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S iden regjeringsskiftet i fjor
hvor vi fikk en rød-grønn
regjering, er det dukket

opp mange forventninger når
det gjelder arbeidsmarked,
fattigdomsproblematikk, helse
og minoritetsspørsmål. De fleste
marginaliserte grupper har gitt
uttrykk for at de ønsker en
kursendring i den norske
velferdsstatens politikk. 

I dagens innvandringspolitikk
og integreringsdebatt er det nye
begrepet «inkludering» tatt i

bruk istedenfor integrering, noe som i utgangspunktet er
positivt. Men jeg merker at forståelsen av hva et flerkulturelt
samfunn skulle innebære i det praktiske liv, fortsatt er defi-
nert ut i fra etniske nordmenns ståsted. Det vil si at begrepene
inkludering, integrering, flerkulturell osv. er definert først og
fremst ved å betrakte Norge som et kulturelt sett homogent
samfunn med etniske nordmenn som norm. Det er hoved-
sakelig etniske nordmenns erfaringer som vektlegges, og dette
får betydning for dagens forståelse av hvordan vi skal utvikle
et flerkulturelt samfunn ved å inkludere etniske minoriteter. 

Minoritetenes stemmer havner ofte i marginale posisjoner. 
Det er derfor veldig viktig å drøfte den nye handlingsplanen
om inkludering med den nye regjeringen, og arbeide for at
minoritetene kommer i sentrale posisjoner når det gjelder
utarbeidelsen av denne. Det er deres erfaringer som bør legges
til grunn, og som bør få betydning for dagens forståelse av
hvordan vi skal utvikle en handlingsplan for inkludering. 

Det er viktig å arbeide for empowerment ved hjelp av egen
organisering. Både for å styrke minoritetenes og kvinnenes
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stilling i det norske samfunnet, og innenfor familiene.
Det skal derfor bli veldig interessant å se hvilke
økonomiske ressurser regjeringen setter til side for
nettopp å styrke minoritetenes selvorganisering, blant
annet gjennom de frivillige organisasjonene som jobber
med minoritets-, rasisme- og integreringsspørsmål. Hittil
har det dessverre ikke blitt gjort noen endring i stats-
budsjettposten som tildeles landsdekkende
organisasjoner på dette feltet. 

På kommunalt nivå er det store problemer. Det er veldig
bekymringsfullt at Oslo kommune både i fjor og i år har
kuttet aktivitetsstøtten og driftsstøtten til MiRA-
Senterets krisehjelp og rådgivning. Vi ser en stadig
økning av saker ved at flere og
flere kvinner trenger hjelp,
samtidig som støtte til dette
arbeidet blir kuttet. Dette vit-
ner om en veldig lite gjennom-
tenkt politikk, og vil ha negative konsekvenser for
organisasjonenes langsiktige arbeid. Dette betyr igjen at
det er våre brukere som kommer til å lide. For å oppnå
empowerment, er det nødvendig å sette inn ressurser for
å styrke minoritetskvinnenes stilling. I dag ser vi at
ressursene ikke samsvarer med behovet. MiRA-Senteret
ser derfor veldig alvorlig på de kuttene Oslo kommune
har gjort i de siste to årene. Dette kommer til å ha
konsekvenser for senterets arbeid for å styrke minoritets-
kvinnenes selvorganisering i fremtiden.

I Soria Moria-erklæringen sa regjeringen at «vi vil
forskjellsbehandle kjønn når det er nødvendig for å skape
full likestilling.» En slik bestemt holdning savner jeg når
det gjelder etnisk likestilling. Regjeringspartiene ønsker
for eksempel ikke kvotering av minoriteter for å skape
likestilling på arbeidsmarkedet. De står også overfor

store utfordringer når det gjelder å gjennomføre sin egen
politikk og det de lovet under valgkampen. Regjeringen
må lære å lytte til minoritetenes egne stemmer, og
gjennomskue innvandringsregelverk som innskrenker
minoritetenes menneskerettigheter, som for eksempel
treårsregelen, 24 års aldersgrense for familiegjen-
forening osv. Vi ser med bekymring at regjerings-
delegasjoner og studiegrupper reiser til Danmark for å
lære om tvangsekteskap, og samtidig ignorerer det lokale
arbeidet som MiRA-Senteret og mange andre organisa-
sjoner har gjort i Norge. Det er også bekymringsfullt at
Danmark, som fører den mest konservative innvan-
dringspolitikken i Skandinavia, skal være et forbilde for
den nåværende regjeringen. Det er ikke rart at FrP

vinner stemmer, når regjeringen
mangler egne visjoner i
minoritetspolitikken. Vi opp-
fordrer derfor regjeringen til å
endre kursen og innfri noen av de

viktigste kravene om likestilling og minoritetspolitikk, og
at de skaper langsiktige mål slik at ikke ekstreme høyre-
krefter får makten ved neste Stortingsvalg. 

Til tross for økonomiske vansker, har vi konkludert med
at MiRA-Magasinet er en veldig viktig kanal der vi får
uttrykt oss med våre egne stemmer. I dette nummeret av
bladet kan du lese mye spennende. Det er artikler om
psykisk helse, teater- og kulturliv, intervju med det nye
likestillings- og diskrimineringsombudet og mye mer.
Vi er alltid åpne for tilbakemelding og ønsker våre lesere
en god sommer.
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Minoritetenes stemmer havner
ofte i marginale posisjoner…



Den tidligere politimesteren i Oslo,
Beate Gangås, har vært likestil-
lings- og diskrimineringsombud

siden nyttår. Hun har stort pågangsmot
og ønsker å sette en rekke spørsmål på
dagsorden. Men hun gir få svar selv, og
minoritetsmiljøene har ikke latt seg
imponere. 

Da forslaget om å opprette et nytt
ombud med ansvar for alle diskrimine-
ringsområder kom, var MiRA-Senteret
tidlig ute og ønsket forslaget velkom-
men. Senteret mener et felles organ vil
kunne styrke likestillingsarbeidet ved at
det plasserer ansvaret for alt arbeid mot
diskriminering på ett sted. Dermed kan

ingen vri seg unna ansvaret for minori-
tetskvinners rettigheter. Men Senteret
er skuffet over at Beate Gangås ennå
ikke har markert seg med saker som
angår minoritetskvinner. Da det nye
ombudet inviterte minoritetsorganisa-
sjoner til et første samarbeidsmøte tidlig
i april, var hun selv på nordisk møte for
ombud. Organisasjonene mente hun
sendte et feil signal og følte seg ned-
prioritert.

Når MiRA-Magasinet besøker Beate
Gangås på hennes kontor i april, tilbake-
viser hun manglende engasjement for
minoriteter generelt og minoritets-
kvinner spesielt. Til stede er også råd-
giver Heidi Wyller som tidligere arbeidet
for Senter mot etnisk diskriminering
(SMED).

– Vi trenger konkrete saker for å sette
disse temaene på dagsorden. Det er
klagesakene vi behandler som vekker
oppmerksomhet, sier hun, og viser til at
aldersdiskriminering fikk mye medie-
oppmerksomhet tidligere i år på grunn
av at ombudet behandlet klagesaker.

– Vi har ennå ikke mottatt noen
klagesaker fra minoritetskvinner, og vi
trenger hjelp fra miljøene og organisasjo-
ner som MiRA-Senteret for å få publi-
kum til å oppsøke oss. 

Vanskelig å definere rasisme
Gangås er opptatt av at ombudet blir
kjent i alle lag av befolkningen, ikke
minst i minoritetsmiljøene, og hun ønsker
å bruke mye tid på oppsøkende virksom-
het. Tidligere i år avla hun også MiRA-
Senteret et besøk. Hun mener det er et
tankekors at kvinner med etnisk minori-
tetsbakgrunn har vært underrepresen-
tert blant brukerne av både Likestillings-
ombudet og SMED. Hun håper det nye
ombudet kan få flere klagesaker om
rasisme, særlig fra minoritetskvinner. 

Men når MiRA-Magasinet ber henne
definere rasisme, blir hun usikker.

– Mange prøver å definere rasisme,
men det kan være vanskelig å si i én
setning, sier hun. Gangås har bakgrunn
fra politiet hvor det finnes lover mot
rasistiske ytringer, men hun innrømmer
at det er vanskelig å definere hva som er
rasisme. 

– I intervjuer får jeg ofte spørsmål om
jeg er blitt diskriminert, men det er vel-
dig vanskelig å svare. Man oppfatter ting
forskjellig og vi har forskjellige grenser
for hva vi oppfatter som diskriminering.
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– Vi trenger klagesaker fra minoritetskvinner som opplever
diskriminering. Det har vi ennå ikke fått og da kan det gi feil inn-
trykk og se ut som om det ikke er et problem, sier Beate Gangås.

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås:

– Minoritetskvinner må klage



MIRA-MAGASINET    1/06     •     5

Men vi har nok en felles oppfatning om
at diskriminering og rasisme er en
behandling av mennesker på grunn av
etnisitet, kjønn, alder etc som er uaksep-
tabel. Men dette er fremdeles ikke en
presis definisjon.

Nettopp fordi det er så vanskelig å
definere rasisme og diskriminering,
ønsker ombudet å få inn saker til
prøving. Prøving hos ombudet er et
alternativ til domstolene.

– Det er de konkrete sakene vi
behandler som vil være med på å gi en
definisjon. Vi vil saksbehandle, etter-
forske og gjøre undersøkelser i den
konkrete saken, og så treffer vi en
avgjørelse som gir en uttalelse. 

Ombudet har få sanksjonsmuligheter,
men kan for eksempel kreve at en diskri-
minerende stillingsutlysning rettes for
arbeidsgivers regning. Noen saker fra
arbeidslivet er også blitt korrigert, blant
annet grep ombudet inn etter klage da
en arbeidsgiver trakk tilbud om jobb til
en kvinne da det viste seg at hun var
gravid. Det kan også ilegges økonomiske
sanksjoner, men det er det først og
fremst Likestillings- og diskriminerings-
nemnda som gjør. Nemnda er et uav-
hengig organ som behandler klagesaker
på ombudets avgjørelser, eller saker
ombudet bringer inn når en av partene i
en sak ikke retter seg etter ombudets
avgjørelse. 

Trakasserende Muhammed-tegninger?
Bråket rundt Muhammed-karikaturene
har vist at retten til vern mot diskrimi-
nering kan komme i konflikt med retten
til frie ytringer. Ombudet har imidlertid
ikke mottatt noen klage, hun mener det
er viktig at politiet tar seg av saken.

– Muhammed-tegningene er politi-
anmeldt som brudd på den såkalte rasis-
meparagrafen, straffelovens paragraf
135a. Også blasfemiparagrafen er vur-
dert. Det er kjempeviktig at politiet tar
dette. 135a har en strafferamme på inn-
til 3 år, det er jo veldig mye strengere
enn en uttalelse fra ombudet, sier
Gangås, som understreker at man ikke
må la være å politianmelde selv om det
er opprettet et ombud. 

Det nye ombudet skal håndheve den
nye diskrimineringsloven. Lovens para-
graf 5 ilegger forbud mot diskrimineren-
de trakassering. Med trakassering
menes handlinger, unnlatelser eller
ytringer som virker eller har til formål å
virke krenkende, skremmende, fiendtlig,
nedverdigende eller ydmykende. MiRA-
Magasinet spør om ikke Muhammed-
karikaturene derfor må anses for å være
trakassering, men det ønsker ikke
ombudet å svare på. Hun vil avvente
politiets behandling. I sin programer-

klæring nevner Beate Gangås karikatur-
konflikten som en utfordring og inn-
rømmer ansvar for retten til fri religions-
utøvelse og religionskritikk. Men hun
har ikke svar på hvordan ytringsfriheten
kan sikres samtidig med at respekten for
andre ivaretas.

Bedret vern for minoritetskvinner
MiRA-Magasinet vil vite hvordan det
nye ombudet bedre vil ivareta minori-
tetskvinners situasjon. Gangås svarer at
det nye ombudets bredere mandat og
samlingen av ansvaret for arbeid mot
kjønnsdiskriminering og rasisme på ett
sted nettopp er velegnet til å løfte
problemstillinger som særlig rammer
minoritetskvinner.

– På grunn av de snevre mandatene til
tidligere institusjoner, hadde de vanske-
ligheter med å få tak i koblingene mel-
lom forskjellige typer diskriminerings-
grunnlag. Det
er ikke alltid
like enkelt å se
om en person
blir diskrimi-
nert på grunn
av sitt kjønn
eller på grunn
av sin minori-
tetsbakgrunn, eller som følge av en
kobling mellom de to. Dermed havnet
enkelte mellom to stoler og ble kaste-
baller mellom Likestillingsombudet og
SMED. Det nye ombudet dekker kob-
lingene og trenger ikke å definere hva
som er diskrimineringsgrunnlaget i
enkeltsaker, sier Gangås. Her bryter
Heidi Wyller, tidligere juridisk rådgiver
for SMED, inn: 

– Når en kvinne oppsøkte SMED og
klagde på diskriminering, snakket vi
automatisk om etnisk bakgrunn. Vi
snakket ikke om kjønn, selv om det også
kunne være årsaken. Nå er ikke dette
noe problem lenger, dette går naturlig og
automatisk når vi snakker med den
enkelte bruker, sier Wyller. 

Det er en kjensgjerning at minoritets-

kvinner er de som sjeldnest oppsøker
hjelpeapparatet. Når få saker kommer
på bordet kan det gi et feilaktig inntrykk
av at det ikke er noe problem. Gangås
tror først og fremst det skyldes manglen-
de kunnskap om ombudets eksistens og
hva ombudet kan gjøre for den enkelte.
Men det kan også skyldes at enkelte ikke
oppfatter egne problemer som et diskri-
mineringsproblem, eller at de ikke har
tro på at det er mulig å forandre tingenes
tilstand uten at de personlige sosiale
kostnadene blir for høye. Den enkeltes
forventning i forhold til hvordan han
eller hun skal behandles er dessuten helt
avgjørende for om noe oppleves som dis-
kriminerende. Menn er generelt mye
raskere til å reagere på diskriminering.

– MiRA-Senteret er i så måte en sær-
deles viktig aktør som vi ønsker å
samarbeide med, sier Gangås. 

– Dere kjenner miljøene, når ut til
dem og kan hjel-
pe oss til å øke
vår kunnskap,
ikke minst om
hvordan minori-
tetskvinnene
selv opplever
situasjonen.
MiRA-Senteret

kan bidra til å senke terskelen for at
minoritetskvinner skal klage inn saker
til ombudet.

Igjen påpeker Gangås hvor viktig det
er å få inn enkeltsaker som kan prøves
mot diskrimineringsloven. MiRA-
Magasinet vil vite om det nye ombudet
mener treårsregelen er en diskriminer-
ende lov. Den tidligere likestillings-
direktøren Long Litt Woon uttalte til
MiRA-Magasinet i 2004 at Likestillings-
senteret og MiRA-Senteret burde samar-
beide om å få treårsregelen fjernet. Beate
Gangås har ingen mening om treårs-
regelen og svarer på generelt grunnlag:

– Vi mottar saker hvor lover står mot
hverandre, og vi har ikke mottatt en slik
type sak.

AV ELLEN STOKLAND

FOTO: SVEIN ERIK DAHL, SAMFOTO

Ombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn,
etnisitet, funksjonshemming, seksuell orientering og alder gjennom å: 
• behandle klager på lovbrudd og gi informasjon om juridiske rettigheter.
• gi støtte og veiledning i arbeidet for å fremme likestilling og hindre diskriminering. 

Det skal opprettes en egen veiledningstjeneste for arbeidsgivere om etnisk mangfold.
• være en pådriver for økt likestilling og avdekke og påpeke forhold som motvirker likestilling 

og likebehandling.
• dokumentere og formidle kunnskap om likestilling og overvåke art og omfang av diskriminering.

Alle kan henvende seg til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Den som mener seg
diskriminert kan legge sin sak frem for ombudet. Kilde: www.ldo.no

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET

Det er klagesakene vi behandler
som vekker oppmerksomhet… 

men vi har ennå ikke mottatt noen
klagesaker fra minoritetskvinner…



D et var i november i fjor at MiRA-
Magasinet gjorde norske myn-
digheter oppmerksom på mang-

lende dokumentasjon på betydningen
av kjønn og etnisitet for politiets opp-
følging av anmeldelser. Journalistene
Sophia Djiobaridis og Kristina Hed-
berg ved Sveriges Radio P1, hadde
dokumentert at kvinner hadde et dår-
ligere rettsvern enn menn i Sverige.
Menn hadde dobbelt så stor sjanse
som kvinner til å få sin anmeldelse
opp i rettssystemet. Skjevheten gjaldt
anmeldelser av samme type lovbrudd:

ran, overfall, tyveri. Kjønn og etnisi-
tet utgjorde en ubegripelig forskjell.

MiRA-Magasinet ønsket å finne ut
om det var tilsvarende tilstander i
Norge, men oppdaget at det ikke
fantes forskningsrapporter eller
annen dokumentasjon. Alle forsker-
ne MiRA-Magasinet var i kontakt
med, mente imidlertid at det var
viktig å gjøre en tilsvarende under-
søkelse i Norge, fordi det ikke er noen
grunn til å tro at situasjonen er noe
bedre i Norge. Det var statssekretær
Kjell Erik Øie i Barne- og likestil-

lingsdepartementet enig i, og nå har
departementet startet en forunder-
søkelse. En gruppe studenter ved
Humanistisk prosjektseminar ved
Universitetet i Oslo avslutter i disse
dager sitt arbeid, rapporten legges
trolig frem offentlig i løpet av juni.

Justisministerens ansvar
Knut Fosli, avdelingsdirektør for
Samlivs- og likestillingsavdelingen i
Barne- og likestillingsdepartementet
er med i prosjektets styringsgruppe.
Til MiRA-Magasinet opplyser han at
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Rettssikkerheten i fare:

Undersøker kvinners retts
Nå skal norske myndigheter avdekke om kvinner har dårligere
rettssikkerhet enn menn i Norge. Dette skjer etter at MiRA-Magasinet
oppfordret til slik kartlegging under henvisning til en svensk undersøkelse
som avslørte at kvinner mye oftere enn menn får sine anmeldelser henlagt.
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de avventer studentenes rapport
før det vil bli tatt en politisk vurde-
ring av hva som skal gjøres videre.
Han understreker at det kan være
begrenset hva studentene kan få til
på den korte tiden de har fått til
disposisjon, men at man har vært
opptatt av raskt å få noen fakta på
bordet.

– Jeg kan ikke tenke meg at det
er noe annerledes i Norge enn i
Sverige, så vi forventer å få en
bekreftelse som svar fra student-
ene. Det tilligger imidlertid Justis-
departementet å følge opp dette
videre, så vi får se hva justisminis-
teren bestemmer seg for når den tid
kommer, sier Fosli.

Usynliggjør MiRA
MiRA-Senteret har vært invitert til
å bidra i forundersøkelsen og stu-
dentene har besøkt senteret. Sente-
ret reagerer imidlertid sterkt på at
MiRA-Magasinets innsats for å
sette kvinners rettssikkerhet på
dagsorden er fullstendig usynlig-
gjort i prosjektbeskrivelsen og i pro-
sjektets øvrige dokumenter. Pro-
sjektbeskrivelsen har sågar direkte
avskrift fra artikkelen i MiRA-
Magasinet, uten at det henvises til
kilden. 

