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Noen av MiRA-Senterets kjerne-
saker er bekjempelse av vold
mot kvinner og kampen mot

rasisme og diskriminering. Vi jobber
på flere felter. Vi tilbyr hjelp og vei-
ledning til den enkelte kvinne, driver
utstrakt informasjonsarbeid om
minoritetskvinners situasjon, og er
politiske pådrivere for bedre tilrette-
legging av lovverk, tiltak etc. Denne
utgaven av MiRA-Magasinet tar på
ulike måter opp temaet vold mot
kvinner. Du kan blant annet lese om
familievold, kjønnslemlestelse, kra-
vet om jomfruelighet før ekteskapet
og om politivold med rasistiske
undertoner. Artiklene spenner vidt
når det gjelder geografi, og situa-
sjonen i mange land blir presentert.

Midlene fra høstens TV-aksjon,
som var i regi av FOKUS, går til
bekjempelse av vold mot kvinner.
TV-aksjonen ga allmennheten noen
svært viktige signaler om hvor viktig
og omfattende problemet med vold
mot kvinner er. Vi håper at den nye
regjeringen også vil prioritere disse

sakene gjennom ulike politiske
vedtak og ved å gi bedre vilkår til
frivillige organisasjoner, krisesentre
osv. som i lang tid har gjort en enorm
innsats på dette feltet. 

I høst har altså partier på venstre-
og sentrumssiden for første gang gått
sammen i regjering. Regjeringen sier
at den skal forsterke tiltakene til
språkopplæring av minoritetsspråk-
lige barn, utvikle tiltak for å få flere
med innvandrerbakgrunn i arbeid og
bedre integreringen av familie-
gjenforente. Situasjonen for
minoritetskvinner er også trukket
fram, og dette er positivt. 

MiRA-Senteret vil i like stor grad
som før fokusere på å få regjerende
myndigheter til å avskaffe treårs-
regelen. På senteret opplever vi til
stadighet hvilke alvorlige konsekven-
ser denne regelen har – spesielt for
kvinner som kommer til landet
gjennom familiegjenforening. Det er
spesielt mange kvinner blant de
familiegjenforente, og treårsregelen
hindrer dem i å oppnå selvstendig
status og gjør dem i mange tilfeller
fullstendig avhengige av sine ekte-
menn. Dette setter kvinnene i en sår-
bar situasjon, og det blir spesielt van-
skelig for dem dersom de blir utsatt
for fysisk eller psykisk mishandling i
hjemmet. Treårsregelen kan hindre
kvinnen i å ta ut skilsmisse i frykt for
å bli sendt ut av Norge.

Regjeringserklæringen fører altså
med seg visse forventninger. Det er
svært viktig at frivillige organisa-
sjoner og andre som arbeider og er
engasjert i antirasisme, likestilling
og menneskerettigheter yter press på
regjeringspartiene slik at gode tiltak
gjennomføres. På MiRA-Senteret har
vi gjennom flere tiår engasjert oss i å
sette situasjonen til innvandrer- og
flyktningkvinner på dagsorden, og vi
har arbeidet for at Norge skal bli et
inkluderende samfunn der disse
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gruppenes rettigheter blir ivaretatt
og deres ressurser synliggjort. 

I årets valgkamp derimot var
spørsmålene omkring integrering,
rasisme og det flerkulturelle Norge
lite til stede. Når disse spørsmålene
ble tatt opp var dette dessverre stort
sett av politikere på ytre høyre fløy,
og som vanlig var det FrP som fikk
lede dagsorden når det gjaldt
innvandringsspørsmål. 

Det gjenstår å se om det vil være
noen faktiske endringer i asyl- og
integreringspolitikken med den nye
regjeringen. På MiRA-Senteret
mener vi det er viktig at den nye
regjeringen både har en politisk prak-
sis og gjennomfører tiltak som sikrer
minoriteters rettigheter og posisjon i
Norge – og – at de bidrar til å sette
fokus på de ressursene som landets
etniske minoriteter representerer. En
større andel av etniske minoriteter i
regjeringsapparatet ville ha vært et
svært viktig signal overfor minori-

tetsbefolkningen i Norge. Det er skuf-
fende at minoritetsrepresentasjonen
på Stortinget og i regjeringsapparatet
er såpass begrenset at det ikke gjen-
speiler det faktum at Norge faktisk er
et flerkulturelt samfunn. 

Mange som er bosatt her i landet har
blitt sterkt berørt av jordskjelvet i
Sør-Asia. Mange har ønsket å hjelpe,
men hjelpen som har nådd fram er
dessverre langt i fra tilstrekkelig. I
skrivende stund er det fremdeles
landsbyer som står uten hjelp etter
katastrofen, og det er stor mangel på
forsyninger. Vinteren er rett rundt
hjørnet. Dette vil bare øke det skri-
kende behovet for hjelp, samtidig
som det vil gjøre hjelpearbeidet mer
krevende. Vi må ikke glemme ofrene
selv når kameraene slås av og andre
nyheter tar over TV-ruten og vår opp-
merksomhet.

MiRA-Senteret har startet en
innsamlingsaksjon til etterlatte

kvinner og barn i Pakistan som vi har
kalt Fra kvinner til kvinner. Erfar-
inger viser at enslige kvinner og barn
er spesielt utsatt i etterkant av kata-
strofer. Deres utsatte posisjon gjør
dem til lette ofre for overgripere og
menneskehandlere, og prostitusjon
blir for mange det eneste alternativet
for overlevelse. 

MiRA-Magasinet er minoritetskvin-
ners eget forum, og er slik sett det
eneste i sitt slag i Norden. Etter 11
års eksistens står MiRA-Magasinet
stadig i fare for nedleggelse fordi den
økonomiske støtten er svært begren-
set. I alle disse årene har vi kjempet
for å kunne opprettholde et faglig og
kunstnerisk nivå på magasinet. Vi
vet at svært mange av våre lesere har
hatt stort utbytte av magasinet og vi
håper å kunne fortsette i mange år
fremover. Vi er derfor svært takk-
nemlige for alle økonomiske bidrag.

Vi ønsker deg god lesning!

MiRA-Senteret er som så mange andre
sterkt preget av jordskjelvkatastrofen i
Sør-Asia. Katastrofen har rammet tusenvis
av mennesker, spesielt i Pakistan, men
også i India og Afghanistan. Mange av
MiRA-Senterets brukere har bakgrunn fra
disse landene og de ønsker å hjelpe, derfor
har MiRA-Senteret startet innsamlings-
aksjonen Fra kvinner til kvinner. 

Støtten går til den pakistanske kvinne-
organisasjonen SACH – Struggle for
change i Islamabad som yter hjelp til de
jordskjelvrammede. Pengene skal brukes
til gjenoppbygging og skal spesielt hjelpe
kvinner og barn som sitter igjen uten

forsørgere. Kvinner og barn havner ofte
sist i køen når hjelpesendinger deles ut. På
lengre sikt er også kvinner svært viktige for
gjenoppbygging etter katastrofer. 

Innsamlingsaksjonen vil pågå i tre
måneder og engasjerte kvinner ved MiRA-
Senteret vil hver måned gi 100 kroner av sin
lønn til Fra kvinner til kvinner-aksjonen.
MiRA-kvinnene oppfordrer andre til å gjøre
det samme.

Beløp kan settes inn på Fra kvinner til
kvinners egen konto, nummer 16451518996. 

For mer informasjon, kontakt MiRA-
Senteret på telefon 22 11 69 20 eller
post@mirasenteret.no

JORDSKJELVKATASTROFEN
Innsamlingsaksjonen Fra kvinner til kvinner
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MiRA-Senteret har startet
en innsamlingsaksjon til
støtte for jordskjelvrammede
kvinner og barn i Pakistan.

Fra kvinner til kvinner
Gi jordskjelvrammede
kvinner og barn 100 kroner av
din lønn i 3 måneder fremover!
KONTONR: 1645.15.18996
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Humera Khan er en av initiativ-
takerne til den landsomfattende
kampanjen Muslim Women Talk

(Muslimske kvinner snakker). Hun leder
den muslimske kvinneorganisasjonen
An-Nisa Society i London som har
samarbeidet med MiRA-Senteret over en
årrekke. MiRA-Magasinet snakker med
henne per telefon en ettermiddag i
september, drøye to måneder etter at
verden ble snudd på hodet i den britiske
hovedstaden.

Hva har forandret seg for muslimer
i Storbritannia etter terrorbombene?

– Alt! svarer Humera Khan kontant. 
– Alt er blitt mye vanskeligere for

muslimer etter 7/7, og det er kvinnene
som har fått det verst. Fordi det er vi
som må plukke opp bitene, holde famili-
en samlet, støtte våre terrormistenkte og
frustrerte menn og oppdra våre frem-
medgjorte barn. Samtidig blir vi selv
spyttet på, trakassert på åpen gate og får
hijaben forsøkt revet av. Og som om ikke
det var nok, enkelte gir til og med oss
kvinner skylda for at noen muslimske
menn blir terrorister. De hevder vi ikke
klemmer barna våre nok.

Angrepene på muslimer har økt dra-
matisk etter 7/7, og spesielt kvinner får
unngjelde fordi de er særlig synlige på
grunn av måten de kler seg. Mange mus-
limske kvinner er nå redde for å gå ut.

Khan nekter imidlertid å la den
negative stemningen begrense hva hun
og andre muslimske kvinner kan ta seg
til. Hun er med i et bredt anlagt nettverk
av kvinner som forsøker å trekke fokus
mot positive krefter i eget miljø.

– Når den britiske offentligheten
snakker om muslimske kvinner for-
binder de oss som oftest med problemer.
Vi utsettes for tvangsekteskap og vold og
er ofre for egen kultur. Men når vi tar
opp større spørsmål og tilbakeviser
påstandene om at vi er undertykte,
så medfører det problemer for stor-
samfunnet. De vet ikke lenger hvordan
de skal kategorisere oss.

Kampanjearbeidet pågår i regi av
det britiske Women’s National Comis-
sion og får støtte fra det offentlige. De
muslimske kvinnenes tilbakemeldinger
med forslag til løsninger og artikulerte
utfordringer skal bidra i arbeidet med å
utarbeide en nasjonal politikk for
bekjempelse av terrorisme. Khan og
andre muslimske kvinner i nettverket
kan få til mer fordi de har større tro-
verdighet i egne miljøer.

– Vi er opptatt av å få de muslimske
kvinnenes syn på hva som må gjøres
etter London-bombene, derfor startet vi
Muslim Women Talk-kampanjen.
Tanken var å gi et springbrett til
muslimske kvinner. Vi ville vise at vi
kan ta ledelse i antiterrorarbeidet om vi

vil, forteller Khan. Kampanjen har
oppfordret til regionale møter der lokale
kvinnegrupper selv setter dagsorden.
I Wales var de muslimske kvinnene mest
opptatt av hvordan de kan sikre egen
sikkerhet og trygghet, mens møtet i
Skottland konsentrerte seg om å lytte
til kvinner på grasrota. I London
omhandlet møtet muslimske kvinner
som arbeider i frivillig sektor.

– Disse møtene har vært veldig sterke.
Kvinnene viser at de vil være med, at de
er opptatt av sikkerhet og diskrimine-
ring. Mange steder rundt om i landet har
kvinner forsøkt å ta saken i egne hender,
sier Khan.

– Det er viktig å få disse kvinnenes
synspunkter videre til britiske myndig-
heter og vi produserer i disse dager en
rapport fra møtene. Rapporten skal over-
leveres Home Office (innenriksdeparte-
mentet) som har vist stor interesse for
vår kampanje og har lovet å ta hensyn til
våre resultater i sitt videre arbeid, for-
klarer Khan. Kampanjen opplever imid-
lertid å bli utsatt for stort press fra myn-
dighetene som ønsker raske resultater. 

– Vi er tvunget til å komme med
forslag før vi selv har kunnet trekke
konklusjoner av eget arbeid. 

Hva er problemet for de muslimske
kvinnene?

– Det er en rekke vanskelige spørsmål
som er blitt ignorert altfor lenge. Disse

Storbritannia etter 7/7-bombene:

Muslimske kvinner 
tar til motmæle
– Det er ufattelig at muslimer som er 
født og oppvokst i Storbritannia kan føle 
så stort hat til vårt samfunn at de går 
til så motbydelige handlinger som 
terrorbombene i London 7. juli. 
Det er ufattelig, men det er sant. 
For å stoppe det må vi forstå hvorfor, 
sier Humera Khan, londoner og 
muslim på barrikadene for fred. 

For å stoppe terroren må vi forstå hvorfor, sier Humera Khan. Foto: MiRA-Senteret
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må håndteres om vi skal komme på rett
kjøl. Flere lovforslag som er kommet er
gale, fremmedgjørende og kriminaliserer
de muslimske miljøene. Samtidig har de
muslimske miljøene selv problemer med
å takle kvinnenes behov. Alle er veldig
frustrerte. Vi må finne ut hvordan vi skal
komme videre herfra.

Khan understreker at muslimer må
ha det godt med seg selv, ellers klarer de
ikke å ha omtanke for andre. Men miljø-
ene må også utvikle seg, ellers vil til-
takene ha liten effekt.

– Muslimer føler at hele verden er mot
dem. De går inn i eget skall, de blir sinte
og frustrerte. Mange unge mennesker
føler de lever i gettoer. Og kvinner sliter
mest. Mennene blir rastløse og vanske-
lige på hjemmebane. Presset har økt
enormt. Media fokuserer på muslimske
menn, men det er kvinnene som blir sit-
tende med problemene. Det er de som må
ta seg av den vanskelige familiesitua-
sjonen når menn blir frustrerte, sinte og
noen ganger voldelige. 

Det er ikke bare muslimer som
rammes av terrorfrykt og panikk etter
bombeangrepene på London. Like etter
det andre terrorforsøket ble en ung
brasilianer drept av britisk politi.

Hvordan reagerte dere da en uskyldig
ble skutt?

– Det kom som et sjokk for alle. Det
beviste at hvem som helst som likner på
en muslim kan rammes. Og heller ikke
alle muslimer er skyldige. Åtte skudd til
hodet, hvorfor? spør Khan opprørt. 

– Drapet på Jean Charles de Menezes
rettet fokuset på menneskerettighets-
aspektet ved kampen mot terror. Hvis en
uskyldig brasilianer kan bli skutt på
åpen gate i London, hva skjer ikke da
med folk som er i fengsel,
eller på Guantanamo?
Jo, politi og myndigheter
skal beskytte mot terror.
Men de kan ikke gå til
angrep på gud og hver-
mann, da bærer det galt
avsted.

Men til tross for alt det
forferdelige som nå skjer, prøver Khan å
være optimistisk på lang sikt. Positive
ting skjer og nye allianser bygges.

– I London var det en nordirsk kvinne
som viste solidaritet med muslimske
kvinner. Hun forstår hva vi går igjennom
fordi kvinner i Nord-Irland har hatt
liknende opplevelser, sier Khan. 

– Vi ser også at kvinner deltar mer nå
enn tidligere. Det skjedde allerede etter
terroranslagene mot USA i 2001, men da
gikk diskusjonene mer internt i muslim-
ske kvinnemiljøer. Etter 7/7 deltar
muslimske kvinner mer utad, i disku-
sjoner der også ikke-muslimer er med. 

Veldig mange viktige spørsmål blir nå
brakt opp og diskutert i Storbritannia,
spørsmål som Khan og hennes like-
kvinner har forsøkt å få opp på dags-
orden i årevis. Hvorfor er deler av
enkelte miljøer blitt ekskludert? Hvorfor
har britiske muslimer blitt så utenfor?
Hva har gått galt?

Humera Khan sammenlikner situa-
sjonen til dagens unge fanatiske musli-
mer med situasjonen som fikk unge hvite
menn til å bli snauskaller og fascister.

– Også de ble utnyttet av systemet,
bodde i fattige utkantbydeler og var
arbeidsledige. Jeg kan se hva som gir
næring til fascisme, selv om jeg selvfølge-
lig tar avstand fra det. På samme måte
ser jeg hva som gir næring til religiøs
fundamentalisme. Men jeg kan ikke på
noen måte rettferdiggjøre selvmords-
bomber, verken i Palestina eller London
eller noe annet sted, sier Khan. 

Var du forberedt på at London kunne
bli angrepet av terrorister?

– Helt siden 11/9 2001 har man for-
ventet at noe skulle skje. Min mann som
er redaktør for et muslimsk tidsskrift
skrev om dette allerede den gangen. Han
skrev at om vi ikke gjør noe med de fak-
torene som førte til terrorhandlingene i
USA, om vi ikke ser hva som får musli-
mer til å begå slike handlinger, så vil vi
få bomber i London også. Vi har vært på
vakt siden den gang. Men det kom like-
vel som et sjokk, sier Humera Khan som
innerst inne ikke trodde det ville skje.

– Jeg trodde ikke en britiskfødt
muslim ville gjøre noe slikt i London.
Jeg kunne kanskje forstått det om han
gjorde det i Irak i de desperate omgivel-
sene, men her i fredelige London? Det er
vanskelig å forstå.

Den ansvarlige for 7/7-bombene var en
velfungerende og godt likt muslim som
arbeidet i den lokale barneskolen. 

– Han var jo fullstendig normal.
Dermed kunne hvem som helst være
potensielle bombeterrorister. Det trau-
matiserte oss, sier Khan, som selv var
redd for å få politiet på døren. – Vi har
massevis av informasjon hjemme som
politiet kanskje kunne bruke mot oss. Min
mann er jo journalist, det er jobben hans
å ha mye informasjon.

Det er viktig at de ansvarlige blir tatt,
og det raskt. Men Khan frykter at flere
uskyldige kan rammes.

– Politiet arresterer folk, men vi får
ikke vite noe. Mange sier at det ikke
finnes bevis på at de som er arresterte
faktisk utførte terrorhandlingene.
Vi trenger å se bevisene. Mange musli-
mer her i Storbritannia kan ikke forstå
hvorfor dette skjedde. Men vi må likevel
akseptere at det faktisk har skjedd. Det
er en tung sannhet å bære.

Humera Khan ønsker å forstå hva det
er som får mennesker til å gå så fatalt
utfor stupet. 

– Jeg tror krigen i Irak var dråpen,
sier hun, og forklarer:

– Når du føler at alt ved deg er nega-
tivt, når du blir diskriminert over alt og
føler deg utenfor samfunnet, da søker du
noe å rette aggressiviteten din mot. Disse
menneskene blir veldig opptatt av urett-
ferdighet i utlandet og mister perspek-
tivene. Da blir de et lett bytte for en fana-
tisk lærer eller lederfigur. Lederen får
dem til å føle at de er mer verdt og kan
drive dem til avskyelige handlinger.
Dette må takles. Men det gjør ikke
myndighetene her i Storbritannia.

Kjenner du noen som har havnet på
feil spor?

– Jeg kjenner en mann som skremmer
meg, men jeg tror likevel ikke han kan
bli selvmordsbomber, forteller Humera
Khan. 

– Han var en dyktig, velfungerende
mann som giftet seg med en dyktig, pro-
fesjonell muslimsk kvinne. Men så for-
andret han seg fullstendig, ble påvirket
av en ekstrem læremester og skjelte ut
sin kone, hevdet hun var en dårlig
muslim. De ble skilt, og jeg meglet deres
muslimske skilsmisse. 

Khan og ektemannen hennes var
skremt av mannens fiendtlige og svært

konservative perspektiv, og
de utfordret ham på hans
tolkning av Koranen.

– Mennesker som ham fin-
ner en ny familie i de funda-
mentalistiske miljøene, de vil
bare vekk fra sine egne. Der-
for inviterte vi ham hjem til
oss hvor han kunne få være

seg selv. Vi ønsket å hjelpe, få ham til-
bake på rett kjøl og bli integrert. Det er
en lang prosess, men han er over det
verste, sier Khan, men påpeker at denne
mannen ikke er alene om å være sint og
utilpass. De fremmedgjorte må føres
tilbake til det britiske samfunnet. 

– De hadde ikke dette sinnet med seg
da de kom til landet. Folk er ikke opp-
dratt til å være slik. Foreldrene deres var
ikke slik, understreker Humera Khan. 

– Det er dette ingen snakker om.

AV ELLEN STOKLAND

www.muslimwomentalk.com

«…alt er vanskeligere for muslimer etter 7/7, 
og det er kvinnene som har fått det verst… og det er 
vi som må støtte våre terrormistenkte og frustrerte

menn og oppdra våre fremmedgjorte barn…»
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J eg har så små pupper, jeg vil operere
dem. «Jeg har lest at det er farlig å
putte noe kunstig i puppene før man

er voksen.» «Det er bare de som har kvin-
neundertrykkende syn som sier det, jeg
kommer til å gjøre det likevel!»

Fire jenter i 13–14-års alderen sitter
på T-banen og diskuterer høylydt. De er
iført klær som dekker hele kroppen og
hode og har mørkt utseende. T-bane-
vognen er fullsatt og fremmede kvinner
og menn hever øyenbrynene og veksler
blikk. Hva skjer? De kan ikke unngå å
høre hva tenåringsjentene sier. De fort-
setter usjenert å diskutere hvor sexy de
vil bli med større pupper.

MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi var
blant passasjerene på T-banen denne
ettermiddagen. Hun finner situasjonen
illustrerende.

– Ut fra utseendet
ville man ikke forbin-
de en slik diskusjon
til disse jentene. Men
selv om muslimske
jenter og kvinner har
en annen kleskultur, betyr ikke det nød-
vendigvis at de undertrykker sin seksua-
litet. Minoritetskvinner ønsker også å
være penere, attraktive og sexy. De har
seksuelle fantasier og enkelte nyter sex
før ekteskapet, sier Salimi, som mener
storsamfunnets oppfatning av minori-
tetskvinners seksualitet er preget av for-
dommer og stereotypier. Men samtidig
virker sterkt kvinneundertrykkende
krefter i deler av minoritetsmiljøene.

Mannens eiendom
– Det er akseptert at kvinner har seksu-
elle fantasier, men de skal dreie seg om

hennes utvalgte, forklarer Salimi. Det
forventes at kvinnen inntar en tradisjo-
nell kvinnerolle som innebærer å være
kone, søster og mor – hele livet skal kvin-
nen dedikere til sin mann og familien.
Hun skal tilfredsstille ham og familiens
behov. Det er konfliktfylt.

Den vanlige norske familiestrukturen
er basert på én til én, storfamilien er
historie. Slik er det ikke i de største inn-
vandrergruppene i Norge. Her inngås
ekteskap ikke kun mellom mann og
kvinne, det er mellom familier. Tradisjo-
nelle familiestrukturer krever at kvin-
nen underkaster seg mannen, og faktisk
hele storfamilien. I denne familiesam-
menhengen blir kvinners seksualitet,
behov og atferd veldig viktig. Det hand-
ler om ærbarhet og det stilles krav til at
kvinnen er jomfru på bryllupsnatten. 

– Dette er veldig
kvinneundertryk-
kende, påpeker
Fakhra Salimi.
Kvinnens seksual-
itet kontrolleres av
familien helt fra

hun blir født og til hun gifter seg. Da
overtar ektemannen makten. Han får
eiendomsrett til kvinnens seksualitet
ved å være den første inntrengeren.
Hennes kropp er til for mannens nytelse
og hans erobring av hennes jomfruelige
renhet. 

– Kvinnens verdi er hennes jomfru-
dom, hun blir sin jomfruhinne, sier
Salimi.

I ekstreme tilfeller henger familien ut
lakenet med blodflekker som et «bevis»
på at kvinnen var jomfru på bryllups-
natten. Skulle det ikke være blod på
lakenet, vil disse konservative familiene

ta det som et tegn på at bruden ikke var
jomfru. Det kan få alvorlige følger for
jentene som kan bli utsatt for vold og
overgrep eller drapstrusler. 

«Livreddende» jomfruhinnekirurgi
I 2002 ble det kjent at Volvat Medisinske
Senter i Norge hadde pågang fra unge
minoritetsjenter som ønsket å få rekon-
struert jomfruhinnen. De ville sikre blod
på lakenet bryllupsnatta og således
beskytte seg mot skam og overgrep.
Rundt ti kvinner fikk årlig utført slik
kirurgi, som i 1998 kostet ca. 3.000
kroner. I 2001 var prisen oppe i 11.000
kroner. Rådet for legeetikk mente
kulturkonflikter ikke skulle løses på
operasjonsbordet, og Volvat la ned
tilbudet etter fem års drift i 2002. 

I april i år gjenopptok imidlertid
Volvat jomfruhinneoperasjonene etter at
pågangen hadde tatt seg opp. Da braket

jomfrukrav
på ville veier

Når unge jenter får jomfruhinnen sydd på igjen for å fremstå som jomfru
på bryllupsnatta, er det med på å opprettholde kvinneundertrykkende
tradisjoner jentene selv er uenige i. MiRA-Senteret mener minoritets-
jentene i stedet må hjelpes til å ta ansvar og bestemme over egen kropp. 

