
Women’s Centre i London, England,
var blant de inviterte. Hennes innlegg hadde sitt hovedfokus på pensjon og
situasjonen for kvinner i England. Etter
konferansen fikk MiRA-Magasinet anledning til å stille henne et par spørsmål
rundt temaet lønn for omsorgsarbeid og
hennes visjoner rundt dette.

S

fortjener dessuten å kompenseres med
landrettigheter, goder, pensjon, arverettigheter med mer. Vi ønsker ikke å vente
til vi blir gamle før vi ser en pensjon som
anerkjenner omsorgsarbeid, spesielt
siden vi vet at pengene ligger der: I verdenssammenheng brukes det årlig 1 trillion $ på militærbudsjett, et beløp hvorav
over halvparten brukes av USA.

MiRA-Magasinet: Er det mulig for deg å
utdype hva du mener med uttrykket
«lønn for omsorgsarbeid»?
Vi mener at statlig lønn for alt arbeid
utført av både menn og kvinner i hjemmet, på markene og i samfunnet – men
som i dag er en arbeidsandel som overveldende utføres av kvinner – hovedsakelig skal betales ut av militærbudsjettet. Dette ulønnede arbeidet –
som kan være alt fra omsorg til
det å dyrke mat, forsvare miljøet
og kjempe for rettigheter – ligger til grunn for hele menneskehetens overlevelse samtidig som
det behandles som verdiløst.
Ethvert samfunn og enhver
økonomi er avhengig av dette
arbeidet. I den sørlige delen av verden arbeider kvinner opp til 18 timer om
dagen med dyrking av mat (i Afrika dyrker for eksempel kvinnene hele 80 % av
konsumet, mens andelen i Asia ligger tilsvarende på 60 %), leting etter ved og
vann i et klima som er økende uforutsigbart og fiendtlig. Dette arbeidet er det
viktigste økonomiske tilskuddet for
regjeringer og utvikling, i Nord som i
Sør. Det sikrer overlevelse når en betydelig prosentdel av de nasjonale inntektene i land i Den tredje verden blir brukt
til nedbetaling av gjeld til den Vestlige
verden og til våpen, istedenfor at dette
brukes til for eksempel vannanlegg,
utdannelse, helsesektoren og andre samfunnsmessige overlevelsesmidler som
kan redusere kvinners overbelastede
arbeidsmengde og fattigdom. Siden 70 %
av alle mennesker som lever i ekstrem
fattigdom med en dagsinntekt på under
1 $, nettopp er kvinner, er det kvinnene
som dømmes som «økonomisk inaktive».
En økonomisk anerkjennelse av dette
arbeidet vil dermed føre til at millioner
av menneskeliv spares. Omsorgsarbeid

MiRA-Magasinet: Norges flerpartiregjering, der de kristne demokratene innehar flertall, introduserte en kontantstøtteordning for foreldre som er hjemme
med sine barn inntil barna fyller 3 år.
Det har vært mye diskusjon rundt dette
tiltaket. Mange norske feminister mener
at dette vil sende kvinnene tilbake til
kjøkkenbenken. Har dere slike lover i
England, og hva synes du om den feministiske synsvinkelen?
Vi har dessverre ikke et slikt gode i
England, men de norske og finske modellene skaper presedens for kvinner over
hele verden – selv om de trenger flere forbedringer. Kontantstøtten kan sees på
som et essensielt første skritt: fra å ha
ingenting til å få noe for det arbeidet vi
utfører. Det å i det minste få lønn for noe
omsorgsarbeid er i dag på agendaen til
de største politiske partiene i Storbritannia. De føler seg på en eller annen måte
nødt til å imøtekomme det faktum at
kvinner i alle typer lønnet arbeid gjør det
meget klart at de føler seg utmattet, at
de fortsatt er underbetalte og fremdeles
strever med å få endene til å møtes. Vi
kvinner nekter å godta doble eller triple
dager som en løsning på vår fattigdom
fordi vi med det mister muligheten til
selvrealisering og tid for oss selv og
familien. Engelske undersøkelser viser
stadig at de fleste mødre, hvorav et stadig større antall må begynne å jobbe
igjen bare et fåtalls måneder etter fødselen, ville blitt hjemme og tatt seg av sine
barn i det minste til skolealder, dersom
de hadde hatt råd til det. Spesielt yngre
kvinner sier at de ikke ønsker å gå i sine
mødres fotspor. Det er egentlig utrolig å
måtte diskutere hvis og om kvinner skal
kunne velge om de ønsker å bli hjemme
med sine barn, og at de ikke skal straffes
økonomisk dersom dette er et valg de
føler de må ta.

Implementeringen av den feministiske
agendaen i Storbritannia har svekket de
voldsomme angrepene mot enslige mødre
– som hos oss utgjør bestanddelen i hver
fjerde familie. For hundre tusener av enslige mødre har uavhengighet blitt en mulighet ved at de mottar statlig støtte inntil
barna fyller 16 år – og i noen tilfeller 19
år. Det er alt for lite, men likevel ofte mer
enn hva kvinner kan få fra lønnet arbeid
etter at barneomsorg og andre arbeidsrelaterte kostnader er trukket i fra. Dette er
et gode som er i fare, ettersom regjeringer
ikke anerkjenner det å oppdra barn som
arbeid. Enslige mødre har blitt beskrevet
som «arbeidsløse» og «snyltere», de er av
politikere innad i partiet New Labour
blitt beskyldt for å være ansvarlige for sin
egen og barnas fattigdom. New Labours
første handling etter å ha fått politisk
makt, var å kutte ned på ekstra barnetrygd for enslige mødre. Mødrene presses
til å ta «ordentlige» jobber og gå på
«arbeidsfokuserte» intervjuer.
Slik vi forstår det, går den norske kontantstøtten hovedsakelig til innvandrerkvinner og kvinner med lav inntekt som
tar seg av sine barn på fulltid, samt
enkelte mødre med god økonomi som
bruker disse pengene til å ansette en
dagmamma. Samtidig hører vi at feminister og venstreorienterte partier motsetter seg denne ordningen fordi de blant
annet mener at dette vil hindre barn av
innvandrere å sosialisere seg med andre
barn, at det er for lite penger og at disse
pengene kun er en erstatning for det å
investere i flere barnehageplasser samt
at kontantstøtten vil føre til at kvinner
blir avhengige av sine menn. Men det
blir ikke stilt spørsmål om hva de kvinnene som mottar denne støtten ønsker,
og om de føler at de blir bundet til hjemmet som følge av den. Motstanden mot
støtten innehar ingen erkjennelse av den
rasismen som innvandrerkvinner og
deres barn møter. Og hvordan kan det å
kutte pengestøtte som kvinner på grasrotnivå har fått tilegnet seg, hjelpe kvinner med lav inntekt? Pengene burde
være der for å holde alle muligheter åpne
og samtidig bli utvidet. Det virker også
mer logisk å insistere på at omsorg og
relasjoner burde være prioritert både
økonomisk og sosialt – uavhengig av
kjønn.
Vi mener videre at det å betale mødre
for omsorgsarbeid har den motsatte
effekten av å sende dem tilbake til
kjøkkenet. Uavhengig lønn anerkjenner
omsorgsarbeid, og gir kvinner makt til å
kjøpslå og til å akseptere eller avslå hva
arbeidsgivere kan tilby i lønn og arbeidsforhold, og til å kreve bedre kvalitet på
barnehagene, skolematen, helseomorgssektoren med mer. Det vil også gi oss