– Et klassisk eksempel på hvor-
dan minoritetskvinners innsats og
handlekraft i offentligheten usyn-
liggjøres, mener Fakhra Salimi,
senterets leder. Hun har sett seg lei
på at offentlige myndigheter, etnisk
norske organisasjoner, media og
andre bruker informasjon fra
MiRA-Senteret, men ikke kredite-
rer kilden. I stedet opprettholdes
bildet av minoritetskvinnen som et
hjelpeløst offer som trenger andres
hjelp til å ivareta sine rettigheter. 

– Den manglende siteringen av
MiRA-Senteret som kilde er med
på å befeste storsamfun-
nets stigmatisering, sier
hun.

Fosli beklager at
MiRA-Magasinets rolle er
utelatt i prosjektbeskri-
velsen, og lover at det skal
rettes opp i fremtidig
omtale av prosjektet. Han

beklager også at departementets
informasjonsavdeling gjorde sitt
ytterste for å unngå at MiRA-
Magasinet skulle få innhente en
kommentar fra politisk ledelse da
saken dukket opp i fjor høst.

– Hadde ikke MiRA-Magasinets
journalist stått på og insistert på å
få snakke med politisk ledelse, så
hadde aldri denne saken blitt kjent
for norske myndigheter, sier Salimi. 

Kvalitativ undersøkelse
De fem studentene fra Universite-
tet i Oslo har arbeidet med under-
søkelsen siden januar 2006. I skri-
vende stund holder de på å analyse-
re innhentet materiell og har ennå
ikke trukket noen endelige
konklusjoner. 

– Vi har gjort en kvalitativ
undersøkelse hvor vi har intervjuet
25 personer med relevant fagkunn-
skap, forteller Magnhild Westly.
Studentene har ikke snakket med
personer som har anmeldt forhold
til politiet, fordi formålet har vært å
avdekke hva slags kunnskap som
finnes og behov for ny kunnskap.
Rapporten legges frem på et åpent
møte hos Likestillings- og diskrimi-
neringsombudet i midten av juni.

Studentene har også besøkt
Sverige og snakket med journalist-
ene Sophia Djiobaridis og Kristina
Hedberg. De ble veldig glade over at
undersøkelsen deres har medført
tiltak i Norge, for i Sverige skjer det
fint lite.

Følger med
MiRA-Senteret ser frem til at rap-
porten fra forundersøkelsen legges
frem og vil følge nøye med på myn-
dighetenes, og særlig justismyndig-
hetenes videre oppfølging for å
sikre at kvinner og menn har

samme rettssikkerhet i
Norge, også uavhengig av
deres etniske bakgrunn.

AV ELLEN STOKLAND

ILLUSTRASJON: SUREYYA AYDIN

Les mer kvinners rettssikkerhet
i MiRA-Magasinet nr. 2/2005.

Fra kvinner til
kvinner: Aksjonen
fortsetter
Etter jordskjelvet i Pakistan og India i fjor høst,
startet MiRA-Senteret en innsamlingsaksjon til
støtte for jordskjelvrammede kvinner og barn i
Pakistan. Innsamlingsaksjonen «Fra kvinner til
kvinner» pågår fremdeles, behovene er enorme. 

VI OPPFORDRER ALLE TIL Å GI!

Det er MiRA-Senterets egne brukere som har tatt
initiativet til innsamlingen, og mange av disse har
bakgrunn fra landene som er rammet. Det er frem-
deles viktig å støtte de overlevende etter jordskjel-
vet – det er nå den viktige gjenoppbyggingen pågår.

Pengene som MiRA-Senteret samler inn 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. 

Engasjerte kvinner ved MiRA-Senteret gir 
kr. 100,– hver måned til aksjonen, og oppfordrer
andre kvinner og menn til å gjøre det samme.

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

Jordskjelvkatastrofen i Pakistan:

sikkerhet i Norge

• 86 000 mennesker har mistet livet, og man
regner med at omtrent fire millioner
mennesker har mistet sine hjem.

• Jordskjelvet har rammet de fattigste og
aller mest avsidesliggende delene av
Pakistan. Mindre enn to prosent av
kvinnene i denne delen av landet kan skrive
og lese. 

• Etter jordskjelvet har tusenvis av kvinner
blitt enker, og like mange lemlestet etter
skader. Mange unge jenter har mistet sine
foreldre, eller blitt skadet for livet. 

• Det er stort behov for medisinsk utstyr,
rullestoler og fysisk og psykisk
rehabilitering. 

Vis etterlatte kvinner og
barn at de ikke er glemt!
BENYTT KONTO: 1645.15.18996



I desember i fjor mottok MiRA-
Senterets leder Fakhra Salimi
Ossietzky-prisen, Norsk PENs

ytringsfrihetspris. I sin tale til pris-
vinneren trakk styremedlem Elisabeth
Eide frem MiRA-Magasinets viktige
rolle. Hun er sjokkert over at magasinet
nå står i fare for å bli nedlagt.

«MiRA-Magasinet har i en årrekke
vært en viktig kilde til informasjon om
og til minoritetskvinner i Norge, og
representerer en kritisk og allsidig til-
nærming til en debatt som ellers altfor
ofte ender i skyttergravene. Bladet er
unikt og bør slett ikke legges ned,
snarere utvide utgivelsene til fire per år
med mer redaksjonelle ressurser!»
skiver hun i en e-post fra Pakistan.

Magasinet kom ut for første gang i
1994 med to numre per år.
I 2004 ble det utgitt en bok-
utgave av bladet hvor en
rekke politikere og andre
fremstående talspersoner
for minoritetskvinner i
Norge hyllet bladet og
understreket betydningen
av å ha et eget tidsskrift av,
for og om minoritetskvin-
ner. Magasinet har gjen-
nom disse tolv årene vært
drevet ved hjelp av stor
grad av frivillig arbeid.
Bladet har ikke hatt noen
fast støtteordning, men en
del av kostnadene er blitt dekket av
forskjellige private og offentlige institu-
sjoner, med Fritt Ord og Barne-, ung-
doms- og familiedirektoratet (Bufdir)
som de største bidragsyterne. Nå har
Bufdir varslet at de ikke lenger kan gi
støtte, konsekvensen kan bli at
magasinet må legges ned.

Ikke prosjekt
– Bufdir har bevilget prosjektstøtte fra
de såkalte likestillingsmidlene, men i
fjor varslet direktoratet at det var siste
gang vi kunne få støtte. De mener MiRA-
Magasinet må finansieres over senterets
driftsbudsjett, men det budsjettet er
allerede sprengt, sier prosjektkoordina-

tor og redaksjonssekretær ved
MiRA-Senteret, Unni Mathisen.

– Vi skulle gjerne overføre
MiRA-Magasinet til vårt drifts-
budsjett, men det avhenger av at
vi får økte bevilgninger til dette. 

Astrid Klev, saksbehandler i
Bufdir, bekrefter at MiRA-
Magasinet ikke kan få mer støtte.
Direktoratet har heller ikke mulighet til
å gi driftsstøtte idet MiRA-Senteret
mottar slik støtte fra andre. 

– Prosjektstøtte gis til tiltak av
begrenset varighet. MiRA-Magasinet
har mottatt støtte over flere år, og da kan
det ikke lenger kalles et prosjekt, sier
hun. Samtidig synes hun det ville være
svært trist om MiRA-Magasinet skulle
måtte nedlegges og mener instanser som

arbeider med utlendinger burde kunne
gi støtte. Samtidig åpner hun døren på
gløtt og oppfordrer MiRA-Senteret til
likevel å sende en søknad.

– Vi vil vurdere en eventuell søknad
fra MiRA-Senteret opp mot øvrige
søknader. Senteret har søkt støtte til
andre prosjekter, skulle slik støtte inn-
vilges vil MiRA-Senteret også kunne
gjøre interne omdisponeringer.

Ønsker forutsigbar økonomi
MiRA-Senterets leder og magasinets
ansvarlige redaktør, Fakhra Salimi,
håper i det lengste at det vil bli mulig å
fortsette utgivelsen av MiRA-Magasinet. 

– Økt støtte fra Fritt Ord i 2006 har

reddet utgivelsene
inneværende år, men

så blir det usikkert. Vi skulle helst hatt
en mer varig støtte til magasinet slik at
vi kunne utvikle bladet både tematisk og
innholdsmessig, sier hun. 

– MiRA-Senteret har opplevd en sterk
ekspansjon de siste årene, uten at støt-
ten har økt i særlig grad. For å opprett-
holde MiRA-Magasinet kreves det derfor
at støtten til bladet blir mer forutsigbar. 

Bente Roaldsvik, prosjektleder for
søknader ved Fritt Ord, opplyser at

stiftelsen ikke gir noen form
for permanent støtte. 

– Vi følger med prosjektene
og ønsker å se hvordan de
realiseres før vi gir mer støtte.
Men for å få noe mer forutsig-
barhet kan MiRA-Magasinet
søke støtte for tre år av
gangen, sier hun. Hun sier det
er trist om MiRA-Magasinet
skulle forsvinne, men påpeker
at Fritt Ord har gitt maksimal
støtte. Ingen andre tids-
skrifter med støtte fra Fritt
Ord har fått mer i 2006.

Kvalitet krever
MiRA-Magasinet er i en unik posisjon i
Norge, og bladet er den eneste informa-
sjonsformidleren til minoritetskvinner
der deres egne premisser blir lagt til
grunn. 

En del av skribentene er senterets
egne brukere.

– Vi ønsker veldig gjerne å fortsette å
gi ut MiRA-Magasinet, men da skal
kvaliteten opprettholdes. Til dette
kreves økonomisk forutsigbarhet. Bladet
skal være variert, godt skrevet og ta opp
aktuelle samfunnspolitiske temaer.
Det krever sitt, sier Unni Mathisen. 

AV ELLEN STOKLAND
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Offentlige myndigheter ønsker ikke lenger å gi prosjektstøtte 
til MiRA-Magasinet, det kan medføre at minoritetskvinnenes 
eneste tidsskrift i Norge må legges ned. 

«MiRA-Magasinet har i en årrekke vært en viktig
kilde til informasjon om og til minoritetskvinner 
i Norge, og representerer en kritisk og allsidig
tilnærming til en debatt som ellers altfor ofte
ender i skyttergravene. Bladet er unikt og bør

slett ikke legges ned, snarere utvide utgivelsene
til fire per år med mer redaksjonelle ressurser!» 

Elisabeth Eide, styremedlem Norsk P.E.N.

Vanskelig situasjon for 
MiRA-Magasinet
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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 argumenta-
sjonsmetoder, stemmebruk og holdninger. MiRA-

Senteret 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 og forebyggende
psykisk helsearbeid
MiRA-Senteret er et sted der du kan møte andre
jenter og kvinner med forskjellig bakgrunn for å
dele erfaringer, samt få veiledning og støtte fra
fagpersoner tilknyttet senteret. Vi har samtale-
grupper både for unge jenter og voksne kvinner. 
Noen av spørsmålene som blir tatt opp er: Hvor-
dan ta vare på meg selv? Hvordan kan jeg
uttrykke min mening og mine følelser? Hvordan
kople av fra stresset i hverdagen?

Det legges opp til at deltagerne selv kan
komme med forslag til temaer de er opptatt av. 

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

Helseforum: Vold i nære relasjoner
Høsten 2006 arrangerer MiRA-Senteret
Helseforum for hele sitt nettverk, samt alle som
ønsker å vite mer om minoritetskvinners helse-
situasjon. Forumet vil fokusere spesielt på hvilke
konsekvenser vold har på kvinners og barns
psykiske helse. Konferansen vil samle en rekke
dyktige fagpersoner fra inn- og utland som er
spesialister på feltet. Disse vil holde foredrag og
lede workshops. 

Detaljert program vil være klart tidlig høst
2006, men du kan melde deg på allerede i dag!

Sted: Håndverkeren konferansesenter,
Rosenkrantzgate 7, Oslo. 

Tid: Lørdag 4. november, kl. 09.00–16.00.

Besøk www.mirasenteret.no
På våre hjemme-
sider finner du
info om aktivitet-
er og bestillings-
skjema for våre
publikasjoner.

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



Kvinner med minoritetsbakgrunn
befinner seg ofte foran kameraene,
sjelden bak dem. Men hva skjer når de
selv bruker kamera?

«Verden sett med mine øyne» er et fotoprosjekt gjennomført ved MiRA-
Senteret hvor ti minoritetskvinner har utstyrt seg med kameraer. Hva skjer
når minoritetskvinner kommuniserer via bilder, som fotografer? Som tilskuer
oppdager vi hvor lite hjelp det er i merkelappen «minoritetskvinner» når vi
skal forstå det som blir sagt. For å høre stemmene bak bildene, må vi relatere
oss til felles menneskelige følelser. Med disse bildene ber ti stemmer om å bli
hørt, ikke for hvem de er, men for hva de ønsker å si.

Prosjektet ble avsluttet med en egen fotoutstilling i forbindelse med sente-
rets åpne messe den 19. mars ved Håndverkeren konferansesenter i Oslo. 

AV YERINA ROCK OG UNNI MATHISEN
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minoritetskvinner bak kameraene:

VALENTINA: 
Uendeligheten.
Et sterkt ønske
om å fullføre noe
som virker uendelig
langt borte.

ERMINA: Don’t hold back. Cause you woke up in the morning with the mission to move. So I make it harder. Don´t hold back. The time has come to galvanize. 

LATIFA: 
Aker Brygge en fin vinterdag.
Jeg liker natur, jeg liker å 
gå på tur og jeg liker vinter.

ROBINA: Kjærlighetens reise gjennom livet.
Kjærlighet i livets forskjellige faser.
Kjærligheten er uendelig og betingelsesløs.
Den forandrer karakter, blir mer verdifull,
sterkere og dypere med tiden.

Verden sett med mine øyne
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NURAY: Hvite følelser. 1. Vinterkos på balkongen. 2. Jeg fant sykkelen min, hvor er kona mi? 3. Istårer

MELTEM: 
Verden sett med mine øyne.
Kjærlighet, nysgjerrighet og mestring.

ANONYM: 
Jeg liker bilder hvor motiv av forskjellige
barns ansikt kommer frem. Med disse
bildene ønsker jeg å vise ulike barn i ulike
situasjoner. Et ansikt forteller hvem du er og
hva du føler. Kjærlighet og hat, glede og
sorg, er noen av temaene jeg ønsker å
formidle gjennom motivene jeg har tatt. 

EMINE: Bryt tausheten. Oslo med og uten maske.

SELTEM: 
Re-identification.

Hva sier passet mitt om meg?
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Jeg vil ikke ha en rolle på grunn av hudfargen min. Jeg vil ha den
fordi jeg kan spille den. Ja, jeg kan faktisk spille Nora..! 

blind casting
Møte med skuespilleren Naziha Searle-Lien
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Sørafrikanske Naziha Searle-Lien
krever blind casting, at skuespil-
lere skal velges ut fra sine presta-

sjoner og ikke på grunn av sitt utseende
eller etnisitet. I stykket «Nora..! Jeg er
først og fremst et menneske» synger hun
ut om sine erfaringer med apartheid,
flerkulturell oppvekst og frustrasjonen
over at det er tilnærmet umulig for mino-
ritetsskuespillere å få seriøse roller hvor

hudfargen deres ikke spiller noen rolle.
Men Naziha vil ikke klage, hun gjør som
Nora, tar grep om eget liv. Hun vil ha
forandring. 

Naziha har skrevet stykket «Nora..!
Jeg er først og fremst et menneske»

sammen med sin mann Stefan Thomas
Lien og spiller selv hovedrollen som den
sørafrikanske skuespilleren Zarah. Mot
alle odds har Zarah fått drømmerollen
som Nora i «Et dukkehjem» ved Det
kongelige teater, hun sitter i garderoben
og skal på scenen om få minutter. Mens
hun venter, passerer livet i revy. 

Akershus teater med teatersjef og
regissør Bjørn Birch i spissen, har i flere
år arbeidet for blind casting. Naziha var
derfor aldri i tvil om hvem hun ville sam-
arbeide med når hun skulle sette opp
«Nora..!». Akershus teater har valgt
Nazihas enkvinnefore-
stilling til sin marke-
ring av Ibsen-året, og
Naziha turnerer skoler
og samfunnshus i
hovedstadens umiddel-
bare nærhet. 

– Zarah er oppvokst i
Sør-Afrika, flytter til
England og ender opp i Norge hvor hun
ikke får noen seriøs jobb som skuespiller.
Det likner umiskjennelig på din egen
historie. Handler «Nora..! Jeg er først og
fremst et menneske» om deg?

– Nei, svarer Naziha. – «Nora..!» er
Zarahs historie, men den har veldig
mange fellestrekk med mitt liv. Men det
er også flere forskjeller. Jeg har ønsket å
sette fokus på problemstillinger som
opptar meg basert på erfaringer jeg har.
Jeg måtte skrive «Nora..!», og jeg har
hentet inspirasjon fra mitt eget liv. 

Naziha Searle-Lien ble født Sør-
Afrika. Moren er farget, faren
mørk, fra India. Naziha har arvet

sin fars indiske utseende. Foreldrene ble
tidlig skilt, og moren giftet seg på nytt
med en engelsk forretningsmann.
Nazihas stefar er hvit, moren så lys at
hun kunne passere som hvit. Ungene
derimot, de er mørke, og det bød på pro-
blemer i et Sør-Afrika under apartheid
hvor svarte og hvite og fargede ble tvun-
get til å bo i egne, segregerte bydeler. 

– Mine foreldre hadde vanskeligheter
med å kunne bo sammen. Blandings-
ekteskap var
forbudt og ble
straffet med
fengsel.
Siden vi ung-
ene var så
mørke,
kunne det
avsløre at
mamma like-
vel ikke var hvit, det var et alvorlig pro-
blem, sier Naziha. Når den lille familien
dro på bilferie og skulle passere politi-
kontroller måtte ungene gjemme seg
under et teppe i baksetet.

– Min mors familie har «blandet» seg
bestandig, men myndighetene så
gjennom fingrene på det siden de var
«farget». Men om en hvit person valgte å
inngå et blandet forhold så var det big
trouble! forklarer Naziha. Til slutt reiste
de til stefarens hjemland, England.

– I stykket begynner Zarah med å
minnes sine erfaringer fra apartheid.
Det opplever publikum ganske sterkt, de
sjokkeres over denne nære historien, at
barn må skjule seg for politiet på grunn
av hudfargen sin, sier Naziha, og legger
til at selv om det ikke er politisk apart-

heid i Sør-Afrika
lenger, så finnes
fordommer over
alt. Og det er
ikke bare mellom
svart og hvit.

– Fordommer
finnes mellom
alle mennesker,

også Nora var utsatt for fordommer, og
gjør opprør mot dem, sier Naziha, det er
her hun finner parallellen til eget og til
Zarahs liv. 

– Ibsen skrev «Et dukkehjem» i en tid
da kvinner ikke hadde lov til å si noe, de
skulle bare gjøre det de ble fortalt. Nora
er undertrykt og frustrert og kommer til
et punkt hvor hun ikke vil finne seg i det
lenger. Hun tar en sjanse for å endre
livet sitt til noe positivt. 

Zarah i teaterstykket har det på
samme måte. Hun kommer fra et regime
som sier hun ikke er bra nok på grunn av
sin hudfarge, som forteller henne hva
hun skal gjøre. «Gjem deg under teppet
så ingen kan se deg!»

– Zarah må gjøre som Nora. I stedet
for å la seg forbli et offer, tar hun grep for
å endre på situasjonen. Hun vil ha mer
ut av livet, hun trosser fordommene, går
på audition – og får rollen som Nora på
Det kongelige teater.

Naziha var åtte da familien reiste til
England. Der ble hun smykke-
designer og arbeidet for kjente

selskaper som Adrian Man og Paris
London. Men på fritiden
drev hun med teater, det
var der hun hadde hjertet
sitt. Og da hun var 22 tok
hun skrittet fullt ut.