«Kvinnens verdi er 
hennes jomfrudom, hun
blir sin jomfruhinne…»

MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi mener det er

kvinneundertrykkende å stille krav til at kvinner

skal være jomfru på bryllupsnatten. 

Foto:  Silje Katrine Robinson

MiRA0205_s02-13  18.11.05  11:46  Side 6



MIRA-MAGASINET    2/05     •     7

debatten løs på nytt. Det ble hevdet at
operasjonene var å betrakte som liv-
reddende kirurgi for disse kvinnene fra
undertrykte kulturer.

Dette bærer galt av sted mener MiRA-
Senteret.

– Det finnes ingen statistikk som viser
at norske minoritetsjenter er blitt drept
eller avvist fordi hun manglet jomfruhin-
ne på bryllupsnatten, sier Fakhra Salimi.

Likestillingsforkjemperne på både
høyre og venstre side i norsk politikk
slukte imidlertid Volvats argumentasjon
om at de var nødt til å hjelpe kvinner i
livsfare. SVs Inga Marte Thorkildsen
mente sågar at staten måtte betale
regningen på rundt 12.000. Alt diskutert
innenfor premisser av at jentenes kultur
stilte krav til intakte jomfruhinner. 

Gjøres til ofre
– Staten kan ikke betale for
å opprettholde
kvinneundertryk-
kende tradisjoner,
sier Salimi. Hun
mener staten i ste-
det må sette i gang
en bevisstgjørings-
prosess der jenter og
kvinner blir kjent
med sine rettigheter
og trenes i å ta
ansvar for egne valg
og sin selvutvikling.

– De må lære å kjenne sin egen kropp
og egne rettigheter slik at de selv kan
forsvare seg mot urettferdighet, fysiske
overgrep og psykisk tortur, sier Salimi.
Også familiene må skoleres i kvinne-
kroppens fysiologi og oppfordres til å stå
sammen med sine døtre mot diskrimine-
rende tradisjoner. 

På det private, kommersielle skjønn-
hetsmarkedet har alle rett til å kjøpe en
hvilken som helst tjeneste. Man kan
kjøpe større pupper, gjenskape vagina,
fjerne uønsket fett eller fikse på ansiktet.
Det er enhver kvinne og enhver manns
selvsagte rett å bestemme over egen
kropp. Også om de ønsker å la seg på-
virke av urimelige krav fra den kultur
som dominerer deres liv. 

– Men sett at man opplever et kultur-
elt krav om at kvinner skal ha store
pupper, skal da staten betale for at alle
småbrystede kvinner får operert inn en
stor barm? spør Salimi

MiRA-Senteret mener at
kulturrelativismen til Inga Marte & co
undergraver minoritetskvinnenes
mulighet til å oppnå reell likestilling.
Istedenfor å få støtte til å kunne stå imot
og forandre en undertrykkende kultur,

gjøres de til hjelpeløse ofre
som ikke er i stand til å

ta vare på seg selv. 
– Men sannheten

er at dette er oppe-
gående jenter som
ønsker en annen
tradisjon, sier
Salimi. Det jentene

trenger er hjelp til å
kunne stå for sine valg

og være stolt over sin egen
seksualitet, at de valgte å ha

kjæreste og seksuelle erfaringer før
ekteskapet. De må styrkes slik at de kan
gifte seg med noen som aksepterer dem
som de er. De må gjerne gå inn i arran-
gerte ekteskap, men må lære å snakke
med foreldrene om dette.

– Det er ikke lett, absolutt ikke, men
det er her staten må gripe inn, sier
Salimi. 

– Staten må hjelpe utviklingen frem-
over, ikke dytte jentene tilbake til
tradisjoner de faktisk er uenige i. 

Ingen snarvei til likestilling
Det er videre en svært dårlig løsning å
oppfordre jentene til å gå inn i et ekte-
skap basert på løgn. For det er det som
skjer når jentene benytter kirurgi for å
skjule tidligere seksuelle erfaringer for
sin kommende ektemann og svigerfami-
lie. Å leve med frykten for å bli avslørt og
avvist er en stor psykisk belastning som i
seg selv kan virke ødeleggende på
forholdet.

– Ved å lyve opprettholder kvinnen
den undertrykkende tradisjonen. Hun
utfordrer den ikke og hun tar ikke
ansvar for egne handlinger, påpeker
Salimi. MiRA-lederen understreker at
hun ikke ønsker å komme med noen
moralsk pekefinger, men påpeker at like-
stilling forutsetter at man tar ansvar for
egne handlinger.

– Norske kvinner har kjempet lenge
for likestilling og seksuell frihet. I sin
iver etter å hjelpe sine medsøstre i mino-
ritetsmiljøene, forsøker de å servere like-
stilling på et sølvfat. Men det er ikke
mulig, sier Salimi.

Det finnes ingen snarvei, minoritets-
kvinnene må selv stille krav overfor de
miljøene som undertrykker dem og gå
gjennom en smertefull kamp for å vinne
sin frihet. Hvis ikke vil likestilling aldri
kunne bli noe annet enn store, uopp-
nåelige ord. 

– Friheten har en pris, og den må
betales. Alle valg vi tar koster, og vi
bærer selv ansvaret uansett hvor tungt
det er. 

AV ELLEN STOKLAND

Volvat: Må ta hensyn til den enkelte
– Vi vil ikke nekte jomfruhinneplastikk til en ung kvinne som frykter
for sitt liv, men tilbudet kan opphøre fordi vi mangler ressurser, sier
sjeflege Christian Loennecken ved Volvat Medisinske Senter.

Da mediedebatten toppet seg i 2002, valgte Volvat å ta en pause i
tilbudet for å få klarhet i om jomfruhinneoperasjonene var innenfor de
lover og regler som gjelder for helsepersonell. 

– Tilbakemeldingen fra Legeforeningens etiske råd var veldig ullen.
På den ene side mente det at kulturkonflikter ikke skulle løses medi-
sinsk, samtidig ville det respektere en leges vurdering der og da, sier
Loennecken. Helsetilsynet vurderte at denne typen inngrep ikke var i
strid med loven som blant annet forbyr kjønnslemlestelse. Etter en
pause på tre år gjenopptok derfor Volvat Medisinske Senter dette
tilbudet i begynnelsen av 2005.

– Dette er ikke et inngrep vi markedsfører, men miljøene kjenner
likevel til det, sier Loennecken. Kvinnene som oppsøker Volvat er i

alderen 18-25 år. De får tilbud om psykologhjelp og har samtaler med
gynekologen før operasjonen. Volvat gjennomfører mellom åtte og tolv
slike operasjoner i året.

– Kvinnene som kommer til oss har allerede bestemt seg. De er dypt
fortvilet og livredde. Det er det vi som leger må forholde oss til, sier
sjeflegen videre, som ikke ser noen grunn til å tro at disse kvinnene ville
ønske å gå gjennom en dyr og plagsom operasjon om ikke frykten var
reell. 

Loennecken innrømmer dog at saken er full av dilemmaer. En ting er
de faktorene MiRA-Senteret trekker frem, et annet problem er de
begrensete ressursene legesenteret innehar og hvilke pasientgrupper
som skal prioriteres.

– Operasjonene gjennomføres i full narkose med anestesilege og 
-sykepleier, kirurg og operasjonssykepleier til stede. Det er avansert og
krevende mikrokirurgi, og vi har kun én gynekolog som gjør dette. Vi må
prioritere reelt syke kvinner, og må kanskje redusere jomfruhinne-
tilbudet. Tilbudet kan derfor opphøre på 
relativt kort varsel, avslutter sjeflege Christian
Loennecken ved Volvat Medisinske Senter.

TIPS!
MiRA-Senteret 

utgir i disse dager

en informasjons-

folder om jomfru-

hinnen og hva den

kan bety for deg.
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S iden 1990-tallet har situasjonen
endret seg. Hellas er blitt et
innvandringsland. Innvan-

dringsbefolkningen er stor og kom-
mer fra hele verden. De har bosatt
seg i store byer som Aten, men også
på landsbygda hvor de arbeider i
landbruket. Et stort antall østeurope-
ere, albanere, afrikanere og asiater
arbeider innen en rekke områder,
blant annet i serviceindustrien. Det
har vært veldig vanskelig å få tak i
nøyaktig statistikk, men ifølge myn-
dighetenes beregninger fra tidlig på

1990-tallet var det anslått å være
rundt 105.000 innvandrere i Hellas.
Det er også rapportert om et stort
antall uregistrerte innvandrere,
blant dem mange kvinner som er
kommet til landet via menneske-
handel.

Innvandrerkvinner og -menn i
Hellas forteller at de veldig ofte opp-
lever rasisme og trakassering fra
politiet. Man hevder at det er mer
kriminalitet blant innvandrere enn i
den lokale befolkningen og det er blitt
fremdyrket en moralsk panikk over

kriminalitet i innvandrermiljøene.
Mange innvandrere som er blitt
utsatt for diskriminering er redde for
å ta kontakt med rettssystemet fordi
de frykter å bli deportert. De som har
oppholdstillatelse opplever ikke å
være integrert i det greske samfun-
net på grunn av negative holdninger
blant folk flest og institusjonalisert
diskriminering.

Menneskehandel med kvinner er
et viktig tema i Hellas, men landet
kritiseres av menneskerettighets-
organisasjonen Human Rights

Når vi snakker om innvandring, gjestearbeidere og etniske
minoriteter pleier fokuset å være på Vest-Europa, og særlig på
England, Frankrike eller Tyskland. Forholdene gjestearbeidere,
og særlig minoritetskvinner, lever under i Hellas er sjelden
i fokus. Hellas har tradisjonelt vært et utvandringsland.
Det er tusenvis av greske innvandrere i Europa og i USA 
som er godt integrert i samfunnet. De vedlikeholder sin greske 
kultur gjennom musikk, dans og mat. Smaken av deres middel-
havskultur holdes i live gjennom aktiv kontakt med hjemlandet.

GRESKE BILDER PÅ 
DEN EUROPEISKE 
SIVILISASJON 
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Watch for ikke å kriminalisere alle
former for menneskehandel. Mange
mennesker kommer til Hellas via
menneskehandel og tvinges til
forskjellige former for tvangsarbeid.
Disse har rett til den samme
beskyttelsen som de som tvinges til
prostitusjon. Vitnebeskyttelsestiltak
i saker som omhandler menneske-
handel er heller ikke eksplisitt i det
greske rettssystemet. Ofre for men-
neskehandel trenger beskyttelse som
gjør dem trygge og sikrer deres
fysiske og psykiske helse, samt

personbeskyttelse som gjør at de kan
vitne mot de som står bak menneske-
handelen. 

Kulturelt er Hellas først og fremst
orientalsk, men landet er vestlig på
grunn av sin geografiske beliggenhet.
Det er det historiske sentrum for den
vestlige sivilisasjon og den intellektu-
elle utvikling. Det var her ideene om
europeiske demokratier oppsto, dette
er den europeiske sivilisasjons vugge.
Men her finnes bilder av innvandrere
som likner på dem vi finner i andre
vesteuropeiske land, gettoer, fattig-

dom, svart arbeid og sosial eksklude-
ring. Det er et faresignal. Men jeg
håper gresk innvandringspolitikk
vil ta til fornuft og ikke tillate en
utvikling som ekskluderer innvan-
drere fra det sosiale, økonomiske og
politiske liv. Hellas har et historisk
ansvar for å fremme integrering,
sivilisasjon og demokrati – for alle.

AV FAKHRA SALIMI

BILDER AV COSTAS KOUTSAFTIKIS

MiRA0205_s02-13  18.11.05  11:47  Side 9



John som har skrevet boken har et
navn som er et perfekt selvportrett:
John Reader. John Leseren! Han har

lest og pløyd igjennom hundrevis av doku-
menter, forskningsrapporter, historiske
og geografiske kilder, geologi, genetikk,
ernæringsfysiologi, alle tenkelige viten-
skapelige områder. Når han gjør rede for
dem i en litteraturliste bakerst i boken,
fyller den nærmere 40 tettskrevne sider.

Deretter benytter han all denne kunn-
skapen til å fortelle en engasjerende his-
torie om den tidlige menneskeheten. Dens
vei og dens svar på de økologiske omgivel-
sene, slik ulike moderne vitenskaper
rekonstruerer og synliggjør det hele for
oss. Han gjør det håndgripelig konkret og
helt nært en materiell og eksistensiell
virkelighet. Hvor vi sto og gikk, hva vi
livnærte oss på, hvordan vi beskyttet oss
mot den brennende solen på savannen,
hvordan kvinner og menn samarbeidet
for å overleve, hvordan vi nesten ble
utryddet som en pattedyrart blant utal-
lige andre, helt til noen av oss forlot Afri-
ka og fylte jorden. Dette er mer spennen-
de enn noen eventyrbok jeg har lest. 

Idisse dager er en «mørk middelalder»
på fremmarsj mot fornuft og vitebe-
gjærlighet. De såkalte kreasjonistene,

som med president Bush i ryggen gjerne
skulle sendt Darwin til Guantanamo
Bay, vinner stadig nye tilhengere i
mange amerikanske delstater med en ny
retning av sin fundamentalistiske bibel-

tro. De mislyktes i å gjøre all undervis-
ning i skolen om artenes opprinnelse til
et straffbart lovbrudd. Derfor har de fun-
net opp «the intelligent design», den gud-
dommelige plantegning som skal bringe
hele forløpet til livets utvikling på jord-
kloden tilbake til Skaperens tegnebord.
Forgjeves påpeker forskere at utvikling-
en er det motsatte av «intelligent». Den er
full av feil og mislykkethet som korrige-
res og fører videre. Nei, Adam og Eva skal
slippes inn gjennom en bakdør! Med
dinosauren med på laget.

Få bøker gir så levende og ødeleggende
motargumenter mot den ny-middel-
alderske antiintellektualismen som John
Leserens «Afrika». Og i den – tro det om
dere vil eller ei – møter vi virkelighetens
Eva slik forskerne mener å ha kunnet
peile henne inn. Fra henne nedstammer
vi alle, du og jeg og hvert eneste
menneske på jorden.

Den genetiske forskningen hevder at
den har identifisert et element i arve-
materialet som man betegner mtDNA.
Det formidles fra generasjon til genera-
sjon, uforandret og gjennom kloning og
bare via kvinnen. Med dette som spor
hevder man å ha funnet frem til at det i
Afrika en gang for mer enn 10.000 gene-
rasjoner siden trolig fantes en kvinne
som vi alle stammer fra. Denne «Darwins
Eva» var ikke alene i noen paradishage
med fristende epler. Det fantes andre
kvinner rundt henne. Og menn. Men det
var hennes mtDNA som kom til å

dominere den genetiske utviklingen.
Hun er altså vår ur-mor. Og i den
forbindelse er vi alle søsken. 

Når vi snakker om «menneskeheten»
mener vi det anatomisk sett
moderne menneske, homo sapiens.

Genetiske, patologiske og lingvistiske
bevis viser at denne skapningen først
bare eksisterte i Afrika. Hun var blitt
utviklet fra tidligere såkalte hominide
varianter i Øst-Afrika for minst 150.000
år siden. 50.000 år senere utvandret en
nomadegruppe av disse menneskene til
Midtøsten. Mennesket hadde forlatt
Afrika! Finnes det noen episk diktning
som kan måle seg med dette eventyret?
Fossile funn forteller at fra for omtrent
100.000 år siden fantes emigrantene i
Midtøsten. 60.000 år senere finner vi dem
hjemmehørende i Europa. De som vendte
østover nådde Australia 5.000 år senere,
og Kina etter ytterligere 5.000 år.

Lenge kjempet eurasiske intellektuelle
med hvite overmenneskekomplekser
frenetisk mot tanken på at det moderne
mennesket skulle stamme fra Afrika. Den
siste bastionen de forfektet handlet om at
om de virkelig kom fra Afrika, så var det
først utenfor Afrika at de begynte å lage
redskaper og utviklet intelligens og sivili-
sasjon. Senere kom ubestridelige funn og
slo i stykker alle disse argumentene. Ikke
bare vi mennesker, men også begynnel-
sen til vår sivilisasjon kunne lokaliseres
til det afrikanske kontinent.

10 •    MIRA-MAGASINET    2/05

Det er en bok jeg elsker
å ta frem om og om igjen. 
På omslaget står det at den
handler om Afrika. En biografi
om det afrikanske kontinent
heter den. Men jeg får en annen
opplevelse inne i boken når jeg
leser dens sider, at den handler
om menneskeheten, om dens
aller første kapittel, 
som utspilte seg i Afrika.

i afrika
Kung San-kvinner hviler under innsamlingen av føde i Kalahari-ørkenen.

Alle foto fra boken «A Biography of the Continent Africa» 
av John Reader.

MENNESKEHETENS OPPRINNELSEMENNESKEHETENS OPPRINNELSE
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Men la oss gå tilbake til utvandrings-
øyeblikket. Man har beregnet at nomade-
gruppene som forlot Afrika i utgangs-
punktet bare besto av 50 eller 100 indivi-
der. Her står vi overfor et nesten ufattelig
stykke matematikk. Det var disse kan-
skje 100 menneskene som formerte seg og
fylte hele jorden. De ble til de milliarder
mennesker som i dag lever her. Det blir
ytterligere fascinerende om vi vender
oppmerksomheten tilbake til hvor de kom
fra. Det fantes jo mange ganger flere men-
nesker igjen i Afrika. Hvorfor sprengte de
ikke kontinentet befolkningsmessig?
Afrika er fremdeles i dag et av de relativt
minst tettbefolkete delene av jorden.

Forklaringene er mange. Jeg skal bare
dvele ved én. I Afrika måtte menneskene
sameksistere med en langt eldre «urbe-
folkning» som satte seg fast og som blom-
stret i det tropiske klimaet. Bakteriene.
De utgjør de aller første formene for liv på
jorden, og de hadde milliarder av år på
seg til å befeste sin stilling i Afrika. Altså
ikke noe under at de var overlegne. Syk-
dommer som sovesyke spredt gjennom
tsetsefluen, malaria spredt av malaria-
mygg, hakmask og parasittsykdommen
bilharzia satte en naturlig grense for
befolkningsøkningen. 

Når vi nå nærmer oss vårt eget sene
øyeblikk i denne historien, de
århundrer da slektninger fra nær-

områdene, arabere, europeere, begynte å
kretse som gribber omkring Afrika og
senere bega seg inn på kontinentet,
utgjorde sykdommer lenge det store
hinderet som holdt inntrengerne ute.
Men uheldigvis evnet ikke en gang syk-
domsfarene å forhindre slavehandelen,
den hensynsløse handelen med jordens
mest sykdomsresistente arbeidskraft.

De som forlot Afrika, etterlot i stor
grad bakteriehordene bak seg, og de som
ble med på lasset ble utryddet når de
møtte temperert
klima med snøvintre
og streng kulde. Det
er det som er forkla-
ringen på at men-
nesket kunne utvik-
le hele sitt befolkningsøkningspotensial
etter at de forlot Afrika. Til tross for at
bakteriene etter hvert fant oss igjen. 

Da det anatomisk moderne mennesket,
naken, oppreist og allerede med en stor
tenkerhjerne streifet over savannen for
150.000 år siden, var det som om fem mil-
lioner års utvikling av hominidenes til-
pasning, instinkter og overlevelsesstrate-
gier ble forvandlet til potensiell kultur.
80.000 år senere finner man de første tegn
på dyrkning i form av manipulasjon av
veksten, og ytterligere 50.000 år senere
finner vi en arkaisk form av jordbruk ved

Nilen. Som brukere av jorden fant men-
neskene nye overlevelsesmuligheter, men
også nye problemer. Et av problemene var
at fra da av var mennesker og elefanter
konkurrenter i Afrika, og den konkurran-
sen bidro til og med til å bestemme sam-
funnsstrukturen. Enkeltstående eller et
fåtall nybyggere hadde ikke sjanse til å
skremme elefantene bort fra avlingene.
Overgangen til primitivt jordbruk ga en
ny nøtt å knekke, ernæring. Da dette pro-
blemet var løst medførte det at de hadde
utviklet seg fra kun å dyrke jorden til også
å ha kyr som husdyr. 

Tidligere hadde de levd av kjøtt og fisk
fra jakt og fiske, nå ble kosten nærmest
vegetarisk. Da dukket det opp mangel-
sykdommer. Den alvorligste var mangel
på kalk fordi den spesielt rammet gravi-
de og ammende kvinner og dermed truet
hele artens overlevelse. Man satte seg
ikke ned og diskuterte hvordan man
kunne løse dilemmaet. Igjen handlet det
om å tilpasse, utprøve, mislykkes og
naturlig utvalg. Når vi etterpå kan kon-
statere at den viktigste delen av løsning-
en var å introdusere geit- og kumelk i
kostholdet, så høres det enkelt ut. Men
det må ha vært et dramatisk forløp forut
som vi knapt kan forklare. Hvordan tem-
mer man den ville uroksen slik at man
kan holde den i gjettede flokker på beite?
Og et enda større spørsmål: hvordan
finner man en ku som lar seg melke blant
disse ville beistene?

Og vanskelighetene er ennå ikke over
med det. Nå gjensto det for menneske-
kroppen å tilpasse seg slik at voksne
kunne nyttegjøre seg kalken i melken. Til
det kreves at melkesukkeret brytes ned
med et enzym som kalles laktose. Og
normalt stopper produksjonen av laktose
etter diestadiet. Tilpasningen som fant
sted og som opprettholdt laktoseproduk-
sjonen, er ikke total og varierer helt opp
til våre dager. I kulturer hvor man drik-

ker mye melk, som
for eksempel i
Skandinavia, finnes
ingen problemer.
Men innvandrere
fra kulturer som

ikke i samme grad har utviklet eller ved-
likeholdt vanen med å drikke melk, kan
få alvorlige problemer ved overgang til
melkediett. Det var først på 1960-tallet
man ble oppmerksom på dette.

På atskillige punkter kaster Afrika-
boken lys over foreteelser i vår til-
værelse her og nå. Mest morer det

meg hvordan et av mannssamfunnets
store myter punkteres, myten om at det
var mannen i egenskap av å være jeger
som livnærte stammen. Det er årsaken til
mye av diskrimineringen av kvinner, som

betraktes som uproduktive, barnepleien-
de, matlagende. En av de mest oppsikts-
vekkende undersøkelsene som søkte å
utforske livsformene i urtidens Afrika, ble
foretatt på 1960-tallet og omhandlet
!Kung San-folket i Kalahariørkenen. Ikke
uventet fant man at mennene jaktet mens
kvinnene samlet inn vegetarisk føde. Det
dreide seg spesielt om mongongonøttene,
som inneholder fem ganger så mye
kalorier og ti ganger mer protein enn
tilsvarende mengde kokt kjøtt.

Men det man også fant, og nå kommer
vi til den punkterte myten om mennenes
overlegenhet, var at jegerne fire av fem
ganger kom tomhendte og sultne tilbake
fra jakten for så å bli fødd og mettet av
kvinnene. Og når de selv hadde bytte
med seg, skulle de alltid selv spise de
beste bitene. Hvor mye har forandret
seg? Fremdeles drar mannen ut på jakt.
Etter fremgang og prestisje. Fremdeles
kommer de ofte nok hjem med tomme
hender. Mens vi kvinner... Utvikle den
tanken selv, kjære leserinne!

John Readers biografi om det afrikan-
ske kontinent kom ut for første gang i
1997. Forfatteren er fotojournalist og
skribent knyttet til et universitet i Lon-
don. Et senere opplag av boken er illus-
trert med hans egne bilder fra Afrika,
som illustrasjonene her gir eksempler på.

John Reader: A Biography of the Conti-
nent Africa. Vintage Books, Random
House Inc, New York.

AV EVERLYN NICODEMUS

En Fulani-hyrde med sin buskap i utkanten av Sahara i Niger.

«…i Afrika en gang for mer enn
10.000 generasjoner siden fantes det

en kvinne vi alle stammer fra…»
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M iRA-Magasinet møter Afshan
hjemme i rekkehuset på
Haugenstua. Den norsk-

pakistanske 30-åringen ble historisk da
hun ble innvalgt til fast plass på Stor-
tinget som første representant med
innvandrerbakgrunn i 2001. Da ble hun
også den første pakistanske kvinne i
verden som var blitt innvalgt i et parla-
ment utenfor Pakistan. Det fikk hun en
prestisjetung kulturpris fra pakistanske
myndigheter for. 

– Vil du ha kaffe eller te, eller kanskje
coca-cola? spør Afshan idet jeg kommer
inn i den store lyse stuen. Hun har dek-
ket på med sjokoladekake. Ute skinner
solen på høstgule trær i hagen. Familien

Rafiq-Sheikh bor i et rolig nabolag med
rekkehus og eneboliger og store grønne
hager. Barnevennlig. 

– Et glass cola hadde vært godt,
svarer jeg. 