mer makt i hjemmet: vi kan kreve at
menn deler arbeidet, og når det er sosialt
akseptert vil de nok også lettere gjøre
det. Pengene vil gjøre det lettere for
lesbiske og alle kvinner å bli seksuelt
uavhengige samtidig som de er mødre.
Og hvorfor skulle gratis eller subsidiert
barneomsorg eksistere kun for barn som
har mødre som utfører en ekstra jobb
utenfor hjemmet?
MiRA-Magasinet: Hva tror du er den
største utfordringen for kvinnebevegelsen i dag i forhold til kvinners ulønnede
arbeid i omsorgssektoren, og hvordan
tror du at svarte kvinners og minoritetskvinners situasjon vil bli påvirket ut ifra
dagens forhold på det vanskelige
arbeidsmarkedet og velferdsstatens nedgang?
Kvinner i dag blir i økende grad presset
til å arbeide hardere for mindre og vi blir
satt opp mot hverandre både på et nasjonalt og et globalt nivå – asylsøkere og innvandrere mot lokalbefolkningen, arbeidsløse i Nord mot lønnede arbeidere i Sør,
fulltids omsorgsytere versus kvinner i
lønnet arbeid, yngre mennesker mot eldre
osv. Samtidig blir lønnede arbeidere
ansatt i de samme multinasjonale konsernene, men i forskjellige deler av verden,
lønnet med store forskjeller. I Europa er
fargede kvinner, innvandrerkvinner,
asylsøkere og flyktningkvinner målskive
for økende rasisme, lavest lønn, og deportering tilbake til videre fattigdom og vold.
I Storbritannia tar man i dag barna fra
asylsøkere rett etter fødselen på det
grunnlaget at mødrene er for fattige til å
ta vare på dem. Gravide asylsøkere blir
hjemløse og uten helseomsorg. Fattigdom
blant barn er høyest blant svarte og innvandrerbarn i et land hvor nivået allerede
er skandaløst høyt (1 av 3 barn). Og det er
viktig å være oppmerksom på at uansett
hva som gjøres i forhold til fargede kvinner, så setter det en ny og lavere standard
for resten av den kvinnelige befolkningen.
Det er noe vi allerede har opplevd: Det er
allerede blitt vanskeligere å kreve goder
dersom vi har barn, handikap, eller er
arbeidsløse. Regjeringer både her og
andre steder ville finne det mye vanskeligere å frarøve oss rettigheter på denne
måten dersom det var anerkjent at alle
mødre er arbeidere og har rett til økonomisk støtte for å oppdra sine barn. Det er
derfor helt nødvendig for alle kvinner å
støtte fargede kvinners kamp mot disse
forferdelige angrepene, for i neste omgang
å kunne forsvare oss selv.
Kvinner på grasrotnivå står også overfor en stadig mektigere NGO-veldedighetssektor som nå er inkorporert med
implementerende regjeringspolitikk, for
eksempel når det gjelder asyl, og når det

gjelder å få enslige mødre bort fra den
økonomiske støtten og inn i lønnet
arbeid. Den største utfordringen for
disse kvinnene er hvordan de skal overkomme forskjellene seg imellom og gå
sammen for å få omsorgsarbeid anerkjent. Dette vil igjen kunne gi dem styrke, ikke bare til skaffe en karriere for
noen få, men til å skape hva venezuelske
kvinner kaller «en omsorgsøkonomi – en
økonomi som gagner mennesker istedenfor at mennesker gagner økonomien». Vi
trenger å fokusere på å snu markedsprioriteringene slik at omsorg og en slutt på
fattigdom og overarbeid kommer først.
MiRA-Magasinet: Hvordan kan vi utvikle en intereuropeisk bevissthet for å
skape en sterkere plattform for lønn for
omsorgsarbeid?
Vi må møtes på tvers av ulike sektorer
og nasjonale grenser, ikke bare for å forsvare de ressurser og penger som kvinner har vunnet for anerkjennelse av
omsorgsarbeid, da inkludert den norske
kontantstøtten, men for å utvide denne
anerkjennelsen. Alt ulønnet omsorgsarbeid burde måles og bli vurdert ut ifra
offisiell økonomisk statistikk. På et slikt
grunnlag kan vi bygge en kampanje for
full finansiell anerkjennelse. Vi må også
huske at kvinner over hele verden utfører et slikt arbeid, og å utvikle et internasjonalt perspektiv utover Europa kan
bringe oss sammen og bevege oss forover.
Å telle kvinner i verdenssammenheng er
en strategi som fullstendig går imot og
bekjemper «Festningen Europa». Det
finnes faktisk en verdensomspennende
bevegelse av både menn og kvinner som
prøver å vinne anerkjennelse for ulønnet
omsorgsarbeid, og som har vunnet
hovedsaker vi alle kan bruke for å bygge
vår sak uansett hvor i verden vi befinner
oss. Avgjørelsen til regjeringene på FN
konferansen i Beijing i 1995 om å måle
og verdsette ulønnet arbeid i hjemmet,
på marken og i samfunnet i nasjonale
budsjetter er et eksempel. Dette ble vunnet frem av the International Women
Count Network (IWCN), som støttes av
mer enn 2000 NGOer verden over, og
som utformet Lønn for Husarbeid
kampanjen (WfH).
MiRA-Magasinet takker Solveig Francis
for sine innspill i debatten om lønn for
omsorgsarbeid, og for hennes deltakelse
på nettverksseminaret 2005. Lønn for
omsorgsarbeid er et tema som absolutt
burde debatteres på både godt og vondt,
og vi håper problemstillingen vil komme
på agendaen i forhold til stortingsvalget i
september 2005.
AV EVA MARIE SCHREIBER
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Vi står overfor en av de mest betydningsfulle sosialreformene på lang tid, en pensjonsreform, gjerne omtalt
som Modernisert folketrygd. Faktum er at den ikke er moderne, men tvert imot bygget opp rundt lenge kjent
Illustrasjoner: Everlyn Nicodemus
forsikringstankegang, som vi i Norge gikk bort fra etter siste verdenskrig.

PENSJONSSPARING
- lite gunstig for innvandrerkvinner!
n modernisering av alderstrygden
burde ta hensyn til endrede samfunnsforhold. Et nytt trekk ved det
norske samfunnet er at mange som bor
og jobber her, ikke er født her. Et annet
er at klasseforskjellene har økt betydelig de siste 20 årene. Langt på vei motsvares klasseforskjellene av skiller mellom den norsk-etniske majoriteten og
etniske minoriteter. Rett nok begrunnes
individualiseringen
av pensjonene med
tilpasning til et globalt arbeidsmarked,
men det forslås
ingen kompensasjon
for kort botid og
reformen vil ikke
bidra til å utjevne
inntektsulikhetene.
Reduserte krav til
botid, kunne være en
måte å sikre at innvandrere som har
kommet hit i voksen
alder, ikke ender opp
under minstepensjon. Personer med
kort botid er i stedet
forsøkt ivaretatt gjennom en særlig ordning, som har karakter av sosialhjelp.
Denne artikkelen skal imidlertid
handle om den underliggende politikken
i regjeringas forslag til pensjonsreform.
Dagens alderspensjon fra Folketrygden
er ikke perfekt, men det er all grunn til å
forsvare det ideologiske fundamentet
den er bygget opp rundt og noen grunnleggende prinsipper. For det første
skattefinansieringen: At den yrkesaktive delen av befolkningen til enhver
tid betaler alderstrygd til de gamle via
skatten. For det andre utjamningen: At
alderstrygden i noen grad omfordeles,
slik at de som tjener lite får relativt mye
høyere pensjon i forhold til tidligere inntekt, enn de som tjener godt. Dessuten
utjamnes innbetalingene ved at skatten
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er progressiv, dvs at skatteprosenten
blir høyere jo mer man tjener. Endelig
kompenserer alderstrygden for manglende arbeidsinntekt f eks i forbindelse
med omsorgsarbeid i hjemmet. Til sammen innebærer dette at vi kan bidra
etter evne og dele etter behov og felles
beslutninger – et grunnprinsipp i sosialistisk og sosialdemokratisk tenkning og
en umulighet i private forsikringsselskaper.
Det er disse
grunnprinsippene
som nå står på spill,
som et ledd i den
nyliberale offensiven og nedbyggingen av velferdsstaten.
Hensikten med
reformen er å skape
en tettere sammenheng mellom din
samlede inntekt og
pensjon. Målet er å
privatisere den inntektsavhengige
delen av pensjonene.
«Moderniseringa» av
alderstrygden er
ingen forbedring. Pensjonsreformen vil
bety at de som tjener godt vil få høyere
pensjon, mens de fleste vil få lavere pensjon. Mange synes det er rettferdig.
Andre med meg mener at hovedproblemet med dagens alderstrygd ikke er at
den er «urettferdig», men at den er for
dårlig. Minstepensjonen er ikke til å
leve av og svært mange har behov for
supplerende pensjonsforsikringer.