– Jeg dro på audition
og slo en plate om at jeg
var skuespiller, og så fikk
jeg den kvinnelige hoved-
rollen!

Naziha gapskratter, ungdommelig
frekkhet åpnet døren til en drøm.

Kjærligheten brakte Naziha til Norge.
Norsk-australske Stefan møtte hun
under påskeferien i 1994. Nå har de vært

«Jeg har ønsket å sette
fokus på problemstillinger
som opptar meg basert på

erfaringer jeg har…»

«Jeg dro på audition og slo
en plate om at jeg var skue-

spiller, og så fikk jeg den
kvinnelige hovedrollen…»
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lykkelig gift i ti år. Stykket om Zarah har
de skrevet sammen, og Stefan er minst
like engasjert som Naziha. Også Zarah
er gift med en norsk-australsk mann,
Jonas, men der stopper likheten. Stefan
er en moderne, likestilt mann som støt-
ter sin kone og heier på henne når hun
går på scenen. Jonas er som Torvald, han
forventer at Zarah skal gjøre som han
vil. Sette mann og familie foran eget liv.

– Zarah følger Jonas’ vilje og oppgir
skuespillerkarrieren for å bli med ham

til Norge. Hun gjør alt for å tekkes sin
mann, akkurat som Nora og titusener
av kvinner verden over den dag i dag.
Vi blir deres lille lerkefugl, sier Naziha.
Men hvis gleden blir borte fra livet,
begynner man å dø. Verken Nora, Zarah
eller Naziha vil la seg dø.

– Men jeg har også kjent en Torvald,
sier Naziha etter-
tenksomt. 

– En som ville
forme meg og
bestemme hvordan
jeg skulle være. Jeg
tror alle har møtt
eller kjenner en Tor-
vald. I «Et dukke-
hjem» lider Torvald dessuten en
liknende skjebne, også han prøver å leve
livet slik «samfunnet» forventer. 

Zarah tar seg jobb i kassa i bistroen på
Det kongelige teater. En kveld Zarah
er på jobb har det vært audition for

«Et dukkehjem». Døren til prøvesalen er

åpen og Zarah klarer ikke dy seg, hun går
inn, entrer scenen og spiller Nora. 

Et sted i mørket er det noen som
klapper. Det viser seg å være regissøren,
en av Norges fremste.

«Flott, imponerende bra,» sier han.
«Hæ?» svarer Zarah. «Synd jeg ikke kan
bruke deg,» sier regissøren. «Takk i like
måte,» repliserer Zarah, og peprer regis-
søren med motargumenter. Han blir
ganske paff, men innser at han har tatt
feil når han diskvalifiserer en god

skuespiller bare fordi hun har «feil»
hudfarge. Han kan ikke annet enn å
invitere Zarah til audition. 

Vi vet allerede hvordan det gikk.
Zarah fikk rollen, fordi hun var best, og
fordi hun våget. «Man må kjøpe lodd for
å ha sjanse til å vinne,» sier Zarah, og
trosser egen frykt for å bli avvist på

grunn av sin hudfarge, på grunn av at
hun ikke er bra nok. Hun krabbet frem
fra teppet i baksetet. 

Naziha har ikke fått rollen som
Nora – enda. Hun får kun stereo-
typiske roller, fordi hun ikke er

hvit. Det gjør henne forbannet. Derfor

måtte hun skrive «Nora..!». For å få sagt
sin mening, for å utfordre institusjons-
teatrene og alle andre som forsøker å
fortelle henne at hun kun har et
begrenset repertoar å spille på siden
hun er svart.

– Minoritetskvinner får i stor grad
stereotype roller, som «den undertrykte
indiske kvinnen» eller liknende. Noen
ganger føles det som om man i Norge tar
det for gitt at om man er mørk så kom-
mer man fra en undertrykkende familie.
Jeg skal liksom ikke være i stand til å
spille andre roller. 

Naziha ler oppgitt. 
Men noe har skjedd. Ibsen-året har

sett opptil flere teateroppsetninger med
minoritetskuespillere på rollelisten. Vi
har blant annet Bollywood-Ibsens
«Kvinnen fra Det indiske hav» og
Loveleen Kumar i hovedrollen til Riks-
teatrets oppsetning av «Hedda Gabler».
Men det kan neppe kalles blind casting
– enda. Det ser heller ut som om flere
teatre har valgt å prioritere skuespillere
med minoritetsbakgrunn under
feiringen av Ibsen-året.

– Og det er flott, et skritt i riktig
retning. Disse skuespillerne har endelig
fått muligheten til å vise at de er
dyktige, sier Naziha. Nå gjenstår det å
se om tendensen fortsetter, eller om
Ibsen-året bare blir et blaff. Naziha er
avventende, men forsiktig optimist. 

– Institusjonsteatrene påstår at de
aldri har vært stengt for minoritetene,
men så vidt jeg vet er det kun Akershus
teater som til nå offisielt har praktisert
blind casting i Norge. Med «Nora..!»
utfordrer jeg institusjonsteatrene til å
komme seg inn i fremtiden. La ikke
Ibsen-året bli et blaff, velg skuespillere
fordi de er dyktige.

Og mens institusjonsteatrene får
summet seg, har debatten om kul-
turens rolle for det flerkulturelle

Norge gått i avisspaltene. Naziha har
fått med seg at kulturminister Trond

Giske i vårens kulturdebatt har
ønsket seg en flerkulturell Nora.
Hun vurderer å sende ham en
invitasjon til å se «Nora..!»

Hun har også tatt til seg uten-
riksminister Jonas Gahr Støres
uttalelse om at dersom profile-
ringen av Ibsen i utlandet skal gi
mening, må problematiseringen i

hans diktning stå mer sentralt i kultur-
formidlingen her hjemme, ikke minst i
forhold til unge mennesker.

– Her er jeg, sier Naziha. – Nora,
Zarah, Naziha. Hva venter dere på?

AV ELLEN STOKLAND

FOTO: GEIR K. JOHANSEN/AKERSHUS TEATER

«I stedet for å la seg 
forbli et offer, tar hun
grep for å endre på
situasjonen. Hun vil
ha mer ut av livet…»

«Institusjonsteatrene påstår at de aldri har 
vært stengt for minoritetene, men så vidt jeg vet

er det kun Akershus teater som til nå offisielt
har praktisert blind casting i Norge…»



P rosjektet startet i 2003 og hadde
som mål å tilby kvinner med mino-
ritetsbakgrunn aktivitets- og kurs-

tilbud med formål å gi økt selvbevisshet,
synliggjøring av egne ressurser og
kunnskap om egne rettigheter. Kort
sagt, bedre i stand til å ta kontrollen
over egne liv.

Gjennom MiRA-Senterets mangeårige
krisehjelp og rådgivningsarbeid, fikk
senteret kjennskap til en rekke proble-
mer minoritetskvinner opplever i sam-
handling med det norske samfunnet.
Problemer som slår negativt ut på kvin-
nenes fysiske og psykiske helse. Mange
kvinner mestrer ikke de mest grunnleg-
gende utfordringene i hverdagen som for
eksempel møte med det offentlige hjelpe-
apparatet som sosialkontor, trygdekon-
tor og aetat. Det kan også være vanske-
lig å sette seg inn i hvordan det norske
samfunnet, det politiske systemet og vel-
ferdssystemet er bygd opp. Problemer
knyttet til migrasjonsprosessen som
tapsfølelse, manglende selvtillitt, diskri-
minering og bekymringer knyttet til
mestring av sin nye situasjon, har også
virket inn på kvinnenes helse. 

Prosjektet har fokusert på tre hoved-
områder: samfunnsorienterte integre-
ringstiltak, helse og velvære, og utvik-

ling av kunnskap om egne rettigheter.
Den pedagogiske metoden som har vært
brukt er «læring gjennom praksis». Det
har vært en rekke kurs og aktiviteter,
jobbsøkerveiledning, korte og lange
utflukter til viktige instanser, offentlige
kontorer etc. Slik har kvinnene lært
gjennom praktiske hverdagssituasjoner.
I løpet av tre år har ca. 1700 kvinner del-
tatt på aktivitetene. Stiftelsen Helse og
Rehabilitering har støttet MiRA-Sente-
rets prosjekt, og generalsekretær Anne-
Kari Holm er svært fornøyd med sluttre-
sultatet. Hun mener MiRA-Senteret har
brukt midlene effektivt og understreker
at integreringsprosessen går mye lettere
når kvinner får kontroll over eget liv og
har et sted å møtes utenfor hjemmet.

Søndag 19. mars ble prosjektet avslut-

tet med en åpen messe på Håndverkeren
konferansesenter i Oslo. Der ble en
rekke av aktivitetene som har pågått –
inkludert magedans, hennamaling, foto
og ta ordet-kurs – presentert, samtidig
ble håndboken «Jeg vil lære å bli glad i
livet» lansert. Midt i et foredrag om kvin-
ners juridiske rettigheter kom dessuten
en svært prominent gjest på overrasken-
de visitt. Noen av jentene i MiRA-Sente-
rets Jenter kan-gruppe hadde fått øye på
utenriksminister Jonas Gahr Støre i foa-
jeen på Det norske teater og spontant
inviterte de ham til MiRA-Senterets
messe. Utenriksministeren var sporty
nok til å takke ja, og roste MiRA-Sente-
rets helseforebyggende prosjekt fra
talerstolen. 

AV ATTIA MIRZA MEHMOOD
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MiRA-Senterets forebyggende helseprosjekt:

1700 tar kontrollen over egne liv
Virkelig livsglede avhenger ikke av fysisk komfort, men av harmonien og balansen mellom fysisk 
og psykisk helse og velvære. Etter å ha registrert økende helseproblemer blant minoritetskvinner og
-jenter, iverksatte MiRA-Senteret det treårige helseprosjektet Selvutvikling og hverdagsmestring. 
1700 kvinner og jenter har deltatt under mottoet «Jeg vil lære å bli glad i livet!»

T.v.: Utenriksminister Jonas Gahr Støre roser MiRA-Senterets innsats. Her flankert av senterleder Fakhra 

Salimi (t.v.) og prosjektkoordinator Attia Mirza Mehmood. T.h.: Anne-Kari Holm, generalsekretær i Helse og

Rehabilitering, er fornøyd med resultatet av støtten til MiRA-Senterets prosjekt. Alle foto: Ellen Stokland.
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Gå inte för nära dina drömmar:
de äro en rök och de kunna förskingras –
de äro farliga och kunna bestå.
de äro sjuka och förstå ingenting –
de hava endast sina egna tankar. 
Har du skådat dina drömmar i ögonen:

Gå inte alltför nära dina drömmar:
de äro en osanning, de borde gå –
de äro ett vansinne, de vilja stanna.

D ette diktet av den finlandssvenske
dikteren Edith Södergran, gir meg
følelsen av å være skrevet ved kan-

ten av et stup. Om den svimlende faren
for å miste fotfestet og fortape seg i en
verden langt under den bevisste. Surrea-
listene utforsket det underbevisste i dikt
og bilder, ikke minst det som kan komme
til overflaten i drømmer og vise seg som
galskap. Denne kunnskapen kom som
følge av Freuds epokegjørende forskning,
men også etter iakttakelser av psykiske
skader hos soldater som var kommet
tilbake fra første verdenskrigs skytter-
graver med sjokkskader fra bombe- og
granatsprengninger. Surrealisme-
teoretikeren André Breton hadde kunnet
observere dette da han arbeidet som mili-
tærlege. Freud studerte også det samme
skremmende fenomenet. Og det var på
bakgrunn av disse studiene at det vokste
frem en kunnskap om konsekvensen av
psykologiske traumer i sin verste form,
det som senere har fått betegnelsen post-
traumatisk stresslidelse, PTSD.

Det sjelelige kaos som bokstavkombi-
nasjonen står for, fremkalles av at min-
ner om overveldende stress tvangsmessig
kommer tilbake. Det kan være opp-
levelser blant eksploderende granater,
minner som fører med seg den opprinne-

lige situasjonens overveldende følelser.
Slike minner overfaller den rammede
ikke bare i våken tilstand. De kommer
også i form av drømmer. Slike traumatis-
ke mareritt skiller seg fra vanlige drøm-
mer og har mange fellestrekk med de
traumatiske minnene, som også skyldes
en neurofysiologisk forandring. Ett trekk
de har felles er at de ikke tar slutt, de
kommer alltid tilbake. Farlige drømmer,
som en slags galskap, som burde gå over,
men som nekter å forsvinne.

Da PTSD ble offisielt erklært som en
psykiatrisk diagnose i 1980, tok man
utgangspunkt i forestillingen om en
sjokkskadet soldat. Det ble dermed opp-
fattet som noe som først og fremst ram-
mer menn, og som er et resultat av en
spesifikk katastrofesituasjon, på slag-
marken eller under en naturkatastrofe.
Men under det foregående tiåret hadde
kvinnebevegelsen rettet oppmerksomhe-
ten mot de traumatiserende forholdene
kvinner daglig lever under og begynte å
hevde at de vanligste forekomstene av
PTSD ikke finnes blant menn i krig, men
blant kvinner i det sivile liv. Det var et
revolusjonerende syn som det har vært
vanskelig å vinne gehør for i det psykolo-
giske etablissementet. Den amerikanske
psykiateren Judith Lewis Herman har
mer enn noen annen innenfor psykiatri-
en fulgt opp disse tankene fra kvinnebe-
vegelsen. Hun forklarer motstanden slik:
«Det er vanskelig å erkjenne at et demo-
krati som er veletablert i den offentlige
sfære kan sameksistere med en primitiv
enevoldsmakt og avansert diktatur i
hjemmets sfære.» Den nylig avdøde
feministen Betty Friedan har kalt det for
«det navnløse problemet».

I «Trauma and Recovery – from
Domestic Abuse to Political Terror», en

«Det kan være
opplevelser blant

eksploderende
granater, minner

som fører med seg
den opprinnelige

situasjonens over-
veldende følelser.

Slike minner
overfaller den
rammede ikke

bare i våken til-
stand. De kommer

også i form av
drømmer…»
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e I de kommende tre årene vil MiRA-Senteret sette fokus på psykisk helse.
Her presenterer vi to tekster, hvor Everlyn Nicodemus fokuserer på
teoretiske aspekter ved psykisk og fysisk vold, mens Fakhra Salimi

gjennom fiksjonsprosa beskriver hvordan psykisk vold i nære
relasjoner kan oppleves av mange kvinner med minoritetsbakgrunn.

farligedrømmer
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bok jeg selv har hentet mye styrke fra,
analyserer Judith Lewis Herman psyko-
logiske mønstre i den traumatiserende
undertrykkelsen som pågår i denne grå-
sonen skjult for innsyn. Det handler ikke
her om enkeltkatastrofer, men om trau-
matiske situasjoner som gjentar seg om
og om igjen over lang tid. Mens PTSD-
diagnosens kriterier vanligvis bygger på
stridshendelser, naturkatastrofer og
voldtekt, så er ofte denne typen forlenge-
de og hverdagslige traumer mer kompli-
serte av natur og medfører først og
fremst negative forandringer i evnen til
å forholde seg til andre mennesker og
selvfølelsen. Hun foreslår at vi snakker
om et komplekst PTSD med et spekter
av traumatiske vilkår, snarere enn om
en spesifikk tilstand. Men denne tilstan-
den kan være ganske skjebnesvanger.
Mens personer som lider av PTSD kan
frykte at de holder på å miste forstan-
den, opplever ofte de som befinner seg i
en situasjon med komplekst PTSD at de
har mistet seg selv.

De siste tiårene har bevisstheten om
psykologiske traumer og PTSD spredt
seg og begynt å komme inn i den all-
menne bevissthet. Alle land er ikke
kommet like langt, lengst er de kommet i
USA hvor svært traumatiserte Vietnam-
veteraner – og nå Irak-veteraner – har
aktualisert problemene. Et tegn på at
man nå diskuterer PTSD mer allment
også i Skandinavia, fant jeg i en engelsk
avis, og innholdet gjorde meg svært
beklemt. Politiske flyktninger som har
opplevd tortur har ofte problemer med å
lære seg et nytt språk. I det xenofobe
Danmark, hvor flyktninger må snakke
dansk for å få statsborgerskap,
diskuteres det om konstatert PTSD skal
gi unntak. En representant for Dansk
Folkeparti, Søren Krarup, uttalte seg
arrogant mot tanken: «Om folk lider av
PTSD trenger de behandling, ikke dansk
statsborgerskap!» 

Hvordan oppstår psykologiske trau-
mer? Kroppens svar på fysisk og psyko-
logisk vold, trusler og overgrep, er en
voldsom aktivering av nervesystemet og
utløser en flom av frigjort adrenalin for å
sette oss i beredskap. Det er når ingen
handling oppleves som mulig, at trauma-
tiske reaksjoner i stedet kan inntreffe.
Psykologiske traumer kan altså gis en
kjemisk forklaring. Når et menneske
overveldes av skrekk og hjelpeløshet,
knuses hennes apparat av samlet, sam-
ordnet og målrettet handling og tenk-
ning, og traumet gjenoppliver dette kao-
set. Evnen til å erkjenne påvirkes og lam-
mes av skrekk, hennes evne til å vurdere
sine omgivelser svikter. Hennes grunn-

leggende tillit og fellesskapsfølelse øde-
legges, troen på seg selv, på andre, på
Gud. Det skjer ofte at den traumatiserte
trekker seg vekk fra de hun er nært knyt-
tet til, og samtidig desperat søker dem. I
sin isolasjon blir hun mer og mer sårbar.

Når Judith Lewis Herman skriver om
kvinneundertrykkingen i hjemmet, er
hun klar over at det nesten alltid hand-
ler om to identifiserbare motsetninger,
det kvinnelige offeret og gjerningsman-
nen. Denne skjulte historien om under-
trykkelse er fylt av eksempler på mis-
tenksom overvåking, brev som blir lest,
avlytting av telefonsamtaler. Og jo mer

offeret isoleres, desto mer avhengig av
gjerningsmannen blir hun, så vel for
overlevelse og kroppens daglige behov,
som for informasjon om livet der ute og
til og med for å bli følelsesmessig herdet.

Det handler altså om kontroll. Og
metoden for å kontrollere et annet men-
neske er systematisk gjentakelse av på-
føring av psykologiske traumer. De utgjør
den organiserte teknikken for å gjøre
noen maktesløs og isolert. Mens gjer-
ningsmannens første mål tilsynelatende
er å gjøre sitt offer til slave gjennom des-
potisk kontroll over alle aspekter ved hen-
nes liv, så har han også som mål å vinne
hennes respekt, takknemlighet og til og
med kjærlighet – altså gjøre henne til et
villig offer. Er nå dette så unikt og para-
doksalt, spør Herman seg. Totalitære
regimer krever bekjennelser og politisk
omvendelse. Slaveeiere krever takknem-
lighet fra sine slaver. Religiøse kulter kre-
ver rituelle ofre. Gjerningsmannen bak
kvinneundertrykkelsen bak hjemmets
lukkede dører krever total lydighet og
lojalitet. Deres offer skal bryte alle andre
forhold, til venner og familiemedlemmer.

Gjerningsmennene bak denne trauma-
tiserende undertrykkelsen møter som

regel de som forsøker å forstå deres hand-
linger med forakt, skriver hun. Mannen
er ikke selv i stand til å se at det er noe
galt med hans oppførsel. Derfor søker
han ikke hjelp. Situasjonen forverres og
forverres. Det ugjenkallelige stadiet i slik
nedbryting av et medmenneske, er når
offeret mister lysten til å leve. Psykiate-
ren Jacobo Timerman har hevdet at når
denne psykologiske traumatiseringen
har kastet en kvinne inn i en verden av
uendelig maktesløshet, kan selve ønsket
om å begå selvmord utgjøre et tegn på
motstandsvilje og selvfølelse. Det stiller
offeret på likefot med gjerningsmannen.