– Sikker på at du ikke vil ha kaffe også?
spør hun, og jeg svarer at jo, takk. 

12. september sånn rundt midnatt ble
det klart at Afshan ryker ut av Stortinget.
Høyre gjorde et katastrofalt dårlig valg og
30-åringen fikk ikke fornyet tillit. 

– Det er klart jeg er skuffet, sier hun.
– Vi forventet en tilbakegang, det koster
å ta ansvar. Men 14 prosent. Så dårlig
hadde ingen av oss trodd det skulle gå.
Men motgang gir styrke, nederlaget gir
energi til å komme sterkere tilbake. 

Den store kjærligheten
Det er ikke bare i politikken Afshan har
opplevd fremgang og motgang. For snart
to år siden ble hele Norge kjent med
Afshans dramatiske kjærlighetshistorie
da VG slo opp giftermålet med parti-
kollega og bystyrerepresentant Aamir
Javed Sheikh over hele forsiden. De to
hadde vært hemmelig forelsket i flere år,
men Aamirs familie hadde allerede valgt
en annen kone til sønnen. Han ble gift
med en kvinne som kom til Norge fra
Pakistan et knapt år etter at han hadde
møtt Afshan for første gang. 

– Men Afshan er kvinnen i mitt liv,
sier Aamir, og blikket han sender sin
kone flommer over av kjærlighet. Han

– Eldre tar en del gale valg, 
men det er de unge som må leve med

konsekvensene. Jeg mener de unge må
bestemme selv, og så ta konsekvensen

av egne valg, sier Afshan Rafiq, 
avtroppende stortingspolitiker for
Høyre, nybakt mamma til Arina og 

lykkelig gift med sin Aamir etter mange
års kamp mot tvangsekteskap og 

trusler fra norsk-pakistanske miljøer.  

Foto: Ellen Stokland Foto: Ellen Stokland

lykkelige afshan
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finner frem brudebildene fra Pakistan.
Afshan er ikledd en vakker lys kjole og
massevis av gullsmykker. Hendene er
vakkert malt med henna og hun er
sminket som en Bollywood-stjerne. 

– Se så vakker hun er. Hun er perfekt.
Jeg elsker henne over alt på jord og går
gjennom ild og vann for henne. 

Aamir kom til Norge da han var åtte.
Afshan er født og oppvokst her. For
henne hadde aldri den norsk-pakistan-
ske bakgrunnen bydd på problemer, hun
opplevde at livet hennes balanserte
perfekt mellom det norske og det pakis-
tanske. Men det var før hun møtte den
store kjærligheten. Da ble alt plutselig
veldig vanskelig. 

– Ingen steder kommer motsetningene
mellom norsk og pakistansk kultur tyde-
ligere frem enn nettopp i forbindelse med
ekteskap, kjærlighet og familie. Skam og
ære veier ikke tyngst i den norske
kulturen, her kommer kjærligheten først.
Mens i pakistansk kultur er det omvendt.
Derfor møtte vår kjærlighet så sterke
reaksjoner fra miljøet og familiene våre. 

Det er tabu å skille seg i minoritets-
miljøene, likevel valgte Aamir til slutt å
skille seg fra sin første kone. 

– Vi jobber med forsoning, sier Afshan.
– Vi ønsker at også Aamirs familie skal
få del i vår lykke, og nå som vi er blitt
foreldre har det begynt å gå fremover. 

Godlynte babylyder høres fra andre
etasje, for tre måneder siden kom Arina
til verden. Pappa kommer
ned trappen med babyen i
armene, sprekkeferdig av
stolthet. 

– Vi har veldig store
forventninger til henne,
sier han og smiler fra øre
til øre. – Men vi vil selv-
følgelig ikke presse henne
til noe, hun må velge selv
hva hun vil. 

Afshan og Aamir deler
på alt ansvar. Likestilling
i hjemmet er en selvfølge. 

– Det er noe av det positive vi har
hentet fra Norge, sier Afshan. 

Høyre-politikeren
Da Afshan ble valgt inn på Stortinget i
2001 hadde hun akkurat kommet inn på
medisinstudiet. – Det skal jeg fullføre,
sier hun bestemt. 

I 2009 har hun store planer om å innta
Stortinget igjen. Ikke noe å si på
ambisjonene.

Det er vanligvis partiene på venstre-
siden som trekker flest personer med
minoritetsbakgrunn, Afshan er klar over
at hun valgte utradisjonelt da hun i sin
tid meldte seg inn i Høyre. 

– Hvorfor? spør jeg. 

– Jeg var så lei av Arbeiderpartiets
gruppetenkning og at de hele tiden frem-
stilte innvandrere som stakkarslige ofre.
Alt mulig skulle de gjøre for oss, men det
skjer jo ikke noe, svarer hun engasjert,
plutselig sitter hun på kanten av lene-
stolen. 

– Jeg er individualist, og retten til å
være annerledes og å være stolt av det er
noe av det viktigste for meg. 

Som stortingsrepresentant hadde
Afshan sitt daglige virke i Familie-,
kultur og administrasjonskomiteen og
var barne- og familiepolitisk talskvinne
for Høyre. 

– Det var veldig spennende og
krevende, sier hun. 

– Jeg har fått innblikk i barn og unges
hverdag i Norge, og det er ikke bare
hyggelig. Mange barn har det vanskelig,
de lever i fattigdom og sviktes av barne-
vernet. 

Som minoritetskvinne har hun godt
kjennskap til hva som rører seg i miljø-
ene, og hun har personlig erfaringer med
kulturkonflikter. Det gir henne en unik
mulighet til å komme med nye innspill
og andre synsvinkler på spørsmål som
kommer opp i politikken. 

– Hva har du fått til? spør jeg. 
– Jeg har vært opptatt av å få til en

ordning for dokumentasjon av minori-
tetskvinners uformelle kompetanse
innen omsorg og gjøre det lettere for dem
å etablere private tjenester. Jeg har også

stoppet Fremskrittspartiets forslag om å
forby hijab. Politikere har andre ting å
gjøre enn å lovregulere menneskers
livsstil, sier hun oppgitt. 

– Jeg er selv muslim og bruker ikke
hijab. Folk må få bestemme selv. 

MiRA-Senteret er opptatt av å få
fjernet regelen om at utenlandske stats-
borgere må være gift med en nordmann i
3 år før hun får selvstendig status i
Norge. Mange kvinner holder ut i dårlige
ekteskap fordi de frykter å bli sendt
tilbake til hjemlandet. 

– Hvorfor har du ikke fjernet 3 års-
regelen? spør jeg. Afshan drar på det. 

– Jeg kjenner til MiRA-Senterets
standpunkt og det er blitt diskutert.

Men spørsmålet er komplisert. Regelen
er jo også en sikkerhetsventil for norske
kvinner som gifter seg med en uten-
landsk mann, sier hun. 

Brobygging mot tvangsekteskap
Det tragiske Fadime-drapet i Sverige
skjedde i forrige stortingsperiode, det ga
ny blest til debatten om tvangsekteskap.
Afshan er uenig i flere av tiltakene som
er foreslått av opposisjonspartier både
på høyre- og venstresiden. 

– 24-årsgrense for å gifte seg og forbud
mot ekteskap mellom kusine og fetter, er
etter min mening utilbørlig inngripen i
individets privatliv. Dessuten løser det
ikke problemet. 

Mange fortvilte tvangsgiftede har
kommet til Afshan på Stortinget og bedt
om hjelp. Flere av dem har vært innom
krisesentrene. Afshan ønsker å bedre
hjelpetilbudene til disse unge kvinnene
og mennene. 

– I dag har de valget mellom å holde
ut en forferdelig situasjon, eller bryte
fullstendig og miste all kontakt med
familien for all fremtid. Begge alterna-
tiver er ødeleggende for de det gjelder i
det lange løp, sier hun, og vet personlig
hva hun snakker om. 

– Vi må satse på å bygge broer, ikke
brenne dem. Foreldre tror de vet best,
men de unge er uenige og ønsker å
bestemme selv. Vi må få unge og foreldre
i dialog, en nøytral megler kan hjelpe

dem til å forstå
hverandre. 

Afshan mener
familievernkontoret
bør tilby megling.
Dessuten finnes det
alltid noen i miljøet
som kan megle, og
man klarer å finne
løsninger om man
bare vil det sterkt
nok. 

Hun blir tankefull
og ser ut av det store

stuevinduet. Så ser hun på meg og sier: 
– Det tas noen gale valg av de eldre,

men det er de unge som må leve med
konsekvensene. Jeg mener de unge må
bestemme selv, og så ta konsekvensen av
egne valg. 

Til tross for tapt stortingsplass,
Afshan tviler på at hun kommer til å
greie å holde seg unna politikken mens
hun er i fødselspermisjon. 

– Jeg har det i blodet. Politikk er ikke
en jobb, det er en livsstil, og jeg har ennå
mye jeg ønsker å utrette, sier hun. 

AV ELLEN STOKLAND

«Ingen steder kommer motsetningene mellom 
norsk og pakistansk kultur tydeligere frem enn 
nettopp i forbindelse med ekteskap, kjærlighet 
og familie. Skam og ære veier ikke tyngst i den

norske kulturen, her kommer kjærligheten først. 
Mens i pakistansk kultur er det omvendt…»
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ISverige henlegges kvinners politi-
anmeldelser oftere enn menns, også
når lovbruddet er av samme art.

Journalistene Sophia Djiobaridis og
Kristina Hedberg ved det svenske radio-
programmet Kaliber på Sveriges Radio
P1, har gjennomført en grundig under-
søkelse som dokumenterer at kvinner
har dårligere rettsvern enn menn. 

Er du i tillegg kvinne med minoritets-
bakgrunn er du enda verre stilt. «Sven
Svensson» får rettslig oppreisning
dobbelt så ofte som «Saida Ahmed» for
nøyaktig samme type lovbrudd.

På sine nettsider skriver Kaliber:
«Dette handler jo om noe av det mest
vesentlige i et menneskes liv – å bli rett-
ferdig behandlet av de som bestemmer.
I et rettssamfunn er det en grunnleg-
gende forutsetning, og i et demokrati er
det en selvfølge, at alle mennesker skal ha
like store muligheter til å få sin sak
prøvd. Men slik er det altså ikke.»

Ingen norsk kartlegging
Den norske juristen Ragnhild Hennum
ved Institutt for kriminologi ved Univer-
sitetet i Oslo synes ikke det høres usann-
synlig ut at det er slik i Norge også, tatt i
betraktning den generelle diskrimine-
ring på alle andre områder i samfunnet.
Hun understreker imidlertid at det ikke

finnes forskning på dette feltet som
dokumenterer en slik skjevhet i Norge.

– Men vi kan kanskje trenge en
undersøkelse på dette, særlig etter disse
funnene i Sverige, sier hun til MiRA-
Magasinet.

Forsker Eli Siv Bakketeig ved Politi-
høgskolen er enig med
Hennum om at her er
det behov for kartleg-
ging. Hun har forsket
på betydningen av
kjønn ved overgrep
mot barn. Hennes
forskning viser at
barnets kjønn er like-
gyldig for utfallet av
saken, men etter-
forskerens kjønn var
viktig. Når etterforske-
ren var en kvinne ble det
oftere tatt ut tiltale. 

Menn når frem dobbelt så ofte
Radioprogrammet Kaliber har gått
igjennom 7000 politianmeldelser gitt i
løpet av to uker i 2003. Undersøkelsen er
landsdekkende og har tatt for seg små,
mellomstore og store politidistrikter.
Journalistene har fulgt sakene fra de blir
anmeldt og frem til en eventuell påtale.
Det er korrigert for saker som nesten
alltid blir henlagt, likevel er ikke

tendensen til å misforstå: Kvinner får
ikke samme gehør. Det gjelder i alle
typer lovbrudd. Mishandling, tyveri,
overfall, ran…

Hver tredje mann med svenskkling-
ende navn får sin sak opp i rettssyste-
met. For en kvinne med utenlandsk-

klingende navn er det kun én av seks
som når frem. 

Journalistene har ikke nøyd seg
med kun å dokumentere skjev-

heten, de har også forsøkt å
finne akseptable forklaring-
er. Kanskje kvinner og
minoriteter utsettes for
andre typer lovbrudd eller
anmelder andre typer lov-
brudd enn svenske menn?

Kanskje menn kun anmelder
mer alvorlige forbrytelser som

derfor skal etterforskes grundi-
gere? Kanskje skjevheten skyldes at

så mange voldtektssaker – som jo særlig
rammer kvinner – så ofte blir henlagt?

Uansett hvordan journalistene snur og
vender på det, korrigerer for mulige feil-
kilder og prøver å finne en «naturlig»
forklaring, så blir resultatet det samme.
Kvinner og menn er ikke like for loven.
Svenske likestillingsmyndigheter har tatt
radioprogrammets funn svært alvorlig og
følger nå opp med egne undersøkelser. 

AV ELLEN STOKLAND

Kvinners rettssikkerhet i fare
I Sverige har en minoritetskvinne som anmelder et lovbrudd bare halvparten så stor sjanse til å få saken sin opp for
retten som en svensk mann. Sannsynligvis er situasjonen likedan i Norge, men ingen har undersøkt det – ennå. 

Regjeringen må følge opp
– Den svenske undersøkelsen er uro-
vekkende, her kan vi trenge en norsk
kartlegging, sier statssekretær Kjell Erik Øie
i Barne- og familiedepartementet. 

Etter at MiRA-Magasinet kontaktet det frem-
tidige Barne- og likestillingsdepartementet
for å få en kommentar til den svenske under-
søkelsen, har Øie diskutert funnene med
politisk ledelse i Justisdepartementet. 

– Vi er enige om at vi må se om det finnes
informasjon om slike forhold i Norge. Om det ikke finnes, må vi vurdere
å skaffe oss det, sier statssekretæren til MiRA-Magasinet.

– Prinsipielt er det viktig for oss å avdekke alle usynlige strukturer
som sluser menn og kvinner i forskjellig retning, slik at vi kan lage andre
strukturer som bekjemper dette. 

Statssekretæren mener det også vil være naturlig å drøfte
problemstillingen med Beate Gangås når hun tiltrer som nytt 

Likestillings- og diskrimineringsombud fra 1. januar 2006. Kjell Erik Øie
er ikke overrasket over resultatet av den svenske undersøkelsen.

– Gitt at dette er riktig, sender det et alvorlig signal til kvinner om at
det ikke nytter å anmelde lovbrudd. Det er det aller farligste.

MiRA-Senteret har vært i kontakt med kvinner som har hatt dårlige
erfaringer fra det norske rettssystemet. Uten at disse enkeltstående
sakene beviser noe som helst, men de passer likevel inn i det
mønsteret den svenske undersøkelsen har avdekket. MiRA-Senteret
anbefaler derfor følgende umiddelbare tiltak:
• Kartlegging av betydningen av kjønn og etnisitet for politiets

oppfølging av anmeldelser.
• Politiets statistikker må inkludere tall som kan avdekke alle former

for diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet, inkludert slike
kjennetegn hos anmelder.

• Polititjenestefolk må skoleres i likestillingsfremmende arbeids-
metoder og gjennomføre tiltak som forebygger forskjellsbehandling
av menn og kvinner, etniske nordmenn og minoriteter i deres møte
med rettsapparatet.

• Politiets ledelse må slå hardt ned på ethvert tilfelle av
diskriminering på grunnlag av kjønn eller etnisitet.

Foto: Ellen Stokland

Les mer på:
www.sr.se/cgi-bin/P1/

program/artikel.asp?Program
ID=1316&artikel=695216
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aktivitetskalender 2006
• Skolekampanje
Kursing av unge jenter (elever): MiRA-Senteret
satser på å videreutvikle innsatsen for minoritets-
jenter og møte dem der de ferdes til daglig. Gjen-
nom filmvising, foredrag og workshops ønsker vi i
samhandling med jentene å fremme tankevirk-
somhet som vil være til nytte i deres hverdag. Kom-
munikasjon, likestilling, identitet og generasjons-
konflikter 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 oppleg-
get for elever, har vi utarbeidet et eget kursopp-
legg om tvangsekteskap for lærere. Her vil vi ta
opp spørsmål knyttet til skolens rolle i forebygging
av tvangsekteskap og utfordringer på flerkulturel-
le skoler. Her vil generasjonskonflikter blant mino-
ritetsfamilier og barn og unges rettigheter i for-
bindelse med tvangsekteskap stå i fokus. 
Kursing av foreldre: MiRA-Senteret ønsker i til-
legg 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 til-
passe et opplegg. Foredraget «Flerkulturelle barn
og unge i Norge – skolens og hjemmets felles
ansvar» vil fokusere på jenters og kvinners rettig-
heter og barneoppdragelse. Kurset vil gi rom for
gruppearbeid, diskusjon og workshops. Målet
med denne videreføringen er å få minoritets-
foreldre 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

• Kjærlighet er å ta ansvar
Det er DIN helse, din kropp, ditt ansvar, ditt valg og
det er DU som bestemmer. Har du spørsmål om,
eller vil snakke med noen om f.eks. prevensjon,
abort, seksualitet, omskjæring, kjønnssykdommer,
ekteskap, kjæresten eller dine rettigheter innenfor
helsevesentet, kan du ringe MiRA-Senterets råd-
givningstelefon 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!

• Jentegruppa La meg snakke
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. Grup-
pa består av minoritetsjenter med forskjellig bak-
grunn i alderen 13–26 år. Noen av jentene er stu-
denter, andre jobber. Aktiviteter er bl.a. stimuliga-
mes, diskusjonsgrupper og artikkelskriving til
MiRA-Magasinet, samt individuell veiledning og
rådgivning. Vi har selvfølgelig taushetsplikt! Jen-

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, genera-
sjonskonflikter, 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 trening og sosialt samvær. Dansekurset er
svært populært og i 2006 fortsetter vi med kurs på
alle nivåer. 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

• Taekwondo og selvforsvar
Kurset er basert på konfliktløsning og taekwondo-
teknikker med selvforsvarsbevegelser. Man lærer
ulike selvforsvarstenikker, 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 har som mål å bevisstgjøre jenter
om kroppsholdning og kroppsbeherskelse, og
hvordan skremme motstanderen og samtidig til-
trekke andres oppmerksomhet. Har du lyst til å
begynne å trene og lære selvforsvar, har du der-
med sjansen til dette. Meld din interesse nå og få
tilsendt informasjon når programmet er klart. Følg
med for mer info på www.mirasenteret.no

• Ta-ordet kurs
Kurset arrangeres vår og høst, og fokuserer på
hersketeknikker, argumentasjon, å ta ordet i for-
samlinger, 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 argumentasjons-
metoder, 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 inter-
essert. For mer info se www.mirasenteret.no

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

• Åpne kvelder/film- og temakvelder
Våren 2006 vil vi holde åpne kvelder og film-
kvelder, der vi tilbyr en uformell møteplass hvor
kvinner kan komme sammen for å ha det hygge-
lig, enten ved å snakke sammen eller for å se film.
Også denne våren vil vi avholde en temakveld.
Følg med for mer info på www.mirasenteret.no

• Åpen messe: 
Velvære og selvutvikling
For å markere avslutningen på MiRA-Senterets
treårige prosjekt Selvutvikling og hverdagsmest-
ring arrangerer vi en åpen messe den 19. mars
2006. Messen har vi kalt Glad i livet! og her kan du
være med på ulike workshops, kurs og aktiviteter
som tar utgangspunkt i aktiviteter MiRA-Senteret
har gjennomført i forbindelse med prosjektet. Det
vil også være utstillinger og servering av mat og
drikke. 

• Fotokurs
I løpet av 2006 vil MiRA-Senteret arrangere foto-
kurs for kvinner og unge jenter med minoritets-
bakgrunn. På kurset vil du lære grunnleggende
fototeknikk og hvordan ta bilder inne og ute,
portretter, landskap osv. Hver deltager vil få mulig-
heten til å ta egne bilder, som i etterkant av kurset
vil bli utstilt. 

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

For mer informasjon,
kontakt MiRA-Senteret
på telefon 22 11 69 20 eller
post@mirasenteret.no
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B rasils rasistiske politikk – av i går
og av i dag – rammer svarte kvin-
ner med ekstrem kraft. I tillegg til

den fysiske volden, lider de under seksu-
ell utnyttelse. I kolonitiden var de prosti-
tuerte slaver i byene, men var også leket-
øy for sine herrer, og ble brukt til seksu-
ell øvelseskjøring for herrefolkets søn-
ner. Brasil opphevet slaveriet i 1888, det
var sist i verden. Rundt fire millioner
afrikanere kom til Brasil som slaver.

Svarte kvinner ble behandlet
som ting under slaveriet. De ble
brukt som ammer og ble
tvunget til å forlate egne barn
for å gi brystmelk og stelle fru-
ens barn. Sine egne barn hadde
hun ingen rett til, de ble nesten all-
tid solgt, alt etter hva som var i herrens
interesse. Slik ble kvinners rett til å være
mor brutalt tatt fra dem. Samtidig ble de
skilt fra sine barn og sine partnere. Noen
ble satt til å arbeide i vaskerier og på
gården, andre ble kjøpt for å arbeide som
hushjelper på herregården. De ble
tvunget til å tjene herrefolket, som svært
ofte voldtok og mishandlet dem og når
som helst kunne sende dem i døden.

Den maskuline seksualitetens
dominerende og voldelige uttrykksform

behandlet og betraktet den svarte
kvinnens kropp som et objekt. Dette
gjenspeiler vårt samfunns manns-
dominans, et produkt av vår euro-
sentriske og patriarkalske arv. 

I det 20nde århundre treffer vi den
svarte kvinnen som oftest i rollen som
familiens overhode, som den viktigste
eller eneste ansvarlige for å ivareta
hjemmet. De er blitt profesjonelle innen
husarbeid, og viderefører relasjoner
fremtvunget under slaveriet. 

Undertrykt av den maskuline kul-
tur som er dominerende både blant
svarte og hvite, lider den svarte kvin-
nen nå trippel diskriminering: sosial

diskriminering, rasisme og kjønnsdis-
kriminering. Det er fordi hun er fattig,
fordi hun er svart og fordi hun er kvinne. 

Machokulturens aggressivitet ram-
mer alle kvinner, men den rammer
svarte kvinner dobbelt så hardt. Ta for
eksempel de såkalte «mulatas brasilei-
ras» – de brasilianske mulattkvinnene
– som fremstilles som sexobjekter og er
blitt ofre for sexturismen. De tilbys som
et nasjonalt produkt for nasjonalt
forbruk og for eksport og har følgende
karakteristikker: lysten, kåt og god i
senga. 

Brasiliansk musikk sjikanerer henne
også, hudfargen hennes assosieres med
det negative:

«Nega do cabelo duro 
que não gosta de pentear, 

quando passa na boca do tubo, 
o negão começa a gritar: 

pega ela ai, pra quê? Pra passar batom,
na boca e na bochecha».

«O teu cabelo não nega mulata, 
você é mulata na cor, 

mas como a cor não pega mulata 
eu quero o seu amor.»

«Negressa med krusehåret 
som ikke liker å stelle seg, 

når munnen kommer borti slangen,
begynner mannen å bære seg:

ta henne der, hvorfor det? Ta på
leppestift, på munn og på bollekinn.»

«Håret ditt lyver ei mulattkvinne, 
mulatt i fargen du er,

men siden fargen ikke smitter,
mulattkvinne jeg vil ha ditt begjær.»

Sangtekstene er skrevet av den populære
komponisten Luis Caldas og her fritt
oversatt til norsk. I det andre eksemplet
fremstilles den svarte hudfargen som en
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slaveriet

Bahia, Brasil: 
Svarte kvinner i Brasil har

siden de kom til landet som
slaver blitt drept, voldtatt,

mishandlet og utnyttet som
seksuell debuthjelp for

unge hvite gutter. 
Menns fantasier om svarte
kvinner som spesielt fyrige

sexobjekter, men som
uegnede koneemner, lever

sterkt videre til tross 
for sosial fremgang 
ellers i samfunnet.

Arven fra

AV GERUSA BISPO 
DOS SANTOS
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sykdom som ikke er smittsom, for fargen
smitter jo ikke. I begge eksemplene ser vi
ydmykelsen av den svarte kvinnen, som
på grunn av en vedvarende prosess med
opprinnelse i den seksuelle utnyttelsen av
slavinnen, i dag er til stede i alle menns
fantasi som det ultimate sexobjekt.

Det har skjedd endringer og frem-
skritt i de svartes sosiale relasjoner, men
det har ikke skjedd noe som helst med
det negative bildet av den svarte kvin-
nen. Mange svarte menn, særlig de som
stiger på den sosiale rangstigen, gifter
seg med hvite kvinner. Men det motsatte
skjer ikke. For når en svart kvinne gifter
seg med en hvit mann, får hun
hans status og hans navn. 