Global nyliberal agenda
for pensjonssparing
Anbefalingene er de samme enten de
kommer fra Verdensbanken, IMF eller
EU: Styrk konkurranseevnen ved å
redusere skattene og la private selskap
overta de offentlige tjenestefunksjonene! I pensjonssammenheng betyr det at

den skattefinansierte delen av pensjonen skal reduseres til et minimum,
hvilket i praksis betyr minstepensjon.
Resten skal helst «markedet» ta seg av.
Dette oppnås dels ved å kutte i de offentlige pensjonsordningene, slik at behovet
for supplerende pensjonsordninger øker,
dels ved å reformere de offentlige
pensjonssystemene, slik at de likner
mest mulig på det forsikringsselskapene
kan tilby.
Kort fortalt innebærer en forsikringsteknisk, eller innskuddsbasert, pensjonsordning at det er direkte sammenheng mellom det den enkelte betaler inn
til pensjonskassen og den utbetalte pensjonen. Det kan best sammenliknes med
sparing til egen pensjon, derfor kaller
jeg det pensjonssparing. Summen av
innbetalte premier (innskudd) pluss
avkastning/renter, delt på forventet
antall år som pensjonist, utgjør den årlige pensjonen. Det innebærer at de som
har god råd får en god pensjon, mens de
som har tjent lite får liten pensjon – det
stikk motsatte av det ideologiske grunnlaget for velferdsstaten, som har omfordeling og utjamning som grunnpilar.
Modernisert folketrygd vil fungere
omtrent slik, bortsett fra at pensjonen i
denne omgang ikke skal bestemmes av
kapitalavkastning. Pensjonene vil etter
regjeringens forslag fortsatt hovedsaklig
finansieres over skatten. Vi kan si at
«renten» blir politisk bestemt.
Størrelsen på tilleggspensjonen, det
vil i praksis si folketrygdens alderspensjon ut over minstepensjonen, skal
bestemmes av hvor mye du tjener i løpet
av livet. I dag beregnes pensjonen ut fra
de 20 beste inntektsårene. Denne besteårsregelen skal nå erstattes av en alleårsregel. Alle år skal telle og de skal telle
likt. Vi kan fortsette å samle pensjonspoeng eller spare til pensjon, i mer enn
40 år, som gir fulle pensjonsrettigheter i
dag. Det er et forsøk på å heve pensjonsalderen, ved at vi får høyere pensjon

hvis vi jobber lengre. Samtidig oppnås
tettere sammenheng mellom
inntekt/innskudd og pensjon.
Videre foreslås at den opptjente pensjonen deles på antall forventede resterende leveår. Det kalles delingstall og
regnes ut som et gjennomsnitt for hele
befolkningen. Dersom forventet levealder øker, reduseres den årlige pensjonsutbetalingen for alle. Samme tenkemåte
ligger til grunn for forslaget om fleksibel
pensjonsalder. De som går av tidlig må
fordele pensjonen sin på flere år.
Regulær pensjonsalder er ikke foreslått endret, den skal fortsatt være
67 år. Samtidig innføres det som kalles
fleksibel pensjonsalder. Det er ikke så
fint som det høres ut. Det betyr at man
kan gå av fra 62 års alder, mot å fordele
pensjonsbeløpet på tilsvarende flere år.
Effekten vil være en dramatisk reduksjon i årlig pensjon for mange. Likevel
kan ikke alle benytte seg av «tilbudet».
Først må man ha tjent så mye at man
har krav på minstepensjon. Pensjonskommisjonen foreslo gjennomsnittlig ca
280.000 i året i 40 år (evt. mer i færre
antall år, eller mindre i flere), men
regjeringen vil senke denne grensen
noe. Det er jo også gjerne slik at de
fysisk mest slitsomme jobbene er dårlig
lønnet. Paradoksalt nok vil tidligpensjonering være minst tilgjengelig for de
som trenger det mest. Uansett innbærer
alderstrygd et inntektstap, som er tungt
å bære for lavtlønnede. For de fleste vil
helse og trivsel avgjøre hvor lenge man
fortsetter å være yrkesaktiv, dersom
man har råd til å bli pensjonist.
I sum foreslår regjeringen en pensjonsreform som innebærer at lavtlønnede og middels lønnede får relativt sett
lavere pensjon enn de som tjener mye og
at store grupper får redusert pensjonsutbetalingene
sammenliknet
med dagens
alderstrygd.

Opposisjonen
Mot alt dette
vokste det fram
en bred opposisjon i løpet av
2004. Den ble
særlig drevet
fram av progressive krefter innen fagbevegelsen,
men også av de nye sosiale bevegelsene,
med Attac i spissen, og ikke minst kvinnebevegelsene. SVs landsmøte sluttet
seg til protestene og understreket at det
er udemokratisk å vedta en så viktig
reform like før valget. Nå ser det ut som
protestene er i ferd med å bre seg til nye
miljøer. Blant annet har selvstendig

næringsdrivende og alle andre med
ujevn inntekt, grunn til å være
bekymret. Det gjelder ganske mange
innvandrere.
Ingen tror pensjonssystemet kan
kompensere for utrettferdige lønnsforskjeller, men det må være en målsetning
at pensjonssystemet ikke forsterker de
sosiale ulikhetene.
Tettere sammenheng
mellom inntekt/innskudd og pensjon er
det motsatte av
utjamning.
Utgangspunktet
for reformarbeidet
var et påstått behov
for å redusere Folketrygdens utgifter,
fordi befolkningsutviklingen vil føre til
at det blir færre yrkesaktive til å forsørge
pensjonistene. Disse
beregningene er kraftig tilbakevist. På den
ene siden er antatt økning i forventet
levealder overdrevet, på den andre siden
er forventet økning i verdiskapningen
ikke tatt i betraktning i tilstrekkelig
grad. Konklusjonen er at en liten skatteøkning eller en noe mindre velstandsøkning, er nok til finansiere en videreføring av alderstrygden.

Kvinneperspektivet: Minstepensjonsfella, omsorgspoeng og besteårsregel
Kvinneperspektivet har særlig vært
tydelig i debatten om besteårsregel, som
helt urettmessig er satt opp mot både
omsorgspoeng og den såkalte minstepensjonsfella.
Med minstepensjonsfella menes det
faktum at en del lavinntektsgrupper,
særlig deltidsarbeidende kvinner, ikke kommer
over minstepensjonsnivå. Dette er
kanskje urimelig,
men det kan i så
fall løses, eller
avhjelpes, innenfor dagens pensjonssystem. Av
plasshensyn blir
denne problemstillinga ikke drøftet nærmere.
Et argument som tidlig ble lansert for
å fjerne besteårsregelen, var at flest
menn har hatt nytte av besteårsregelen
fram til i dag. Derfor skulle det ikke
være god kvinnepolitikk å videreføre
denne. Det vil være klokere å se framover. Svært mange av oss går inn og ut
på hel- og deltid og opp og ned i lønn,

gjennom hele livet. Det brutale arbeidslivet gjør det stadig vanskeligere for to
foreldre å jobbe full tid. 80% arbeid i
perioder, tilsvarende 6 timers arbeidsdag, er ikke uvanlig i dag. Slik yrkespraksis er særlig vanlig blant kvinner.
For at ikke tapet av besteårsregelen
skal ramme småbarnsforeldre som
ønsker å være
hjemme eller redusere arbeidstida,
foreslås forbedringer i ordningen med
såkalte omsorgspoeng. Omsorgspoeng innebærer at
man får pensjonsopptjening tilsvarende lønn før omsorgsperioden, opp
til en viss sum. Har
man ikke hatt
inntekt, fastsettes
pensjonsopptjeningen på et
bestemt nivå, som
et minimum. Forbedringen består i noe
bedre pensjonsopptjening. Til gjengjeld
kuttes perioden med et år fordi skolealderen er senket fra 7 til 6 år. Dette er
dårlig erstatning for besteårsregelen,
blant annet fordi det ofte er i de første
skoleårene barna trenger mest oppfølging. Dessuten er nok omsorgspoengordningen til liten glede for familier med
lav inntekt, som hverken har råd til å ha
en hjemmearbeidende eller å bekoste 6timers dag selv. Ordningen vil heller
ikke heve hjemmeværende kvinner over
minstepensjon. Økt minstepensjon derimot, ville komme dem til gode. Det
besynderlige er at besteårsregel og
omsorgspoeng debatteres som om de
utelukker hverandre. I dag har vi begge
deler. Den beskjedne forbedringen av
omsorgspoengordningen kan umulig
legitimere besteårsregelens endelikt.
Det virkelig kvinnefiendtlige i pensjonsreformen er den tette sammenhengen mellom inntekt/innskudd og
pensjon. Så lenge kvinner tjener mindre
enn menn, vil en slik pensjonsordning
forsterke de økonomiske forskjellene
mellom kjønnene. Det samme gjelder
naturligvis for innvandrere kontra
norsk-etniske. For kvinner er det like
viktig å huske at justeringer for ujevn
inntekt i det lange løp ikke kan ivaretas
av individuelle pensjonsspareordninger.
Ingen finurlige kompromissløsninger
eller bedre fordelingsprofiler kan endre
på det.
AV BODIL CHR. ERICHSEN