Gå inte för nära dina drömmar
de äro farliga, de kunna bestå
….
Gå inte alltför nära dina drömmar
de äro en osanning, de borde gå

AV EVERLYN NICODEMUS

ILLUSTRASJON: EVERLYN NICODEMUS

Litteraturreferanser: Judith Lewis Herman:
«Trauma and Recovery – From Domestic Abuse

to Political Terror» Pandora 1992.

Everlyn Nicodemus  
er kunstner, skribent og uavhengig forsker.
Til MiRA-Magasinet har hun bidratt ved
flere anledninger, både gjennom tekst og
illustrasjoner. Nicodemus ble født i Tanzania
i 1954, og er nå bosatt i Belgia. I løpet av de
siste tyve årene har hennes kunst vært å se i
anerkjente gallerier i flere land. For øyeblik-
ket kan man se utstillingen hennes «Trauma
and Art: The Hidden Scars» på 198 Gallery i
London i forbindelse med Refugee Week.
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Da jeg møtte deg for første gang
ved ruinene av World Trade
Center i New York, hadde jeg

ingen anelse om at dette møtet en
dag skulle legge mitt liv i grus. Du
var en fremmed som kom mot meg
med et hemmelighetsfullt smil. 
Jeg svarte med nysgjerrighet. 
Hva skjuler seg bak ditt smil?

To år senere ligger jeg i en kiste, liv-
løs. Fra mine englevinger ser jeg ned
på deg i rollen som den sørgende
ektemannen som har mistet sitt livs
kjærlighet. Men jeg tror ikke lenger
på ditt skuespill. Du kan kanskje
lure andre med dine dramatiske
utbrudd av sorg, men du lurer ikke
meg. Min døde kropp er liket av en
brud som ble tvunget i døden av sin
elskede mann. 

Blåmerkene rundt halsen min
symboliserer alle overgrep som begås
mot kvinner som meg, vi som trodde
på kjærlighet og likeverd i et forhold.
Jeg ville leve, men dine strenge krav
tok livet av meg. Ditt hjem er nå blitt
en grav med mitt jordlige gods, mens
jeg hviler i fred blant mine kjære. 

Mange vil nok si jeg var umoden.
Sannheten er at jeg falt for din sjarm
og ignorerte alle de tegn som kunne
ha advart meg mot ditt fanatiske
behov for kontroll. Du fortalte meg
om og om igjen at du elsket meg så
høyt, og at det du ønsket mest av alt
var at jeg skulle flytte til deg. Derfor
brant jeg alle broer og giftet meg med

deg. Nå som jeg endelig er fri fra din
makt, kan jeg se det hele og fulle
bildet av vårt forhold.

Hvordan kunne sann kjærlighet
vokse mellom oss, når du kun var
opptatt av deg selv og ville kontrollere
alt som var rundt deg? Dynamikken i
et intimt forhold mellom to mennes-
ker er kompleks og sannheten er ofte
skjult for andre. Du og jeg var det per-
fekte par. Du ville være lystig og glad
når andre var til stede, kald og dis-
tansert når vi var alene. 

Da jeg først kom for å bo sammen
med deg, overrasket du meg ved å
lage regler for hvordan vi skulle leve

sammen. Du bestemte hvordan vi
skulle bruke dopapiret, hva slags
bokser vi skulle fryse restematen i og
hvor vi skulle plassere alle kjøkken-
varene. For deg var hjemmet som en
teaterscene hvor alle gjenstander
måtte plasseres slik at publikum
kunne se dem. Jeg forsto snart at jeg
bare var en av disse gjenstandene
som ville få andre til å beundre deg.
Min skjønnhet og min forstand ble
symboler på din status og det du
hadde oppnådd i livet. Du var alltid
stolt når du viste meg frem til din
omgangskrets.

Du hadde en klar oppfatning av
«idealkvinnen» og du ville at jeg

epilog
What is lost because it is most precious

What is most precious because it is lost

Amiri Baraka 
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skulle passe inn i det bildet. Du
aksepterte meg ikke for hva jeg var.
Min bevegelsesfrihet ble stadig mer
innskrenket. Jeg klamret meg
desperat til troen på at det kun var
en første fase i vårt forhold og at det
snart ville være over. Hvordan
kunne vel jeg
fortelle andre
om hva som
skjedde med
meg, når jeg
ikke forsto
det selv en
gang? Jeg var
livredd for å
miste retten
til selv å ta
de daglige
avgjørelser.
Jeg ønsket
meg et frukt-
bart forhold
hvor vi skulle
vokse og utvikle oss sammen. Derfor
tok jeg sjansen på å forlate sikker-
heten i min families skjød. Jeg følte
meg dum og litt flau over at jeg
hadde vært så villig til å tro på deg at
jeg ikke hadde lyttet til advarslene
fra familien og mine venner. Min
stolthet var såret og jeg var skamfull
over at jeg hadde tatt så feil av deg.

Hele mitt voksne liv har jeg vært
omgitt av mennesker som har
engasjert seg i kampen mot vold mot
kvinner. Jeg har alltid tenkt på vold
som fysiske overgrep. Ikke i min

villeste fantasi kunne jeg forestille
meg rekkevidden av psykisk vold
– før det var for sent. Livet mitt var
blitt et uendelig mareritt, og alt jeg
gjorde for å endre situasjonen
fordreide du og brukte mot meg.
Jo mer jeg forsøkte å engasjere meg i

sosiale aktivite-
ter og vennskap,
jo mer isolerte du
meg fra omgivel-
sene. Dine dagli-
ge trusler om å
forlate meg om
jeg ikke under-
kastet meg dine
behov, gjorde
meg usikker og
redd. Jeg opple-
ver den samme
virkeligheten
som så mange
andre kvinner i
patriarkalske

samfunn, og mange kvinner er opp-
dratt til å tro at det er skjebnebe-
stemt. Kanskje er det derfor så få for-
teller om psykisk vold og overgrep?
Jeg trodde ikke på en slik skjebne,
derfor kunne jeg ikke godta dine
overgrep mot min sjel. Jeg ville bryte
voldslenkene og leve mitt eget liv.
Men valgmulighetene var få og loven
på din side.

Kvelden er kald og mørk. Du har
spilt din siste akt ved å true meg
med skilsmisse og forlatt scenen med
dine giftige ord. Jeg står her alene

ved et veiskille. Jeg har mistet alle
mine illusjoner om kjærlighet og
respekt. Du har plaget meg med
isolasjon i flere måneder. Jeg har
ikke krefter igjen til å kjempe bare
for å overleve. Jeg ønsker å avslutte
hele forestillingen om mitt liv i natt.
Ordene til den amerikanske forfat-
teren bell hooks fra hennes «wounds
of passion» flimrer foran meg mens
jeg prøver å male et siste bilde av
mitt liv:

«(…) en fremmed forhekser meg,
om natten tar han meg med til et
hemmelig sted – en grotte i fjellene
hvor vi skal leve for alltid. Den
fremmede bortfører meg og bergtar
mitt hjerte. Han fengsler meg, tar
meg med til et sted jeg aldri kan
vende tilbake fra, et hemmelig sted. 
Vi kaller det De knuste hjerters kirke.
Det er her jeg blir stående i tomheten,
forlatt ved alteret. Min gudegave
forlater meg, etterlater meg strandet
i De knuste hjerters kirke, uten
mulighet til å vende hjem.

(…) Jeg er en kvinne som etterlater
meg mannen jeg har levd med (….) 
– en mann som har løyet, bedratt,
og såret, en mann som har voldtatt
min sjel, skjendet meg». 

AV FAKHRA SALIMI

ILLUSTRASJONER: NAUSHEEN SALIMI

«Da jeg møtte deg for første
gang… hadde jeg ingen

anelse om at dette møtet en dag
skulle legge mitt liv i grus…»

«For deg var hjemmet som
en teaterscene hvor alle

gjenstander måtte plasse-
res slik at publikum kunne

se dem… Min skjønnhet og
min forstand ble symboler

på din status og det du
hadde oppnådd i livet…»



Denne artikkelen er den syvende i en
serie om unge kvinner som tar utradisjo-
nelle valg, enten det gjelder utdanning,
yrke eller fritid. Unge kvinner med minori-
tetsbakgrunn er å finne på stadig nye
arenaer, og de har det til felles at de
bidrar til en ny positiv utvikling der også
unge minoriteter framstår som en ny
ressurssterk generasjon som tar egne
valg. Vi spør: Hva ønsker egentlig
minoritetsungdom å gjøre? Hva slags
utdannelse og jobb satser de på? Hvilken
påvirkning har foreldre og venner på
dette valget? I dette nummeret av MiRA-
Magasinet har vi møtt nordisk mester i
taekwondo Aranya Rusli.
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Aranya Rusli trosset frykten for å mislykkes, spydde
av redsel – og seiret. I dag er hun nordisk mester i
taekwondo og driver sitt eget firma som art director.



Jeg kan bli så nervøs at jeg spyr før
jeg skal gå en konkurranse eller
snakke i en forsamling, forteller

Aranya. Men hun lot ikke prestasjons-
angsten stoppe henne fra å gjøre det hun
hadde aller mest lyst til, starte for seg
selv og satse på taekwondo.

– Jeg bare må tøye mine egne grenser,
og gevinsten smaker så vanvittig godt
når du når et mål du har strukket deg
etter og beseirer din egen frykt.

Det er skummelt å kaste seg ut i
usikkerhet og la den trygge grunnen
under føttene forsvinne. Aranya Rusli
har gjort det flere ganger. Først da hun
droppet drømmen om fast jobb som art
director (AD) og etablerte sitt eget firma.
Så da hun gjorde comeback som konkur-
ranseutøver i taekwondo i en alder av 32
– og gikk rett til topps i Norgesmester-
skapet (NM) i 2004. 

– Jeg har trent taekwondo siden jeg
var 11, tok svart belte da jeg var 15 og
gikk min siste konkurranse da jeg var
russ i 1992. Ingen hadde trodd jeg kunne
vinne igjen, aller minst jeg selv, forteller
Aranya som er MiRA-Senterets kurs-
leder i selvforsvar.

Ping pong uten sikkerhet
Etter videregående tok Aranya dekora-
tørutdanning og gikk deretter Wester-
dals reklamesko-
le og utdannet
seg til AD i 1998. 

– Det var dår-
lige tider i rekla-
mebransjen da
jeg ble uteksami-
nert, men jeg var
heldig og fikk jobb
likevel, forteller
Aranya. Men det
gikk nedover, engasjementene ble korte-
re og jobbene kjedelige. Til slutt bestemte
hun seg derfor for å satse på en frilan-
skarriere og etablerte enkeltpersons-
foretaket Ping pong kommunikasjon.

– Det var skummelt. Plutselig mistet
jeg all sikkerhet: fast inntekt, pensjons-
ordninger, sykeordninger, forsikringer…
Som selvstendig næringsdrivende

ramler du ut av det offentlige sikkerhets-
nettet. Du må betale forsikringer og
pensjonsordninger selv – og det er dyrt –
samtidig vet du aldri hvor mye penger
du kommer til å tjene neste måned.

Planen var å drive for seg selv til det
dukket opp et lukrativt jobbtilbud, men
nå er det gått fem år, økonomien går
rundt. Og Aranya har fått stor frihet og
mye moro. 

– I fjor lagde jeg reklamekampanjen
som Dagsavisen kjørte på trikker og
busser, og nå har jeg frilansoppdrag for
et reklamebyrå. Jeg er blitt veldig flink
til å fokusere, strukturere og disponere
penger og tid. Jeg kan jobbe når det
passer meg og trene når jeg vil. 

Rett til topps
Parallelt med utdanning og etablering
av Ping pong, trente Aranya taekwondo
og jobbet som trener, men konkurranse-
ne hadde hun lagt på hylla for godt.
Trodde hun.

– For et par år siden ble jeg utfordret
av en tidligere elev og en dansk teknikk-
mester. Da kunne jeg ikke være dårlige-
re enn at jeg gikk NM. Mitt mål var å
fullføre teknikkgrenen «poomse», og så
vant jeg og fikk kongepokal! Det var helt
vanvittig uvirkelig, og veldig, veldig
deilig. Skulle gjerne oppleve den dagen

om og om igjen.
Men om seieren

kom overrasken-
de, hvilte ikke
Aranya på sine
laurbær. Resten
av året vant hun
det som var å
vinne i Norges-
cupen og fikk en
fjerdeplass i

nordisk mesterskap 2005. I 2006 var hun
tilbake, da tok hun gull. 

Taekwondo-satsningen har gjort et
alvorlig innhugg i Aranyas økonomi, som
ikke akkurat var romslig fra før. Til tross
for at hun har oppnådd imponerende
resultater på svært kort tid, får hun
ingen stipender eller annen støtte som
kan kjøpe henne fri fra jobben. Men

siden Aranya er sin egen sjef, har hun
likevel kunnet satse. 

Taekwondo er en gammel kampkunst
fra Korea, der er den nasjonalsport og
alle barn og unge lærer det. Det var
moren til Aranya som sendte henne på
taekwondo-trening sammen med vesle-
broren, moren mente det var like viktig
at barna trente kampsport som at de
lærte seg å sykle og svømme.

– Mamma har alltid vært opptatt av at
vi skulle ha tro på oss selv og være stolte
av hvem vi er og hvor vi kommer fra.
Hun trodde kampsport kunne være
nøkkelen til det, og fikk rett, forklarer
Aranya. 

Indonesisk og norsk
Foreldrene kommer fra Indonesia, selv
har Aranya bodd mesteparten av livet i
Norge. Men utseendet avslører kultur-
bakgrunnen, og Aranya oppfattes som
indonesisk i Norge – og som norsk i
Indonesia. Hun føler seg privilegert som
har bakgrunn fra flere kulturer. 

– Det sies ofte at vi som har flerkultu-
rell bakgrunn faller mellom to stoler,
men jeg opplever det heller som at jeg har
flere stoler å sitte på. Det er som en evig
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taekwondo Aranya Rusli 
egne barrierer

«Jeg bare må tøye mine egne
grenser, og gevinsten smaker 
så vanvittig godt når du når et
mål du har strukket deg etter
og beseirer din egen frykt…»
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stollek der jeg alltid vinner, sier hun og
ler. – Hvorfor må man på død og liv
definere én identitet som er statisk og
evig? Jeg liker å være i bevegelse, ha
mange identiteter.

Men hun vet godt at ikke alle synes
det er like enkelt.

– Jeg har bodd lenge i Norge og har
vært igjennom en lang prosess hvor jeg
er blitt tryggere på hvem jeg er og hva
som er min identitet, eller identiteter. 

Taekwondo er en viktig ingrediens i
den tryggheten. Den har gitt Aranya en
sterk opplevelse av mestring og mot til å
utfordre egne grenser. Det er nyttig
langt utover at
det gir god
helse og
kongepokal i
bokhylla.

– Det er
deilig å utfor-
dre kroppen
fysisk, kjenne
at den er sterk
og utholdende. Det gir energi og jeg får
overskudd til å gjøre andre ting,
samtidig som jeg våger mer.

Aranya er opptatt av å ha gode tre-
ningsvaner og skape en vakker kropp –
innenfra. Det handler om kroppsbeher-
skelse. Hun synes særlig jenter burde
være mer opptatt av kroppen sin. Men
da er det ikke samtidens skjønnhetsidea-
ler hun tenker på, men kroppsbevissthet
og fysisk selvrealisering. En sterk og
livsglad tilstedeværelse i
egen kropp.

– Selvut-
vikling og
realise-
ring på

det intellektuelle planet er veldig i
vinden, og det er veldig bra. Men kropp
og sjel henger sammen, påpeker hun. 

– Veldig mange jenter ser på kroppen
utenfra, som et objekt som skal ta seg
best mulig ut. De gjør lite for å ivareta
kroppen «innenfra», de holder den i sjakk
og hemmes både fysisk og psykisk. Men
skal hodet fungere, må også kroppen
være med – livet ut.

Forsvar før forsvar
Det er disse tingene Aranya forsøker å
sette fokus på når hun i disse dager er i
gang med nok et selvforsvarskurs for

MiRA-Senteret.
Hun vil at kvinnene
skal få økt selvtillit
og kroppsbevisst-
het.

– «Selvforsvar» er
i grunnen et lite
dekkende navn på
kurset. For det er
vanskelig å lære

bort et dødlig triks som skal funke mot
alt og mot alle, sier Aranya. Historisk er
taekwondo og selvforsvar en kampkunst
som det tok svært lang tid å lære.
Hurtigversjonen er noen enkle triks som
kan være effektive i en faresituasjon.

– Det vanskeligste er likevel ikke de
fysiske knepene, men å få kvinnene til å
ha tro på seg selv, at de er sterke og i
stand til å forsvare seg. Da vil de for-
håpentligvis utstråle dette, og da er det
ingen som vil tørre å prøve seg, sier

Aranya.
– Jeg kaller det «forsvar før

forsvar». Bedre selvforsvar
finnes nok ikke. 

Men selv om Aranya gjerne
vil hjelpe andre til å få bedre

selvtillit, betyr ikke det at
hun selv strutter av tro

på seg selv i tide

og utide. Faktisk er en av hennes største
utfordringer nettopp manglende selv-
tillit og sterk prestasjonsangst.

– Det kan faktisk bli så ille at jeg spyr
før en konkurranse eller når jeg skal
snakke i en forsamling, sier Aranya. 

– Men nettopp derfor har det vært så
viktig for meg å utfordre frykten,
sprenge egne barrierer og overbevise
meg selv om at jeg kan om jeg virkelig
vil. Det gjelder bare å holde ut smerten
og angsten, og ikke gi opp når man blir
litt anpusten, underlaget blir glattere
eller underbevisstheten skriker at du
bare er en udugelig liten dritt. For ingen-
ting kan måle seg med den enorme
lykkefølelsen som bruste gjennom min
kropp da jeg sto der med kongepokalen.
Den følelsen deler jeg gjerne med andre.

AV ELLEN STOKLAND

FOTO: STÅLE ANDERSEN OG KARL HENRIK KLEIVE

Taekwondo er en gammel kampkunst fra Korea hvor den er nasjonal-
sport og en stor folkeidrett. Taekwondo var prøvegren i OL i 1988, men ble
først offisiell OL-gren i Sidney i 2000. Da tok Norge sølv, og siden har
populariteten økt enormt. 

I Norge har særlig mange jenter med
minoritetsbakgrunn markert seg i taekwondo, seks
av syv norske medaljer i nordisk mesterskap 2006
ble tatt av minoritetsjenter.

MiRA-Senteret arrangerer taekwondo- og
selvforsvarskurs hvert halvår med Aranya Rusli som
instruktør. Se aktivitetskalender side 9 for program.

FAKTA OM TAEKWONDO

«Veldig mange jenter ser 
på kroppen utenfra, som et
objekt som skal ta seg best
mulig ut. De gjør lite for å

ivareta kroppen innenfra…»

Aranya Rusli under
NM i taekwondo.
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Nazneen Khan-Østrem er høg-
skolelektor ved Journalist-
utdanningen ved Høgskolen i

Oslo. Hun har i mange år jobbet som
kulturjournalist og utenriksjourna-
list i diverse norske medier, og har
opparbeidet seg en posisjon som
debattant i norske riksmedier og som
kulturforvalter gjennom flere styre-
verv. Nazneen har en
bakgrunn som er
mer broket enn de
fleste her i landet.
Hun ble født i
Nairobi i Kenya av
en familie med
røtter i Afghanistan
og India. Mor og far
Khan tok så med seg
Nazneen og søsteren
til London, før de
etter noen år flyttet
til Norge, nærmere
bestemt Flekkefjord i Vest-Agder. 