Et annet viktig aspekt er
at det negative bildet av
svarte kvinner gjør henne
uønsket som ektemake. Men
samtidig pirrer det den mas-
kuline psyke som drømmer om usømme-
lige og fantasifulle seksuelle relasjoner
med en svart kvinne.

«Man verdsatte alltid gutten som tidlig
hadde seg med gledespiker og som snart
lå med den svarte slavinnen og således

økte flokken og familiens kapital.»
«Stilt overfor dette, hvordan få den svarte
kvinnen i slavekvarteret til å ta ansvar?

Det hun gjorde var å legge til rette for
demoralisering ved å spre beina til

tjeneste for herren.»

Disse sitatene er hentet fra sosiologen
Gilberto Freyres banebrytende verk om
den brasilianske nasjonsbyggingen,
«Masters and Slaves» fra 1930-tallet.
Eksemplene refererer til den svarte
kvinnens seksualitet som brettes ut og
maltrakteres opp gjennom den
brasilianske historie. 

Det finnes imidlertid initiativer som
setter søkelyset på svarte kvinners
situasjon og som forsøker å finne organi-
serte former for å overvinne og styrke
svarte kvinners selvbilde. Kvotering er
tatt i bruk, for eksempel for å få svarte
kvinner inn på universitetene. 

Til tross for at vi har oppnådd mye og
fått en bedret levestandard, er det ikke
lett å bli kvitt de historiske byrdene.
Det gjelder særlig det seksuelle stigma-
et. Selv om de svarte nå tilsynelatende
er mer integrert i den brasilianske
kulturen, er de – og særlig svarte
kvinner – fanget i en rekke stereotype
figurer: sambadanseren, mulattkvinnen,
hushjelpen – det er arven fra en
historisk fortid. 

Gerusa Bispo dos Santos er spesialpedagog
og direktør for Institutt for interetnisk pedagogikk
i Salvador, Bahia, Brasil.
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Styreform: Føderal republikk med 26 delstater
og 1 føderalt distrikt
President: Luiz Inacio «Lula» da Silva
Offisielt språk: Portugisisk
Innbyggertall: 186.112.794
Areal: 8.511.965 km2 (litt mindre enn USA)

Andre fakta:
• 22 prosent lever under fattigdomsgrensen.
• Verdens størst katolske land.
• Verdens nest største sosiale forskjeller

(slått av Sierra Leone).
• Høyt prioritert av Amnesty International

på grunn av massive brudd på
menneskerettighetene.

• Sør, sørøst er det økonomiske sentrum
og har størst hvit befolkning.

• Nord, nordøst er fattig og har størst
svart/indiansk befolkning. 

Etnisk sammensetning 
(iflg. offisielle tall fra 2000 Census):
53,7% hvite, 38,5% «brune» (blandet etnisitet),
6,2% svarte, 0,9% «andre» (inkluderer japan-
ere, arabere, indianere), 0,7% uspesifisert.
Den svarte bevegelsen i Brasil mener at fler-
tallet av den brasilianske befolkning er svarte
og inkluderer de «brune» i sin bevegelse.
Rasisme er forbudt ved lov og medfører
fengselsstraff.

Noen fakta om svarte kvinner i Brasil:
• Forventet levealder: 69,5 år (hvite: 73,8 år).

Spedbarnsdødelighet: 38 pr 1000 (hvite: 23).
• Tre av ti kvinner får sitt første barn før fylte

15 år.
• Abort er forbudt og straffes med inntil tre års

fengsel, likevel gjennomføres ca. 1 million
aborter hvert år. 10.000’vis dør eller blir
sterile som følge av ulovlige aborter. 

• Kvinner tjener i snitt 20–30 prosent mindre
enn menn, men forskjellen er størst mellom
svarte kvinner og hvite menn. Hvite kvinner
tjener i snitt like mye som svarte menn og
25–35 prosent mindre enn hvite menn.

• Svarte kvinner tjener i snitt 40–50 prosent
mindre enn hvite menn. Svarte kvinner tjener
i snitt 20–30 prosent mindre enn hvite
kvinner.

• Lønnsforskjellene øker betydelig med økt
utdanning. En svart kvinne med mer enn
15 års utdanning tjener nesten 60 prosent
mindre enn hvite menn, og 31 prosent mindre
enn hvite kvinner. 

• I tillegg har svarte kvinner mye lavere
skolegang enn hvite kvinner og menn, de
sysselsettes oftere i uformell sektor og
rammes oftere av arbeidsledighet.

(Kilder: Atlas Racial Brasileiro/Geledes/
PSTU/CIA World Factbook)

FAKTA OM BRASIL

Den svarte kvinnen pirrer menns seksuelle fantasi,

men de vil ikke gifte seg med henne. 

Alle foto: Ellen Stokland

Negra Jõ var en av pionerene i den svarte kvinne-

bevegelsen da hun startet frisørsalong for afromote.

Under karnevalet feirer afrobrasilianerne sin kulturarv

og danser sitt krav om likeverd.
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Å ret var 1990, bare noen få måneder
etter at jeg hadde flyttet til New
York fra Pakistan. Jeg arbeidet på

et legekontor og mottok ofte telefoner fra
legens pasienter. En dag kom det en tele-
fon fra en annen delstat. En person med
frenetisk stemme sa at en kvinnelig
pakistansk lege var blitt slått så vold-
somt av sin ingeniørmann at hun lå i
koma på sykehus. Hun hadde to små
sønner og ingen egen familie i USA.
Kvinnen hadde tidligere bodd like oven-
for legekontoret og kjente legen jeg
arbeidet for. Noen dager senere døde hun
av skadene og etterlot seg de to barna. 

Selv om dette skjedde for mer enn
14 år siden, blir jeg stadig minnet om
denne telefonsamtalen. Jeg husker jeg
var helt nummen av sjokk. Hvorfor?
Hvordan kunne dette skje i USA? Hvor-
for var det ingen som grep inn? Etter
hvert som tragedien ble kjent ble den et
diskusjonstema i det pakistanske miljø-
et. Jeg husker folk spekulerte og rett-
ferdiggjorde ektemannens oppførsel. De
var lite opptatt av at dette var en krimi-
nell handling som aldri skulle ha skjedd.
Det kunne jeg over hodet ikke godta. Det
forundret meg at ingen i miljøet ville
gjøre innrømmelser eller ta ansvar.

Siden jeg selv er innvandrerkvinne
kan jeg lett kjenne meg igjen i den
ensomheten man føler når man ikke har
et støtteapparat, ikke har noen å snakke
med og ikke vet hvor man kan gå for å få
hjelp. Enda vanskeligere blir det når du
er en velutdannet yrkeskvinne og men-
nesker rundt deg tror du har et perfekt
liv. Men hva skjer når du ikke har utdan-
ning, er fattig og er fullstendig avhengig
av at din voldelige mann forsørger barna
og deg? Når han truer med å ta fra deg
ditt «green card», om du er så heldig å ha
det. Hva da? Og hva om du har omfavnet
islam fordi du er gift med en muslimsk
mann og familien din har brutt eller
mistet kontakten med deg? 

Det var begynnelsen på min reise for å
utdanne meg selv om familievold i det
muslimske miljøet.

Noe av det alvorligste ved familievold
er at det skjer i alle samfunnslag, på
tvers av etnisk tilhørighet, rase, utdan-
ning og økonomisk status. Det er en lært
atferd, overgriperne er ofte menn (mer
enn 95 prosent av tilfellene) og deres
behov for å utøve makt og kontroll får
dem til å bli voldelige. Noen gang-
er skyldes dette behovet deres
egen følelse av utilstrekke-
lighet eller usikkerhet og
er nesten alltid rettet
mot en person som de
oppfatter som sårbar. 

Det finnes for-
skjellige former
for voldelig
atferd: følelses-
messig/psykolo-
gisk, økonomisk,
verbal, seksuell og
fysisk. Den største
misforståelsen om
overgrep er at det
kun består av
fysisk voldelig
atferd – at om
det ikke finnes
blåmerker så har
ikke kvinnen
vært utsatt for
vold. Men det er de
usynlige arrene som er de
som er vanskeligst å lege – de som
skyldes følelsesmessige og/eller psyko-
logiske overgrep.

Jeg har dedikert de siste 13 årene av
mitt liv til å arbeide med familievold.
Da jeg tok opp dette temaet med med-
lemmer av det sørasiatiske miljøet, ble
jeg først møtt med total avvisning. «Vi er
muslimer og dette skjer absolutt ikke
blant oss.» Ingen ville snakke om det
eller høre om det. Men hvordan er det

mulig at en kvinne utsettes for overgrep
hvert 15 sekund i USA og at ingen av
dem er muslim? Vi vet at det ikke kan
være sant. Første skritt for å løse et hvil-
ket som helst problem er å anerkjenne at
det finnes. Siden det har vært så liten
oppmerksomhet omkring dette alvorlige

temaet, er det ikke over-
raskende at
vi ikke har

så mye forsk-
ningsmateriale
på forekomsten
av familievold
i muslimske

miljøer. Et
anslag sier at

tallene ligger på
10 prosent, noe jeg

tror er svært
undervurdert – jeg

tror de riktige tallene
må være minst 30
prosent, om ikke mer.

Etter terrorangrep-
ene 11/9-2001, ble
situasjonen forverret
ytterligere. Innvan-
drerkvinner er spe-
sielt redde for å rap-
portere overgrep,
fordi de frykter at
de vil bli deportert
eller at mennene

deres vil bli arrestert
og at de således mister

familiens eneste forsørger. Og hva kan
de gjøre når også overgriperen, akkurat
som FBI og innvandringsmyndighetene
ICE, spiller «innvandringskortet» for å
skremme dem til taushet?

Det har vært liten debatt om temaene
som påvirker oss og som bryter ned selve
grunnfjellet til våre familier og de mus-
limske miljøene. Uten et støtteapparat
er sikkerheten til kvinner og barn i fare.
Vi risikerer å bli oppfattet som et
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Muslimer må bekjempe

FAMILIEVOLDFA

New York: I USA blir en kvinne mishandlet hvert femtende sekund, likevel hevder muslimer at det ikke 
skjer i deres miljøer. – Det er rett og slett ikke sant, sier Robina Niaz, pakistansk newyorker. Etter 15 år 
i verdensmetropolen startet hun Turning Point i 2004, det første tilbudet for voldsutsatte muslimske kvinner. 

llustrasjon: Violet Polsangi
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uansvarlig miljø siden vi ikke tar opp
problemet og ikke søker løsninger. Å si
til en kvinne at hun må tie, at hun må
utføre «sabr» eller være tålmodig, vil
ikke fjerne problemet. 

Jeg har nylig arbeidet med en kvinne
som i stillhet har lidd fysisk, følelses-
messig, økonomisk og psykologisk vold i
24 år! Det er
et helt liv!
Hun led i
stillhet fordi
hun håpet at
han en dag
ville forandre
seg – det gjorde han aldri. Hun hadde
sett sin mor bli utsatt for vold, så hun
sverget på at det ikke skulle skje igjen.
Men det var déjà vu om og om igjen, og
nå er døtrene hennes bitre og bebreider
henne for å ha holdt ut med mannen så
lenge. Døtrene hennes kan komme til å
ende opp i voldelige forhold selv. 

Dette er en ond sirkel som vil fortsette
helt til problemet blir anerkjent og tatt
opp. Og de muslimske miljøene må slutte
å legge ansvaret på ofrene! Både menn
og kvinner, men særlig menn, prøver å
rettferdiggjøre menns voldelige atferd og
kommer med uttalelser som «hun burde
prøve å være en god muslim» eller «hun
ba om det». Som muslimer burde vi
minne oss selv om at det er ikke vår opp-
gave å dømme. Dette kan skje til hvem
som helst av våre søstre, døtre og til og
med oss selv. Etter 11/9 skulle det ikke
være så vanskelig for oss å forestille oss
hvordan det føles, siden vi alle nå blir
dømt av andre for handlinger vi ikke
utførte og heller ikke forårsaket. Vi
bærer byrden av kollektiv skyld for noe
vi ikke har gjort.

Vi må bli kvitt stigmatiseringen som
blir den til del som åpner seg og forteller
om familievold. Vi må slutte å skylde på
ofrene og holde overgriperen ansvarlig
for sine handlinger. Vi må lære både

kvinner og menn å kjenne igjen over-
grep, og at når de selv havner i en situa-
sjon der de er ofre eller overgriper så må
de søke hjelp. Ja, de må søke hjelp før
politi, barnevern eller innvandringsmyn-
digheter blir involvert. Alle miljøer har
de samme problemene – de er bare for-
skjellige fra oss fordi de sluttet å late

som om proble-
met ikke fantes
og konfronterte
det. Vi kan ta
viktig lærdom
fra andre miljø-
er. Vi har til-

strekkelig medmenneskelighet i våre
hjerter til å kunne takle problemet og
søke bare ett mål – å skape et tryggere
samfunn og fredelige hjem. Sannheten
er at om det er vold i våre hjem, så vil
heller ikke våre nærmiljøer kunne bli
voldsfrie.

Alhamdulillah, heldigvis, har vi i det
muslimske miljøet begynt å møtes og
samlet svare på andre spørsmål og pro-
blemer, som for
eksempel følgene
av 11/9-angrep-
ene, tsunamika-
tastrofen og
mange andre
utfordringer. La
oss også ta ansvar og gjøre noe med
alvorlige problemer som familievold og
overgrep mot barn. Hvis vi griper inn tid-
lig, kan mange andre problemer unngås.
Som muslimer er vi forpliktet til å ta oss
av dem som har mistet sine foreldre, så
la oss ikke miste våre dyrebare barn til
systemet – er de først kommet innenfor
blir de som foreldreløse.

Profeten (fred være med ham) tok
sterk avstand fra menn som slo sine
koner og selv slo han aldri noen kvinne
eller barn. Under profetens siste seremo-
ni formante han at menn måtte «være
snille mot kvinner – du har rettigheter

over dine koner, og de har rettigheter
over deg.» Han sa også «Gi dine kvinner
god behandling, og være snill mot dem,
for de er dine partnere og dedikerte hjel-
pere.» En annen gang sa han: «En sterk
mann er ikke han som kan bruke makt
gjennom fysisk styrke, men han som kan
kontrollere sitt sinne.» (Bukhari)

Etter 15 år som sosialarbeider og
aktivist i New York, følte jeg meg kallet
til å engasjere meg for dette alvorlige
problemet og grunnla Turning Point for
Women and Families (Vendepunkt for
kvinner og familier) i desember 2004.
Det er et senter for sosiale tjenester i
Queens som er den bydelen med flest
muslimer i New York. Vi tilbyr krise-
håndtering, terapi i gruppe eller indivi-
duelt, rådgivning og juridisk hjelp, ung-
domstiltak og praksisplasser innen sosi-
alt arbeid. Vårt mål er å tilby kultur- og
religionssensitive tjenester til alle mus-
limske kvinner og familier uavhengig av
deres etniske bakgrunn. Ved å tilby pro-
fesjonelle sosiale tjenester og skape et

trygt støtteap-
parat for mus-
limske kvinner,
håper vi å
kunne lage en
modell som kan
videreføres

over hele USA. Vi tilbyr også under-
visning for både muslimske og ikke-
muslimske organisasjoner med fokus på
familievold. Et av våre mål er også å
undervise politi og sykehuspersonell,
samt andre representanter for retts-
systemet, for å gjøre dem sensitive for de
muslimske miljøenes behov.

Turning Point ble nylig tildelt den
prestisjefylte Union Square-prisen for
sin innsats i de muslimske miljøene.
Prisen går til grasrotaktivister og 
-organisasjoner.

AV ROBINA NIAZ

MIRA-MAGASINET    2/05     •     19

FAMILIEV    LD

«De var lite opptatt av at dette
var en kriminell handling som

aldri skulle ha skjedd.»

«Vi må slutte å skylde på ofrene 
og holde overgriperen ansvarlig

for sine handlinger.»

«Hun led i stillhet fordi hun 
håpet at han en dag ville forandre seg 

– men det gjorde han aldri…»

Robina Niaz er grunnlegger

og leder for Turning Point for

Women and Families. 

Foto: Robina Niaz
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Folkehelseprisen går til personer som
på en fremragende måte bidrar til å
synliggjøre, stimulere og styrke fore-

byggende helsearbeid i Norge. Den tar
sikte på å belønne innsats som går langt
utover det som normalt kan forventes.
Nasjonalforeningens leder John K.
Kjekshus overrakte prisen til Fakhra
Salimi under en høytidelighet 20. sep-
tember. Han trakk frem hennes
betydelige innsats for innvandrer- og
flyktningkvinners fysiske og psykiske
helse i Norge.

– Salimi bidrar til å gi minoritetskvin-
ner mulighet til å bli hørt og sett og til å

utvikle sosiale nettverk. Dette er en side
ved demokratiet i vårt samfunn, og også
en nødvendig forutsetning for å fremme
god helse og forebygge sykdom hos kvin-
nene og deres familier, sa Kjekshus.

Det var en glad og rørt Fakhra Salimi
som mottok prisen, tildelingen kom full-
stendig overraskende. I sin takketale sa
Salimi at hun satte stor pris på at Nasjo-
nalforeningen hadde en så vid definisjon
av helse og at de hadde sett og anerkjent
helheten i det arbeid MiRA-Senteret
utfører. Prisen består av et reisestipend
på 15.000 kroner, et diplom og en skulp-
tur av billedhugger Lise Amundsen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen ble
stiftet i 1910 og er en frivillig, humani-
tær organisasjon som arbeider for å fore-
bygge sykdom og ulykker og fremme
folkehelsen gjennom opplysnings-,
omsorgs- og trivselstiltak. Organisasjo-
nens merkesaker er hjerte- og karsyk-
dommer, tuberkulose, demens, eldres
helse og trivsel, arbeid for barn og fami-
lie og et bedre nærmiljø. 50.000 medlem-
mer gjør en innsats lokalt gjennom 750
helselag og demensforeninger i sam-
arbeid med landets fremste fagfolk. 

AV ELLEN STOKLAND

folkehelseprisen til

Nasjonalforeningen for folke-
helsen ga Folkehelseprisen 2005
til MiRA-Senterets leder,
Fakhra Salimi. Hun er den første
innvandrer som har fått prisen,
som tidligere er gitt til blant annet
Wenche Foss, Grete Roede og
Trond-Viggo Torgersen.

BORGERRETTIGHETS-
BEVEGELSENS MOR ER DØD
25. oktober døde Rosa Parks, 92 år
gammel. Den svarte amerikanske
kvinnen ble historisk da hun for 50 år
siden nektet å gi fra seg plassen sin til
en hvit mann på en buss i Montgomery,
Alabama. Det ga startskuddet for den
svarte borgerrettighetsbevegelsen som
krevde slutt på raseskillepolitikken i
USA og som i starten ble ledet av Martin Luther King.
Fotofaksimile: achievement.org

SAERA KHAN 
er etter Stortingsvalget høsten 2005 den
eneste politikeren med minoritetsbak-
grunn med fast plass på Stortinget. Hun
representerer Arbeiderpartiet i Oslo.
Foto: dna.no

KRISHNA CHUDASAMA
er utnevnt til statssekretær i barne- og familiedepartementet. Hun er den eneste
i det nye regjeringsapparatet med minoritetsbakgrunn. Hun har til nå arbeidet
som sosialombud i Fredrikstad kommune, og er sosionom av utdanning.
Fotofaksimile: vg.no

Fakhra Salimi

John K. Kjekshus, leder i Nasjonalforeningen for folkehelsen, ga Folkehelseprisen 2005 til 

MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi. Foto: Ellen Stokland
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Rosa Parks

Saera Khan Krishna 
Chudasama
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Hva vil Arbeiderpartiet gjøre for at
minoritetsungdom skal få like
muligheter på arbeidsmarkedet

som etnisk norsk ungdom, ville jentene
vite. Brit Hildeng grep mikrofonen og
svarte at hennes parti går inn for en
gjeninnføring av ungdomsgarantien. 

– Hva vil Venstre gjøre i kampen mot
tvangsekteskap og vold mot kvinner, lød
neste spørsmål fra MiRA. Ronny Fager-
eng gikk på talerstolen og presiserte at
hans parti ikke ønsker å ramme arran-
gerte ekteskap i kampen mot tvang. Han
berømmet også MiRA-Senterets viktige
arbeid. 

– Betyr det at vi får økte bevillinger,
repliserte jentene, men fikk ingen løfter
tilbake.

– Hva vil ditt parti gjøre for å bedre
situasjonen til mindreårige asylsøkere
som er alene i Norge? Spørsmålet gikk til
Fremskrittspartiet. Bydelspolitikeren
Øyvind Mikkelsen forsikret at FrP aldri
har vært for å kaste barn ut av landet, og
uttrykte særlig bekymring for lassevis
av somaliske barn på Oslos østkant. 

– Alle borgerlige partier har sagt nei
til å hjelpe disse barna fordi de er
ulovlige, men vi vil hjelpe, sa han, og fikk

kontant tilbakemelding fra MiRA-
jentene: – Barn på flukt er ikke ulovlige!

Grundig forberedt
Stemningen var god og oppmøtet stort da
MiRA-Senterets jentegruppe inviterte til
politisk debatt under torgdagene på
Grønlands torg siste helg i august. Midt
blant partibodene hadde de satt frem en
liten kasse for å markere «Speaker’s
Corner». Jentene hadde også laget
plakater med slagord som: «Ja til et sam-
funn fritt for rasisme», «La meg snakke»
og «Må jeg bytte navn for å få jobb?»
Samt det litt mer originale «Gjernings-
mannen er en utenlandsk kvinne» med
klar adresse Fremskrittspartiet. Arran-
gementet var et ledd i MiRA-Senterets
markering av stortingsvalget i høst.

Siden tidlig i sommer hadde jentene
gått igjennom partiprogrammene og
diskutert motivene bak og konsekvens-
ene av de forskjellige partienes politikk.
Sammen hadde de utarbeidet spørsmåle-
ne, som hele tiden satte fokus på minori-
tetsjentenes rettigheter – samt fraværet
av disse i mange av partienes priorite-
ringer.

Nå ville de ha svar direkte fra politi-

kerne. Med unntak av Kristelig folke-
parti, tok alle partiene utfordringen og
svarte på tiltale. 

– Svakt av KrF, men ellers veldig
sporty gjort, sa jentene etter debatten. 

– Men det ble likevel litt mye selv-
skryt, og mange politikere unngikk å
svare skikkelig på spørsmålene. De
snakket seg langt bort i skogen.

Ros fra politikerne
Flere av politikerne som deltok i debatten
berømmet etterpå arrangementet.
Venstres Ronny Fagereng likte at det var
mange forskjellige spørsmål og at man
ikke dvelte særlig lenge ved noen av dem. 

– Da er det lettere for publikum å
henge med, og det var nok derfor at så
mange ble stående å følge med på debat-
ten helt til slutt, sa han til MiRA-Magasi-
net. Også Heikki Holmås fra SV var strå-
lende fornøyd. – Dette er en av de beste
debattene jeg har vært med på, sa han.

Det var i alt 23 jenter som deltok på
arrangementet på Grønlands torg. Flere
grep ordet og stilte spørsmål til politiker-
ne, og fulgte opp med tilleggsspørsmål
om de ikke var fornøyde med svaret de
hadde fått. Selv enkelte jenter som ennå
ikke har stemmerett benyttet anledning-
en til å ta opp spørsmål som er viktige for
dem. De er fremtidens velgere.

Jenter med muskler
Flere av jentene som deltok på Grøn-
lands torg har gått på MiRA-Senterets
Ta ordet-kurs. De har lært stemmebruk,
argumentasjonsteknikker og hvordan de
kan avsløre hersketeknikker. Nå skulle
teoriene og øvelsene fra kurset prøves ut
i praksis på norske politikere. Den
prøven besto de med glans. 

– De har lært å tenke politisk og å ikke
godta ethvert svar. For mange av dem
handler dette om temaer de selv er
berørt av, sier Meltem Safak Lundsten
fra MiRA-Senteret. 

– Noen var litt sjenerte og ville ikke ta
ordet, men det var likevel ikke vanskelig
å overtale dem. Det er et veldig sterkt
fellesskap mellom jentene, de støtter
hverandre og da blir hver og en modigere
og sterkere. På Grønlands torg viste de
muskler.

Selv syntes jentene det var gøy å få
bryne seg på politikerne. – Men det
irriterer meg at FrP ikke vil innrømme
at de er rasister, utbrøt én. – Det er gan-
ske vanskelig å forstå hvem som mener
hva, påpekte en annen. Likevel har alle
gjort seg opp en mening, og på spørsmål
om politikerne på Speaker’s Corner
hadde fått dem til å bytte parti foran
stortingsvalget var svaret unisont: NEI! 

AV ELLEN STOKLAND

– Det er viktig at politikerne får høre hva vi har å si, de snakker jo
så mye om oss, sier Rukaia og Abha i MiRA-Senterets jentegruppe.
Under torgdagene på Grønland i Oslo i august forlangte MiRA-jentene
svar fra politikerne på spørsmål minoritetsjentene brenner for. 