Initiativtaker til oppropet
Ansvarlig pensjon
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farvel solidaritet
For å effektivisere integrering av innvandere innførte Norge
1. september 2004 lov om introduksjonsordning for nyankomne
innvandrere. Loven innebærer rettigheter og plikter for voksne
flyktninger og for kommunene som bosetter dem.
ommuner som mottar flyktninger
får et årlig integreringstilskudd fra
staten. Pengene skal gå til etablering samt alle nødvendige tiltak i forbindelse med tilrettelegging og gjennomføring av kvalifisering, integrering og
inkludering i det norske samfunn for så
vel voksne som barn, samt utbetaling av
en månedlig introduksjonsstønad som
den enkelte får ved å gjennomføre og
delta i et individuelt tilpasset introduksjonsprogram. Det forventes at programdeltakerne skal være kvalifiserte og
klare for arbeidsmarkedet, beherske
nødvendige norskkunnskaper samt være
samfunnsorientert innen et tidsperspektiv på 2 år. Så langt, alt vel!
Men bare noen måneder senere, den 5.
januar 2005, kom unntaket om at familiegjenforente flyktninger til de som har
opphold på humanitært grunnlag ikke
lenger skulle omfattes av loven, samt at
kommunene heller ikke lenger ville
motta integreringstilskudd for disse. Hva
signaliserer det norske samfunn med
dette og hva slags konsekvenser får det?
Det er nemlig en kjensgjerning at
majoriteten av de som kommer hit på
familiegjenforening er kvinner. – Opphold på humanitært grunnlag får man
når «sterke menneskelige hensyn» ligger
til grunn og dersom det ikke er grunnlag
for politisk asyl. Familiegjenforening
kan eventuelt innvilges dersom den som
har lovlig opphold her i landet har minimum kr 167500 i bruttoinntekt i året.
Til orientering er introduksjonsstønaden
kr 117000 brutto pr. år for de som deltar
i introduksjonsprogrammet.
En flyktning som blir bosatt i en norsk
kommune starter på null; uten penger,
uten tak over hodet, uten nettverk, uten
språk og uten kunnskaper om det norske
samfunnet. De ressursene de bringer
med seg i form av utdannelse og erfaringer er sjelden verdt noe i køen til
Aetat.
I tillegg har de gått gjennom store
påkjenninger og traumatiske opplevelser og mange sliter psykisk. I Norge starter jobben med å bygge opp et nytt liv. Et
nytt liv i Norge, som skal være et foregangsland når det gjelder likestilling,
diskriminering og antirasisme. Norge
skal sågar snart få et eget Likestillings-
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og diskrimineringsombud og dertil
hørende nemnd! Leser vi St.meld. nr 49
om «Mangfold gjennom inkludering og
deltakelse» er det mange fine ord å lese
om tanker rundt like rettigheter og plikter for alle. Det overordnete målet er at
ALLE skal ha like muligheter til å delta i
samfunnet, og kunne forsørge seg selv og
sine! Det etterstrebes fravær av rasisme
og diskriminering, vilje og evne til å
inkludere mennesker som er forskjellige
fra en selv, respektere ulike måter å
være «norsk» på, mestre skole og utdanning på linje med andre, oppleve tilhørighet og aksept, ha arbeid og være økonomisk selvhjulpen, o.s.v. Det nevnes også
at myndighetene har hovedansvar for å
fjerne barrierer som hindrer deltakelse
på viktige samfunnsområder.
I Norge har vi et ideal om at alle skal
ha like rettigheter og plikter, men for å
nå dette målet og fordi vi mennesker har
så forskjellige forutsetninger er det bred
enighet om å benytte hjelpetiltak rettet
mot såkalt svake grupper. Det er ingen
tvil om at flyktninger trenger hjelp når
de kommer til oss og det har vi forsøkt å
gi dem hittil. Et individuelt tilpasset
introduksjonsprogram blir nå inngangsbilletten! Her skal det legges til rette for
deltakelse på viktige samfunnsområder
som kan danne grunnlag for en reell
integrering.
Over 80 % av de voksne som kommer
på familiegjenforening er som sagt kvinner. Disse kvinnene trenger nå i følge
norske myndighetene ikke vår hjelp. Det
integreringsarbeidet som kommunen
tidligere hadde ansvaret for, er det nå
den såkalte hovedpersonen i familien
(les far) som skal utføre! Ytterligere
kommentarer er overflødige!
Som kjent er Norge et land der flyktninger svært sjelden får innvilget politisk asyl. De aller fleste har innvilget
opphold i form av «humanitært grunnlag». Vår erfaring er at det på mange
måter kan være lettere for en politisk
flyktning å godta situasjonen og bygge
opp et nytt liv i et annet land. De vet
hvorfor de måtte flykte. Det er en slags
grotesk logikk i hvorfor han eller hun ble
forfulgt og torturert. Dessuten får familien komme til Norge uten at det stilles
krav til at du må kunne forsørge dem.

Men de som har fått B-stempelet: «Opphold på humanitært grunnlag», spør ofte
seg selv om hvorfor dette skjedde akkurat dem? De kan ha lidd like mye og ha
vært utsatt for den samme torturen og
overgrepene, og vært gjennom en traumatisk flukt til slutt. I tillegg må vedkommende så fort som mulig skrape
sammen det beløpet den norske staten
krever for at de skal få lov å hente familien sin til Norge. I mellomtiden oppholder
ektefellen og barna seg som regel i et tredjeland under svært kummerlige forhold. Dette er en stor belastning for den
som bor i trygghet her i landet og som
bekymrer seg for familien, men ikke kan
beskytte og hjelpe dem. At ektefellen og
barna heller ikke skal få hjelp når de
kommer hit, gjør ikke saken bedre.
Vi stiller oss undrende til hvorfor
norske kvinneorganisasjoner ikke har
reagert på denne uretten. Norske kvinners problemer blir for ingenting å regne
i forhold til det våre medsøstre på flukt
møter når de kommer hit. I tillegg skal
en viss gruppe kvinner nå bli satt i egen
bås. Hva skal flyktningkonsulenten
svare og på hvilken måte forsvare denne
forskjellsbehandlingen? «Dessverre, ja
jeg vet, naboen din som er like gammel
som deg og som har like mange barn,
men som kom hit samtidig med mannen
og barna sine, hun får tilbud om introduksjonsprogram og kvalifisering til
arbeidsmarkedet. Men du kom jo på
familiegjenforening med barna dine… og
da må nok dere klare dere selv! Det er
forresten sosialkontoret du skal henvende deg til hvis du trenger hjelp!» Dette
mener vi er en ren statlig diskriminering
av en gruppe som allerede er i en svært
vanskelig situasjon.
Vi som jobber med integreringsarbeid
på grunnplanet er forferdet over de norske myndighetenes holdninger overfor
denne gruppen. Vi opplever at de kvinnene vi møter har akkurat de samme
drømmene som oss. De ønsker å bidra og
å delta i det norske samfunnet, tjene sine
egne penger og være gode foreldre. Hittil
har vi kunnet hjelpe dem et godt stykke
på vei, men det er det definitivt slutt på
nå. Er det bare vi vestlige kvinner som
skal slippe inn i Erna Solbergs «feministiske stat»? Gjelder vår kamp for likestilling bare så lenge den foregår utenfor
Norges grenser? Etter vår mening er
dette vedtaket ikke bare kvinnediskriminerende og rasistisk, men også et kraftig
tilbakeskritt for integreringsarbeidet i
Norge. Hvordan norske politikere kan
forsvare dette er helt ubegripelig for oss.
AV MARITHA FALLET OG ANNE HERUD

Flyktningkonsulenter i henholdsvis
Folldal og Stor-Elvdal kommune

MiRA-Senterets høringsuttalelse
om endringer i utlendingsloven
Høringsuttalelse oversendt Kommunal- og regionaldepartementet april 2005.
Bakgrunnen for høringen er Utlendingslovutvalgets utredning NOU 2004:20 Ny utlendingslov.
MiRA-Senteret er på lignende måte
som lovutvalget og Departementet
bekymret for jenter som utsettes for
tvangsekteskap og jenter og kvinner
som utsettes for vold og overgrep fra
norske menn, så vel som fra menn og
gutter fra minoritetsmiljøer i Norge.
Vi er imidlertid av den oppfatning at
slike typer overgrep må forfølges
gjennom straffeloven og gjennom tiltak fra det offentlige (og frivillige organisasjoner) som informerer aktivt om
følgene av slike lovbrudd. Informasjon
om vold mot jenter og kvinner må inn
på alle nivå av samfunnet, i utdanningssystemet, i helse- og sosialsektoren, i frivillig sektor, hos utlendingsmyndighetene og i utenriksforvaltningen. Norske og utenlandske jenter
og kvinner har krav på beskyttelse
mot vold fra menn bosatt i Norge, og
vold foregått i utlandet skal følges opp
av straffeloven og i bestemmelsene
om ekstraterritorial lovgivning.
Vi er derfor i mot at mistanker om vold
og overgrep skal lovfestes gjennom
utlendingsloven, som vi for det første
mener ikke hører hjemme der men i
straffeloven. De foreslåtte lovtekster
vil heller ikke muliggjøre en reell
beskyttelse av jentene og kvinnene. Vi
foreslår heller at vi får en utredning
om hvordan minoritets- og utenlandske jenter og kvinner kan beskyttes
gjennom straffeloven, gjennom andre
deler av lovverket og gjennom en
generell opprustning av beskyttelsesmekanismene.