Det byr på visse utfordringer å
være en kosmopolittisk muslim i lille
Norge. Også når man i tillegg, slik
som Nazneen, siden tenårene har
vært opptatt av punkbevegelsen –
både musikken, klesstilen, litteratu-
ren og de politiske visjonene. Islam
har gradvis blitt en mer bevisst del
av livet hennes, men ikke på bekost-
ning av musikkinteressen eller
hennes identitet som moderne vestlig
kvinne. Hvorfor skulle den det? 

J eg treffer henne på høgskolen
ved Bislett, der hun har kontor.
Blant studentene ser det ut til å

herske en rolig stemning til tross for
eksamenstid og innleveringsjag. De
sitter bøyd over bøker eller kollokve-
rer lavmelt om læreplaner, ytrings-
frihet og presseetikk. Nazneen Khan-
Østrem holder til i fjerde etasje, og er
i ferd med å brøyte seg gjennom en
bunke med eksamensinnleveringer.
Hun er en travel dame, og for litt over
et år siden ble hun mor til lille Abel.
Men vennligheten og imøtekommen-
heten er det ingenting å si på. 

Muslimsk selvtillit
I min «Min hellige krig» har hun vært
i storbyene New York, London, Paris,

Berlin og Oslo og oppsøkt unge musli-
mer som på forskjellige måter uttryk-
ker hvordan det er å være muslim i
vesten. Hun har truffet både liberale
og konservative muslimer, sterkt
sekulære kvinner og menn, og perso-
ner innenfor det politiske islam. Naz-
neen ønsker å finne svar på spørsmål
om muslimsk identitet og om hvordan

man kan kombi-
nere såkalte
vestlige urbane
verdier med et
islamsk levesett
og livssyn. Hun
er på jakt etter
noen å identifi-
sere seg med,
slik at hun kan
få styrket sin
muslimske selv-
tillit som hun
sier i boka. 

Bakgrunnen for at hun skrev boka
har også å gjøre med terrorangrepet
på USA i september 2001, om den
økende islamofobien og hvordan
muslimer opplever sine liv i vesten
etter det som har skjedd. Med titte-
len «Min hellige krig» ønsker hun å
gå hardt ut mot de som med en gang
tenker at her har vi å gjøre med en
tilhenger av Osama Bin Laden eller
likesinnede. Nazneen snakker fort på
Flekkefjord-dialekt. 

– I lengre tid hadde jeg helt bevisst
forsøkt å unngå å bli en såkalt mino-
ritetsjournalist – jeg var jo kultur-
journalist i utgangspunktet. Da jeg
for noen år siden
kom tilbake til
Oslo etter noen
år i London, mer-
ket jeg hvor igno-
rante og snever-
synte folk var
her, og hvor lite
kunnskap blant
annet journalis-
ter hadde om
islam og ikke
minst hvordan
islam og uten-
rikspolitikk henger tett sammen. Jeg
bestemte meg for å skrive en bok om
det som foregår der ute i de europeis-

ke storbyene. Jeg synes for eksempel
at det foregår mye interessent i Lon-
don. Her finner du mange andre og
tredjegenerasjons muslimer som på
mange forskjellige måter er på jakt
etter sin identitet. 

Det har vært veldig få kvinner og
menn med muslimsk bakgrunn som
har skrevet bøker om dette temaet i
Norge. – I den grad det er skrevet
noe, så har det vært Shabana Reh-
man som har fått styre offentligheten
i veldig stor grad. Og hun har vært
veldig islamkritisk og kompromiss-
løs. Jeg synes ikke hun har
representert majoriteten i det hele
tatt. Jeg ønsket at muslimske jenter
skulle se at det finnes alternativer,
forteller hun. 

– Så muslimske jenter er en del av
målgruppen?

– Ja, absolutt. Da jeg vokste opp
savnet jeg veldig en rollemodell. Jeg
savnet noen jeg kunne se opp til som
turte å beholde identiteten sin, men
likevel være ganske utradisjonell når
det gjaldt valg av yrke og måte å
leve på.

Speed-dating for muslimer
Nazneen mener selv at hun skiller
seg ut fra mange andre muslimer i
Norge. Hun kommer fra en liberal
middelklassefamilie, med et av-
slappet forhold til religion. Jeg spør
henne om hun synes at muslimer i
Norge har et for ensidig inntrykk av
hva islam kan være.

– Jeg tror det, men nå «synser» jeg
veldig. I mitt møte

med de unge mus-
limske miljøene
her i byen synes
jeg ofte guttene
virker langt mer
liberale og kunn-
skapsrike enn jen-
tene. Jentene er
ofte litt aggressive
og lite interessert i
å diskutere de
mange mulighete-
ne som finnes

innenfor islam. I bokprosjektet har
det vært mye lettere å finne fram til
gutter som har vært interessert i å

– Jeg måtte bare skrive denne boka, erklærer Nazneen bestemt mens vi
snakker om hennes debutbok, «Min hellige krig,» som kom ut sist høst.

I lengre tid hadde jeg 
helt bevisst forsøkt å
unngå å bli en såkalt
minoritetsjournalist – 

jeg var jo kulturjournalist
i utgangspunktet…

NAZNEEN KHAN-ØSTREM
høgskolelektor, forfatter og muslim

Nazneens islam
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snakke om problematikken. Jentene
har virket veldig opphengt i diskusjo-
nen om hijab eller ikke hijab. Hijab er
definitivt en del av boken min, men
det handler om så mye mer. På den
annen side foregår det en bevisstgjø-
ring blant unge muslimske kvinner i
dag. Det er ikke noen tvil om det. 

Nazneen trekker igjen fram Lon-
don, og forteller meg om den muslim-
ske ungdomsorganisasjonen The City
Circle, der både unge kvinner og
menn samles til alt fra teologiske
diskusjoner til speed-dating og bryl-
lupsfester. Her i Norge har hun ikke
sett tilsvarende progressive unge
krefter, og hun mislikte for eksempel
sterkt at det
muslimske
student-
samfunn ved
Universitetet i
Oslo holdt kvin-
ner og menn
atskilt under et
sosialt arrange-
ment hun ble
invitert til for
en stund siden. 

– Hvorfor har
de så tradisjonel-
le og konservative måter å operere
muslimsk på, undrer hun. 

Jeg vil gjerne tilbake til dette med
hijab. 

– De siste årene har bruken av
hijab økt både i Norge og i Europa for
øvrig. Er dette et uttrykk for feminis-
tisk islam?

– Det er veldig mange jenter som
går med hijab fordi det er en identi-
tetsmarkør, og litt i protest mot ves-
tens mas om at hijab er kvinneunder-
trykkende. Det er jo på en måte en
ganske stille demonstrasjon å gå med
hijab, men allikevel en tydelig mar-
kør. «Jeg er muslim og jeg er ikke
redd for å vise det.» Jeg tror neppe vi
hadde sett en så aktiv bruk av hode-
plagget om ikke Frankrike hadde
begynt sin kamp mot hijab. Noen
ganger blir jeg selv fristet og tenker
at jeg kanskje burde gå med hijab på
pur trass for å vise at jeg er muslim.
Jeg blir overrasket selv når jeg går
rundt i Oslos gater og ser hvor mange
jenter som går med hijab. Og ofte går
jentene med veldig trange klær i til-
legg. Det synes jeg er veldig fascine-
rende, sier Nazneen og ler. 

– Men er det ikke et problem at man
bruker et religiøst symbol, som hija-
ben, politisk?

– Det er jo mange som mener at
islam er en veldig politisk religion. Så
det kommer an på hvilken innfallsvin-

kel du har til din religion. For veldig
mange av de mer politiske organisa-
sjonene eller bevegelsene er hijaben
blitt nettopp en sånn politisk markør. 

Bevisstgjøring eller fanatisme?
Islamofobien vokser i Europa, noe
både retorikken i forbindelse med
krigen mot terror og striden om kari-
katurtegningene er et tegn på. Sam-
men med manglende sosiale og poli-
tiske rettigheter blant flere genera-
sjoner av minoriteter, skaper dette
grobunn også for de ekstreme krefte-
ne innenfor islam. Vi kommer inn på
bombingen i London i juli i fjor.

– Det er mange unge muslimske
menn i England som
har gått fra å være
helt vanlige såkalte
kulturelle musli-
mer, til å bli veldig
bevisste politisk og
religiøst. Det kan
være både positive
og negative ting i
det. Hvis du gjør det
helt bevisst for at du
skal bombe t-bane-
stasjoner i London,

så er det uhyre nega-
tivt. På den andre siden må det være
ens fulle rett å jobbe politisk for en
islamsk stat, og fremme islamsk
ideologi med lovlige fredlige og poli-
tiske virkemidler. Hvis du mener det
er det rette. Men det er en fin
balansegang. Det er nettopp i Stor-
britannia at balansegangen mellom
ytterliggående islamistiske grupper
og de voldelige islamistiske gruppene
er mest hårfin. Noen bikker over og
blir fanatiske. 

Nazneen finner likhetstrekk
mellom Storbritannia og Frankrike,
og mener at proble-
met har å gjøre
med landenes
politiske historie. 

– De har begge
en lang historie
med kolonial
rasisme som er
ganske ekstrem.
Dette gir grobunn
for en militant og
svært politisk
form for islam,
sier hun. 

– Men den type
situasjon har vi ikke i Norge i det
hele tatt, forsikrer hun. Heller ikke i
USA. Det var mange som hadde for-
ventet at flere unge muslimske menn
i USA skulle bli terrorister. Men
muslimene i USA har lang tradisjon

innenfor en høyt utdannet middel-
klasse og er godt integrert i det ame-
rikanske samfunnet. 

Den religiøse reisen
I «Min hellige krig» blir vi ikke bare
tatt med på en reise gjennom flere
vestlige storbyer, men vi blir også
med på forfatterens personlige
dannelsesreise som en moderne
muslimsk kvinne på jakt etter holde-
punkter og noen å identifisere seg
med. Det er ikke så mye en indre
åndelig reise, som en reise utover.
Etter andre menneskers historier
som sammen eller hver for seg kan
tjene som eksempler til inspirasjon
og etterfølgelse. Deretter starter den
indre reisen, forteller hun på bokens
siste sider. Jeg lurer imidlertid på
hvorfor det var så viktig for henne å
gjøre en religiøs reise når hun i
utgangspunktet gir uttrykk for at
hun ikke har vært så opptatt av tro.
Kunne hun ikke legge ut på en slags
kulturell oppdagelsesferd istedenfor?

– Jeg er jo først og fremst en bri-
tisk-asiatisk jente oppvokst i Norge.
Så min kultur er en blanding av Sør-
Vestlandet, Oslo og London. Jeg har
aldri bodd i Asia, ikke foreldrene
mine heller. Så religion blir et felles
utgangspunkt som jeg kan finne igjen
hos så mange andre, mens min kultu-
relle miks er såpass spesiell. Det er
vanskelig å finne andre som meg,
bortsett fra i steder som London og
New York.

– Det er et universelt bånd blant
muslimer, fortsetter hun, selv om
ikke alle i utgangspunktet har så
mye til felles. 

– Hvis jeg for eksempel går i byen
en fredag og ser kvinner med
muslimske menn på vei til moskeen,

ser de sikkert ikke
på meg og tenker
at «hun er min
søster.» Jeg er så
annerledes. Men
hvis vi hadde
begynt å snakke
sammen om livet,
sjelen og døden,
så hadde vi kan-
skje funnet mye
gjenklang hos
hverandre. 

Hun påpeker at
hun er troende selv

om hun er sekulær. Hun ønsker ikke
en muslimsk stat. 

– Men man har jo et religiøst behov
som menneske. I hvert fall har jeg
det, og veldig mange jeg kjenner. Jeg
vil gjerne kunne vite at jeg kan gå i

Noen ganger blir jeg
selv fristet og tenker at
jeg kanskje burde gå 

med hijab på pur trass for
å vise at jeg er muslim…

I mitt møte med de unge
muslimske miljøene her

i byen synes jeg ofte
guttene virker langt mer
liberale og kunnskaps-

rike enn jentene…
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en moské her i Oslo og snakke med
en imam som har de samme verdiene
som meg, og som er liberal. Men det
finner jeg ikke i Oslo for øyeblikket.
Da må jeg til
London eller
New York. 

– Men har du
blitt mer reli-
giøs, spør jeg. 

– Min religion
er nok blitt mye
tydeligere i meg
nå, svarer hun.
Men hun medgir
at når man er
gift og har barn
med en mann
som ikke er muslim, så må man jo
komme fram til noen kompromisser. 

Vestlig muslim
Et tydelig poeng med boken er å la
vestlige, moderne muslimer komme
til orde, og vise at de har hevd på både
en muslimsk og en vestlig identitet og
tilhørighet. Nazneen har et tydelig
behov for å røske i de innbarkede for-
dommene en god del etniske nord-

menn bærer på. Til og med blant kul-
tureliten finner hun forestillinger om
innvandrere og muslimer som vitner
om mye kunnskapsløshet og arrogan-

se. Blant folk flest
blir innvandrere, og
deres etterkomme-
re, stadig minnet
om at de er annerle-
des ved spørsmål
om deres opprinnel-
se, tilhørighet og
lojalitet. 

– Min far kom-
menterte etter at
boken kom ut at «Til
syvende og sist

endte du jo opp med
å bli en sånn islam-kommentator, da
Nazneen?» Men jeg har jo ikke noe
annet valg, svarte jeg. Man blir konti-
nuerlig presset mot veggen i dette lan-
det, ikke sant? Det er så mye desinfor-
masjon, og man blir så sliten av å gå
inn i en sånn ufrivillig identitetspro-
sess hele tiden.

Nazneen sparker altså i flere
retninger, mot konservative musli-
mer, mot krampeaktige sekularister

og mot navlebeskuende nordmenn.
I boken har hun en frittalende, men
søkende holdning. Jeg spør om det
har vært en positiv reise for henne,
tross alt.

– Ja, absolutt. Jeg har lært veldig
mye om meg selv og om mitt eget for-
hold til religion. Jeg har sett hvor
komplekst temaet er. Og så har jeg
lært veldig mye om den islam som
finnes der ute, om mangfoldet og
bredden som muslimer representerer
i vesten. Det har gitt meg kampvilje i
møte med konservative krefter, og i
diskusjoner med nordmenn som ikke
har greie på islam. Nå tør jeg i mye
større grad å ta en konfrontasjon
fordi jeg har lært så mye om hva
islam egentlig handler om. Det har
gitt meg styrke til å være den jeg er,
og å være mer kompromissløs på
mine ting. Før jeg begynte med boken
så visste jeg ikke om så mange som
hadde det samme utgangspunkt som
meg. Nå vet jeg at det går an å være
muslim på denne måten også.

AV UNNI MATHISEN
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Nazneen Khan-Østrem
Aschehoug 2005

Dette er Nazneen
Khan-Østrems første
bok. Etter lengre tid
som kulturjournalist
har hun nå tatt for seg
moderne islam i ves-

ten, og intervjuet unge muslimer i New
York, London, Paris, Berlin og Oslo. Det er
tydelig at boken er skrevet som en mot-
vekt til de fordommene og stereotypiene
som det vestlige samfunn viser overfor
islam, spesielt etter terrorangrepene i
USA. Men boken viser også de sosiale og
politiske forskjellene mellom landene, og
hvordan islam manifesterer seg blant
andre eller tredje generasjon innvandrere.
Khan-Østrems viktigste agenda er å stille
spørsmålstegn ved myten om at islam er
uforenelig med vestlig levesett. 

Boken er en svært personlig reise, der
forfatteren søker etter vestlige muslimer
hun kan identifisere seg med. Hun treffer
blant annet latinske muslimer i New York,
Medina – en kvinne som kjemper mot
patriarkalske strukturer innenfor sine

egne muslimske grupper, Yann – en «fra-
fallen» fransk-arabisk muslim, og den
britiske komikeren Shazia. Underveis på
reisene hun gjør, mange av dem sammen
med sin etnisk norske mann, kommenterer
Khan-Østrem de personene de møter, og
gjør en personlig vurdering av deres opp-
fatninger omkring islam. Hun møter dem
med nysgjerrighet, og dette er med på å
gjøre leseren selv nysgjerrig både på for-
fatteren og personene hun fremstiller, og
– ikke minst – gjør hun temaet unge
muslimer i vesten interessant. Lesere med
liberale holdninger vil bli sittende igjen
med en overveiende optimistisk følelse
når det gjelder det flerkulturelle vesten,
først og fremst fordi Nazneen Khan-Øst-
rem presenterer så mange forekommende
og reflekterte unge mennesker som kjem-
per for en plass i det vestlige samfunn.
Tilsvarende representanter for minoritets-
befolkningen får sjelden den oppmerk-
somheten de fortjener i norske medier.
Men det merkes at forfatteren er mer
pessimistisk på Norges vegne, i kontrast
til Storbritannia og USA.

Denne leseren savner imidlertid noe
mer dyptpløyende analyser. Hvert kapittel

i boken tar for seg hver sin by, og her
sammenlignes situasjonen i de forskjellige
landene med hensyn til integrasjons-
politikk, politisk historie, sosiale forhold
osv. Dette fungerer som en god innføring,
men det er først i de siste par kapitlene,
som blant annet omhandler Norge, at
analysene får mer kjøtt på beinet. De
fleste intervjuobjektene er unge muslimer
fra middelklassen som har høyere utdan-
nelse. Dette er et viktig og interessant
utgangspunkt, selv om de kun represent-
erer noen få av det store mangfoldet som
finnes av muslimer i vestlige land.

På bokens forside ser man forfatteren,
en kvinne med mørkt hår og brune øyne,
med knallrøde negler og ikledd en ermeløs
rød bluse. Hun står inntil en fargerik bak-
grunn, og ser ikke spesielt militant ut til
tross for bokens tittel. Boken er ikke like
problematiserende som tittelen sier, det er
en nokså snill krig. Men jeg er sikker på at
boken er inspirerende for de som gjen-
kjenner seg i forfatterens søken etter
noen å identifisere seg med. Slik
representerer boka et svært viktig bidrag
til en omfattende historie. Boken er en
personlig reise, som også mange andre
kan kjenne seg igjen i, og av begge
grunner er Nazneen Khan-Østrems hellige
krig alvorlig nok. 

AV UNNI MATHISEN

«Min hellige krig»

…man blir så sliten 
av å gå inn i en sånn 
ufrivillig identitets-

prosess hele tiden…
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I 1999 lagde fem svarte norske kvinner
et humorshow som harselerte med
norsk kultur, rasisme og det å være

svart kvinne i Norge. Det skulle være
med det. Men syv år senere står Asta
Busingye Lydersen, Hannah Wozene
Kvam, Haddy Jatou N’jie, Monica
Ifejilika og Isabell Dahlsveen Sterling
fortsatt på scenen og byr på humor med
sterke meninger, denne gangen med
showet «Integrert som faen!». 

– Hva er integrering?
Hannah: – Åh herregud…
Latter. Queendom har laget et hel-

aftens show om integrering. Svaret er
ikke gitt i en håndvending.

Haddy: – Sånn integrering brukes i
dag, som ord, er det snakk om at én part
integreres en annen part. Men egentlig
handler det jo om en toveis prosess. 