Brit Hildeng (Ap) og Heikki Holmås (SV) prøver å overbevise om at det rød-grønne

regjeringsalternativet har den mest minoritetsvennlige politikken. Foto: Ellen Stokland

MiRA-JENTENE SPURTE:
Politikerne måtte svare
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Disse kraftfulle 

og lysende

illustrasjonene 

er designet av 

Nausheen Salimi,

som nylig gikk bort. 

Hun har også

tidligere laget

illustrasjoner til

MiRA-Magasinet,

og har også bidratt

med sine

illustrasjoner til

en rekke kvinne-

organisasjoner 

i USA.
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Er medlemskontingent den eneste garanti for en berikende fritid?
I mai i år kom forskningsstiftelsen Fafo med en rapport som bidro
til å styrke myten om minoritetsungdoms passivitet og manglende
deltagelse i organiserte fritidstilbud. Samtidig arbeidet
minoritetsungdom iherdig for å øke sin innflytelse på politikerne
foran stortingsvalget. 

Det har lenge vært hevdet at unge med minoritetsbakgrunn
ikke deltar i organiserte fritidstilbud på lik linje med etnisk
norsk ungdom. Etter at Fafo gikk ut med sin kartlegging, var

det nærmest som å kaste bensin på bålet, og debatten ble trappet
opp. Nå var det opplest og vedtatt. Den norske befolkningen sitter
igjen med et inntrykk av at ungdom med minoritetsbakgrunn – og
spesielt pakistanske jenter – ikke får lov til å delta i organiserte
fritidstilbud.

Det er forskeren Johan Horgen Friberg ved Fafo som har skrevet
rapporten «Ungdom, fritid og deltagelse i det flerkulturelle Oslo».
I rapporten heter det at: hensikten med denne undersøkelsen er
å kartlegge deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter blant ungdom
i Oslo, og finne årsaker til de forskjeller som finnes mellom ulike
etniske grupper. Utgangspunktet er en uttrykt bekymring for at inn-
vandrerungdom ikke deltar på lik linje med andre norske ungdom-
mer i de organiserte fritidstilbudene som finnes.1 Og resultatene var
som kjent nedslående. Men er dette en gruppe med små pikebarn
som ikke får realisert seg selv fordi de ikke er høyere representert
innen organiserte fritidstilbud? Består livene til disse jentene bare
av avmakt og manglende mulighet til å hevde seg selv? 

Det er ingen tvil om at det er fint å ha en aktiv fritid. Men man kan
stille seg spørsmålet; må det nødvendigvis være et organisert
tilbud? Er det å betale kontingent til en organisasjon en garanti for
en berikende fritid? Den gruppen mennesker som er dagens
premissleverandører tilhører en generasjon som tilbrakte sin
ungdomstid i organisasjoner. Det er typisk norsk å være organisert,
om det er i speideren, på lilleputtlaget eller i bygdeungdommen.
Men er det riktig å ta utgangspunkt i sin egen bakgrunn og ut fra
egne erfaringer bestemme hva som er en passende, verdig og
berikende fritid for dagens ungdom?
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Minoritetsjenter deltar!
Yasmin, en blomst i en vase.
Den begynte en dag å mase.

«Jeg er pen og jeg vil være ren,
gi meg vann hvis du kan».

Vannmugge, tom for vann.

«Du er ikke sann!
Jeg er tørr som en strand, 

hent vann selv hvis du kan!»

Yasmin, en blomst i en vase,
visnet og sluttet å mase.

Vannmugge, fylt med vann

«Vil du blomstre 
må du vannes av meg. 

Skal jeg komme til deg?»

Yasmin, en blomst i en vase,
svarte ikke tilbake.

Vannmuggen ved siden av Yasmin, 
en blomst i en vase,

stod halvfull av vann, 
og blomsten smilte så bredt den kan.

Av Yasmin Mirza, 9 år
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På forsommeren jobbet jeg med et prosjekt som hadde til hen-
sikt å øke valgdeltagelsen blant minoritetsungdom. Målgruppen
ble samlet i arbeidsgrupper hvor vi snakket om hvor viktig det er å
legge premissene for eget liv, å delta, og ikke minst hvor viktig det
er å stemme. Fafo har tydeligvis ikke truffet jentene som deltok i
disse arbeidsgruppene. For selv om få av disse jentene var med-
lemmer i organiserte fritidstilbud, hadde alle en svært aktiv fritid.
Det jeg så var unge voksne som var svært bevisste, svært delta-
gende og ikke minst engasjerte. Dette stemmer ikke overens med
hva Fafo konkluderte med. Eller teller ikke disse jentenes deltagel-
se i fritidsaktiviteter fordi de ikke står oppført i et medlemsregister? 

Et av resultatene fra arbeidsgruppene var ungdomsmanifestet
Med adresse Løvebakken. Her tok ungdommen tak i de fire tema-
ene utdanning, arbeid, diskriminering og fritid. Dette er tema de
selv mener er viktigst for at de selv, og fremtidens ungdommer
skal få en bedre oppvekst. De presenterte problemer knyttet til
temaene og de lanserte forslag til løsninger. Men ikke minst, de
stilte krav til at politikere tar disse temaene på alvor.

I arbeidsprosessen som ledet opp mot ungdomsmanifestet ble
blant annet behovet for fritidstilbud nøye diskutert. Det var da flere
av jentene nevnte Fafos rapport. De følte seg forbigått og satt i
bås. En av jentene sa: «De har ikke snakket med meg. Jeg gjør
kjempemye. Noen norske jenter gjør mye, noen gjør ingenting.
Sånn er det med oss også, alle kan ikke være like aktive.»

Alle er enige om at det er viktig med gode fritidstilbud for
ungdom. Men de stilte spørsmål ved hva slags form for tilbud dette
skulle være. Det var generell enighet om at de beste tilbudene var
de man kunne oppsøke på egne premisser. Var det krav om
medlemskap så økte det terskelen for deltagelse. 

Kanskje man burde begynne å se på alternative fritidstilbud
hvor man når ut til nettopp den gruppen Fafo identifiserte som «lite
deltagende». For jentene som deltok i valgprosjektet tilhørte
akkurat denne gruppen jenter som Fafo bekymrer seg for. Men de
er så absolutt premissleverandører for sine liv. De deltar aktivt, de
er engasjerte og er forbilder for oss alle. Kanskje på tide at også
forskerne oppsøker minoritetsjentene på deres hjemmebane, så
unngår vi falske mytedannelser og stakkarsliggjøring av høyst
oppegående og selvstendige jenter.

AV KAREN BØHLE AARHUS

Prosjektkoordinator for Antirasistisk Senters 
Stem & Bestem-kampanje 2005

KORT OM FAFO-RAPPORTEN:

«Ungdom, fritid og deltagelse i det fler-
kulturelle Oslo» av Johan Horgen Friberg
ble utgitt i mai 2005.

Undersøkelsen viste at minoritetsungdom
deltok langt mindre i organiserte fritids-
aktiviteter (også aktiviteter i tilknytning til
skolen) enn etnisk norsk ungdom, og at
spesielt jenter med pakistansk bakgrunn
var minst aktive.

Religiøse organisasjoner var den type fritidsaktivitet flest
pakistanske jenter var, eller hadde vært medlemmer i.

For å øke deltagelsen blant minoritetsungdommen mener 
Fafo det bør gjennomføres tiltak på flere områder:
• Økonomiske hensyn. For noen grupper er kravet om å betale

medlemskontingent med på å heve terskelen for medlemskap
og deltagelse.

• Organisasjonene må være inkluderende. Ungdom som deltar
kjenner gjerne noen som allerede deltar i aktiviteten. Dette
gjelder ikke i samme grad for minoritetsungdom. Det bør
organisasjonene ta til etterretning.

• Mer aktivt organisasjonsarbeid der ungdommene befinner seg,
altså i skolesammenheng.

• Dialog med foreldrene og tilrettelagt informasjon om de ulike
fritidstilbudene.

1) http://www.fafo.no/pub/rapp/775/index.htm (25.09.05)
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«Det er ingen tvil om at det er fint å ha en aktiv
fritid. Men man kan stille seg spørsmålet; 

må det nødvendigvis være et organisert tilbud? 
Er det å betale kontingent til en organisasjon en

garanti for en berikende fritid?»

Ungdom ved Agenda X stilte krav til politikerne før stortingsvalget.

Foto: Ellen Stokland
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D et var femte gang Mela-festivalen
ble arrangert i Oslo i august i år.
200.000 mennesker besøkte den

multikulturelle festivalen på Rådhus-
plassen og fikk smake deilig mat fra alle
verdens kanter, se superstjerner fra
Pakistan og oppleve nyskapende
kulturelle møter mellom flamenco og
qawwali, joik og afrikanske rytmer. 

Midt i folkehavet er MiRA-Senteret
på plass med egen festivalbod. Der kan
publikum få informasjon om senterets
aktiviteter, melde seg inn i nettverket
eller få hennamaling. Ikke noe annet

offentlig arrangement i Norge trekker
så mange kvinner fra minoritets-
miljøene. Over hele festivalplassen kan
man se minoritetskvinner ikledd sine
flotteste punjabi-dresser, muslimske
kvinner i hijab og store barnefamilier
fra Asia, Afrika og Latin-
Amerika. Derfor er Mela så
viktig for MiRA-Senteret. 

– Det er viktig for oss å treffe
minoritetskvinnene og vise bred-
den i det arbeidet vi gjør, derfor har vi
med oss veldig mye forskjellig informa-
sjonsmateriell, sier Unni Mathisen,

aktivitetskoordinator for MiRA-
Senteret. – Vi kan tilby krisehjelp og
veiledning ved akutte situasjoner.
Samtidig jobber vi mye forebyggende. 

På bordet i festivalboden ligger en
rekke løpesedler, MiRA-Magasinet,
informasjonsbrosjyrer og mer
omfattende materiell som bøker og
rapporter. Stadig vekk kommer noen
bort og blar eller stiller spørsmål.

Unnis inntrykk er at det er enda flere
etnisk norske på Mela i år, og det er
mange barnefamilier fra både
majoritets- og minoritetsbefolkningen
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Mela-festivalen:
møtested for minoritetskvinner
Alle vil males med henna på Mela. MiRA-Senterets hennamaling for barn er en sikker vinner på hver eneste
festival. Årets Mela ble ikke noe unntak og det var tilløp til kork rundt MiRA-boden. Mange var også de som
ville vite mer om MiRA, både etnisk norske og minoritetsfolk. Mela-festivalen er en viktig møteplass.

Frivillige bak disken i MiRA-Senterets informasjonsbod på Mela. 

Mange er interessert i å få vite mer om minoritetskvinnenes eget senter. Foto: Ellen Stokland
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Nuray fryder seg over mangfoldet

på Mela-festivalen og oppfordrer

minoritetskvinner til å ta del

i MiRA-Senterets aktiviteter.

Sara var med MiRA-Senteret

for første gang. Hun ville lære

henna-maling og treffe nye jenter. 

Silvia og Dipa har shoppet

Bollywood-filmer og pakistansk

mote på Mela-festivalen. 

Alle foto: Ellen Stokland
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som stikker innom festivalboden. Noen
har aldri hørt om MiRA-Senteret før,
mens andre vil ha siste nytt.

– Vi har mye informasjonsmateriell
som er rettet direkte til minoritets-
kvinner, men også til instanser som
arbeider med disse kvinnene, for eksem-
pel helsestasjoner. Vi tar opp temaer
som tvangsekteskap, omskjæring, helse
og psykisk helse, og ting som angår unge
jenter, sier Unni. 

All erfaring tilsier at informasjons-
mulighetene er store på Mela. I år ble
det derfor særlig satset på å informere
om MiRA-Senteret og å rekruttere
minoritetskvinner til nettverket. Mange
kjenner ikke til senteret fra før og blir
begeistret over å oppdage dette tilbudet
rettet mot dem. Flere melder seg inn
med det samme, og det har vært en jevn
strøm med henvendelser etter
festivalen.

Henna for barna
MiRA-Senteret har deltatt på Mela-
festivalen hvert eneste år, og hver gang
med gratis hennamaling for barn. Det er
alltid en kjempesuksess, og i år som i
fjor måtte åpningstiden utvides med
opptil et par timer.

– Det er alltid tjokkfullt i teltet vårt
når hennamalingen pågår, og det er
både etnisk norske, utenlandske og fler-
kulturelle barn som kommer. De er så
søte og tålmodige der de sitter med
utstrakt arm og venter opptil halvtimen
på at mønsteret skal bli tørt. Og det er
ikke bare jentene som står i kø, gutta
skal ha tøffe hennatatoveringer,
forteller Unni. 

Det er jenter fra MiRA-Senteret som
står for hennamalingen. De fleste har
gått på kurs hos MiRA tidligere på
sommeren og forberedt kunnskapene til
Mela, andre har lært teknikken av egne
mødre, tanter
eller andre slekt-
ninger, enten
her i Norge eller
når de har vært i
familiebryllup i
andre land. 

– Henna bru-
kes i flere land i
Nord-Afrika og i
Asia, og mønstrene varierer. Det er flott
at jentene kan bruke teknikker de har
lært fra sine foreldres hjemland. Mange
nordmenn er nysgjerrige på tradisjonen,
de lurer på hva mønstrene betyr og hvor
lenge det varer. 

Sara deltar på MiRA-Senterets
aktiviteter for første gang under Mela.
Hun kan kunsten å male hennamønstre
og fikk selv sin hånd dekorert av henna-
ekspert Asma Butt.

– Jeg kom hit for å se hva Mela og
MiRA gjør. Jeg vil gjerne lære noe nytt
og bli kjent med nye jenter, forteller
Sara til MiRA-Magasinet. Hun er ikke
så opptatt av alle stjernene som står på
scenen i andre enden av festival-
området, for henne er det aktivitetene
på plassen og maten i alle bodene som
pirrer nysgjerrigheten.

Utenfor festivalboden treffer vi
Nuray som deler ut brosjyrer til forbi-
passerende. Hun har lang fartstid i
MiRA og deltok på Mela i 2004 også.

– I fjor var jeg litt uinteressert i
festivalen, for da var alt pakistansk.
Men årets mulitkulturelle festival er
helt fantastisk. Jeg er veldig glad i
trommer, jazz og soul, årets program er
utrolig bra. Jeg vil oppleve alt som er
nytt, jubler hun og gleder seg til konsert
med Samsaya samme kveld. 

– Men jeg skjønner ikke helt hva Idol-
gutta har her å gjøre, legger hun til.
– Jeg liker ikke Idol-kulturen og synes
ikke det har noe med Mela å gjøre.

Økt forståelse
Litt lenger inn i festivalboden sitter
Dipa og Silvia, de jobber også frivillig
med å dele ut informasjon. En eldre
kvinne fra Ecuador lurer på hva MiRA
driver med, og jentene forklarer – på
engelsk. De har også fått tid til å se seg
litt rundt, særlig pakistanske søtsaker
og noen av salgsbodene har tiltrukket
deres oppmerksomhet. Silvia har kjøpt
noen Bollywood-filmer på DVD, mens
Dipa har sett på lekre smykker, sjal og
sko importert fra Pakistan. 

– Vi har sett mest bhangerapop og
dans, forteller Silvia. – Morsomt å se
hva andre ungdommer driver med på
fritiden, og vi ante ikke at det var så
mange gode dansegrupper i Oslo.
Dessuten er det bra at organisasjoner

får anledning til å
synliggjøre seg her.

Begge er positivt
overrasket over hvor
mange etnisk norske
som besøker Mela.

– Det er også fint at
så mange eldre kom-
mer hit, sier Dipa. 

– Her får de se hva
som er viktig for ungdom og at ungdom
er like. Konfliktene vi har med foreldre-
generasjonen handler ikke om «for-
norsking», men om en generasjonskløft.
Her på Mela møtes gamle og unge og
forståelsen mellom generasjoner og
nasjonaliteter øker. 

AV ELLEN STOKLAND

«Det er viktig for oss å 
treffe minoritetskvinnene og vise

bredden i det arbeidet vi gjør, derfor
har vi med oss veldig mye forskjellig

informasjonsmateriell»
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POLITIVOLD:
Festkveld ble mareritt
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K lokken nærmer seg to denne
augustkvelden for et drøyt år
siden. Anna og venninnen er i

godt humør, de har vært på bar og
hygget seg med noen drinker, nå skal
de videre på diskotek. Det er første
gang de to kvinnene i begynnelsen av
30-årene er ute sammen. De er nabo-
er og begge fra det tidligere Jugosla-
via. Et begynnende vennskap.

Ved domkirken får de grønt lys, og
Anna balanserer stilletthælene
mellom trikkeskinner og brostein.
Plutselig bråstopper en stor bil tett
inntil Anna og en svær mann griper
henne og løfter henne vekk. Han
rister henne og kjefter. 

– Så du ikke at jeg hadde på blå-
lys? Du må flytte deg, skriker han.
Først nå ser Anna at mannen er iført
politiuniform og bilen har blinkende
lys. Ingen sirene. 

På fortauet står det en annen
politibil av typen svartemarja. Politi-
mannen dytter
Anna bort til sine
kolleger og ber
dem ta seg av
henne. De ber
om legitimasjon,
men Anna har
ikke noen doku-
menter på seg.
Venninnen viser
frem sitt id-kort. Politiet noterer
navnet og ber henne gå vekk. Anna
holdes i et jerngrep med ryggen mot
politibilen.

– Slipp meg, det gjør vondt. Jeg
har ikke gjort noe galt, dette har dere
ikke lov til, roper Anna. Men politiet
slipper ikke. Isteden blir hun dunket
inn i siden på bilen og slår bakhode
og rygg gang på gang. 

– Hvem er du? Hva er navnet ditt?
spør hun. Men politimannen bare ler.
Anna sier hun vil anmelde ham. Han
svarer at de vil anmelde henne og
denger henne inn i politibilen enda
en gang. Han sier hun kan reise til-
bake dit hun kommer fra om hun
ikke liker hvordan ting er i Norge.

Flyktet fra vold
– Jeg har vurdert å gjøre nettopp det,
sier Anna. Et drøyt år etter sitter vi
hjemme hos henne et sted i Oslo. Av
hensyn til familien ønsker hun ikke å
stå frem, «Anna» er ikke hennes
virkelige navn. Hun kom til Norge
som flyktning fra krigen i det tidlig-
ere Jugoslavia i 1993. I Norge tok
hun utdanning og traff sin mann,
også han av utenlandsk opprinnelse.
De giftet seg og fikk en datter.

– Jeg flyktet fra vold i hjemlandet
mitt og trodde jeg skulle slippe over-
grep fra myndighetene i mitt nye

hjemland. Men nå
vet jeg ikke lenger.

Festkvelden ble
forvandlet til et
mareritt, og det er
ennå ikke over.
Anna har en stor
mappe full av

papirer på fanget.
Korrespondanse med

advokat, SEFO, Rådgivningskonto-
ret for kriminalitetsofre (RKK),
dokumentasjon på en rekke helse-
skader fra lege, fysioterapeut og psy-
kolog. Anna fikk skader i rygg, skul-
dre og nakke, hun har fått psykiske
plager og post-traumatisk stressynd-
rom. Hun glemmer lett, har liten
matlyst og er følelsesmessig ustabil. I
tiden etter politivolden gråt hun mye.

– Men nå er jeg aller mest sint, sier
hun til MiRA-Magasinet. – Sint fordi
ingen tar ansvar for det jeg ble utsatt
for.

Da politiet omsider lot henne gå,
valgte venninnen og hun å reise
hjem. De var i sjokk. Venninnen mer
enn Anna. Hun hadde aldri trodd noe
slikt kunne skje i rettferdige og
demokratiske Norge.

– Neste morgen våknet jeg med
smerter over hele kroppen. Jeg hadde
store blåmerker på armene og klarte
nesten ikke bevege meg. 

Hun blar i papirene og finner frem
bilder av blåmerkene. Amatørbilder.
Hun oppsøkte også en profesjonell
fotograf som kan bekrefte hvem som
er avbildet og når. De bildene har
hun sendt til SEFO.

– Jeg fortalte mannen min hva
som hadde skjedd. Han er lege og
mente vi burde dra på Legevakten.
Der ble jeg anbefalt å anmelde
forholdet.

Fratas rettigheter
Etter å ha ventet i flere timer på
politistasjonen, får Anna beskjed om
at det ikke er kapasitet til å ta imot
anmeldelsen hennes. – Kom tilbake
i morgen klokken 9, sier de. 

Men ingen er der til å ta imot
henne til avtalt tid neste morgen.

– De sier også at det ikke er logg-
ført noen episode på det tidspunkt jeg
oppgir. Det er tjenesteforsømmelse,
sier Anna. Venninnen ønsker også å
anmelde forholdet, men får beskjed
om at det er unødvendig. Det holder
med én anmeldelse sier politiet.

Av en venn som jobber for politiet i
Bærum, har Anna fått vite at siden
forholdet gjelder vold fra politiet, må

– Om du ikke liker hvordan vi gjør det her kan du reise
tilbake dit du kommer fra, snerrer politimannen og denger

den festkledde «Anna» inn i siden på politibilen.

�
«…tror det vil bli veldig

vanskelig å finne de
ansvarlige siden 

ingenting er registrert…»
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en tjenestemann med høyere rang ta
i mot anmeldelsen. Likevel blir hun
tatt imot av en politikvinne som
kommer rett fra politihøgskolen.
Etter krav fra Anna byttes politi-
kvinnen ut med en eldre etterforsker.

Annas mann er med, men idet hun
skal inn til avhør får hun beskjed om
at mannen ikke kan være med inn. 

– Jeg insisterer, jeg stoler ikke på
politiet og vil ha med meg en person
jeg har tillit til. Vel inne på kontoret
leser politietterforskeren opp mine
rettigheter, det første han sier er at
jeg har rett til å ha med meg en
fortrolig person.

Anna himler med øynene. I papire-
ne sine har hun dokumentert alt, selv
tjenestenumrene til alle personer
hun var i kontakt med hos politiet.

Avhøret tar to timer, men når
Anna får rapporten til gjennomles-
ning er det punkter hun mener er
vesentlige som mangler. Rasistiske
utsagn mot henne er ikke tatt med,
men at hun kalte politiet «drittsekk»
er nøye notert. Politietterforskeren
korrigerer motvillig. Han forteller
den vil bli sendt til SEFO for videre
oppfølging, men han tror det vil bli
veldig vanskelig å finne de ansvarlige
siden ingenting er registrert. 

– Men det var bare fire slike politi-
marjaer ute den kvelden, og jeg kjen-
ner igjen de tre politimennene uten
problemer, sier Anna. Politiet er ikke
interessert i Annas bistand.

– Til slutt signerer jeg anmeldelsen
og ber om en kopi. Det får jeg ikke. 

Dagen etter får hun likevel en
kopi, advokaten hennes har bedt om
det. Hun blar den frem fra doku-
mentmappen sin.

Økonomisk ruin
Nå er det gått over et år. Saken er
oversendt SEFO, men ingenting
skjer. Anna får ingen svar. Advoka-
ten har gjentatte ganger vært i kon-
takt med SEFO. De skal gi en innstil-
ling om etterforskning bør igangset-
tes og oversende det til statsadvoka-
ten som gjør påtalevedtak. Annas sak
er ikke blitt henlagt, men det skjer
heller ikke noe. Advokaten hennes
har bedt om innsyn i sakspapirene,
men SEFO nekter ham dette. Han
mener rettssikkerheten for personer
som er utsatt for overgrep fra politiet
dermed er svekket. 

SEFO har avhørt Annas venninne,
men innkalling av Anna har latt
vente på seg.

– Advokaten min ringte faktisk i
dag og sa at SEFO nå er interessert i
å snakke med meg. Det skyldes sik-
kert at jeg har søkt voldsoffererstat-
ning, sier Anna, som har brukt en
formue på psykolog, fysioterapeut og
advokat. Utgiftene tårner seg opp,
men Anna har ingen penger. Hun går
nå på sosialen og får
noe rehabilite-
ringsstøtte, hun
er blitt alene
med datteren på
10 år. Ekteska-
pet tålte ikke
siste års belast-
ninger. 

– Alle som ut-
settes for vold i Norge har rett til fri
rettshjelp, likevel har jeg fått blankt
avslag to ganger, sier Anna og finner
frem avslaget fra Justisdepartemen-
tet som skriver: 

«Etter en samlet vurdering (er det)
ikke rimelig å innvilge fritt rettsråd i
saken. Det er i avgjørelsen lagt vekt på
at politiet er et offentlig organ med
opplysnings- og veiledningsplikt, og at
det derfor ikke anses som nødvendig
med advokatbistand i forbindelse med
anmeldelse av et forhold til politiet.»

Departementet synes heller ikke
det er nødvendig å gjøre unntak for
anmeldelser mot politiet. Anna ler
oppgitt.