TIL LOVUTKASTETS:
§ 9, tredje ledd og 58, fjerde ledd
og 95 og 96
Her skal søker ikke få visum om de
kan risikere vold, og oppholdstillatelse skal nektes dersom det er en fare
for at søker kan utsettes for vold.
Vandelsopplysninger skal kunne innhentes og brukes for å nekte kvinnen
visum eller opphold.
MiRA-Senteret er av den oppfatning at dette er en helt urimelig framgangsmåte, og rettslig sett en uholdbar måte å forhindre vold mot kvinner
på. Slik reglene nå er foreslått vil de gi
politiet og andre myndigheter svært
vide fullmakter til å avslå søknader fra
kvinner, og par som ønsker å ha et
samliv sammen.
MiRA-Senteret er derfor i mot disse
lovformuleringene og ønsker dem tatt
ut av utlendingsloven.
§ 62, annet ledd og § 66 fjerde
og femte ledd
Oppholdstillatelse skal nektes søker
hvis referansepersonen ikke samtykker i at søkeren gis tillatelse eller dersom det er grunn til å anta at ekteskapet er inngått mot en av partenes vilje.
Oppholdstillatelse skal heller ikke innvilges før referansepersonen har
returnert til Norge og har vært til intervju hos utlendingsmyndigheten. Det
kan gis utfyllende forskrifter om gjennomføringen av et slikt intervju.
MiRA-Senteret vil bemerke at det
allerede i dag er straffbart å tvinge
noen inn i ekteskap. Det sier seg selv
at følgen da blir at oppholdstillatelse
pga ekteskap ikke innvilges. Vi er av
den oppfatning at informasjon om
bestemmelser mot tvangsgifte også
bør deles ut på relevante ambassader
når søknader om opphold blir innvilget der. Ambassader bør kunne

gripe inn der om så er tilfelle. Vi skjønner hensynet bak å innkalle referansepersonen til intervju før oppholdstillatelse innvilges til ektefelle, men vi
er samtidig svært bekymret for at
denne formaliteten kan ta lang tid i et
tregt byråkrati for personer som ikke
er i en tvangssituasjon. Vi tviler for
øvrig på om denne bestemmelsen
kommer til å hindre tvangsekteskap
og tror på mer informasjon og tiltak i
Norge for de som utsettes for dette.
MiRA-Senteret er i mot at de nevnte
paragrafer tas inn i lovteksten. Vi
mener at det i forskriften bør refereres
til hvilke lovparagrafer som kommer til
anvendelse i straffeloven ved tvangsgifte, og at rutiner hos ambassader og
konsulater innskjerpes for å informere
om hvilken beskyttelse Norge kan gi
om dette skulle være tilfellet.
§ 37, annet ledd
Her framgår det at arbeidsgivere som
grovt eller gjentatte ganger bryter
regler som skal verne om arbeidstakeres lønn- og arbeidsvilkår, ikke
lenger kan søke om arbeidstakere fra
utlandet. Utenlandske statsborgere
skal ikke kunne søke om arbeid hos
vedkommende og vil ikke få innvilget
oppholdstillatelse.
MiRA-Senteret er også her bekymret for den effekt denne regelen vil ha.
Vi synes også her at det er straffeloven som bør komme til anvendelse,
og ikke spesielt utenlandske statsborgere som skal gås etter i sømmene. Vi er bekymret for at denne
regelen heller blir brukt mot utenlandske søkere enn å straffeforfølge
norske lovbrytere.
MiRA-Senteret anbefaler at
retningslinjer om arbeidsgivere
forskriftsfestes med henvisning til
hvordan rettergangen mot dem som
bryter loven angis.

MIRA-MAGASINET

1/05

•

25

KJENN DINE RETTIGHETER:
MiRA-Magasinet starter med dette en ny serie som vi kaller «Kjenn dine rettigheter».
Her vil vi gjøre plass for informasjon om ulike problemstillinger som kan være relevant for
minoritetskvinner og andre. Først ut er advokat Thomas Benestad, som gjør rede for
personers rettigheter i forhold til voldsoffererstatning.

Illustrajon: Nausheen Salimi
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1. Innledning
Det er et faktum at kvinner ofte utsettes for mishandling. Det kan være
både fysisk og/eller psykisk vold.
Eksempler på fysisk vold er slag,
spark og lignende, mens psykisk mishandling for eksempel kan være at
kvinnene utsettes for frykt, ikke får
leve eller uttale seg fritt osv. Volden
rammer både unge jenter og kvinner i
alle aldre, og mishandlingen utføres
av både kjente og ukjente personer.
Det er viktig at de som har vært
utsatt for vold får kunnskap om sine
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rettigheter. Denne artikkelen
omhandler en økonomisk rettighet,
nemlig retten til voldsoffererstatning.

2. Hva er voldsoffererstatning?
Voldsoffererstatning er erstatning
som ytes av staten til skadelidte etter
visse voldshandlinger, for eksempel
mishandling i form av slag o.l., overfall, voldtekt osv.
Det stilles ikke krav om at voldsutøver straffes/dømmes for forholdet,
for eksempel fordi det i straffesaken
ikke foreligger tilstrekkelige med

beviser (dette fordi det stilles strengere krav til bevis i straffesak enn i
erstatningssak).
Som hovedregel ytes voldsoffererstatning for voldshandlinger som har
funnet sted i Norge. Dersom skadelidte/etterlatte hadde bopel i Norge
på skadetidspunktet kan det i visse
tilfelle ytes erstatning for skadevoldende handlinger i utlandet.
Voldsoffererstatning er ikke noe
som gis automatisk, det må søkes om
å få slik erstatning. I denne forbindelse må det fylles ut et bestemt

skjema. Søknaden skal sendes til
Kontoret for voldsoffererstatning
(informasjon finnes bl.a. på internett:
www. voldsoffererstatning.no).

3. Hva skal til for å få
voldsoffererstatning?
Det stilles visse krav for å få voldsoffererstatning. Det er et vilkår at
søkeren har fått en personskade som
følge av en forsettlig legemskrenking
eller annen straffbar handling med
preg av vold eller tvang. Med personskade menes både fysiske og psykiske skader/lidelser. Som eksempel
kan nevnes en jente som er slått av
sin far, bror eller annen person, og
påført skade. Et annet eksempel er
kvinner som er voldtatte. Også etterlatte kan søke om erstatning.
Voldsoffererstatning ytes hvor det
foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at skadelidte har vært utsatt
for voldshandling mv. Det er derfor
meget viktig å sikre seg bevis i slike
saker, for eksempel objektive funn, og
vitner m.v. De som har vært utsatt for
vold m.v. bør forsøke å melde saken
raskest mulig til politiet, voldtatte bør
f.eks. ta kontakt med voldtektsmottaket. I tillegg bør man ta kontakt med
lege, både for å få medisinsk hjelp og
for å få skadene journalført.
Av hensyn til voldsoffererstatningen er det meget viktig at voldshandlingen politimeldes med en gang. Det
er et vilkår at den straffbare handling
anmeldes til politiet uten unødig opphold med begjæring om straff, og at
begjæringen ikke senere er trukket
tilbake. Det må foretas en konkret
vurdering om saken er å anse som
meldt politiet «uten unødig opphold»,
men som hovedregel må anmeldelser
være gjort innen 4–5 dager etter den
straffbare handling fant sted.
Det er imidlertid viktig å presisere
at det finnes en viktig unntaktsbestemmelse. I saker som gjelder barn,
familievold og lignende, samt i saker
hvor den skadelidte står i et avhengighetsforhold til skadevolder godtas
ofte sene anmeldelser.
Det kreves at erstatningskravet
medtas i en eventuell straffesak mot
skadevolderen. I særlige tilfeller kan
det ytes erstatning selv om dette vilkåret ikke er oppfylt.
Søknad om voldsoffererstatning
må være fremsatt før erstatningskravet mot skadevolderen er foreldet
etter reglene i foreldelsesloven. Det
er imidlertid tilstrekkelig at søknaden om voldsoffererstatning fremsettes før skadevolderens eventuelle
straffeansvar er foreldet etter regle-