De andre er enige, og Asta legger til:
– I det norske samfunnet i dag er det

majoriteten som definerer hva integre-
ring er og når innvandrere er integrerte
nok. Å være integrert er en hedersbeteg-
nelse, et kompliment. Det er ikke et nøy-
tralt begrep. Det er den andre parten
som skal integreres, og når du blir inte-
grert får du premie for
da liker nordmenn deg.

Haddy synes begre-
pet er diffust og brukes
på en veldig udefinerbar måte. 

– Hva er det egentlig de mener? Hvem
er det som er integrert, hvem er det som
ikke er det. Er du integrert om du går
med rare klær, men har jobb. Når er du
integrert?

Monica: – De fleste sier at man skal
følge norske lover og regler, men det gjør
jo de fleste. Allikevel får ikke alle stem-
pelet «godkjent integrert person». Det
handler i tillegg om alle disse uskrevne
tingene.

– Nordmenn flest tenker at integre-
ring ikke angår dem. De setter seg
tilbake og venter på at
andre skal bli inte-
grert, mener Haddy.

– Er dere integrert?
Queendom i kor:

– … som faen!
Mer latter. Stemningen rundt bordet

backstage er lett lattermild. Queendom
behandler alvorlige temaer med humor.
Og ler mye.

Asta: – Man må jo være integrert for å
kunne spøke med disse tingene, kjenne
de norske kulturelle kodene. Vi forstår
hvilke krav det norske samfunnet stiller
til innvandrere, og vi har møtt dem selv. 

– Vi er blitt tvunget til å forstå disse
kodene fordi vi har den bakgrunnen vi
har, men jeg tror ikke nordmenn flest er
klar over dem. De burde lære om dem på
skolen. Kan man ikke de norske kodene

så er man ikke rustet til å gå ut
i det norske arbeidsliv eller inn
i norske sosiale forhold. Det er
ikke nok å lære norsk språk,

resonnerer Monica ivrig, og fortsetter:
– Jeg har akkurat lest en morsom bok

som heter «Typisk norsk å være uhøflig».
Og det er det det handler om, når norske
høflighetsformer møter andre. Du skal
ikke reise langt før ting er veldig anner-

ledes og du forstår at her må du tilpasse
deg. Men vi skjønner ikke helt hva det er
som gjør oss rare og annerledes.

– Men sånn er det jo med alle folk,
skyter Asta inn. – Alle folkeslag anser
seg selv som normale. Det er når du
møter annerledeshet, mennesker som
gjør ting på en annen måte, at du blir
klar over dine egne kulturelle greier.
Man tenker jo ikke på det…

– Men det burde folk i hele verden
tenke på nå, for verden globaliseres og vi
konfronteres hele tiden med hverandres
ubevisste koder, sier Monica, og humrer
fornøyd over sitt eget resonnement.
De andre applauderer, humoristisk. 

– Vi burde skrive en sang om det der,
sier Haddy. – «Barn av regnbuen» skal
den hete.

– Å være integrert, er det å være
norsk?

Asta: – Vi spøker jo med det i showet,
at integrert i det norske samfunnet ofte
egentlig betyr mest mulig norsk. 

– Helst hvit, liksom, ler Hannah.
– Men de liker brune folk hvis

de oppfører seg på en norsk
måte, repliserer Asta. 

Haddy: – Du kan ha en jobb,
kunne norsk og alt det der, men
så lenge du bruker klær som

ikke ser norske ut, eller du ikke prater
norsk hjemme, eller du spiser annen mat
eller ikke liker den samme humoren, så
er du liksom ikke integrert. Det er ikke
lenger sånn at hvis du fungerer i
samfunnet så er du integrert.

Monica: – Fullt integrert og akseptert,
det er Muhammed som bor aleine, på
Førde eller…

Høy, rå latter. 
– … og holder ut og overlever, legger

Hannah til.
Haddy: – Jeg forbinder begrepet inte-

grert med at man aldri selv får bestem-
me hvor man hører hjemme, om man er
norsk eller ikke eller hva man skal
kalles. Det er alltid andre som sier «næh,
du er kjempenorsk» eller «nei, du er ikke
norsk». 

– Man er prisgitt majoritetens
definisjoner, skyter Asta inn.

Haddy: – Og så blir man dyttet inn og
ut av båsen, etter andres forgodt-
befinnende.

Backstage med Queendom

«Å være integrert er en
hedersbetegnelse…»

«Nordmenn flest 
tenker at integrering
ikke angår dem…»

Et enstemmig kritikerkorps har rost Queendom opp i skyene. Humorkvintetten har stappfull
avtalebok og når stadig ut til et bredere publikum. Men det er fremdeles lenge til de fem
svarte kvinnene slipper opp for alvorlige temaer å lage show om. MiRA-Magasinet møtte
dem backstage på SAS-hotellet under Norsk Journalistlags 60-årsjubileum. 
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Asta: – Og da blir det kjempegøy å
lage show om det.

– Er integreringspolitikken
«mislykket»?

Haddy: – Jeg synes det er meningsløst
å diskutere om det har vært vellykket
eller ikke. Det er en masse mennesker,
enkeltskjebner… Men det er slik debat-
ten går, svar ja eller nei, ring inn. 

Asta: – Det er to poler i norsk innvan-
dringsdebatt. Den ene mener at integre-
ringen – i entall, integreringen, som om
den er én enhetlig prosess – har vært
mislykket. Og så har de en hel masse
eksempler på hvorfor det er mislykket.
Jo fordi innvandrere er overrepresentert
i kriminalitetsstatistikken, fordi det
foregår tvangsekteskap, fordi blablabla. 

Men samtidig finnes det millioner av
eksempler på at integreringen går så det
suser. Mitt hovedsyn er at det går i
utgangspunktet veldig bra. Og det er
fordi jeg kjenner mange ressurssterke,
kjempebra folk med innvandrerbakgrunn
som ruser oppover, som går på universite-
tet, er på vei ut i arbeidslivet, markerer
seg i kunsten, i kulturlivet, i næringsliv. 

Haddy: – Men samtidig er det noen
som mener at det har gått dramatisk feil
fordi vi har hatt noen dramatiske
episoder…

De andre: – Ja…
Asta: – Det er jo det folk husker.
Haddy: – Jeg jobbet jo med nyheter da

dette trikkedrapet skjedde. Og folk
skreik opp. Fyren hadde bodd i Norge
siden 1988, og det var liksom asylsøker-
drapet. Men han var jo norsk. Sykt.

Asta: – Men se på oss da, vi er jo egent-
lig bare et produkt av god integrerings-
politikk på 60- og 70-tallet.

Mye latter igjen. Que-
endom synes selv de er
veldig fine og brune, født
på 70-tallet av en norsk
og en afrikansk forelder,
med unntak av Hannah som er adoptert.
Kvinnene har afrikansk bakgrunn fra
Uganda, Etiopia, Gambia, Nigeria og
Trinidad.

Monica: – Men det er så kort tålmodig-
het. Det tar tid å tilpasse seg samfunnet,
få ting til å fungere. Se på våre foreldre,
de er førstegenerasjons innvandrere. De
er nå 50-60 år gamle. Vi er andre gene-
rasjon, og tredje generasjon innvandrere
vokser nå opp. De har et helt annet
grunnlag enn det vi hadde. Men det må
gjøres tiltak, og tiltakene må få lov til å
leve. 

Men det går fremover, også i Norge.
Til syvende og sist er Asta, Hannah,

Haddy, Monica og Isabell enige om det,
skjønt det fremdeles er veldig mye å har-
selere over og lage show om. Queendom
har fått overveldende god mottakelse, og
stadig flere våger seg på showet. Mange
tror at fem svarte, kvinnelige standup-
komikere er noe veldig fremmed som
løfter en moralsk pekefinger, men der tar
de feil. Queendom fleiper med trønder-
rock, synger kjente norske barnesanger

og tar opp eksistensielle
spørsmål som alle har et for-
hold til. På hver eneste fore-
stilling er det noen «vanlige»
nordmenn blant publikum

som lar seg overraske over å ha så mye
til felles med «negrene» på scenen.

Haddy: – Vi avliver nok en del myter.
Det er mye redsel rundt omkring, og det
er ikke så veldig rart, hvis du bare leser
VG. Jeg tror vi er ganske flinke til å ta
den redselen, fjerne den og vise at det
ikke er noe farlig. Det er som hun som
kom bort til meg etter showet og sa «Jeg
syntes det var morsomt og jeg er bare en
sånn vanlig dame!»

Asta: – Og det er jo det beste
komplimentet vi kan få.

AV ELLEN STOKLAND
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«Jeg syntes det var
morsomt og jeg er bare
en sånn vanlig dame!»

Bollywood bling bling og Ibsen-dramatikk. Og så gikk det bra til slutt. te
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Fruen fra Det indiske hav 
Regi: Erik Ulfsby
Oslo Nye Teater,
Centralteateret 

Hva skjer når Bollywoods
feel good møter Ibsens
dramatikk? Det er nettopp
det Fruen fra Det indiske

hav representerer. En bling bling-følelse, glitter
og glamour, fantastiske dansenumre og
blendende vakre scenekostymer i møte med
Ibsens filosofiske og dramatiske penn. 

Mon tro Ibsen spådde denne utviklingen da
han skrev om Ellida Wangels savn og lengsler,
hennes ønsker og drømmer? Neppe, men jeg
tror heller ikke han snur seg i graven over
hvordan hans stykke blir tolket i dag. 

Det er Ibsens tidløshet som bærer stykket slik
det blir fremført i Fruen fra Det indiske hav. Det
er Ibsens kvinneskikkelser og deres skjebner
som fortsatt er tidsaktuelle. Lavleen Kaur som
fru Ekanta Warma er et eksempel på dette.
Kjærligheten er universell, men når den blir
tolket i Bollywoods stil blir den noe annerledes.
Dansen som pryder scenen er et eksempel på
dette. Hvilke andre sjangere kan få frem kjærlig-

hetens glød, men samtidig dens intense smerte
gjennom dansen? Lavleen Kaur fremstår som en
indisk gudinne, en havfrue, men også som en
kald og kynisk kvinneskikkelse. Gjennom sin
tolkning av Ellida Wangel, som fru Ekanta
Warma i Fruen fra Det indiske hav, lykkes hun i å
fremstå som en flerkulturell kvinne som
behersker uttrykksrepertoaret i både Ibsens
verden og i Bollywoods univers. 

Det må samtidig sies at sceneprestasjonene
til skuespillerne er noe variert. Det samme må
sies om danseferdighetene, som kanskje er det
viktigste i dette stykket. I rollen som Dr. Warma
finner vi Duc Mai-The. Han er på mange måter
mannen med den riktige stemmen og har skue-
spillerferdighetene, men dansen… Vel, det blir
neppe noen hovedrolle i en Bollywood-film for
ham. Lisa Tønne og Belinda Brazar, i rollene som
døtrene Bhairavi og Hima, spiller greit, danser
greit, og makter å formidle ungdomstidens
kompliserte virkelighet. I stykket går Bhairavi fra
å være en fnisete jente til å bli en ansvarsfull og
reflektert ung kvinne som skal ta essensielle
valg i livet. Himas sårede sjel og søken etter
kjærligheten formidles på en fin måte, og hennes
sarte fremtoning kan få tårene til å presse på. 

Noman Mubashir, Shahzad Alsikander Khan

og Shiraz Khan spiller tre ulike mannsskikkelser,
henholdsvis billedhuggeren Lonkar, den
fremmede og professor Agnihotri. 

Billedhuggeren er til tider offer for jentenes
barnslige fremtoning, men han er også en leken
og komisk Bollywood-helt som forfører begge
jentene med sin kunstneriske sjarm. I en typisk
Bollywood-film ville han vært den fattige – men
snille – helten som konkurrerer med den rike –
men onde – kjekkasen, og som vinner den vakre
heltinnens hjerte i filmens slutt. 

Den fremmede er mystisk og intens og han
vekker en nysgjerrighet som bare det ukjente
kan gjøre. Professoren representerer det trygge
og er nøkkelen til Bhairavis frihet. Hun får sin fri-
het, og professoren får en ung hustru. Men lever
de lykkelig i alle sine dager, eller blir Bhairavi en
ny Ekranta som for alltid venter på sin elskede?
Se det får vi aldri svar på. Men de fleste er lykke-
lige, og det er slik et Bollywood-stykke skal ende. 

Stykket representerer noe nytt og friskt. Bol-
lywood er in for tiden, noe dette stykket absolutt
er tjent med. Trender og tradisjoner møtes i
stykket Fruen fra Det indiske hav og vi får servert
et fantastisk Bollywood-show i Ibsens nærvær. 

AV MELTEM SAFAK LUNDSTEN
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Redd for å miste jomfruhinnen? spør
MiRA-Senteret i brosjyren, som for-
klarer hva jomfruhinnen er og hvor-

dan den fungerer. Brosjyren opplyser også
at ikke alle jenter er født med jomfruhin-
ne, og flere mister den i forbindelse med
idrett eller annen aktivitet. Manglende
jomfruhinne er ikke bevis på
at man har hatt sex, slår
MiRA-Senteret fast, og under-
streker samtidig at det ikke er
noen skam å miste jomfruhin-
nen. Unge jenter må selv få
bestemme over sin kropp.

Unni Mathisen ved MiRA-
Senteret forteller at mange
ungdommer og helsepersonell
har kontaktet senteret for å få informa-
sjon og hjelp i forbindelse med spørsmål
om seksualitet. Flere minoritetsungdom-
mer som har debutert seksuelt lurer også
på hvordan de skal møte krav om jomfru-
dom ved ekteskapsinngåelse. 

Mange myter
– Norske og vestlige medier er overseksu-
alisert. Samtidig skulle man tro at seksu-
alundervisningen i skolen er god nok,
men vi er overrasket over hvor mye unge
jenter ikke vet. Det er mange myter og

mange er redde for å spørre. Dette er
fremdeles tabu, sier Mathisen. MiRA-
Senteret er opptatt av å gjøre ungdom
bevisste på rettigheter i forhold til egen
kropp, men også om rettigheter de ikke
har i forhold til andres kropp. Respekt for
egen og andres kropp er nøkkelord.

– Jomfruhinner og seksualitet er
temaer vi stadig diskuterer med
brukerne av MiRA-Senteret. Det
henger tett sammen med spørsmål
som ærbarhet, skam, forhold til for-
eldre, ekteskap og kjærlighet, sier
Mathisen videre. 

Før jul trykket derfor MiRA-
Senteret den norske brosjyren
«Redd for å miste jomfruhinnen?» i

et opplag på 5000. Nå er nye 5000 norske
brosjyrer trykket, samt 5000 eksemplarer
hver på henholdsvis tyrkisk, somali, ara-
bisk, urdu, farsi og engelsk. Det er særlig
helsepersonell som har etterspurt brosjy-
ren, mange har allerede gått tom for opp-
laget de fikk fra MiRA-Senteret før jul.

– Brosjyren har fått en enestående mot-
takelse, det er tydelig at vi har dekket et
lenge forsømt behov, sier Mathisen. 

– Ingen har snakket om jomfruhinner
på denne måten tidligere, vi har fått hull
på en byll. 

Stopper jomfruhinnekirurgi
Minoritetsjenter og jomfruhinner har
vært debattert i media flere ganger de
siste årene, særlig i forbindelse med at
Volvat Medisinske Senters praksis med å
sy på jomfruhinner på minoritetsjenter.
Mange mente dette var «livreddende»
kirurgi, fordi jentene fryktet vold og drap
om de ikke var jomfruer på bryllupsnat-
ta. MiRA-Senteret er en av svært få
aktører som har argumentert mot
jomfruhinneoperasjoner og har kritisert
Volvat i kraftige ordelag.

– Det finnes ikke dokumentasjon på at
norske jenter er blitt utsatt for vold eller
drap fordi det ikke kom blod på lakenet
bryllupsnatta, sier MiRA-Senterets
leder, Fakhra Salimi. 

– I stedet for å oppfordre unge jenter til
å leve med en løgn og tvinge dem til å
underkaste seg en kvinneundertrykken-
de tradisjon de selv ikke tror på, så må
samfunnet støtte disse jentene slik at de
får styrke til å stå for egne valg og selv
kjempe frem sin likestilling. 

Volvat har nå valgt å legge ned
tilbudet om jomfruhinnekirurgi. Svært
gledelig, og på høy tid, mener MiRA-
Senteret og mange minoritetskvinner.
Men MiRA-Senteret tror som Volvat at
enkelte jenter nå vil reise til utlandet for
å få rekonstruert jomfruhinnen.

– Derfor ønsker vi å spre kunnskap og
bidra til holdningsendringer i de mest
tradisjonsbundne miljøene. Ingen
trenger å skamme seg over å ha mistet
jomfruhinnen før ekteskapet i Norge
anno 2006, sier Salimi.

AV ELLEN STOKLAND

Vet for lite om kvinnekroppen
Ungdom har overraskende lite og feil kunnskap om kvinnekroppen.
MiRA-Senteret produserte en bitteliten faktabrosjyre om jomfruhinnen
før jul, den ble revet bort og er nå ute i nytt opplag og på flere språk. 

«Hva er galt med islam?»
Irshad Manji, Cappelen 2005 

Irshad Manji provoserer og
oppfordrer til å ta opp kvinne-
spørsmål og kvinners rettigheter i
boken «Hva er galt med islam?».
Anbefales!

Irshad Manji er en muslimsk lesbisk kvinne
som ikke er redd for å si det hun mener om alt og
alle. Hun og familien flyktet fra Uganda til
Canada i 1972, da hun var fire år gammel. Alle-
rede i ung alder begynte hun å stille spørsmål
ved islam og Koranen. Når hun ikke fikk de
svarene hun søkte etter hos sine lærere,
bestemte hun seg for å finne svar på egen hånd.

I boken «Hva er galt med Islam? En
oppfordring til ærlighet og forandring», tar hun
utgangspunkt i barndommen sin og de tingene
hun stilte spørsmål ved, men aldri fikk svar på.
Hun provoserer, men samtidig følger hun et
mønster som gir deg svar på de spørsmål som
oppstår underveis. 

Denne boken kan se ut til å være en sterk
kritikk av islam og det islam står for. Men etter
hvert som man går lengre inn i boken, vil man
merke at målet hennes ikke er å fortelle deg at
islam er den gale religion. Hun oppfordrer
muslimer til å tenke selv og tørre å sette spørs-
målstegn ved ting som omhandler religionen. 

Hun går inn i blant annet Palestina-Israel-
konflikten og forteller om en reise hun foretok til
disse landene. Hun beskriver konflikten i et
historisk perspektiv og analyserer situasjonen
ut ifra eget ståsted. 

Videre i boken skriver forfatteren om martyr-
døden som skal føre en til 70 jomfruer i paradi-
set. Hun problematiserer martyrdøden og hvor-
dan den tar utallige uskyldige menneskers liv.
Manji stiller videre spørsmålet om hvordan en
kan rettferdiggjøre en slik brutal handling og i
tillegg, friste med belønning i paradiset. 70
jomfruer i paradis virker kanskje fristende for
enkelte menn, men hva med kvinnelige selv-
mordsbombere? Hvordan vil de bli belønnet? 

Forfatteren tar så opp et svært interessant

spørsmål: om martyrdøden virkelig er beskrevet
i Koranen, eller om det er menneskelig tolkning,
et «menneskelig svik som har sneket seg inn». 

Hun tar også for seg sharialoven med
utgangspunkt i en nigeriansk kvinne som ble
straffet med 180 piskeslag for å ha blitt voldtatt.
Begrunnelsen var at voldtekt er en førekteskap-
elig seksuell handling, noe som er strengt for-
budt i islam. Denne straffen fikk kvinnen til tross
for at hun hadde syv vitner som kunne fortelle at
hun ble tvunget. Manji spør hvordan folk kan
akseptere at slikt skjer. Er dette islam, eller en
feiltolkning av den? spør hun leserne. 