– Justisdepartementet henviser
også til at jeg kan få hjelp av Råd-
givningskontoret for kriminalitets-
ofre. Men RKK er en prøveordning
som ikke gir advokatbistand, sier
Anna. Hun finner frem brev skrevet
av RKK som understreker det offent-
liges ansvar for å sikre rettsvernet
også for personer som mener seg
utsatt for vold og unødig maktbruk
fra politiet. Kontoret erfarer at for-
nærmede generelt møter stor mot-
stand fra så vel politietaten som for-
valtningen i slike saker, derfor er fri
rettshjelp avgjørende. Konsekvensen
blir ellers at mennesker som utsettes
for vold fra offentlig tjenestemann får
et dårligere rettsvern enn de som
utsettes for vold fra privatpersoner. 

Det svekker tilliten til rettsstaten,
konkluderer rådgiveren fra RKK.

Gir seg ikke
– Jeg er så forbannet, jeg har ikke
gjort noe galt og jeg har dokumentert
alt fra dag en, sier Anna opprørt.
– Jeg har ringt tv, aviser og flere
programmer. Men ingen har villet

fortelle min historie, de mener den er
for vanskelig fordi det er min påstand
mot politiets.

Frustrasjonen er tydelig i ansiktet
hennes. Men samtidig er hun glad
fordi MiRA-Magasinet tar seg tid til å
lytte og fortelle hennes historie. Hun
akter ikke å gi seg, men det stjeler

nattesøvnen.
– Jeg kan ikke gi

meg. Om ti år er
det kanskje datter-
en min som møter
politiet når hun
skal gå over gaten
i Oslo sentrum. Og

hun ser mer uten-
landsk ut enn meg,

sier Anna, som også mener den
dårlige behandlingen hun har fått
skyldes at hun ikke er norsk. 

– Men jeg er ikke dum.
– Hva vil du nå? spør jeg.
Anna er ikke i tvil:
– Jeg vil at saken min skal frem i

lyset slik at folk får vite hva som
skjer. Jeg vil at de tre ansvarlige skal
straffes i tråd med loven. Jeg vil ha
en unnskyldning og få tilbake troen
på rettssamfunnet. Jeg vil ha alle
marerittene ut av hodet mitt og få en
avslutning slik at livet mitt kan gå
videre.

AV ELLEN STOKLAND
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Rådgivningskontoret 
for kriminalitetsofre
RKK er et tilbud til
personer som har
opplevd vold eller
annen kriminalitet,
eller som skal vitne i
rettssaker. Tjenesten
er et supplement til offent-
lige instanser og hjelpeapparat, og er
politisk og religiøst nøytralt. Tjenesten
er gratis og finnes i de største byene
i Norge. Les mer på Internett: 
www.kriminalitetsofre.no

MiRA-Senteret
MiRA-Senteret
tilbyr også hjelp til
kvinner som er
utsatt for vold og
overgrep. 
Ta kontakt på 22 11 69 20,
post@mirasenteret.no eller 
krisehjelp@mirasenteret.no

�
«Slipp meg, det gjør 
vondt. Jeg har ikke 
gjort noe galt, dette 

har dere ikke lov til…»

MiRA0205_s22-29  18.11.05  11:50  Side 29



30 •    MIRA-MAGASINET    2/05

KJENN DINE RETTIGHETER:

Skadet på jobb – kan jeg kreve erstatning?

Mange opplever dessverre å bli
skadet som følge av arbeidsulyk-
ker på arbeidsplassene (yrkesska-

de) eller å bli påført yrkessykdommer. Det
kan være en renholdsbetjent som faller i
en trapp og skader seg, en frisør som får
eksem eller lungeplager som følge av kje-
mikalier i hårproduktene, en sykepleier
som blir slått og skadet av en pasient, en
butikkansatt som skjærer seg, eksemp-
lene er mange. For noen går det bra,
andre blir sittende igjen med varige ska-
der. Mange har liten kjennskap til hvilke
rettigheter de har når de er påført en
yrkesskade/yrkessykdom. Hensikten med
denne artikkelen er å ta for seg noen av de
forhold som er sentrale ved yrkesskader/
yrkessykdommer med fokus på erstatn-
ing. Området er svært omfattende, og
artikkelen er således ikke ment å være
uttømmende. 

Skadet i arbeid, hva gjør jeg?
Fremsett krav i tide
De som blir skadet, både ved kortvarige
og varige skader, vil naturlig nok stille
spørsmål om de kan kreve kompensa-
sjon/erstatning for skadene. For å kunne
få erstatning må det konkret fremsettes
et erstatningskrav. Dersom du ikke gjør
noe/ikke fremmer krav vil du heller ikke
få erstatning. Det er således viktig at du
fremsetter et konkret krav. For den som
er skadet i arbeid (yrkesskadet) eller på-
ført en yrkessykdom, er det viktig å være
klar over at man kan ha rettigheter både i
forhold til det offentlige (trygderettigheter
mv) og i forhold til forsikringsselskap. Det
er derfor meget viktig at saken/krav mel-
des begge steder, altså både til trygdekon-
toret og til aktuelle forsikringsselskap. 

Saken/kravet må meldes snarest
mulig, både til trygdekontoret og til det
forsikringsselskap hvor arbeidsgiver har
tegnet yrkesskadeforsikring for deg. Der-
som arbeidsgiver av en eller annen grunn
ikke har yrkesskadeforsikring, må du
melde saken til Yrkesskadeforsikringsfor-
eningen. Dersom saken meldes for sent,
kan du risikere at kravet blir foreldet eller
oversittelse av meldefrist. Det vil si at du
kan risikere å miste dine rettigheter.

Også hvor du er i tvil, men mistenker
at du er påført en yrkesskade/yrkessyk-

dom, bør du melde saken til trygdekontor
og forsikringsselskap snarest mulig.
Trygdemyndighetene og forsikrings-
selskapet vil så vurdere om du har rett til
trygd/erstatning. 

Krav rettes til forsikringsselskap 
og/eller Statens Pensjonskasse
Den som er påført yrkesskade/-syk-
dom skal altså ikke fremme erstat-
ningskrav mot aktuell arbeidsgiver, men
mot det forsikringsselskap hvor arbeids-
giver har tegnet forsikring. Staten er selv-
assurandør, hvilket betyr at staten ikke
tegner forsikring i et forsikringsselskap,
men står selv ansvarlig for utbetaling av
erstatninger. Behandlingen av yrkesska-
desakene foretas av Statens Pensjonskas-
se, og krav skal rettes mot denne. I tillegg
må man huske på å fremsette krav om
yrkesskadeerstatning til trygdekontoret. 

Hvordan fremsetter jeg krav?
Skriftlig krav
Saken bør meldes skriftlig. Husk å be-
holde kopi av brevet. Videre er det alltid
lurt å ta vare på alle brev o.l. du mottar i
saken. I tillegg til personopplysninger, bør
brevet inneholde opplysninger om hva
slags skade/sykdom du er påført, hvem du
arbeidet for da uhellet/eksponering skjed-
de, hvor og når uhellet oppsto osv. Forsik-
ringsselskapene og trygdekontoret har
ofte egne skjemaer som skal utfylles.

Bevis og dokumentasjon
Videre er det meget viktig med bevis/
dokumentasjon. Som hovedregel er det du
som skadelidt som har bevisbyrden. Med
bevisbyrde menes at du må kunne sann-
synliggjøre et forhold med mer enn 50 pro-
sents sannsynlighet. For eksempel at du
har vært utsatt for et uhell eller at det er
en årsakssammenheng mellom uhellet og
dine senere plager. Det betyr at du må
bevise at du har vært utsatt for et uhell, at
dette var i arbeid på arbeidsstedet i
arbeidstiden, at uhellet har medført den
aktuelle skade, hvilke skader/tap du er
påført osv. Det er derfor veldig viktig å
sikre seg bevis i saken. For eksempel er
det viktig å få tak i navn på eventuelle
vitner, passe på å få loggført/journalført
uhell og skader, få erklæring fra lege/syke-

hus, ta vare på alle kvitteringer og
liknende slik at du kan dokumentere dine
utgifter/tap. 

Hva slags trygderettigheter har jeg?
De som er påført skader/sykdommer

har generelle rettigheter i forhold til
trygdesystemet. Du kan for eksem-
pel ha krav på sykepenger eller

yrkesrettet attføring. Er du påført
yrkesskade/ yrkessykdom, har du i

tillegg til de generelle trygderettighetene
også utvidede/ekstra rettigheter. 

Dekning av utgifter 
Yrkesskadde har rett til full dekning for
nødvendige utgifter til legehjelp, lege-
midler, spesielt medisinsk utstyr, for-
bruksmateriell, hensiktsmessige hjelpe-
midler med mer. Dette betyr at den som
har yrkessykdom eksempelvis ikke må
betale egenandel til lege.

Menerstatning 
Menerstatning er erstatning for ikke-
økonomisk tap, og er ment å gi erstatning
for «tapt livsutfoldelse». De som er påført
en yrkesskade/-sykdom av varig og
betydelig medisinsk art, har rett til men-
erstatning. For å få slik erstatning må
skaden/sykdommen være av en viss
varighet og den medisinske invaliditet
må være på minst 15 prosent. 

Med medisinsk invaliditet menes den
fysiske og/eller psykiske funksjonsnedset-
telse som følge av aktuelle sykdom/skade.
Selve fastsettelse av den medisinske inva-
liditeten gjøres som oftest av leger i hen-
hold til en invaliditetstabell. Varig medi-
sinsk invaliditet fastsettes først etter at
du har gjennomgått medisinsk behand-
ling og rehabilitering, og tilstanden har
stabilisert seg. 

Andre særregler
Folketrygdloven inneholder også flere
andre bestemmelser som styrker de yrkes-
skaddes rettigheter, blant annet særbe-
stemmelser med hensyn til beregning av
sykepenger, rehabiliteringspenger og att-
føringspenger. Tilsvarende gjelder det
gunstigere regler for beregning av grunn-
pensjon og tilleggspensjon, samt en sær-
regel for grunnstønad og hjelpestønad. 

Dette er nummer to i en serie MiRA-Magasinet har startet under navnet «Kjenn dine rettigheter».
Her vil vi gjøre plass for informasjon om ulike problemstillinger som kan være relevant for 

minoritetskvinner og andre. Her gjøres det rede for dine rettigheter i forhold til yrkesskader.
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Frist: Innen ett år
Yrkessykdommer og yrkesskader må
meldes til trygdeetaten snarest mulig, og
senest innen ett år. Dersom du ikke
melder saken innen fristen, vil du kunne
miste retten til yrkesskadedekning. Selv
om skademelding ikke er gitt innen
meldefristen, kan det gjøres unntak fra
fristen når det er klart at forholdet er en
yrkesskade og det foreligger særlige grun-
ner til at melding ikke er gitt i rett tid. 

Har jeg også krav på yrkesskadeerstatning
fra forsikringsselskap eller Statens
Pensjonskasse?
Omfatter arbeidstakere
De som er påført yrkesskade/yrkessyk-
dom kan også ha krav på yrkesskade-
erstatning fra forsikringsselskap og/eller
Statens Pensjonskasse.

Yrkesskadeforsikringsloven, og de ret-
tigheter som følger denne, er begrenset i
tid. Loven trådte i kraft den 01.01.90.
Skader og sykdommer som er konstatert
eller oppdaget før dette tidspunktet, gir
ikke rett til erstatning etter loven. Med
andre ord, yrkesskader og -sykdommer
som er oppdaget etter 01.01.90, kan gi
rett til erstatning. Selv om man ikke
omfattes av loven kan man i visse tilfelle
ha krav på erstatning på annet grunnlag,
for eksempel dersom arbeidsgiver hadde
tegnet frivillig dekning. 

Alle ansatte arbeidstakere er i
utgangspunktet omfattet av yrkesskade-
forsikringsloven og de rettighetene denne
gir. Yrkesskadeforsikringsordningen
omfatter arbeidstakere både i det offent-
lige og i det private. Med arbeidstakere
menes alle som utfører arbeid eller verv i
en arbeidsgivers tjeneste. Ordningen
omfatter også militærpersonell og andre
som gjør pålagt tjeneste for det offentlige,
samt innsatte, pasienter og liknende som
deltar i arbeid i anstalter og institusjoner. 

Gjelder ikke for selvstendig eller
ulønnet arbeid
Selvstendig næringsdrivende er derimot
ikke omfattet av loven. Yrkesskadedek-
ningen omfatter heller ikke ulønnet arbeid
eller verv som utføres for privatpersoner,
private organisasjoner, foreninger med
videre. Videre faller enkeltstående
arbeidsoppdrag som utføres for privat-
personer utenfor ordningen. Arbeid som
utføres for privatpersoner når gjennom-
snittlig arbeidstid utgjør mindre enn 10
timer pr uke omfattes heller ikke av loven.

Det er arbeidsgiverne som har ansva-
ret for å tegne yrkesskadedekning for sine
ansatte. Også «uforsikrede» arbeids-
takere har rettigheter. Dersom arbeids-
giver av en eller annen grunn ikke har
tegnet yrkesskadeforsikring, kan du
melde erstatningskrav til Yrkesskade-

forsikringsforeningen. Den er en del av
Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Hva skal til for å få erstatning?
Yrkesskadeforsikringsloven stiller flere
vilkår for at du skal kunne få yrkesskade-
erstatning. 

Skadet på jobb
Et sentralt krav er at skaden/sykdommen
må være påført arbeidstakeren «i arbeid
på arbeidsstedet i arbeidstiden». 

Yrkesskadeforsikringen dekker skade
og sykdom forårsaket av arbeidsulykke
(yrkesskade), skade og sykdom som i sam-
svar med folketrygdloven er likestilt med
yrkesskade, og annen skade og sykdom
dersom denne skyldes påvirkning fra ska-
delige stoffer eller arbeidsprosesser. 

Med arbeidsulykke menes en plutselig
eller uventet ytre hendelse som du utset-
tes for i ditt arbeid. En arbeidsulykke kan
også være en konkret tidsavgrenset ytre
hendelse som medfører en påkjenning
eller belastning som er uvanlig i forhold
til det som er normalt i arbeidet. Visse
yrkessykdommer og epidemiske sykdom-
mer blir også regnet som yrkesskade.
Belastningslidelser gir ikke grunnlag for
erstatning.

Hvor mye kan jeg få i erstatning?
Økonomiske tap erstattes
Dersom vilkårene i yrkesskadeforsik-
ringsloven er tilfredsstilte kan du kreve
erstatning for:
• påførte/lidte utgifter
• fremtidige utgifter
• påført/lidt inntektstap
• fremtidig inntektstap
• menerstatning, hvis den medisinske

invaliditet er på 15 prosent eller mer.

Det er som hovedregel det økonomiske
tap i form av utgifter og inntektstap som
erstattes. I tillegg kommer eventuell
menerstatning. Oppreisning for skade av
ikke-økonomisk art er ikke erstatnings-
berettiget. Erstatningsoppgjøret er langt
på vei standardisert. Den skadelidte har
en tapsbegrensnings- og innretningsplikt,
hvilket betyr at du må gjøre hva du kan
for å unngå eller redusere utgifter og tap. 

Erstatningen fra forsikringsselskapet
kommer som et supplement til det offent-
liges ytelser som for eksempel stønader og
liknende fra trygdekontoret. Ved bereg-
ningen av yrkesskadeerstatningen kom-
mer ytelser fra det offentlige til fradrag. 

Påførte og fremtidige utgifter
Som nevnt ovenfor gir trygdesystemet
utvidede rettigheter til de som er påført
yrkesskade eller -sykdom. Dersom du har
relevante utgifter som ikke, eller kun del-
vis, dekkes av det offentlige, vil du kunne

kreve dette erstattet fra forsikringssel-
skapet. Dette gjelder både for utgifter som
er påløpt frem til oppgjørstidspunktet og
for utgifter du eventuelt vil få i fremtiden. 

Det er viktig å huske å ta vare på alle
kvitteringer og andre dokumenter som
bekrefter de utgiftene du har hatt. 

Inntektstap nå og i fremtiden
Yrkesskadeerstatningen omfatter både
påført inntektstap og fremtidig inntekts-
tap, sistnevnte blir ofte kalt grunnerstat-
ning. Erstatning for påført inntektstap
vurderes konkret i den enkelte sak. Det
tas hensyn til hvilke ytelser du har mot-
tatt fra det offentlige, som for eksempel
sykepenger. Ved beregningen tas det
utgangspunkt i hvilken inntekt du sann-
synligvis ville ha hatt dersom skaden ikke
hadde inntruffet, og så blir det du faktisk
har mottatt av inntekt og ytelser ført som
fradrag. Erstatning for tap av fremtidig
inntekt beregnes etter standardiserte
regler. Standarderstatningen beregnes
normalt på grunnlag av pensjonsgivende
inntekt året før skaden, alder, folke-
trygdens grunnbeløp og graden av tapt
ervervsevne, såkalt uførhetsgrad. 

Menerstatning
I tilfelle varig og betydelig skade av medi-
sinsk art, ytes menerstatning som er
erstatning for «tapt livsutfoldelse». Med
«varig» skade menes at skaden må være
av en viss varighet, og med «betydelig»
skade menes at den medisinske invalidi-
tet normalt må være på 15 prosent eller
mer. Menerstatningen beregnes på
grunnlag av den medisinske invaliditet
(skadens omfang) og skadelidtes alder.
Den medisinske invaliditet bestemmes
normalt av leger på grunnlag av invalidi-
tetstabell fastlagt av Sosialdepartemen-
tet. Yrkesskadde vil også kunne ha krav
på menerstatning fra folketrygden. 

Forsørgertapserstatning
Etterlatte kan også ha rett til yrkesskade-
erstatning. Til ektefelle, samboer og barn
ytes det standardisert erstatning i henhold
til forskrift. Eventuelle andre etterlatte
kan også ha krav på erstatning. Det vurde-
res i henhold til skadeserstatningsloven.

Advokatbistand 
Er du påført yrkesskader eller -sykdom
vil du ofte få dekket advokatutgiftene av
forsikringsselskapene. Er du fagorgani-
sert får du hjelp av din fagforening.

Dersom du trenger hjelp i en yrkes-
skadesak, kan du ta kontakt med MiRA-
Senteret som kan formidle kontakt med
undertegnede for et uformelt møte og en
foreløpig vurdering av din sak. 

AV ADVOKAT THOMAS BENESTAD
Advokatfirmaet Salomon Johansen AS
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Jentekjendisklining, stam-
mesanking i Pakistan, ral-
lyfrieri og utenlandske

gjerningsmenn... 10. september
var valgkampen over og de rød-
grønne seiret. Meltem Safak
Lundsten gir et skrått minori-
tetskvinnelig tilbakeblikk på
valgflesk og daukjøtt som ble
servert under kampens hete.

Parasoller med partilogo er kjøpt inn, løpesed-
ler trykt opp, valgbodene satt opp, partiledere fri-
sert og garderoben totalt fornyet. SVs Kristin
Halvorsen har til og med tatt seg tid til en svipptur
til Pakistan for å spre det glade budskap om et
flerkulturelt samfunn. Kanskje fikk hun frem sitt
budskap og sørget for noen ekstra stemmer. Hun
kan til og med ha kapret gunsten til familieover-
hodet i Pakistan, som med en liten telefonsamta-
le til sine slektninger i Norge garanterer slektens
stemmer til SV. 

APs Jens på sin side, håpet kanskje på å kapre
noen turbostemmer fra FrP og fridde til alle rally-
kjørerne under valgkampen. Høyres Erna sto på
sitt og nektet å diskutere andre alternativer til
statsministerstolen enn Bondevik. Mens Bonde-
viks partifelle Svartstad Haugland var opptatt av å
kysse ymse jentekjendiser. 

Velkommen til sirkuset «stortingsvalget 2005»
en rundreise mellom valgløfter, politisk retorikk,
haltende argumenter og personangrep. 

Politikerne frir til minoritetene. Fire uker før val-
get sto norske politikere nærmest i kø for å vise
seg frem på den pakistanske nasjonaldagsfei-
ringen. Innvandrervelgerne på sin side, de bryr
seg egentlig ikke om valget, i hvert fall hvis vi skal
tro landets aviser. 

Allerede i juni startet kampen om å definere
minoritetenes behov. Forslag om hvilke valgsaker
innvandrere burde samle seg under kom på rekke
og rad. Morsmålsundervisning, besteårsregelen
(pensjonsreformen), arbeid og utdanning ble de
heldige vinnerne. Diskusjonen om å samle seg
eller ikke samle seg under felles politisk plattform
ble starten på diskusjonene om minoriteter og
stortingsvalget. Igjen ble minoriteter satt inn i en
fastsatt ramme og behov definert ut i fra gruppe og
ikke individ. Hvem har sagt at mine behov er de
samme som kebabselgeren på hjørnet eller medi-
sinerstudenten i Tromsø? 

Alle mener noe om minoriteter, men ingen vil
gjøre noe. Bortsett fra FrP da! Valgkampen var
godt i gang, og temaet innvandrere var nærmest
fraværende i debatten. Selv Carl I. Hagen og hans
disipler, som er kjent for å høste stemmer hver
gang de åpner munnen og hyler opp om all elen-
dighet som finnes i det flerkulturelle Norge, selv
FrP forble tause... Inntil den smakløse valgbrosjy-
ren «gjerningsmannen er av utenlandsk opprin-
nelse» ble distribuert. Og mediene markedsførte

det «glade» budskap helt gratis. I Dagsavisen 17.
august fortalte Fatima Hanbali at hun følte seg
krenket av Hagen. Mohammad Asif sier i samme
artikkel at FrP tegner et falsk bilde av virkeligheten. 

Til informasjon, Hagen fikk dessverre over 22 %
av stemmene ved stortingsvalget og Fremskritts-
partiet er dermed det nest største partiet i landet.
Hvem bryr seg om at Fatima følte seg krenket og at
Mohammad mente at et falskt bilde ble tegnet.
Ikke 22 % av Norges befolkning i hvert fall. 

Snuoperasjonen. Noen kan gifte seg med hvem
de vil og få sine kjære til Norge, men ikke alle.
Sirkustendensene nådde nye høyder da FrP forsto
hva innholdet i partiprogrammet ville føre til for
seriebigamister i Norge. Fremskrittspartiet mener
«at Norge hvert år maksimalt skal motta til sam-
men 1.000 mennesker fra land utenfor den vestli-
ge kulturkrets. Dette omfatter flyktninger, asylsø-
kere og de som gis opphold av humanitære årsa-
ker eller på grunnlag av familiegjenforening».1

Carl I. Hagen kunne under en partilederdebatt
informere om at partiet hadde bestemt at det
magiske tallet 1.000 ikke skulle ramme norske
menn som ønsker å gifte seg med kvinner utenfor
den vestlige kulturkrets. Det var mange av partiets
egne gode menn som ellers ville blitt rammet av
partiets politikk. Og det var jo ikke meningen.

Men selv FrP skjønner at man ikke kan snakke
med to tunger uten å bli straffet, dermed fant inn-
vandringspolitisk talsmann Per Sandberg en kre-
ativ hasteløsning på problemet: «Første kone tel-
ler ikke, men kone nummer to og tre osv går inn i
kvoten på 1.000.»2 Her lukter det dobbeltmoral av
verste sort, prinsippet om likhet for loven slår
sprekker og Frps fordomsfulle krefter truer Norge.
Nok en gang.

Høyre setter dype spor etter seg og den skumle
Kåre Dasslokk. Året er 1980, undertegnede er 6 år
og stortingsvalget er noen måneder unna. Som de
fleste norske barn er jeg veldig glad i å stå på
skøyter og benytter meg stadig av skøytebanen i
nærheten. Denne dagen er det mange skumle
ungdommer her, som etter hvert gir uttrykk for at
de vil ha skøytebanen for seg selv. Liten, men tøff,
svarer jeg «verden er for alle», for det hadde jeg
lært på 6-årsklubben. En av guttene tar luen min
og de begynner å kaste den seg imellom. 

På et tidspunkt må ungdommene merket seg
mitt svarte hår og mobbingen tar en ny vending.
Ytringene blir rasistiske og for første gang skjønner
jeg at jeg ikke er som alle andre barn i nabolaget.
En av guttene kommer bort til meg, holder meg
hardt i armen og sier «bare vent til Kåre Dasslokk
blir statsminister, da skal dere alle ut av Norge.
Norge for nordmenn, Norge for nordmenn!» De
fortsetter å rope, mens de ler og understreker Kåre
Dasslokks visjon om å kaste ut alle innvandrerne.

Gråtkvalt løper jeg hjem til mamma og pappa
og forteller om han skumle Dasslokk som skal
sende oss hjem. «Dasslokk?» sier pappa og ser

undrende på meg. De aner ikke hvem denne rasis-
ten er, men kan love meg at ingen Dasslokk er
statsministerkandidat for et stort parti som vil få
makt til å kaste ut alle utlendinger. Det ble senere
aldri snakket om Kåre Dasslokk. Høsten kom, stor-
tingsvalget fant sted og Kåre Willock dannet
regjering. Jeg på min side var lenge redd for Kåre
Dasslokk og hans onde krefter og hensikt. 