personlige livsutfoldelse. Med «varig»
skade menes at skaden må være av
en viss varighet, og med «betydelig»
skade menes at den medisinske invaliditet normalt må være på 15 % eller
mer. Menerstatningen beregnes på
grunnlag av den medisinske invaliditet (skadens omfang) og skadelidtes
alder. Den medisinske invaliditet
bestemmes normalt av leger på
4. Hva slags erstatning gis?
grunnlag av invaliditetstabell fastVoldsoffererstatningen dekker:
lagt av Arbeids- og sosialdeparte• påførte og fremtidige utgifter
mentet.
• påført og fremtidig inntektstap
Det kan kreves oppreisning, som
• menerstatning
er en erstatning for tort og svie og
• oppreisning
annen krenking eller skade av ikke• forsørgertapserstatning.
økonomisk art. Oppreisning kan også
Voldsoffererstatningen har en
tilkjennes etterlatte.
nedre og en øvre grense. Erstatning
I tilfelle dødsfall etter mishandling
ytes ikke for tap som er mindre enn
mv kan de(n) som ble forsørget av
kr 1000,–. Den øvre grense er på 20
avdøde, for eksempel ektefeller/samganger grunnbeløpet for hvert skadeboere og barn, kreve å få erstattet fortilfelle. 20 ganger grunnbeløpet
sørgertap. Det er et grunnleggende
utgjør pr. 01.02.2005 til sammen
vilkår for erstatning at den som krekr. 1175 560,–.
ver erstatning helt, eller delvis, fakDe som er påført personskade kan
tisk ble forsørget av avdøde. Det vil
kreve erstatning for relevante og
kunne foreligge forsørgelse selv om
nødvendige påførte og fremtidige
den etterlatte er i stand til å forsørge
utgifter. Hva som er dekningsmessig
seg selv. Så lenge avdøde
må vurderes konVoldsoffererstatning ytes bidro til at den felles
kret i hvert enkelt
tilfelle, men kan
av staten til skadelidte levestandard ble høyere
f.eks. være egenetter bl.a. voldshandling- enn gjenlevende kan
å opprettholde
andeler til lege,
er, overfall og voldtekt. makte
alene, vil det normalt foresykehus, fysioteraligge en delvis forsørgelse. Avdødes
peuter, kiropraktorer, psykolog og
bidrag kan ha vært i form av egen
utgifter til medisiner, behandlingsinntekt eller i form av ytelser (arbeid)
utgifter, reiseutgifter osv. Ofte
i hjemmet. Omsorg av barn er også
dekkes også ødelagte klær osv.
erstatningsberettiget. Ved erstatVidere kan det kreves erstatning
ningsberegningen skal både avdødes
for påført og fremtidig inntektstap.
forsørgelse og den etterlattes muligDette gjelder både i forhold til innheter for selv å bidra til sin egen fortektstap som følge av redusert/bortsørging vurderes. I tillegg ytes dekfall av arbeidsevne i arbeidslivet mv,
ning av gravferd og eventuelle andre
og tap som følge av redusert/bortfall
utgifter i anledning dødsfallet.
av arbeidsevne i hjemmet (husarVed erstatning til barn og ungdom
beid). Inntektstapet beregnes konkret
under 16 (på skadetidspunktet) gjelmed utgangspunkt i de faktiske forder spesielle regler. I disse tilfellene
hold ved og forut for voldshandlingen.
utbetales standardisert erstatning,
Når det gjelder erstatning for innhvor erstatningsbeløpet avhenger av
tektstap som følge av redusert/bortbarnets/ungdommens medisinske
fall av arbeidsevnen i arbeidslivet må
invaliditet.
det bl.a. sees hen til skadelidtes
lønns-/arbeidssituasjon på skadetids5. Bistand i volds-/mishandlingssaker
punktet, eventuelt også på arbeidsMiRA-Senteret kan formidle kontakt
erfaring, studiebakgrunn osv. Ved
til undertegnede, som i voldsoffererberegning av inntektstap som følge av
statningssaker kan gi en gratis førredusert/bortfall av arbeidsevnen i
stegangskonsultasjon, blant annet
hjemmet tas hensyn til de arbeidsslik at man får en foreløpig vurdeoppgaver skadelidte utførte før uhelring. I tilfelle man ønsker videre
let sett i forhold til hva man klarer/
bistand i saken kan dette gjøres til en
ikke klarer etter voldshendelsen.
spesialpris.
Det kan også ytes menerstatning
for «varig og betydelig skade av mediAV ADVOKAT THOMAS BENESTAD
sinsk art», hvor det blant annet tas
Advokatfirmaet Salomon Johansen
hensyn til menets medisinske art og
E-post: benestad@advtt.no
størrelse og dets betydning for den

ne i straffeloven. Foreldelsesfristene i
straffeloven avhenger av type voldshandling/strafferamme.
Det ytes ikke voldsoffererstatning
for forhold som dekkes av bilansvarsloven (trafikkskader). Erstatningskrav etter trafikkuhell skal rettes
mot bilforsikringsselskapene.
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hun tar ordet

SVs landsmøte

hun tar ordet

MiRA-Senteret var invitert til SVs
sekstende landsmøte som fant sted i
Kristiansand i månedsskiftet mars/april i år.
Delegatene på landsmøtet skulle blant
annet enes om partiets arbeidsprogram for
de neste 4 årene, og den kommende valgkampen skulle drøftes.
Omstendighetene rundt dette landsmøtet var noe annerledes enn tidligere års.
Partiet har større muligheter enn noensinne
til å komme i regjeringsmakt og landsmøtet
bar derfor preg både av optimisme,
pågangsmot og enighet utad. Det var heller
ingen røster som motsatte seg et
regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet
og Senterpartiet. Dette er kanskje også en
av årsakene til at det nye arbeidsprogrammet har flere diffuse målsetninger enn
tidligere, nettopp for bedre å kunne legge til
rette for kompromisser.
SV profilerer seg selv som et feministisk
parti og som forsvarer av det flerkulturelle

samfunn. På landsmøtet var imidlertid
debatter om det flerkulturelle Norge ikke
spesielt sterkt til stede. Størst oppmerksomhet ble viet energipolitiske spørsmål og
debatten omkring gasskraftverk. Når det
gjelder saker med spesielt fokus på kvinners stilling var det debatten om kriminalisering av kjøp av sex (blant annet sett i
sammenheng med trafficking), pensjonsreformen, utvidelse av grensen for selvbestemt abort og utvidelse av fødselspermisjon som var sterkest oppe.
Landsmøtet gikk i mot kriminalisering av
kjøp av sex, men den forutgående gruppedebatten viste at det var sterke argumenter
også for kriminalisering. Nei-siden frykter
at kriminalisering vil føre til økt vold mot
prostituerte og at virksomheten går «under
jorden.» Nei-sidens viktigste talsperson,
stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen, hevdet at virkningene av et slikt tiltak
ikke var godt nok kartlagt, at de prostituerte

selv ikke ønsker kriminalisering og at man
bør ta i bruk andre virkemidler før man går
til det skritt å kriminalisere. Ja-siden påpekte at de prostituerte allerede var «under
jorda» og at kriminalisering vil være et viktig
signal overfor hallikene og mafiaene som
står bak prostitusjon og trafficking.
Et flertall i SV går også inn for å utvide
grensen for selvbestemt abort fra 12. til 16.
uke i svangerskapet. Motivasjonen for dette
er et ønske om å gjøre noe med den nemndordningen som eksisterer i dag, og som går
ut på at gravide som ønsker å ta abort
mellom 12. og 16. svangerskapsuke må
møte i en nemnd. Det påpekes at nemndordningen er svært belastende for kvinnene
og at de i nesten alle saker får medhold i å
avbryte svangerskapet. Det påpekes derfor
at nemnda i stor grad er hensiktsløs.
Kristin Halvorsen har uforbeholden
støtte som leder når SV nå skal ta fatt på en
meget viktig valgkamp. Hvilke politiske
saker som vil ta mest plass i debattene
mellom partiene og i media gjenstår å se.
AV UNNI MATHISEN