Jeg anbefaler på det sterkeste at kvinner i
alle aldere leser denne boken, først og fremst
fordi Irshad Manji tar for seg kvinnespørsmål og
kvinners rettigheter innenfor islam. Hun gir deg
også innblikk i en annen side av Palestina-
Israel-konflikten. Når jeg først startet å lese
boken greide jeg ikke å legge den fra meg. Hun
skriver provoserende, men på en helt annen
måte enn andre forfattere som tar for seg islam. 

AV RUKAIA KHAIRY
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Det virker som om flere og flere har mistro til foreldrenes rolle i
arbeidet mot tvangsekteskap. Dette er en pessimistisk holdning
som absolutt bør revurderes. 

I de fleste tvangsekteskapssaker er det enten begge eller én av
foreldrene som er overgriper, enten direkte eller ved å vise
unnfallenhet overfor press fra omgivelsene. Men det er feil å

innta en resignerende holdning der man gir opp å sørge for at
informasjon og kunnskaper når fram til foreldregenerasjonen, og
der foreldrene ikke satses på både i det forebyggende arbeidet og i
krisehjelpsarbeidet. 

MiRA-Senteret jobber mye med å forebygge tvangsekteskap ved
å bevisstgjøre unge jenter som kan stå i fare for å bli utsatt for dette.
Dette er et mangfoldig arbeid der kunnskapsformidling og utvikling
av evnen til selvstendighet og selvbestemmelse er sentralt. 

Det kommer imidlertid lite ut av å sette foreldre og barn opp mot
hverandre, og glemme den betydningen som familien spiller for
barnas velvære, også etter at de har blitt myndige. De følelses-
messige båndene kan være sterke, også i familier der tvangs-
ekteskap eller trussel om dette har vært til stede. 

Forsoning etter en tid
Det ser ut som om mange har lett for å glemme
tidsaspektet, og de store individuelle forskjel-
lene i tvangsekteskapssakene. Det finnes
mange eksempler på saker der tvangsekte-
skap eller trussel om tvangsekteskap lager
ubotelige sår i relasjonene mellom foreldre og
barn, men det finnes også mange eksempler der
sårene leges over tid. Det finnes mange jenter og
unge kvinner som har flyktet fra familien på grunn av
fare for tvangsekteskap – reist til krisesenter, fått seg
hemmelig adresse – som på et senere tidspunkt
gjenoppretter kontakt med familiene sine og makter å
få foreldrene til å respektere deres valg. For alle
mennesker er en god nok relasjon til familien av svært
stor betydning for egen helse og velvære. 

Å gjenoppta kontakten med familien krever selvfølgelig stor vilje
og styrke hos den enkelte, men hjelp fra en tredje part kan bidra til å
forenkle prosessen. Organisasjoner som MiRA-Senteret, offentlige
familievernkontorer eller ressurspersoner i egne omgivelser kan
hjelpe til med å legge til rette for fruktbar dialog og megling mellom
generasjonene – dersom dette er et ønske for de involverte parter.
Det finnes, heldigvis, gode eksempler på foreldre som etter kortere
eller lengre tid aksepterer barnas valg. De positive ressursene
innad i familiene kan være større enn man tror. Det har erfaring fra
megling vist oss.

Kaste- og bradrisystemets innvirkning
Det er mange viktige utfordringer i arbeidet mot tvangsekteskap.
Tvangsekteskap er knyttet både til kulturelle tradisjoner, ære,
mannlig dominans og samfunnsstrukturen i opprinnelseslandene.
En spesiell utfordring når det gjelder tvangsekteskap er å få bukt
med de fordommene som eksisterer på tvers av både kulturelle og
sosiale skillelinjer. For eksempel har store deler av India og
Pakistan, som er land der tvangsekteskap blir praktisert, et svært
tradisjonelt kaste- og bradrisystem som praktiseres den dag i dag.
Disse systemene setter klare krav når det gjelder slektskap, og
ekteskapsinngåelse på tvers av kaste eller bradri kan for mange
være vanskelig eller svært stigmatiserende. 

Fordommer overfor familier av annen kaste, bradri eller kulturell
bakgrunn, vanskeliggjør mulighetene for at den yngre generasjo-
nen kan ta sine egne valg når det gjelder ekteskap. Noen immigran-
ter fra disse områdene viderefører disse praksisene i forskjellig
grad. Men kaste- og bradrisystemet utfordres på flere hold i India
og Pakistan, og dette er det viktig at både yngre og eldre generasjo-
ner av emigranter som har bosatt seg i andre deler av verden er klar
over. Ved å inneha kunnskap, ikke bare om sine egne rettigheter
her i Norge, men også om utviklingen i foreldrenes hjemland, for
eksempel når det gjelder praktisering av tvangsekteskap og lov-
givning, vil minoritetsungdom bli bedre i stand til å diskutere de
tradisjonene som har negativ virkning på dem selv med sine for-
eldre eller annen familie. Derfor er det viktig med tiltak som
stimulerer til en god dialog mellom generasjonene, og gjør minori-
tetsungdom trygge og bedre rustet til å ta selvstendige valg i livet. 

Betydningen av manglende integrering
Men tvangsekteskap bør ikke bare ses i lys av foreldrenes bak-
grunn og tradisjoner. Vanskelige migrasjonsprosesser og manglen-
de følelse av tilhørighet til det norske samfunnet spiller også en

rolle. Fremmedgjøring, identitetsvansker og generasjonskonflik-
ter kan forsterke tilstedeværelsen av tvangsekteskap i Norge.

Tvangsekteskap bør derfor også ses i sammenheng med
manglende integrering, sosiale forhold og mangel-

full informasjon om hvilke rettigheter og plikter
man har her i landet. Mange av innleggene i

medienes tvangsekteskapsdebatter fore-
går på en slik måte at grupper av mennes-

ker opplever at hele deres kultur, religion
eller tradisjoner blir angrepet og satt i et dårlig

lys. Slike forestillinger slår rot hos den yngre
generasjonen av minoriteter i Norge, og kan få

negative konsekvenser for deres selvfølelse og
identitet. Majoritetssamfunnets fordømmelse av deres

bakgrunn kan hindre en god personlig vekst og gjøre den
viktige dialogen mellom generasjonene, som er med på å forebygge
tvangsekteskap, vanskelig. 

Foreldrene er ingen tapt sak, og det totale arbeidet mot tvangs-
ekteskap her i landet bør ikke legge opp til et ensidig fokus på de
unge. Mange unge mennesker med minoritetsbakgrunn oppfatter
ikke seg selv som individer som er separate fra sine familier. På
positive eller negative måter fungerer foreldre som rollemodeller
for sine barn. Derfor er foreldrene fremdeles viktige. Man kan ikke
legge alt ansvar for endring over på den yngre generasjonen eller
på de som befinner seg i offerposisjonen. Det ligger svært mange
ubrukte ressurser latent i foreldregenerasjonen, ikke minst i det
forebyggende arbeidet. Hadde man satset mer på å utbedre de
sosiale forholdene for minoritetene, sørget for bedre norsk-
opplæring og bedre integrering i form av arbeid og bolig, ville
foreldregenerasjonens ressurser kommet bedre til syne. 

Jeg er fristet til å stille spørsmål om det her egentlig er snakk om
en patroniserende holdning overfor minoritetsmiljøene og deres
evne til selv å arbeide for å forhindre tvangsekteskap. Det kan ha å
gjøre med en dem-oss-holdning, der man stempler et helt miljø for
de syndene som enkeltpersoner og enkeltfamilier utøver, og der
man som representant for den etniske majoriteten påberoper seg
eneretten til rollen som den virkelige hjelper.

AV UNNI MATHISEN

ILLUSTRASJON: SUREYYA AYDIN

Foreldrene: 
Den tapte generasjonen i arbeidet mot tvangsekteskap?
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For resten av ditt dyrebare liv…

Minoritetskvinners møte
med helsevesenet
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Gjennom å privatisere helsetjenester, øke
egenandelene og gjøre offentlige helse-
takster dyrere, har myndighetene markert
overfor befolkningen at det er dyrt å bli syk i
Norge. Minoritetskvinner opplever dette på
kroppen når tolker ikke tilkalles fordi det er
for dyrt, og syketransport uteblir fordi
pasienten ikke er lønnsom. 

Folkets tillit til det norske helsevesenet er
svekket, mens bevisstheten rundt det å
ta vare på sin egen helse er styrket. Det

økende fokuset på helse, velvære og livsstil er
nærmest blitt en dyr trend i dagens samfunn.
Dette kan til dels skyldes myndighetenes
helsepolitikk som alltid er kostnadsorientert. 

Helsetjenesten i Norge er en del av vårt
velferdssamfunn som vi verdsetter. Men når
ulikhetene begynner å bli for store i forhold til
hvem som har råd til å benytte seg av helse-
tjenestene, blir velferden mindre verdsatt av
de ressurssvake i samfunnet. En slik utvikling
er med på skape et større klasseskille i vårt
samfunn, der de pengesterke har råd til beta-
le for å holde seg i form. De som rammes har-
dest av et dårlig offentlig helse- og omsorgs-
tilbud er mottakere av minstepensjon, trygde-
og sosialytelser og folk med lavtlønnet
arbeid. Særlig vanskelig er situasjonen for
minoritetsbefolkningen,
som i tillegg må tåle dis-
kriminerende holdninger i
møte med det norske
helsevesenet. 

Ansikt til ansikt med 
helsevesenet
Dårlige forhold 
fører til at helsevesenet i
Norge må tåle mye kritikk
fra pasienter. Men
kritikken kommer for det
meste fra etnisk norske
pasienter som enklere setter seg inn i sine
pasientrettigheter enn mange pasienter med
minoritetsbakgrunn. Det medfører at
terskelen til helsevesenet ofte blir høyere for
minoritetsbefolkningen enn for befolkningen
ellers. Særskilt berører dette nyankomne
unge og eldre innvandrerkvinner. Mange av
disse kvinnene har en svært annerledes livs-
situasjon enn kvinnene i majoritets-
befolkningen. 

Å klare å tilpasse seg i et nytt land med

nye skikker og regler, er tidskrevende og
belastende. Kartlegging som MiRA-Senteret
har gjort, viser at migrasjonsprosessen kan
fremkalle både fysiske og psykiske helsepro-
blemer. Språkvansker, familieforhold, utdan-
nelse, jobb, diskriminering og sosiale dilem-
maer har en sterk innvirkning på kvinnenes
helse. Samtidig venter disse kvinnene svært
lenge før de oppsøker en lege med sitt helse-
problem. Det kan medføre at de går for lenge
med en sykdom uten å få medisinsk behand-
ling. Manglende språkkunnskaper gjør at
mange ikke blir kjent med sine rettigheter i
det norske helsevesenet. 

Kom du med tolk eller skal jeg 
bestille en nå? 
«Det er et mareritt å bli syk i utlandet» hører
man folk si, når de kommer tilbake til Norge
fra et ferieopphold i utlandet. Folk som har
opplevd å bli syke i utlandet uten å klare å
kommunisere med legen, kjenner følelsen av
å bli forbigått og misoppfattet. Redselen for
feilbehandling er stor og man føler seg
hjelpeløs i et fremmed land uten sikkerhet. Et
sterkt ønske om at noen snakker ditt eget
språk og kan forklare dine smerter til legen,
føles som en redning. Som kvinne vil man
helst at en kvinnelig sykepleier hjelper til

dersom man trenger hjelp til avkledning før en
legekonsultasjon. Det er mange kvinner som
foretrekker å bli undersøkt av en kvinnelig
lege fordi det gir en bedre trygghetsfølelse.

Følelsene er ikke annerledes hos minori-
tetskvinner med språkproblemer når de
møter det norske helsevesenet. Dette kan
best beskrives gjennom denne opplevelsen
som en nyetablert kvinne med afrikansk bak-
grunn har hatt her i landet. Med høye smerte-
rop på et fremmedspråk, som helsepersonel-

let ikke forsto, ble kvinnen kjørt inn til lege-
vakten. Hun fikk diagnosen psykotisk nerve-
sammenbrudd, og havnet på lukket psykia-
trisk avdeling. Der ble det påvist feildiagnose,
kvinnen hadde akutte ryggsmerter som følge
av skiveprolaps. 

Dette vil jeg kalle en grov kommunika-
sjonssvikt med alvorlig feilbehandling som
følge . Det bør være et førstemål for helse-
vesenet å bruke de redskapene de har til
rådighet for å unngå misforståelser i konsul-
tasjon med pasienter som ikke behersker
norsk godt nok. Det offentlige helsevesenet
har både veiledningsplikt overfor sine pasi-
enter om tolketilbudet, samt plikt til å benytte
seg av tolk ved legekonsultasjon og sykehus-
innleggelse. Det anses som svikt i helse-
tjenesten dersom pasienten ikke får rett-
messig behandling, og pasienter har rett til å
klage dersom misforståelsen kunne vært
unngått ved å benytte tolk. 

Ukultur i helsekultur
Utryggheten og diskrimineringen mange
minoritetskvinner forteller om etter møte med
helsevesenet, er et signal som Helse- og
omsorgsdepartementet bør ta alvorlig.
Kjønnslemlestede kvinner er et godt eksem-
pel på en gruppe som rammes av helseperso-

nells diskriminerende hold-
ninger. For å forstå alvoret i
dette, er det viktig å se situa-
sjonen fra kvinnenes eget stå-
sted. Det følgende er en epi-
sode fra en norsk fødestue.
Midt under fødselen av sitt
første barn, ble en omskåret
kvinne møtt med krenkelser
både fra jordmoren og fød-
selslegen. De fordømte kultu-
ren hennes og brukte ord som
«ekkelt» og «til å bli syk av»,
da de så at hun var omskåret.

Det kan også gå så langt at en fødselslege
nekter å utføre keisersnitt på en omskåret
kvinne fordi fastlegen ikke har søkt om det –
til tross for at kvinnen selv har bedt om det. I
slike tilfeller undervurderer eller overser hel-
sepersonell fullstendig kvinnens kunnskap
om egen kropp. Tilbake sitter kvinnen med
fysiske plager som blant annet anal inkonti-
nens etter det hun selv kaller en «tvangsfød-
sel» fordi legen heller ville at hun skulle føde
«normalt». Slike opplevelser kan også gi

«Som kvinne vil man helst at en kvinnelig
sykepleier hjelper til dersom man trenger

hjelp til avkledning før en legekonsultasjon. 
Det er mange kvinner som foretrekker å bli

undersøkt av en kvinnelig lege fordi det
gir en bedre trygghetsfølelse…»
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langvarige ettervirkninger på det psykiske
plan. Vårt humane helsevesen har gitt henne
noe å tenke på, hver dag for resten av livet. 

Det er altfor enkelt for helsemyndighetene
å forsvare slike diskriminerende hendelser
som enkelttilfeller der medisinske hensyn
måtte tas i betraktning. Er det nok et medi-
sinsk hensyn å ta når en skolejente med
norsk-somalisk bakgrunn blir bedt om å bytte
ut såpen hun bruker til kroppsvask, fordi hel-
sesøster på skolen ikke kan fordra såpeluk-
ten ved hver helseundersøkelse? Eller har
det seg slik at Helse- og omsorgsdeparte-
mentet ikke har oversikt over manglene i hel-
sevesenet fordi de ikke får inn klager fra kvin-
ner med minoritetsbakgrunn som ellers sliter
med å bli hørt i helsevesenet? Hvor er initiati-
vet fra helsemyndighetene for å nå frem til
denne samfunnsgruppen og forstå disse
kvinnenes behov i møte med norsk helseve-
sen, for så sette i gang konkrete tiltak? 

Forskjellsbehandling med profitt
Forskjellsbehandling av pasienter med mino-
ritetsbakgrunn forekommer på alle plan i hel-
sevesenet. En slagrammet minoritetskvinne i
rullestol måtte vente nærmest tre timer etter
bestilling av syketransport med spesialbil på
legevakten i Oslo. Tenkes det profitt her, når
normal ventetid etter reglementet ikke skal
overstige tre kvarter for spesialbiler? Kan det
ha seg at denne kvinnen, med sitt uten-
landsk-klingende navn, ikke er en lønnsom
«kunde», og ble silt ut da transporten ble
bestilt mot andre kunder som betaler ekstra
for en tur. At syketransporten av funksjons-
hemmede har vært på anbud i Oslo har sik-
kert kommet næringslivet til gode, men hvem
tenker på passasjeren? Hvem kvalitetssikrer
at kjøretidene overholdes overfor pasienter
som ikke kommer noen vei uten spesialtrans-
port? Dette kan ikke forsvares som enkelttil-
feller. Det mest sannsynlige er at klagene er
mørketall fordi den nærmeste «klageinn-
stans» som oftest er sjåføren.

Er det akseptabelt i vårt Velferdsnorge, at
en alvorlig syk person skal måtte vente i to
timer over tiden og at det må fire telefonpur-
ringer til før transporten kommer. Forsinkel-
sen forklares av sjåføren som skylder på «det
dårlige helsevesenet i Norge». Men så er det
også kun én spesialbil i omløp i byen denne
regnfulle dagen, i Norges hovedstad. Til sist
blir spørsmålet om det skal tolkes som en for-
svarsmekanisme eller et mislykket forsøk på
å leke sosialantropolog, når sjåføren tillater
seg å si til sin rullestolsittende, alvorlig syke
kvinnelig passasjer med minoritetsbakgrunn
at: «Der du kommer fra er vel kvinner vant
med å vente lenger?». Dette er ikke et første-
gangstilfelle for denne brukeren, som stille
har vent seg til sin nye avhengighet med mye
venting over tid og «kloke» kommentarer fra
sjåføren. 

Likeverd, menneskeverd og toleranse
Det er urovekkende at enkelte ansatte i hel-
sevesenet, det være seg privat eller offentlig,
ikke er skolert til å møte pasienter med mino-
ritetsbakgrunn med en likeverdig innstilling
og toleranse. Noen vil si at det bunner i kunn-
skapsmangel, andre vil si det er diskrimine-
rende holdninger overfor minoriteter. Egent-
lig kan det vel sies å være begge deler. Men
mangel på kunnskap kan ufarliggjøres med
kompetanseheving. Diskriminerende hold-
ninger er gift for samfunnet som trenger et
grundig antimiddel i form av holdningsen-
drende arbeid og rensing i sitt eget syn på
menneskeverd.

Helse- og omsorgsdepartementet har det
overordnede ansvaret for det norske helse-
vesenet. 

Det er departementets oppgave å vinne
tilbake folkets tillit til helsevesenet, gjennom
gjensidig respekt for kunnskap og likeverd
mellom pasienten og helsepersonellet,
uansett bakgrunn. Dette er bare mulig når
verdien av kvalitativt liv ikke bare måles i
penger, men i individuelle behov og likestil-
ling i et velferdssamfunn uten klasseskiller.

AV ATTIA MIRZA MEHMOOD

ILLUSTRASJON: SUREYYA AYDIN



Du kan ikke sparke mennesker, og så
fortelle dem hvordan de skal reagere på
å bli sparket.

Debatten om ytringsfrihet foregår
ofte på to forskjellige nivåer:
– På det ene nivået kjemper vi for

idealet om absolutt ytringsfrihet. Her dis-
kuterer vi alle de temaene vi mener er vik-
tige for oss, og retten til å ytre uten hensyn
til gjeldende lover og regler. 