Året er 2005 og jeg har for lengst innsett at
Dasslokk er Willock og at han ikke er så skummel.
Derimot har en del av Høyres innvandrings- og
flyktningpolitikk skremt meg. Spesielt vil jeg trek-
ke frem kommunalminister Erna Solbergs ønske
om hasteendringer i utlendingsloven rett før val-
get, nemlig tiltak mot voldelige menn som serieim-
porterer ektefeller. Tiltaket er i følge partiet bereg-
net på å beskytte kvinner mot mishandling fra nor-
ske menn og mot utenlandske menn de ikke vil
være gift med.3 Forslaget går ut på at kvinner som
forsøkes hentet til Norge grunnet ekteskap, skal få
tilsendt informasjon om sin tilkommende ektefel-
les vandel. Videre skal vandelsattesten også
beskytte mot tvangsekteskap og gjelde folk under
en viss aldersgrense og fra land der man prakti-
serer tvangsekteskap. 

Hvor blir det av hensynet til menneskerettighe-
ter og likestilling? Hvorfor er det ingen som stiller
spørsmål ved at loven direkte legger ansvaret for
mennenes voldelighet på kvinnene selv? Hvis hen-
sikten er å beskytte minoritetskvinner mot vold og
overgrep, hvorfor vurderes ikke opphold på selv-
stendig grunnlag for kvinnene fra dag én? Eller er
hasteendringene et ledd i myndighetenes ønske
om å begrense familieinnvandringen til Norge? 

Uansett hensikt og omfang vil Jern-Ernas
restriktive innvandringspolitikk sette dype spor
etter seg og bli husket i lange tider fremover. 
I skrivende stund sitter valgvinnerne på Soria
Moria og forhandler om makt og posisjoner. Jeg
håper den kommende kommunalministerens
politikk vil beskytte minoritetskvinner mot vold og
overgrep og ikke virke mot sin hensikt i kampen for
reell likestilling. 

Venstre savner en innvandringspolitikk, Arbei-
derpartiet vil ha underlivssjekk av småjenter og
KrF oppfordrer pakistanske foreldre til å la barna
være norske. Olaf Thommesen etterlyste i Aften-
posten 4. august flere arbeidsinnvandrere og flykt-
ninger. Men han vil ikke kritisere Erna Solbergs
politikk. «Vi har kun en politikk som skal beskytte
oss mot at folk kommer inn i landet», sier han i
samme artikkel. Riktig. Og hva har Venstre tenkt å
gjøre med dette, Olaf Thommesen? Ønsker dere
en mer rettferdig flyktning- og asylpolitikk og jobbe
aktivt for dette nå som dere er et parti i opposisjon?
Det blir spennende å se om slagordet «frihet og
felleskap» også gjelder minoritetene i Norge.

Shabana kysser Valgerd, Shabana viser
rumpa, Shabanas søsters restaurant blir skutt på.
Journalistene vil ha en kommentar av Valgerd.
«Det er et stort problem at mange pakistanske for-
eldre prøver å isolere barna sine» sier hun til Dag-
bladet.no 25. august. Kulturministeren sier videre

En reise gjennom valgflesket
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Av Meltem
Safak Lundsten
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Jihad mot kjønnslemlestelse
Hvordan har det seg at noen få muslimer i dag har beveget seg bort fra
den sanne islamske læren som gir kvinner og menn like rettigheter og
som gjør dem likeverdige overfor Gud? 

Enkelte muslimske småsamfunn har ikke gitt slipp på før-islamske skikker
som kjønnslemlestelse av jenter. For å forsvare sine handlinger har de
«reformert» skikken inn i sin religiøse oppfatning av islam. Av den grunn
blir dette et påtvunget anliggende for alle verdens muslimer, fordi vi ser
en tendens til – særlig i vestlige samfunn – at én muslims handling blir

stemplet og generalisert som alle muslimers handling. En tankevekker her er det motstrid-
ende signal som de samme vestlige samfunn sender: et livsprinsipp om at den enkelte må
ta ansvar for egen handling.

Det er vel nærliggende å anta at muslimene selv er de som kan islams historie best. Det
er derfor sørgelig at enkelte muslimer i dag fortrenger sin islamske historie. I før-islamsk tid
ble jentebarn grusomt begravd levende i Arabia. På den tiden åpenbarte religionen islam
seg som en frigjører for kvinnene og ga muslimske kvinner bedre rettssikkerhet i forhold til
blant annet selvstendig økonomi, eiendomsrett, arverett, likeverd i forhold til mannen og
rett til valg av ektefelle. For datidens muslimske kvinner må det ha vært som en revolusjon
når deres status som en byrde og skam ble opphevet ved at skikken med å begrave jente-
barn levende ble fordømt og forbudt i Koranen. Ved innføring av islam i Arabia, ble kvinnens
rett til liv likeverdig med mannens rett til liv. Muslimske kvinner kaller denne tiden for opp-
blomstringstiden for kvinners rettigheter. 

Men i dag, flere hundre år senere, blir muslimske kvinner betraktet som undertrykte og
uten rettigheter i islam. Årsaken til det er at i enkelte muslimske samfunn har eldgamle
skikker og tradisjoner fra før-islamsk tid overlevd og forankret seg i enkeltes religiøse over-
bevisning. Blant disse skikkene er kjønnslemlestelse av jenter, såkalte æresdrap og tvangs-
ekteskap. Det er ingen tvil om at disse uskikkene skader muslimske kvinner og jenter i dag
og hindrer den frie status de har krav på ifølge islam. Her mener jeg man kan tillate seg å
bruke betegnelsen «jihad». Jeg vil gå så langt som til å si at for den muslimske verden bør
kampen mot kjønnslemlestelse av jenter være en jihad. Ikke minst fordi jihad betyr «å streve,
å gi alt» og fordi en muslim som tror på jihad burde anstrenge seg for å renvaske islam for en
skikk som fratar en muslimsk kvinne hennes gudgitte rett til å leve etter likeverdprinsippet. 

Det er på tide at muslimer setter seg inn i hva jihad egentlig betyr og se at det innebærer
mer enn tap av liv i en hellig krig. Jihad kan også føres for å nedkjempe før-islamske – og i
nåtidens øyne umenneskelige – skikker som kjønnslemlestelse av jenter, «æresdrap» og
tradisjonsbundne skikker som tvangsekteskap, som forekommer i enkelte muslimske
samfunn. Disse skikkene er med på å sverte religionens navn, fordi dette er overgrep som i
dag oftest forbindes med muslimske samfunn selv om de faktisk stammer fra før-islamsk tid
og også forekommer i ikke-muslimske samfunn verden over. 

Muslimske kvinner og jenter i afrikanske land og andre muslimske land, i Vesten og i
Europa, er berettiget den æren at de fører en form for jihad ved å motsette seg å bli kjønns-
lemlestet eller tvangsgiftet. Og som gir alt og bestreber seg etter å opplyse, veilede,
formidle informasjon og motvirke at bærere av uislamske skikker får forsette å frata
muslimske kvinner og jenter retten til eget liv.

I Norge bør alle norske borgere, muslimer så vel som alle andre trossamfunn, føle en
plikt til å holde i hevd menneskerettighetene etter likeverdprinsippet. Den beste måten å få
slutt på en uskikk på, er å begynne å feie for egen dør. Dersom man vet at urett begås og
lukker øynene – fordi man er redd for tap av ære og føler seg bundet av kulturelle
tradisjoner, eller er redd for overtramp – da er man like medskyldig i overgrepet. Det er en
samfunnsborgers plikt å gripe inn eller melde fra dersom urett eller overgrep skjer. 

Dersom du får vite at en jente i din omgangskrets er offer for kjønnslemlestelse eller
tvangsekteskap, er det viktig med rask handling og raskest mulig komme i dialog med de
nærmeste pårørende eller en organisasjon som jobber med problematikken. Innblanding
skader ikke. 

Det beste våpen mot uønskede skikker er ikke bare forbud eller nye lover og regler. Det
er også viktig med oppsøkende opplysningsvirksomhet rettet mot miljøer og samfunn, i inn-
og utland, der kjønnslemlestelse og tvangsekteskap forekommer. Å formidle hva religionen
faktisk sier om kvinners rettigheter og likeverd, er like viktig som å understreke at både
kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er forbudt ved lov i Norge. Her bør ingen få mulighet
til å skjule seg bak leveregelen: Det man ikke vet har man ikke vondt av.

Attia Mirza er rådgiver ved MiRA-Senteret

at hun er svært bekymret for gettotendensene i
det norske samfunnet. «Foreldrene må gi barna
sine større spillerom, la barna bli nordmenn»
fortsetter hun. 

Nå er jeg virkelig forvirret. Hva var det Sha-
bana mente med rumpestuntet? Hvorfor viste
hun frem rumpa i Haugesund og ikke på Smu-
get, under boklanseringen til Krekar? Hvorfor
kysset hun ikke advokat Meling og tok et kultur-
ministerløft på Valgerd? Og hva er det Valgerd
mener med at barna må være norske? 

Er Shabanas rumpestunt symbolet på det
norske, mens skyting på restauranten det pakis-
tanske? Er det disse guttene Valgerd mener må
bli norske? Eller er det noen andre? Og hvem
skal jobbe med integrering nå? For kulturminist-
eren mener at løsningen på integreringsspørs-
mål ikke ligger i å bevilge mer penger, men
heller i holdningsendringer. Uten penger, intet
holdningsskapende arbeid. Uten holdnings-
skapende arbeid, ingen endring. 

Arbeiderpartiets Saera Khan vil ha egen
eldreomsorg for muslimer.4 Hun mener videre at
Valgerd tar feil når hun sier at pakistanske fami-
lier er isolerte. «Det gjelder alle innvandrermiljø-
er» påpeker hun og fortsetter: «Det er både naivt
og fordomsfullt at hun (Valgerd red.anm.) bare
snakker om pakistanere.»5 Hva var det egentlig
Khan og Haugland mente med disse utsagnene?
Var de ment som oppklaring av hvilke grupper i
samfunnet som lever isolert? Eller var det kan-
skje Hauglands måte å gi signaler om at frivillige
organisasjoner kan vente seg kutt i bevilgninge-
ne? Eller prøvde Khan å samle stemmer fra eldre
innvandrere ved å kreve halalmat og aviser på
morsmålet til deres eldre dager. 

Valgets utfall. Valgduellene er avsluttet, bode-
ne pakket sammen og det rødgrønne alterna-
tivet med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og
Sosialistisk Venstreparti har vunnet stortings-
valget 2005. Afshan Rafik (H) har mistet sin stor-
tingsplass og Saera Khan (AP) har kommet inn
som eneste representant med ikke-vestlig bak-
grunn. Vi venter med spenning på hva den nye
regjeringen ønsker å gjøre for minoritetene i
Norge. Spesielt er jeg spent på om partiene vil
jobbe for at Norge blir et velfungerende fler-
kulturelt samfunn hvor minoritetenes stemmer,
engasjement og ressurser blir ivaretatt og satt
pris på. Det er nå regjeringspartiene har sjan-
sen til å føre en solidarisk innvandrings-, asyl-
og flyktningpolitikk hvor menneskerettighets-
og likestillingsprinsippet blir ivaretatt. 

En siste oppfordring til valgvinnerne: La ikke
rasismen slå rot i det norske samfunnet. Verken
majoriteten eller minoritetene vil tjene på det.
Tvert imot, det vil ødelegge samfunnet og gi rom
for at de mørkeblå kreftene tar over styringen
ved neste stortingsvalg.

1) Kilde: FrPs prinsipp og handlingsprogram 2005–2009. 
2) Klassekampen, 9. september 2005. 
3) Aftenpostens nettavis, 25. august 2005. 
4) VG nett, 19. august 2005. 
5) Dagbladet.no, 25. august 2005.
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Hvordan så Bagdad ut før krigen? Var det
like fint der som det er i Dubai? Hvordan
levde folket før krigen og hvordan lever

de i dag? Dette var noen av spørsmålene
som undret meg i forkant av sommerfe-
rien. For i sommer var jeg og besøkte
mitt fødeland for første gang. Jeg ante
ikke hva som ventet meg der. Det eneste jeg
hadde å forholde meg til var TV-bildene av okku-
pasjonen. Jeg må si jeg var bekymret for det Irak
og det Bagdad jeg så lå i ruiner, og all mennes-
kelig lidelse som rullet over TV-skjermen.

Hvordan kan man leve og fungere i et slikt
samfunn, tenkte jeg, men så at krigen ikke har tatt
håpet fra menneskene. For folket forsøker å leve
som før. De feirer bursdager og bryllup og går på
jobb og skole, akkurat som her i Norge. Ungdom-
men går til byen, shopper og lever livet som van-
lig. Men én ting er forandret: få jenter tør å være
ute alene, de er utrygge og lovløsheten skrem-
mer befolkningen. Man går ikke ut på kafeer
lenger, eller kino for den saks skyld. Disse stede-
ne ble bombet under krigen. Skal du finne på noe
er det shopping som er alternativet, men ung-
dommen har det gøy uansett. De setter pris på at
de kan tilbringe tid sammen til tross for krigen,
okkupasjonen, fattigdommen og lovløsheten. 

Okkupasjonen og Saddams fall
Jeg lurte ofte på hvordan irakere i Irak reagerte
på Saddams fall. Hvordan det var å bli et okkupert
land, styrt av fremmede makter. Mange i Vesten
jublet over å ha vunnet over diktatoren Saddam,
men i Irak så jeg også en annen virkelighet.

Mange i Bagdad elsker Saddam, vanskelig
for oss å forstå kanskje. Ei jente jeg ble godt
kjent med, fortalte meg at hun gråt seg i søvn
den dagen «USA tok Saddam ». Det var den
verste dagen i hele mitt liv, sa hun. Før hadde vi i
hvert fall trygghet, nå har også den blitt tatt fra
oss. Jeg vet ikke lenger om brødrene mine vil
komme hjem når de er ute. Man vet aldri når det
vil eksplodere neste gang, fortalte hun. 

Jeg innså at mange i Bagdad ser på Saddam
med helt andre øyne enn vi i Vesten. Han ble sett
på som en stor leder, en farsfigur som ga dem
trygghet! Ikke som den slemme skurken vi i
Vesten så i ham. Men jeg forstår dem på sett og
vis. La oss snu på det og sette oss inn i deres
situasjon: USA bestemmer seg for å innvadere
Norge, samtidig avsatte kongen og øvrig ledel-
se uten å sette inn en ny. Tenk dere hatet og lov-
løsheten som ville ha vokst i samfunnet. Hadde
ikke vi i Norge da hatet USA like mye som irak-
ere gjør det i dag? 

Eksplosjon, drap og våpen – en del av
hverdagen
Det er en helt vanlig dag med familien i Bagdad.
Vi ordner til bursdagsfest for et av barna. Plutse-
lig hører vi en stor eksplosjon. En mann, opprin-
nelig fra Syria, har sprengt seg i lufta, får vi vite.
Det eneste jeg greier å tenke på er hvor mange liv

som er gått tapt, hvor mange barn som ble skadet
og som har mistet sine foreldre. Hjertet mitt holdt
på å stoppe og jeg var i sjokk. Det uvirkelige var at

jeg var den eneste som virket redd. For alle
rundt meg sto fortsatt og sminket seg, satte
opp ballonger og lagde kake. Endelig kom det

en reaksjon fra tante som ringte rundt til ven-
ner og familie for å spørre om alt var i orden. 

Jeg fikk senere vite at våpen er en helt vanlig
ting å eie, og disse blir flittig brukt. To av jentene
jeg bodde hos kunne fortelle meg om en natt de
nesten ble skutt. Mange av husene i Irak har flate
tak. Her kan man sove på varme netter, men
denne kvelden ble taket brukt til å kjempe mot
terrorister. Plutselig sto det bevæpnede soldater
på taket og brukte denne private eiendommen
for å skyte på terrorister. Om noen uskyldige liv
kunne gå tapt var det ingen som tenkte på. 

Hvor ble det av oljen? Folket har knapt bensin
til bilen og strømmen som forvant... IGJEN
Det første jeg møtte på veien til Samawa, lands-
byen min familie kommer fra, var bilkøer. Køene
endte opp på bensinstasjonen og min onkel
kunne fortelle meg at det knapt var bensin å opp-
drive. Dyrere var den blitt også. Hmmm, har Bush
noe å gjøre med hvor oljen er blitt av? Lyst å svare
herr Bush? Jeg så jo oljeproduksjon på veien fra
Basra til Samawa. Hvor blir det av all oljen?

Ikke nok med at folk trenger drivstoff til sine
biler, men det er faktisk veldig varmt i Irak, og med
dårlige strømforbindelser er behovet for bensin
akutt. Grunnen til dette er backupen som trengs
for å kunne kjøle seg ned i den ekstreme varmen.
Jeg må si jeg følte meg litt blåøyd da jeg trodde at
tilgangen til strøm skulle være en selvfølge. Det er
jo det jeg er vant til fra Norge. Men, så feil kunne
jeg ta, for tilgang til strøm er ingen selvfølge i Irak.
Tvert imot, innbyggerne vet aldri om de får strøm
eller ikke. Mens Saddam hersket i landet, fikk
folket i det minste beskjed når strømmen skulle
kuttes, men nå er det ingen som vet. Enkelte
dager kunne det virke som om de nye «hersk-
erne» moret seg over å ha kontroll over strømfor-
bindelsen og kutte ut strømmen når de selv hadde
lyst. Jeg har i det minste lært nye overlevelses-
strategier i ekstrem varme og neste gang det er
dødsvarmt i Norge, vet jeg hvordan jeg kan bruke
håndvifte uten å dra på meg en senebetennelse.

Har JEG så mange familiemedlemmer? 
OG hvem er hvem?
Nordmenn har alltid påpekt innvandrernes store
familier og slekt. Dere har så mange fettere,
kusiner, onkler og tanter. Stor familie, nei ikke
denne jenta, men innså raskt at dette var feil. Da
jeg kom frem til Samawa og allerede første
dagen hadde hilst på søstera til mamma, mam-
maen til mamma, broren hennes, enda en bror,
sønnene hans, onkelen til mamma, en kusine her
og en kusine der ble forvirringen så stor at hodet
mitt bare nektet å huske flere navn. Hvis noen
spør meg i dag hva alle disse menneskene heter,

får de bare svaret: Jeg er fra Norge, er vant til å
pugge maks fire navn på onkler og tanter. Som
sagt, jeg har nettopp kommet hjem fra Irak, og
har blitt vant til å ha stor familie. Navnene skal
jeg nok greie å pugge etter hvert, det viktigste er
at jeg har blitt kjent med min familie og slekt. 

Jeg, norsk eller iraker? 
I flere år har et spørsmål stadig dukket opp i
hodet mitt, er jeg norsk eller iraker? Jeg har irak-
iske foreldre, men jeg har vokst opp Norge.
Tankegangen min er for det meste norsk og jeg
spiser norsk mat, snakker og skriver bedre på
norsk og blir sett på som norsk blant venner. Det
er kun hjemme jeg snakker arabisk, men skrive
på mitt morsmål kan jeg ikke. Før jeg dro på ferie
til Irak, kalte jeg meg selv for norsk, i hvert fall inn-
vendig. Jeg har tidligere aldri følt meg som iraker
og da jeg kom til Irak var jeg 100 prosent norsk. 

Jentene i landsbyen min snakket annerledes
arabisk enn det jeg var vant til. De kledde seg
annerledes og jentene på min alder var enten gift
eller forlovet. De var ikke vant til slike som meg, og
omvendt. De fleste mente jeg var blitt for norsk og
klagde på at jeg ikke kunne min kultur og språk.
Jeg brukte en stund til å få dem til å akseptere
meg som den jeg er. Det var denne aksepten som
skulle til for at jeg endelig kunne bli ferdig med
identitetsproblemet som jeg alltid har slitt med.
Hvis noen i dag spør meg hvor jeg kommer fra, vil
jeg uten å nøle, svare Irak. Jeg vet det nå, fordi jeg
sammenlikner meg selv mer med irakere og det
irakiske folket, enn med det norske. Mine irakiske
venner og familie ga meg en sjanse til å vise hvem
jeg er og hva jeg står for og dette til tross for at jeg
i deres øyne var annerledes. Jeg har funnet min
rolle i samfunnet nå, for jeg vet at det er noen som
aksepterer meg som den jeg er og ikke påtvinger
meg en identitet jeg ikke kan stå for.

Turen til Irak ga meg muligheten til å se mye
positivt ved Irak og den irakiske kulturen, men
også en skyggeside jeg aldri vil kunne akseptere.
Jeg vil alltid være uenig i kvinnenes manglende
frihet på mange områder. Det er sider ved kultur-
en og religionen min som jeg alltid vil være kritisk
til. Slik er det også for norsk ungdom, de kan også
være kritiske til sider ved sin kultur og religion.
Den store forskjellen er at deres kritikk aldri blir
sett på som opprør mot foreldrenes kultur og
religion. Deres opprør blir sett på som genera-
sjonskonflikt og et ungdomsopprør. Min kritikk
derimot, blir sett på som et opprør mot mine for-
eldres kultur og religion. 

Til slutt: Endelig har jeg skjønt hvorfor mine
venner fra Tyrkia, Bosnia og India gleder seg til
å dra på ferie til sine hjemmeland. De fikk lenge
før meg muligheten til å være sammen med sine
«egne», en følelse jeg sjeldent har fått oppleve
her i Norge. Nå trenger heller ikke jeg tilbringe
min sommerferie her i Norge, jeg kan endelig
dra til Bagdad og Samawa for å besøke min
store familie og mine venner. De som har bidratt
til at jeg nå ser på mine foreldres hjemmeland og
kultur med nye øyne. 

AV RUKAIA KHAIRY, 17 ÅR

Ei ung jentes dagbok fra Irak
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Innvandrer? Spiller du ikke fotball er du nok kriminell

Av utenlandsk opprinnelse. Nye nordmenn i avisspaltene
er en ny bok som analyserer norske avisers fremstilling av
minoriteter. Merete Lindstad og Øivind Fjeldstad følger med
dette opp sin (og Norges) første undersøkelse av pressens
innvandrerbilde, som de presenterte i boka Pressen og de
fremmede, som kom ut i 1999 (tidligere anmeldt i MiRA-Magasinet). 

Fotball og kriminalitet 
Lindstad og Fjeldstad har analysert materiale fra riksavisene Aftenposten
(morgen), Dagbladet, Dagsavisen og VG, og regionavisene Adresseavisa,
Aftenposten Aften, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. De gjenn-
omgikk alt stoff i fem uker våren 2003. Den vanligste innvandreren i pres-
sen er nå faktisk en fotballspiller (i eliteseriesesongen), etter at de norske
fotballagene har økt importen av spillere. Foruten den fotballspillende inn-
vandreren er den kriminelle innvandreren mest representert i pressen.
60 % av fotballspillerne med innvandrerbakgrunn er fra andre nordiske
land, mens over 90 % av de kriminelle innvandrerne har bakgrunn fra ikke-
vestlige land i Afrika, Asia eller Øst-Europa. Forfatterne påpeker at mange
av de sistnevnte «strengt tatt ikke er innvandrere». I kriminalsaker define-
res gjerningsmennene ofte som «av utenlandsk opprinnelse», og denne
betegnelsen inkluderer både asylsøkere, fastboende innvandrere og uten-
landske kriminelle som kommer til Norge for å begå kriminelle handlinger.
Alle gjerningsmenn som ikke er etnisk norske blir dermed en del av pres-
sens beskrivelse av innvandrerkriminalitet, og pressens innvandrerbilde.
Den typiske innvandreren i pressen er en mann, kvinner er lite synlige.

Statistisk Sentralbyrås undersøkelse av nordmenns holdning til innvan-
drere og flyktninger fra slutten av 2004 viser at fire av ti nordmenn mener at
«innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet». Lindstads og Fjeld-
stads analyser viser en markant økning i antallet artikler om innvandrere
og kriminalitet sammenlignet med undersøkelsen de gjorde i 1996, i forkant
av den forrige boka. Forfatterne mener derfor at pressen er med på å for-
sterke befolkningens oppfatning om at mange innvandrere er kriminelle,

og en fare for samfunnet. Slik bygges bildet av en homogen innvandrer-
befolkning. Dette er med på å skape avstand mellom majoritetsbefolkning-
en og «de andre». Forfatterne diskuterer også begrepet innvandrer, og
konstaterer at det både i pressen og befolkningen er vanlig å omtale per-
soner med foreldre fra den ikke-vestlige verden og med navn og utsende
som skiller dem fra majoritetsbefolkningen som innvandrere. Forfatterne
mener denne generaliseringen bidrar til å opprettholde et skille mellom
majoritetsbefolkningen og minoriteter med ikke-vestlig bakgrunn.