Et lite stykke Norge!
Det er ikke bare på boligmarkedet, i skolegården eller på arbeidsmarkedet rasismen viser sitt sanne ansikt. Uten sammenligning for
øvrig finner du hos Freia melkesjokolade flotte og gode norske
folkefortellinger. I motsetning til folkeeventyrene på sjokoladepapiret er denne historien sann og burde være en tankevekker for
oss alle.
Et av de mest provoserende utsagnene jeg hører i dagliglivet, er at
nordmenn trenger tid til å venne seg til «fremmede kulturer og
navn.» «Neste generasjon vil være mer innvandrervennlig» er helt
vanlige utsagn som jeg stadig får høre. Vi har nå vært her i over tretti
år, hvor lang tid trenger nordmenn for å innse at vi er en naturlig del
av dette samfunnet?
Historien jeg skal fortelle om her er hentet fra en helt vanlig dag i
en mellomstor by i Norge. Hovedpersonene er en kvinne med innvandrerbakgrunn, en norsk svigersønn og en håndverker med en
sterk trang til å kun ha hvite kunder. For noen uker siden kunne min
mor endelig gå til innkjøp av en oppvaskmaskin. Stolt som en hane
gledet hun seg til å ta i bruk denne elektroniske og vannbrukende
hushjelpen. Men enkelt skulle det ikke være! Da min mann, som har
norsk navn og en dialekt som er av de tjukkeste her i landet, satte
seg ned med gule sider for å finne en elektriker som kunne gi liv til
hushjelpen, startet problemene. En meget imøtekommende elektriker kunne komme allerede dagen etter og gjøre jobben på under en
time. Den snille svigersønnen spurte den imøtekommende elektrikeren om han kunne ringe og avtale tid med svigermor. «Ingen
problem,» svarte elektrikeren og spurte om navnet på svigermoren.
Da min norske mann oppga fornavnet på sin svigermor begynte den
tidligere så imøtekommende elektriker å te seg som en tverr og
ufordragelig rasist i følge min mann. Rasisten kunne nå fortelle at
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kunder med fremmede navn ikke var ønsket hos dem da de ikke
betalte for seg. Sint, og med sin tjukke dialekt, klarte ikke min mann
å holde sterke ord tilbake og skjelte rasisten ut i kraftige ordelag.
Det vites ikke om rasisten skjønte alt hva min mann sa, da denne
dialekten ofte oppleves som vanskelig å forstå. Etter trusler om
offentliggjøring av denne historien og av firmanavn avsluttet rasisten med å si at han allikevel kunne gjøre jobben. Dette ble kontant
avvist av min mann som et frekt og lite gjennomtenkt forslag, da
hans svigermor neppe var interessert i å ha en rasist på besøk i eget
hus.
Det må sies at neste elektriker på lista i gule sider gjerne kunne
ha fremmedklingende navn på sin kundeliste, og jobben ble gjort
neste dag.
Da min mann fortalte denne historien til meg var han fremdeles
sint og sjokkert over at man i 2005 fortsatt kan tenkte slik. Jeg må
innrømme at jeg var litt glad over at han endelig fikk opplevd det jeg
til stadighet forsøker å formidle til han, nemlig at rasismen eksisterer i sitt beste velgående i Norge. Forskjellsbehandling og stadige
påminnelser om at du er annerledes gjør vondt. Når det i tillegg
settes spørsmålstegn ved din ærlighet grenser dette etter mitt
skjønn mot ærekrenkelse. Det hører til historien at den forståelsesfulle svigersønnen ikke ville at svigermor skulle få vite hva som
hadde skjedd. Da jeg allikevel fortalte det til min mor så jeg skammens sanne ansikt. Hun ble trist og skamfull, nærmest usynlig i sin
egen stue. Det eneste min mor fikk frem var «hvorfor måtte jeg
involvere min svigersønn og la han gå gjennom dette?» Denne
historien viser igjen at det ikke bare er Freia melkesjokolade som er
«et lite stykke Norge», men også rasismen.
AV MELTEM SAFAK LUNDSTEN

hun tar ordet

Refleksjoner fra min hverdag
Dessverre opplever mange jenter med minoritetsbakgrunn rasisme når de kommer til Norge. Kommentarer på gaten og diskriminering på skole og arbeid blir en del av hverdagen for en del, også for
de som er født her i landet. Selv er jeg en av de heldige som ikke
har opplevd dette. Jeg føler at de menneskene jeg møter i hverdagen ser meg som en av dem så snart vi kommer i snakk. Men før
vi kommer så langt tenker de kanskje «Hm, hun bruker hijab, mon
tro om hun snakker norsk?» eller «Burde jeg snakke med henne i
det hele tatt?»
Forskjellsbehandling på skolen er også et problem for noen.
NOA (norsk som andrespråk) har blitt et fag for minoritetsungdom.
Jeg hadde selv NOA på ungdomsskolen, men angrer i ettertid. Det
var skolen som bestemte at jeg skulle ha dette faget i stedet for
nynorsk. Selv opplevde jeg at NOA-timene ga meg lite ny kunnskap, det dreide seg stort sett om grundig repetisjon fra barneskolen. Jeg fikk imidlertid beskjed om at faget var obligatorisk for
meg, og at det beste for meg var å akseptere det. Jeg bruker hijab,
har et utenlandsk navn og et tydelig fremmedkulturelt utseende.
Jeg føler imidlertid at mine norskkunnskaper er på samme nivå
som etnisk norske elever, og mener derfor at denne forskjellsbehandlingen var unødvendig og bidro til å gjøre meg mer annerledes i forhold til de andre elevene. Videre spør jeg meg selv hvorfor ungdom som har norsk som andrespråk får fritak fra nynorsk?
Kommer ikke vi til å ha like mye behov for nynorsk som alle andre?
Mange vil si at minoritetsungdom er helt ulik etnisk norsk ungdom. Jeg mener derimot at vi stort sett er svært like. Vi har samme
håp og drømmer for fremtiden. Vi bor tross alt i samme land, vi går
på samme skoler og er naboer med hverandre. Noen av oss har
også samme utdannelse.
En forskjell som eksisterer mellom etnisk norsk ungdom og
minoritetsungdom er at minoritetsungdom ofte møter flere krav fra

omverdenen. Ikke bare føler de press for å være «norske», men de
har også store forventninger de må oppfylle i forhold til sin egen
familie og deres krav. Dette kan føre til at minoritetsungdom ofte
føler at de må leve to liv og at disse av og til ikke stemmer overens.
Det sies at jenter med minoritetsbakgrunn bruker mer tid på studier
og at de gifter seg senere enn det de gjorde bare for noen få år
siden. De setter i det hele tatt store krav til seg selv.
Men mange jenter som meg er også redde for at vi skal bli
arbeidsløse etter ferdig utdannelse, eller at vi skal ha ekstra store
problemer med å få relevant jobb. «Hvem vil ansette en som bærer
hijab?» og «Hvorfor ansette meg når de kan ha en nordmann i
stillingen?» er kun to av de spørsmålene som nyutdannede
studenter med minoritetsbakgrunn stiller seg. Denne frykten gjør
at noen studenter med minoritetsbakgrunn kun tar videregående
utdanning og vegrer seg for å satse på de beste jobbene fordi de er
redde for å få negative tilbakemeldinger. De som våger seg utpå
dette jobbmarkedet blir ofte skuffet og alle har heller ikke tilfredsstillende kunnskaper om sine rettigheter innenfor arbeidslivet. De
frykter arbeidsgivere som ansetter personer ut fra det de vurderer
som riktig klesdrakt, hudfarge eller kjønn, og ikke på grunn av
kompetansen personen har.
I fjor ble en ung kvinnelig ansatt på A-møbler nektet å bære
hijab i arbeidstiden. Hun var imidlertid kjent med sine rettigheter.
Hun tok opp saken, vant og fikk jobben tilbake. Hun har blitt et forbilde for mange unge jenter, blant annet meg. Akkurat som våre
landsmenn ønsker vi å jobbe og tjene våre egne penger. Selv om vi
bærer hijab, kipa eller turban har vi både de samme kvalifikasjonene, og de samme ønskene for vår egen og våre nærmestes fremtid. Vi er oppvokst her, vi har en tilhørighet her og vår fremtid er
også Norges framtid.