Inkludering eller ekskludering? 
I tillegg til den fotballspillende og den kriminelle innvandreren har forfatter-
ne funnet flere andre trekk i sin analyse av avisenes innvandrerbilde. Lind-
stad og Fjeldstad påpeker at det pågår en «gradvis normalisering», dvs at
flere innvandrere enn tidligere synes i pressen som vanlige borgere, som
andre nordmenn. Samtidig er asylsøkere en gruppe som på 1990-tallet ofte
ble beskrevet som ofre for overgrep, men som nå oftest er beskrevet som
kriminelle. Muslimer i Norge blir oftest synliggjort i konfliktsituasjoner. For-
fatterne har funnet at pressen skriver lite om diskriminering. Når det skrives
om diskriminering blir det ofte fremstilt som et problem som er skapt av per-
soner med ekstreme syn og holdninger. Analysene har også vist at når inn-
vandrere beskrives i positive situasjoner er de som regel omtalt som nor-
ske. Når de beskrives negativt er det fokus på deres utenlandske bakgrunn. 

I boka Av utenlandsk opprinnelse. Nye nordmenn i avisspaltene (av
Merete Lindstad og Øivind Fjeldstad, IJ-forlaget 2005) går forfatterne også
dypere inn i noen temaer. De setter fokus på noen nye stemmer, journalis-
ter med minoritetsbakgrunn, og de drøfter pressens kildebruk i innvandrer-
spørsmål. Lindstad og Fjeldstad kommenterer også terrorfrykten og hvor-
dan bildet av muslimer i Norge har endret seg etter 11. september. Boka er
svært interessant for de som vil vite ikke bare hvordan pressen beskriver
etniske minoriteter i Norge, men som også vil forsøke å forstå hvorfor, og
hvordan det påvirker samfunnet vårt. Vil «normaliseringen» fortsette, slik at
innvandrere i større grad blir synlige i pressen som det forfatterne kaller
vanlige borgere? Eller vil elendighetsbeskrivelsene ta fullstendig over? 

AV ANNE BRUDE
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Evig din? 

En oversiktlig bok om ekteskaps- og 
samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge. 
Det er ikke ofte at Norge blir betegnet som et «flerreligiøst»
samfunn, til tross for at det i dag praktiseres mange ulike tros-
og livssynsformer i landet. Mange av trossamfunnene har egen ekte-
skaps-, samlivs- og skilsmissepraksis som kan være i konflikt med den
sivile familierett i Norge. Særlig er religionsbegrunnet forskjellsbehandling
av kvinner og menn blitt et diskusjonstema i Norge, fordi det ikke stemmer
med samfunnets syn på likestillingsprinsippet. Disse praksisene, tradisjon-
ene og flere andre prinsipielle spørsmål drøftes i boken Evig din?. 

Boken presenterer dagens mangfold av ekteskaps- og samlivstradisjo-
ner i det flerreligiøse Norge på en oversiktlig, kunnskapsrik og akademisk
måte. Bokens redaktør, Berit Synøve Thorbjørnsrud, er sosialantropolog
og religionshistoriker. Hennes grunnleggende og dype kunnskap om
temaene kommer tydelig frem i hennes innledende drøfting av en rekke
bevisstgjørende argumenter og spørsmålsstilling av typen: Hva skal priori-
teres – trosfrihet eller likestilling? Eller: Eksisterer det en tredje løsning?
Og: Hva kan sekulære lover regulere og hvor langt inn i det religiøse rom
bør staten bevege seg? Andre viktige spørsmål som drøftes og belyses er
tradisjoner for sameksistens mellom sivil familierett og ulike religiøse fami-
lierett systemer, Den norske kirke og nye religiøse minoriteter, og hvorvidt
sekulære myndigheter kan reformere religiøse ideer. For å nevne noe.

De ti norske bidragsyterne til boka er hentet fra forskjellige akademiske
fagmiljøer som religionshistorie, sosialantropologi, teologi, juss og statis-
tikk. De har bidratt med sin kunnskap om ulike trosretningers praksis rundt
bokens tema. Blant andre kjente navn kan Kari Vogt nevnes som en av de
fremste ekspertene på islam i Norge. Hun har i likhet med de andre religi-

onshistorikerne, kort beskrevet den muslimske praksisen innenfor
ekteskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt partnerskap. 

Evig din? har klart å leve opp til sin ønskede form om å inneholde over-
siktlig og lett tilgjengelig kunnskap om hva ulike trossamfunn lærer om
ekteskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt partnerskap. Boken gjør rede
for både den sivile ekteskapslovgivning og for læren innenfor de ulike tros-
og livssynssamfunnene. Den kan fint brukes som et oppslagsverk slik den
oversiktelig er delt inn i tre hoveddeler. Del I gir leseren innsikt i juss og
statistikk, mens del II presenterer synspunktene til kristne i luthersk og
katolsk tradisjon, til jøder, muslimer, hinduer, buddhister og sikher. Del III
gir en oversikt over andre tros- og livssynssamfunn, blant annet Human-
etisk forbund. Forholdet mellom tvang og frivillighet i arrangert ekteskap er
ikke utelatt og diskuteres i appendiks. 

Selv om Evig din? ikke er ment å være en debattbok, kan den ikke kun
leses som en faktabok. I boken har forfatteren forsøkt å gjøre rede for
hovedtrekkene i det hun mener er en overordnet internasjonal demo-
kratisk prinsippdebatt, som spesielt fokuserer på de dilemmaene som opp-
står når man ønsker å løse motsetningene mellom trosfrihet og likestilling. 
Evig din? anbefales for alle som er opptatt at disse spørsmålene eller som
bare søker informasjon om tros- og samlivspraksis blant de religionene
som beskrives i boken. Der det stilles prinsipielle spørsmål vil det alltid
være rom for debatt, dermed kan denne bokens overordnede spørsmål
godt drøftes videre.

Evig din?: ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge
Forfatter: Thorbjørnsrud, Berit Synøve (red)
Utgivelsesår: 2005. Språk: Bokmål
Forlag: Abstrakt. Sidetall: 311. ISBN: 8279351884
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Film for Argentina
Hun var én av tre kvinnelige filmstudenter i Buenos Aires på 1970-tallet. I dag mottar
filmprofessor og -regissør Maria Victoria Menis stadig flere kvinnelige studenter. 
Men fortsatt er film og Argentina «a man’s world».
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Jeg er heldig som kan leve av det jeg
liker, sier Maria Victoria Menis fra
Buenos Aires, en av hovedgjestene

under årets Film fra Sør-festival. Hennes
siste film «Little Sky» (El Cielito på original-
språket spansk) har fått en rekke priser, og
vekket den norske filmfestivalens nysgjer-
righet. De viste alle Menis’ tre helaftens
spillefilmer og journalistene sto i kø for å få
en prat med den 51 år gamle filmskaperen
da hun var en av få kvinnelige regissører
som gjestet festivalen i Oslo i oktober.

I starten av sin karriere var Maria
Victoria Menis også en av svært få kvinne-
lige filmskapere i hjemlandet Argentina. På
filmskolen var bare tre av de 15 studentene
kvinner. Menis lot imidlertid aldri den
latinske machokulturen frata henne gleden
eller viljen til å lage film da hun gikk inn i
bransjen på 1980-tallet. Med seg på film-
settet har hun ektemannen Hector.

– Hjemmefra var jeg vant til at både kvin-
ner og menn arbeidet og måtte stå på sam-
men, derfor var jeg ikke forberedt på at det
var så stor forskjellsbehandling i arbeidsli-
vet. For meg var likestilling en selvfølge, det
ga meg nok selvtillit til å overleve som film-
produsent, forteller Maria Victoria Menis til
MiRA-Magasinet. 

Ignorert av machomenn
Hun startet med kortfilmer og laget sin første
helaftens film «The Patriotic Spirits» i 1989.
Den gangen arbeidet kvinner i filmbransjen
hovedsakelig med kostymer og sminke.

– Jeg produserte filmen i samarbeid med
en mannlig regissør, og jeg husker hvordan
folk konsekvent henvendte seg til ham. Selv
filminstitusjonene ignorerte meg. Men jeg
fikk også respekt, husker Menis, som mener
det fremdeles er mye fordommer mot
kvinnelige filmskapere. 

– Kvinner må alltid kjempe mer og vise
mer enn menn for å bli anerkjent. Samtidig
har mange kvinner en mental sperre som
gjør at de kanskje ikke tør å gå inn i en
mannsdominert kunstform som film.

Menis har også arbeidet med TV og
teater og erfarer TV-bransjen som enda mer
macho, særlig på det tekniske området.

– Jeg har arbeidet som manusforfatter
og regissør i fjernsynet, og måtte nærmest
kle meg ut som mann for å få oppmerk-
somhet. 

Innen teater opplevde hun en helt annen
situasjonen. Der er folk åpnere og arbeider

mer kollektivt. Menn og kvinner sam-
arbeider på like fot. Hun mener økonomien
gjør sitt til at TV- og filmbransjen er så
mannsdominert.

– Det er veldig dyrt å produsere film og
TV, da blir penger viktig. Teater trenger ikke
like mye penger. Min erfaring er at der hvor
penger er viktig og økonomien sterkere er
kjønnsrollene også mer stereotype. 

Krise skaper flere kunstnere
I dag lever Maria Victoria Menis av å produ-
sere film, samtidig som hun underviser ved
Universitetet i Buenos Aires, the Experi-
mental Center of the National Institute of
Cinematography og Avellaneda filmskole.
Hun sier mye har forandret seg de siste
fem–seks årene.

– Etter den økonomiske krisen er det ikke
lenger jobber å få i tradisjonelle yrker som
økonom, lege eller jurist, dermed har ung-
dommen begynt å tenke annerledes, de
velger med hjertet, sier hun. Det har betydd
enorm vekst for kunstfagene. Mange har
ønsket å studere film og det har dukket opp
flere nye filmskoler. Også to av Menis’ fire
barn har valgt filmregi som yrkeskarriere.

– Det er like mange kvinner som menn
som nå ønsker å bli filmskapere, det har
gjort det lettere for kvinner, tror Menis. Men
fremdeles er det langt igjen før kvinner får
den samme frihet som menn i Argentina. 

– Det er for eksempel utenkelig at vi
skulle kunne få en kvinnelig president. Vi
hadde Evita, men hun var president Peróns
kone og kom seg ikke frem på egen hånd. 

Alt for Argentina
Det er ingen utpregede kvinnetemaer som
dukker opp i filmene til de nye kvinnelige
filmskaperne. Heller ikke Menis har noen
spesiell kvinneprofil, hun er opptatt av
Argentina. De tre filmene hennes skiller seg
veldig fra hverandre i uttrykk, men alle
fokuserer på alvorlige temaer.

– «The Patriotic Spirits» fra 1989 handler
om statskupp. Det var en tid med mye
politisk ustabilitet, og jeg valgte komedien
som uttrykk fordi situasjonen opplevdes
tragikomisk, sier Menis. 

Neste film kom i 2001, den handlet om
korrupsjon og mangel på rettferdighet. 

– I «Arregui, the News of the Day» er det
mye snakk, men lite handling. Akkurat som i
det argentinske byråkratiet, forklarer Menis.

Den siste filmen kom i 2003 og var Menis’

internasjonale gjennombrudd. «Little Sky»
er alt annet enn pratsom. Filmen er lavmelt
og har lite dialog. Historien er basert på en
notis Menis leste i en avis om en ung mann
som hadde bortført en baby. I filmen kom-
mer en rotløs ung mann til en landsby og tar
arbeid hos en liten familie. Det utvikler seg
et sterkt forhold mellom den unge mannen
og babyen Chango. Når moren rømmer fra
sin voldelige ektemann og babyen, tar den
unge mannen med seg Chango og reiser til
Buenos Aires. 

– Filmen handler om foreldrerollen og at
man kan ta ansvar og være forelder uten å
være i slekt. Men samtidig handler den om
foreldreløshet. Personene i filmen er for-
eldreløse, men det er også det argentinske
folk. Regjeringen tar ikke vare på oss, vi har
ingen politisk far eller mor, sier Maria
Victoria Menis. Landet lever i krise og
60 prosent av befolkningen lever under
fattigdomsgrensen, utenfor systemet og
uten sikkerhetsnett.

Kvinner som går
Selv om det er en ung mann som har hoved-
rollen i filmen, påpeker Menis at moren til
babyen også har en viktig rolle.

– Hun bryter med myten om at en kvinne
skal leve for sitt barn. Hun går. Menn går og
er fraværende hele tiden, uten at noen
reagerer. Men når en kvinne går vekker det
fremdeles oppsikt, over 100 år etter at Nora
gikk i Ibsens «Et dukkehjem».

AV ELLEN STOKLAND

Maria Victoria Menis mener kvinnelige

filmregissører må vise mer for å bli anerkjent. 

Foto: Ellen Stokland.

Maria Victoria Menis (bak til høyre) var en av

få kvinnelige filmskapere da hun påbegynte

sin karriere. Her fra innspillingen av hennes

siste film «Little Sky». Foto: Todo Cine
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Import Eksport, en etnisk komedie

Etnisk «feelgood» der fordommer og utfordringer på tvers
av generasjoner og mellom nordmenn og pakistanske
innvandrere tas opp med humor og alvorlige undertoner. 

MiRA-Senterets jentegruppe har vært på kino og sett filmen Import
Eksport. Khalid Hussain har skrevet manus og har regien. Mange husker
ham kanskje som forfatter av boka Pakkis, som han debuterte med på 80-
tallet i en alder av bare 16 år. Dette er den første norske spillefilmen med
en regissør med pakistansk bakgrunn. I mediene har filmen fått mest
oppmerksomhet fordi man for første gang ser en pakistansk jente kysse på
film i Norge. 

Import Eksport er en komedie om norske Jan, som er kjæreste med
norsk-pakistanske Jasmin. Men Jasmin er allerede forlovet med en fetter i
Pakistan. Forholdet til Jan holdes hemmelig for hennes familie. Men når
forloveden snart ankommer og bryllupet står for døren, har Jasmin van-
skeligheter med å gjøre annet enn å avfinne seg med familiens bestem-
melse og gjøre det slutt med Jan. Men Jan er ikke mannen som gir opp.
Med optimisme og pågangsmot går han løs på utfordringen det er å ynde
seg innpå Jasmins far. Under påskudd av å være hovedfagsstudent med
interesse for innvandrerbutikker får han etter hvert innpass i farens butikk. 

Filmen portretterer en rekke gode skikkelser, selv om skuespiller-
prestasjonene er ganske varierende. Talat Hussain i rollen som Jasmins
far gikk rett hjem hos MiRA-Senterets jenter, mens Jasmin selv, spilt av
Iram Haq, virket litt stiv. Kinosalen var under halvfull den dagen vi gikk, og
de aller fleste som så filmen var unge mennesker med minoritetsbakgrunn.
Positivt, syntes vi. Latteren satt løst hos de fleste, noe som tyder på at
filmen har god underholdningsverdi. Etter filmen gikk MiRA-Senterets
jentegruppe på kafé for å diskutere den. 

Det var selvfølgelig en del ulike meninger, men filmen vekket i hvert fall
engasjement hos jentene. Filmen er den første norske «etniske» komedien,
og føyer seg inn i rekken etter svenske Jalla Jalla og britiske Øst er Øst.
Import Eksport er ikke på langt nær like god, men den er som sagt under-

holdende, den har en del morsomme og underfundige scener og den tar
opp viktige spørsmål. Temaene dreier seg ikke bare om andre generasjons
minoritetskvinner som blir presset til ekteskap og havner i offerrollen. Den
viser også et ekteskap mellom en norsk-pakistansk kvinne og en mann
hentet fra Pakistan der det er han som er den svake part. 

Som mange andre «feelgood-filmer» er handlingen nokså forutsigbar.
I slike filmer forventer man en lykkelig slutt. Det er karakterene – ofte bi-
rollene – stemningen og vendingene underveis som gjør at vi underholdes.
Import Eksport lykkes et stykke på vei.

Men kan tungt stoff behandles på en lett måte? Og står man ikke i fare
for å overforenkle alvorlige temaer som generasjonskonflikter og tvangs-
ekteskap, og dermed bidra til å forsterke fordommene og stereotypiene?
Dette var noen av spørsmålene vi diskuterte. Noen av jentene syntes at
filmen var direkte dårlig blant annet fordi den forenkler virkeligheten vel
mye, og fordi den kvinnelige hovedpersonen ikke ble framstilt med nok
dybde. Hun var rett og slett ikke gjenkjennelig nok for jenter med minori-
tetsbakgrunn. Og hvorfor paret i det hele tatt fascineres av hverandre
kommer heller ikke godt fram. Hva er egentlig Jans motivasjon for å ville
gifte seg med Jasmin? 

De fleste av jentene var imidlertid passe fornøyd med filmen og mente
at det var fint at den tok opp viktige temaer. Mange gjenkjente problem-
stillingene og mente at den hadde noen gode poenger. Filmen viser de
sterke relasjonene i en pakistansk innvandrerfamilie og er ganske realis-
tisk i framstillingen av de forventningene de forskjellige generasjonene har
til hverandre, til framtiden og til livet i Norge. Den viser at fordommer
eksisterer både på norsk og pakistansk side, og at det ofte er unge
mennesker som må lide som resultat av dette. 

Import Eksport har mye pakistansk selvironi, og det er morsomt endelig
å se en norsk film fra pakistansk miljø, med nesten utelukkende pakistan-
ske skuespillere og ikke minst med pakistansk regissør. Vi vet jo at jobb-
tilbudene ikke akkurat står i kø for skuespillere med ikke-norsk etnisk bak-
grunn. Men MiRA-jentene hadde en siste innvending: Jan, den norske
mannlige hovedrollen, var for god for å være sann i sin kamp for kjærlig-
heten. Gi oss gjerne flere som ham!

AV UNNI MATHISEN
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Izzat – uetnisk gangster
Uforherliget gangsterfilm fra Oslos pakistanske gjengmiljø.
MiRA-jentenes dom: Veldig bra! Litt senere på høsten var
det premiere på en annen, norskprodusert film med innvan-
drertema, nemlig Izzat. Og MiRA-jentene fant igjen veien til
kinosalen. Vi hadde store forventinger. Filmen har fått terningkast fire, fem
og til og med seks i aviser og blader. Også denne filmen har et team bak seg
av personer med pakistansk bakgrunn, og regissør er Ulrik Imtiaz Rolfsen. 

Filmen starter på 70-tallet i Gamlebyen, der hovedpersonen Wasim
vokser opp sammen med sin pakistanske familie. Far arbeider både dag- og
nattskift, og mor gjør så godt hun kan for barna hjemme. Wasim driver dank
sammen med to kompiser. De er ikke helt fornøyde med tilværelsen, og
finner seg ikke til rette i den norske skolen. Forbildene de har å se opp til er
enten pakistanske trikkeførere eller den lokale ungdomsgjengen «Eastside
Crew», ledet av Saddique. Han er en fyr uten skrupler overfor sine fiender,
men han er flink til å innsmigre seg hos pakistanske smågutter som er på
leting etter spenning, tilhørighet og raske penger. Gjengen driver med tjuveri
og småkriminalitet, og de tre kompisene blir raskt Saddiques løpegutter. 

Siden hopper filmen framover i tid, til 80- og 90- tallet. De tre vennene
begynner å bli voksne, og er blitt del av gjengens harde kjerne. «Eastside
Crew» har vokst og lever av å selge og smugle dop. De har blitt hardbarka
kriminelle, og forholdet til de andre gjengene har hardnet til. Samtidig trek-
ker Wasims kompiser seg ut av gjengen en etter en, og Wasim på sin side
får stadig større problemer å hanskes med i forhold til Saddique og andre
av Oslos gjengledere. Filmen er voldsom, intens og veldig god. Det var vi
enige i, alle jentene som så den. Den er realistisk, og flere av jentene kunne

kjenne seg igjen i miljøskildringene. «Det der er gutta våre», sa én. «Jeg har
vokst opp med flere slike gutter.» Ingen overdrivelser i filmen altså, og det er
tankevekkende. 

Izzat er ikke noen «innvandrerfilm» (hva nå det måtte være for noe) og
handler ikke nødvendigvis om noe typisk pakistansk. Det er en gangster-
film, som tar opp de indre personlige konfliktene og moralske dilemmaene
som gjengmedlemmer står overfor. Da vi satt oss ned for å diskutere filmen
etterpå, mente MiRA-jentene at den presenterte gjengkulturen på en
realistisk måte. Filmen går på innsiden av et miljø som noen av oss kun
kjenner fra avisoverskrifter, andre kjenner det fra utsiden, og atter andre
har faktisk vært en del av det. 

Izzat betyr ære på urdu. Men det kan også bety verdighet, poengterte en
av jentene. I filmen er det snakk om ære på mange forskjellige måter; famili-
ens ære, vennenes ære og æren til den gjengen man er med i. Og det er ikke
nødvendigvis snakk om noen spesiell form for pakistansk ære heller, mente
jentene. Ære og indre justis er en viktig del av alle kriminelle gjenger, norske
eller utenlandske. MiRA-jentene kom fram til at hovedbudskapet i filmen til
sist dreier seg om den verdigheten man har overfor seg selv og sin egen
samvittighet, og det er den som avgjør hvilke valg som er de beste. Valgene
man tar gjennom livet har jo en pris, og som gjengmedlem kan man risikere
sitt eget og andres liv også dersom man prøver å bryte ut. Jentene syntes
det var spennende å se en film fra innsiden av dette miljøet, og det er heldig-
vis ikke en actionfilm som er laget for å fore publikum med forherliget vold. 

Til slutt må det også legges til at lydsporet til filmen er skikkelig bra!
Musikken, kameraføring, lys osv. gir filmen egenart. Du bør ikke gå glipp av
Izzat, og vi er flere som har sett den mer enn én gang.

AV UNNI MATHISEN
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GRATISBROSJYRER

«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.

«La meg snakke»: Brosjyren presenterer MiRA-
Senterets skolekampanje, og har som formål å øke
respekten og forståelsen mellom elever med forskjel-
lig 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» populær 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.

«Redd for å miste jomfruhinnen?» informerer om kvinnekroppen,
og legger vekt på unge jenters og kvinners rett til egne valg.

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 kvin-
ner som er omskåret, og presenterer politiske
innspill i kampen mot omskjæring. Kr. 70,–

Temahefte nr. 2: «Tvangsekteskap» 
gir bakgrunnsinformasjon om både tvangs-
ekteskap 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 minoritets-
kvinner 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 utdan-
nelse 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.

BØKER 

«Ord i bevegelse»
Nita Kapoor/Fakhra Salimi (red.). Boken er den første litterære antologi
redigert, skrevet og illustrert av kvinner innvandret til Skandinavia.
Over 30 forfattere med bakgrunn i et tjuetallsland kommer til orde
i denne boka gjennom sin egen poesi og prosa. Kr. 150,–

«Odins kvinner setter farge på Norden»
Fakhra Salimi (red.). Boken presenterer et
mangfoldig bilde av innvandrer- og flykt-
ningkvinner 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,–

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

Aktuelle publikasjoner fra MiRA-Senteret
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LEGAL ASSISTANCE AND COUNSELLING
The MiRA Centre gives assistance on legal and social matters to
immigrant and refugee women as well as young girls with minority
backgrounds. These matters may include economical or marital
problems, questions of immigration, legislation and deportations or
conflict within the family.

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

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

arise. The MiRA Centre has numerous activities and a large infor-
mation 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.

CONTACT INFORMATION
Phone (weekdays): (+47) 22 11 69 20 
Address: MiRA, PB 1749 Vika, NO-0121 OSLO
E-mail: post@mirasenteret.no
Internet: www.mirasenteret.no

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

women. Through well-established legal and social services, information and networking, 
The MiRA Centre tries to strengthen 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.

Resource Centre for Black, Immigrant and Refugee Women

THE MIRA CENTRE OFFERS:

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

Abonner på 
✂
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GAVEN 

Jeg har fått et løfte i gave
om noen nådeår

for å elske, leke og drømme
oppleve enda en vår

Stryke gressets grønne fløyel
og suge inn blomstenes lukt

å late som jeg er en fugl
høyt oppe i skyer og luft

Få sove uten smerte 
og enda en gang våkne

og se nattens siste stjerner
forsvinnende langsomt blekne

Morgengryet – mørkets vindu
Soloppgang – døgnets krone
Preludium – fylt av stemmer
og dagen som nå begynner

Er jeg regndråpens perle
som dveler i blomstens indre?

Er jeg det minste sandkornet 
i ørkenvindens virvel?

Er jeg den siste knoppen 
i løvet

høyt oppe i treet?
Er jeg bare et menneske
som har fått livet i gave

Skrevet av: Irene Vilneus 
(Gjendiktet fra svensk)
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