Filmanmeldelse:

Det eneste som er tyrkisk ved Cahit er navnet hans. Ellers ser
han ikke ut som han bryr seg om verken ekteskap, om det å være
en skikkelig mann, om tyrkere eller Tyrkia. Dette passer Sibel
perfekt, og hun overtaler han til å gifte seg med henne. De arrangerer ekteskap og spiller forelsket par. Sibel lever livet som hun har
drømt om, og Cahit får et slags hjem og en kone som han ikke har
noe forhold til. Etter hvert går de to imidlertid fra å spille ektepar til
å bli et ektepar, og det oppstår intens kjærlighet mellom dem. Men
kjærligheten er ikke helt smertefri. Den blir brutal. Så brutal at du
får vondt i magen, og tårer i øynene. Takket være folkemusikkorkesteret får publikum pause fra filmens grusomheter.
Regissøren bruker musikken bevisst slik at hver scene fester seg
hos publikum. Det gjør filmen til en vakker musikalsk opplevelse.
Fatih Akins film handler om mennesker som har «møtt veggen.»
Alle hans filmer foregår i en kontekst, i en viss tid og et visst rom.
Denne filmens kontekst er det tyrkisk/tyske miljøet i Tyskland. Men
det er ikke en film om tyrkere og arrangert ekteskap. Den viser ved
hjelp av ironi hvordan enkelte individer gjennom media blir framstilt som representanter for innvandrere. Hvilke konsekvenser
medfører det å bli framstilt slik? Filmen handler om hvordan noen
vil definere sine egne liv og skape sin egen frihet. Den handler om
dobbeltmoral, men også om oppriktig kjærlighet som to mennesker
har til hverandre. I Fatih Akins film er skuespillerne ikke skuespillere. Man skulle tro de er seg selv. Det er en film som får deg til å
tenke. Den får deg til å tenke over om det er du som styrer livet ditt,
eller om det er tilfeldigheter som rår. Eller begge deler.

Denne filmen, som har vunnet den prestisjefulle
Gullbjørnen under Filmfestivalen i Berlin, ble først
vist i Norge under den årlige Film fra Sør festivalen.
Etter å ha vunnet Film fra Sør prisen der har den tatt veien til norske
kinoer. Og prisene har bare fortsatt å strømme inn til den 30 år
gamle tysk/tyrkiske regissøren.
Mot veggen åpner med at et folkemusikkorkester står på de
vakre tyrkiske teppene og spiller tyrkisk folkemusikk, med Bosphorus i bakgrunnen. Filmen ender stille, på en busstasjon i Istanbul.
Men filmen foregår hovedsakelig i Tyskland, i Hamburgs bakgater.
Den mannlige hovedpersonen, Cahit, er en sterkt alkoholisert
mann som prøver å overleve ved å samle tomflasker på utesteder.
Han lever, men er sjelelig død. Han har gitt opp håpet om lykke og
kjærlighet etter at han mistet sin tyske kjæreste. En dag bestemmer han seg for å dø kroppslig også, og han kjører bilen i en vegg.
Dagen etter våkner han på psykiatrisk avdeling. Den unge, tyrkiske
Sibel befinner seg samtidig på samme sykehus. Hun har også
prøvd å ta livet sitt, men hennes ønske om å dø er ikke så oppriktig
som Cahits. Hun bruker selvmordsforsøkene sine som en strategi
mot familien som vil gifte henne bort mot hennes vilje. Sibel vil heller gå ut, treffe flere menn og «leve livet». Når hun oppdager den
alkoholiserte, tyrkiske mannen på sykehuset får hun en absurd ide
om å gifte seg med han for å slippe unna foreldrene.

filmkroken

Mot veggen

AV RUKAIA KHAIRY

AV NURAY YILDIRIM
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Aktuelle publikasjoner fra MiRA-Senteret
GRATISBROSJYRER

BØKER

«Si nei til vold mot kvinner»: 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.

«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,–

«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. Brosjyren informerer om senterets nettverk i Norden.
«Ditt Valg» er MiRA-Senterets populære rettighetsbrosjyre om
tvangsekteskap.
«Odins kvinner» informerer om filmserien og boken ved samme navn.
«Om MiRA-Senteret» tar for seg MiRA-Senterets arbeid, og informerer
om senterets aktiviteter og tilbud. Brosjyren finnes på syv språk.

«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,–

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,–

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 presenterer 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 stereotypiske 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,–
Temahefte nr. 5: «Jenter ser fremover»
Dette er en informasjonspakke rettet mot unge jenter som omhandler
kropp, seksualitet og helse og er i tre deler med titlene: Gravid?,
Voldtekt og seksuelle overgrep og Informasjonsbrosjyre om puberteten.
Informasjonen er tilrettelagt på en enkel og lett forståelig måte. Gratis.

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. Filmen finnes på VHS og DVD. 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,– per film.
Filmen finnes på VHS.
MiRA-Senteret selger også plakater
(«Kvinner i bevegelse» og «Kamp mot
rasisme»), T-skjorter og postkort.
På MiRA-Senterets hjemmesider www.mirasenteret.no finnes
nærmere informasjon om publikasjoner, samt bestllingsskjema.

Alle publikasjoner kan bestilles fra MiRA-Senteret på www.mirasenteret.no, post@mirasenteret.no eller telefon 22 11 69 20
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Resource Centre for Black, Immigrant and Refugee Women
The aim of The MiRA Centre is to promote equality for black, immigrant and refugee women in Norway.
We try to increase awareness about the specific conditions that often determine the life quality of minority
women. Through well-established legal and social services, information and networking,
The MiRA Centre tries to strengthen immigrant and refugee women’s position in society. The MiRA Centre is also
a place for self-organisation and has created a space for minority women to define their own realities.
THE MIRA CENTRE OFFERS:

NETWORKING
The MiRA Resource Centre is the only networking organisation for
minority women on a national and Nordic level. The centre frequently
arranges seminars and conferences for women and young girls
where they discuss the issues related to their current socioeconomic, political and cultural situation. If you wish to be a part of
MiRA’s network or participate in any of the various activities
organised by MiRA, please do not hesitate in contacting us. The MiRA
Centre is also a meeting-place for young girls, and has a networkgroup of young girls. They arrange meetings and seminars about
subjects particularly concerning their situation. The girls mobilise
other girls, and build support groups.

arise. The MiRA Centre has numerous activities and a large information network, both for minority women and for Norwegians who
are interested in these issues.
The centre publishes a magazine and various independent
publications which highlight women and young girls’ situation.
We aim to build a library with documentation of audio-visual and
written material for research and information purposes. In addition to
that, women connected to the MiRA Centre hold lectures and give
courses to interested institutions, organisations and others on crucial
issues of which they have specific knowledge and experience.
The background for The MiRA Centre is, thus, to give an increased
number of women the force and opportunity to participate in social
debate, and so give them a stronger role in the forming and
development of the society of which they are an integral part.
Despite the limited economic and human resources we possess,
we want MiRA to be an organisation dedicated to building bridges
between individuals, groups and institutions in the society, for the
improvement of possibilities and living conditions of immigrant
women living in Norway.

INFORMATION
Information is essential to create a solid two-way communication and
to create mutual understanding of cultures and society. Information is
also important to develop an insight of what it means to live in a multicultural society and to learn to respect the differences which exist or

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

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.

Abonner på
Forum for minoritetskvinner
Magasinet du sitter med i hånden kommer ut to ganger i året og tar opp tema som omhandler
minoritetskvinnenes levevilkår og situasjon i dag. Vil du abonnere på MiRA – ta kontakt med oss.
MiRA ønsker også å være et forum for dine meninger og tar gjerne imot ditt bidrag.

✂

1 ÅRS ABONNEMENT koster for individer kr 150,– ❑ og organisasjoner kr 350,– ❑
Du kan betale inn årsabonnementet på bankkontonr. 1607 55 52665 eller be om å få tilsendt en
bankgiroblankett på telefon 22 11 69 20, fax 22 36 40 19 eller e-post: post@mirasenteret.no

Navn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Send kupongen til MiRA-Senteret, Postboks 1749, Vika, NO-0121 Oslo, eller bestill direkte på www.mirasenteret.no
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Av alle verdens håndverkere
som gjorde menneskene lykkelige på tidens bunn
velger jeg bare magien
den sporløse kunsten i alt som har vært
Ta det gylne eplet
som Hermes
ville spise uten å bli oppdaget
Kabbalistenes astrale lys er overalt,
kong Midas finger,
Paracelsus rose
som kan gi oss den sterke viljen
fra urgammel fortid
for å lyse opp med gull eller blod
livets usynlige gård.
Å ta er like viktig som å gi
når du som bien eller sommerfuglen
kan suge honningen ut av blomstens underverk
uten å knuse den.
Hver morgen kunne man høre
Marias stemme på kjøkkenet.
Maria som førte magien inn i huset vårt.
Ja, Maria, søster til Moses, roper
til alle:
Ikke skynd deg,
aldri ha hastverk
du skal bare rekke fram til deg selv,
du må berøre
din himmelske kropp en gang
for å forvandle
det hverdagslige blyet til rent gull!
Gabriela Melinescu
Gjendiktet fra svensk