– På det andre nivået må vi imidlertid ta
hensyn til virkeligheten, det vil si i hvilken
kontekst, til hvilket tidspunkt og på hvilket
sted vi ønsker å benytte vår ytringsfrihet.
Til denne konteksten hører blant annet
alle de eksisterende maktrelasjonene i
samfunnet vårt. 

Det er på det andre nivået at det oppstår
begrensninger i ytringsfriheten som følge
av vårt moralske og juridiske ansvar som
mennesker, og som borgere i et demokra-
tisk samfunn. Disse hensyn er faktisk nød-
vendige for at vi skal kunne leve i fredlig
sameksistens med hverandre. Kampen for
ytringsfrihet utfordrer maktforholdene i et
samfunn. I autoritære og diktatoriske regi-
mer mister mange mennesker livet for
sine meninger. Slikt skjer ikke i Norge.
Men når noen særlig sårbare politiske
saker blir debattert på den offentlige
arena, kan situasjonen bli så tilspisset at
de som går mot strømmen blir isolert og
marginalisert. Du har ytringsfrihet, men
dine ytringer blir så marginaliserte at de
ikke når frem i offentligheten. 

Når vi kjemper for absolutt ytringsfrihet,
må vi ha det klart for oss at ytringsfrihet
ikke gir oss rett til å fornærme, forulempe
eller ydmyke andre mennesker, deres reli-
gion eller kultur. Hvis vi tror på at ytrings-
frihet er en av de mest dyrebare av alle de
sivile rettighetene vi har i et demokratisk
samfunn, så burde vi ikke ha vanskelig-
heter med å stå for antirasistiske og kultur-
sensitive diskurser. Vår tro på at ytringsfri-
het er et gode i samfunnet må også styrke
troen på verdien av et mangfoldig og multi-
kulturelt samfunn. Som andre rettigheter,
kan altså ikke ytringsfrihet praktiseres
uten en viss grad av ansvar. 

Debatten om karikaturtegningene tidlige-
re i år viste, uheldigvis, et svært lavt reflek-
sjonsnivå rundt en antirasistisk, flerkultu-
rell diskurs i samfunnet. I debatten ble
vesten og islam fremstilt som to motsatte
poler, der vesten er den som forfekter
moderne og sekulære verdier, mens islam

32 •    MIRA-MAGASINET    1/06

Jeg er feminist
Jeg kom til verden med hår på brystet. 

På denne tiden gikk det rykter om at det
skulle fødes et barn til verden med
skjegg, og at dette skulle føre til ver-

dens undergang. Alle avisene konstruerte
bilder av barnet og skrev om det hver dag i
en periode. Folk begynte å be ekstra til Gud.
Påvirket av disse fortellingene om den
skjeggete babyen, ble foreldrene mine vel-
dig redde da de først så meg. Så lo de. Men
de skjønte fra dag én at jeg ikke skulle være
den jenta de hadde ønsket seg.

Jeg var ute sammen med gutter hele
tiden. Når kveldsbønnen ble ropt fra
moskeen, løp alle barna hjem for å spise
middag sammen med familiene sine. Jeg
gikk på plommeslang. Jeg spilte fotball til
seint på kvelden, mens de andre barna
gjorde hjemmelekser. Jeg hadde vært
respektløs overfor de fleste menn i slekten.
Jeg hadde til og med fått noen av dem til å
forlate huset vårt uten sko. 

Det var åpenbart at jeg var opprørsk. Jeg
brukte den opprørske sjelen min til noe
godt. Først ble jeg marxist, så ble jeg femi-
nist. Jeg begynte å lese Marx’ Manifest, og
Maos Lille Røde. Så leste jeg Det Andre
Kjønn. Jeg argumenterte mot privateien-
dom, den kapitalistiske staten og ekteska-
pet. Jeg begynte å dra den dialektiske
materialismen opp i alt. 

Jeg gikk i demonstrasjoner for abort.
Sminket meg som mishandlet kvinne og
delte ut løpesedler mot vold på gatene. Jeg
samlet underskrifter for å hindre at uten-
landske prostituerte ble kastet ut av landet.
Jeg flyttet hjemmefra og bodde i kollektiv
med alenemødre for å vise min solidaritet i
praksis. Jeg prøvde å beskytte dem fra
sosiopatiske eks-menn. Jeg gjorde ikke noe
annet enn å dra på røde seminarer, røde
sommerleire, og røde møter med røde
kamerater.

Når jeg satt ved siden av mannlige kame-
rater på studiesirkler, betraktet jeg dem ikke

som noe annet enn kamerater. Selvfølgelig
ikke. Men jeg ble glad når en kamerat snak-
ket om akkurat de samme tingene som meg,
på samme måte som meg. 

Jeg leste en gang en artikkel i en avis
som var skrevet av en ung, mannlig kame-
rat.. Han skrev om skjønnhetstyranniet i
samfunnet, og spiseforstyrrelsene som de
unge jentene var plaget av. Han hadde selv
vært tynn og ble mobbet for det. Han var lei
av kroppsfikseringen. Han skrev også mye
annet som var klokt. Jeg fattet interesse for
intellektet hans. Jeg tenkte endelig er det
noen gutter som tenker som meg. Kanskje
var han feminist, han også? Jeg fant e-pos-
ten hans og skrev flere ganger til han, men
fikk ingen svar. Jeg tenkte jo ikke: «Endelig
er det noen som vil akseptere meg med alt
det kroppsfettet jeg har.» Jeg ville bare
snakke med han. Jeg ville bare være kame-
raten hans. Jeg har ikke tid til noe annet, for
jeg er jo feminist.

Jeg har aldri ventet på noen. Det har jeg
ikke tid til. Det ligger også i familien. Vi har
ikke tid til noe annet enn å jobbe. Av førti
kusiner og fettere på begge foreldrenes
side, er det tjue som er gifteklare. Av de tjue
er det bare tre som er gift. Av de tre som er
gift, er det bare to som har barn. Ut fra dette
ekte regnskapet kommer jeg ikke til å få
noen selv om jeg vil det. Men saken er at jeg
ikke vil, for jeg er feminist. Og når jeg snak-
ker med foreldrene mine på telefonen, spør
de meg aldri om jeg har funnet noen. De vet
at jeg ikke leter etter en, fordi jeg er feminist.

En gang jeg hadde vært hos tannlegen
dro jeg på universitetet rett etterpå. Jeg la
igjen røntgenbildene av tennene mine på
bordet og gikk for å hente kaffe. Da jeg kom
tilbake var bildene borte. Selvfølgelig tenkte
jeg ikke at en mann tok bildene fordi han
syntes jeg hadde vakre tenner. Jeg tenkte
heller ikke at han senere ville finne numme-
ret mitt, ringe og si: «Du har flotte tenner, jeg
vil se smilet ditt som jeg tror er vakkert.» Nei,
det tenkte jeg ikke på, for jeg er feminist.

Jeg tenker heller ikke at en dag når bus-
sen kjører sakte bortover gaten, skal en for-
bipasserende legge merke til mine øyne
som vandrer ute. Han skal ikke stoppe bus-
sen, ikke hoppe inn, ikke komme rett bort til
meg og si: «Jeg har lagt merke til dine
melankolske øyne. Fortell hva du tenker.»
Han skal ikke flytte den personen som sitter
ved siden av meg og i hvert fall ikke snakke
med meg hele veien. Jeg er jo ikke en
romantiker, for jeg er feminist.

AV NURAY YILDIRIM

ILLUSTRASJON: EVERLYN NICODEMUS
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fremstilles som en intolerant, umoderne og
fundamentalistisk religion. Debatten ble fort
koblet til innvandring til Europa fra muslim-
ske land. Bildene av muslimer som brente
vestlige flagg i Allahs navn, var nok til å
sette spørsmålstegn ved om tilstedeværel-
se av islam som religion i Europa i det hele
tatt er mulig. Kulturredaktøren i Jyllands-
posten, Flemming Rose, uttalte i New York
Times at «dette handler om integrasjon, og i
hvilken grad islam som religion er forenelig
med et moderne vestlig samfunn. Hvor mye
må en innvandrer gi opp og hvor mye må
mottakerkulturen kompromisse?» 

Med slike utsagn skapte Rose en illusjon
om at vestlige samfunn allerede har nådd
idealet om å praktisere ytringsfrihet uten
begrensninger, og at det er i møte med islam
spørsmålet om restriksjoner blir aktuelt. I til-
legg skapte uttalelsene hans en forestilling
om at innvandrere med muslimsk bakgrunn
forsøker å tvinge «oss» i vesten til å kompro-
misse når det gjelder «vår» viktigste demo-
kratiske rettighet, nemlig ytringsfriheten.

I en slik atmosfære hvor ytringsfrihet ofte
brukes til å kritisere innvandrerkulturer og 
-tradisjoner, kan man spørre seg hvordan

det er å være en del av muslimske miljøer i
vesten. Hvor stor grad av tillit har man til et
samfunn som tviler på ens lojalitet og utfor-
drer ens integritet? 

Når mennesker føler seg truet inntar de ofte
en forsvarsposisjon. Derfor er det viktig at
ytringsfrihet også diskuteres i forhold til
maktrelasjoner i samfunnet. Et av de viktig-
ste spørsmålene blir da hvem som har mak-
ten til å definere hvilke ytringer som faller
innenfor ytringsfriheten og hvilke som faller
utenfor. Etter terrorangrepet i USA 11. sep-
tember 2001, opplever mange muslimer i
USA og de europeiske land at deres ytrings-
frihet er blitt begrenset. Det fryktes at noen
av deres ytringer vil fremprovosere hat mot
vesten. Imamen Abu Hamza i England er for
eksempel stilt for retten i London fordi britis-
ke myndigheter mener at hans taler nører
opp under rasehat mot hvite mennesker. 

Vi hører veldig lite om slike statlige
overgrep mot minoriteters ytringsfrihet.
Men det finnes mange eksempler som viser
at ytringsfriheten ikke er absolutt i vestlige
samfunn. Spørsmålet er hvor du setter
grensen mellom akseptable og uakseptable

ytringer, og hvem som har makten til å
definere en slik grense. 

Mediene har et særlig stort ansvar i for-
hold til ytringsfriheten. De har stor betyd-
ning vedrørende informasjonsspredning
nasjonalt og internasjonalt og må derfor
være meget oppmerksomme på hva slags
informasjon de sprer. De som styrer medie-
ne må være seg bevisste i hvilken grad kon-
fronterende ytringer hjelper mennesker til å
granske sine egne oppfatninger om andre
med et åpent sinn. Ytringsfriheten krever
også at kritiske ytringer er av en slik art at
de legger opp til åpne og fordomsfrie debat-
ter. Dersom vi har ytringsfrihet som ideal,
kan dette styrke oss til å finne måter å sam-
handle med hverandre på gjennom dialog.
Ytringsfriheten kan også utfordre individene
i et multikulturelt samfunn til å prøve ut sine
egne oppfatninger i det virkelige liv. 

Arrogante og overlegne holdninger i
ytringsfrihetens navn skaper kløft mellom
majoritet og minoriteter. Vi ser ofte at makt
demonstreres gjennom å ydmyke andre reli-
gioner og kulturer. Det er imidlertid svært lite
produktivt å bruke sin ytringsfrihet til å
avskrekke andre mennesker fra å utforske
seg selv eller sin egen bakgrunn. Resultatet
vil bli, som vi alt har sett, sterke reaksjoner
mot alt det som vi tror «forbryteren» står for.
I en situasjon der man føler behov for å for-
svare seg, er det få muligheter til å utdype
andre alternativer og stille seg selv kritiske
spørsmål. Mange i vestlige land har reagert
på synet av voldelige demonstrasjoner i de
muslimske landene, uten at de er kommet
med like sterke reaksjoner på trykking av
karikaturtegningene som faktisk utløste
raseriet. Denne situasjonen minner meg om
det den sørafrikanske frigjøringskjemperen
Steve Biko en gang sa: «Ikke bare sparker
de hvite oss, de forteller oss også hvordan vi
skal reagere på å bli sparket.»

Ytringsfrihet rekker så langt vi ønsker at
den skal rekke – så lenge vi tar ansvar, er
sensitive med hensyn til den gruppen vi
ytrer oss mot, og tar ansvar for konsekven-
sene av våre ytringer. Hvis vi har rett til å
ytre oss, har også de menneskene vi uttaler
oss om rett til å reagere på disse ytringene
på en måte som de mener er passende.
Ytringsfrihet virker begge veier og krever
stor ansvarlighet både fra individene og fra
samfunnene. 

Fakhra Salimi presenterte denne kommen-
taren under et seminar om ytringsfrihet
i regi av Norsk P.E.N. i april i år. Salimi ble
i fjor tildelt Ossietzky-prisen, Norsk P.E.Ns
pris for fremragende innsats for ytrings-
friheten.

AV FAKHRA SALIMI
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 går ytringsfriheten?

«Hvor stor grad
av tillit har man

til et samfunn
som tviler på

ens lojalitet og
utfordrer ens

integritet?»
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Danmark etter Muhammed-karikaturene
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Jyllandspostens publisering av Muhammed-
karikaturene i september i fjor utløste et enormt
raseri, og i Danmark bidro den hatske debatten
til ytterligere avstand mellom muslimer og
etniske dansker. Sadia Syed er dansk muslim
og arbeider som sosialrådgiver. Her er hennes
vurdering av situasjonen:

La oss gå et lite skritt tilbake i historien. På
slutten av 1990-tallet kjørte avisene mål-
rettede kampanjer mot minoriteter så som

«dem og oss», «godhetens pris» og «muhamme-
danskene». Det lisensfinansierte fjernsynet holdt
seg heller ikke igjen og viste programmer om «de
fremmede». Dette har vært med på å grave dype
kløfter og vedlikeholde avstanden mellom dem
og oss. Den hatefulle tonen har vært stadig vok-
sende. Det er blitt legitimt å uttrykke seg grovere
og grovere i det offentlige rom – helt uten konse-
kvenser. Når noe er blitt politianmeldt, er sakene
flere ganger avvist med at det er ytringsfrihet.
Samtidig har de lovmessige innstramningene på
utlendingsområdet også banet veien til den her-
skende retorikken om etniske minoriteter. 

Tegningene av profeten Muhammed, har
imidlertid vært grenseoverskridende og dypt
følelsesmessig krenkende. Fordi det via manipu-
lasjon og negativ fremstilling stilles spørsmåls-
tegn ved en person som oppfattes som et forbil-
de for muslimer verden over. Personlig tenkte
jeg – nå, enda et overgrep! Alt tegningene inne-
holder er blitt sagt mange ganger før, så det er
ikke noe nytt i det. Den muslimske befolkningen i
Danmark har i årevis vært syndebukker og har
dermed vært vant til å bli utsatt for litt av hvert. 

Jeg kan lett sette meg inn i de følelsesmessi-
ge reaksjonene som tegningene har utløst, men
jeg tar dyp avstand fra de trusler, voldshandling-
er og angrep som har funnet sted. Islam og pro-
fetens ære kan utmerket forsvares via dialog,
ved pennens kraft og ved å vise sin uenighet via
fredelige demonstrasjoner. Ekstreme fundamen-
talistiske grupper utenfor Danmark har dessver-
re utnyttet situasjonen for egen vinnings skyld,
og de har vært med på å oppildne til voldshand-
linger og unødvendig hat. 

Forhistorien. Hvordan startet det egentlig?
I 2002 kom grunnskolelærer og forfatter, Kåre
Bluitgen med oppfordringen: «Venstrefløyen må
komme på offensiven. Gå i opptog nedover Nør-
rebrogade i København kledd i burkha, chador,
tørkler og lange frakker, slepe med seg en vogn-
park med barnevogner for til slutt å kaste det
hele i en container på Blågårds plass og stenke
Koranen med menstruasjonsblod». Tenk at
denne mannen også skriver om integrering og
underviser masser av minoritetsbarn. 

I artikkelen «Dyb angst for kritik af islam» i
Politiken av 17.09.05, fremgikk det at Bluitgen fikk
nei fra tre tegnere før han fikk en anonym tegner
til å illustrere Muhammed i sin bok «Koranen og
profeten Muhammads liv». Mordet på holland-
ske Theo van Gogh og overfall på en foreleser
ved Carsten Niebuhr-instituttet var også nevnt.
Dette førte til de omdiskuterte tegningene.

30.09.05 publiserte Jyllandsposten artikkelen
«Muhammeds ansigt» og tolv tegninger av profe-
ten Muhammed. Kulturredaktør Flemming Rose
begrunnet tegningene med følgende: «Det

moderne, sekulære samfunn avvises av noen
muslimer. De gjør krav på en særstilling når de
insisterer på særlig hensynstagen til egne religiø-
se følelser. Det er uforenelig med et verdslig
demokrati og ytringsfrihet, hvor man må være
rede til å finne seg i hån, spott og latterliggjøring.»

Reaksjonene
Det virket som en bevisst provokasjon skjult bak
ytringsfriheten, hvor målet var å spotte, latterlig-
gjøre og belære Danmarks muslimer om at tiden
var inne for å innordne seg som minoritet. Reak-
sjonene uteble da heller ikke. Jyllandspostens
egen tegner fremstilte profeten Muhammed med
en tent bombe i turbanen. På bomben står tros-
bekjennelsen med arabisk skrift. De følelses-
messige reaksjonene er naturlige og kan sam-
menliknes med de sterke reaksjonene blant
kristne i kjølvannet av filmen «The Last Temptati-
on of Christ» (Martin Scorcese 1988, red.anm.).
Mange kan sette seg inn i at det gjør vondt for
kristne, og at det gjør vondt langt inn i hjertet når
man ser brenningen av det danske flagg. Men
samtidig er man uforstående overfor at det også
er mennesker som følelsesmessig føler seg dypt
krenket ved å se deres elskede profet avbildet
på en utilgivelig måte. 

Reaksjonene må ses i et større perspektiv og
også dra inn det anspente forholdet til vesten.
Det er en del av konflikten, og ikke et isolert feno-
men om ytringsfrihet, som er forsvart til hudløs-
het. Det ses tydelig på den måten muslimer
omtales. De for tiden meget anvendte ordene
«islamisme» og «islamister» gir meg sterke asso-
siasjoner til vold og terror og demonisering av

«Plausible Prejudice»
Marianne Gullestad,
Universitetsforlaget 2006

«Plausible Prejudice», eller
på godt norsk «rimelig eller
troverdig fordom», er en bok
som kan sies å være én av
mulige fortsettelser til

Edward Saids «Orientalisme.» «Plausible Preju-
dice» er en bok du bør ta deg tid til å lese da den
faktisk klargjør forhold du kanskje ikke har greid
å sette ord på tidligere.

Med «Plausible Prejudice» viser antropolo-
gen Marianne Gullestad hvordan forestillinger
med opphav i tilsynelatende uskyldige kulturelle
ideer anvendes i hverdagen slik at resultatet blir
til hverdagsrasisme og diskriminering. Ved å ta
utgangspunkt i hendelser som har vært i den
offentlige debatt, beskriver hun hvordan rasistis-
ke maktstrukturer opprettholdes av ubevisst,
dagligdags paternalisme og diskriminering. Iføl-
ge Gullestad, vil ikke hverdagsrasismen og den

dagelige diskrimineringen utkrystallisere en
bestemt fiende. Videre er slik undertrykkelse
sjelden tuftet på hat. Disse to faktorene tillater
usynliggjøring av rasistisk fundert undertrykkel-
se. Rasemessig diskriminering og undertrykkel-
se blir naturliggjort ved at de innlemmes i en
hverdagslig konvensjon av usynliggjøring. En
person som utsettes for rasisme og som sier fra
om rasistiske utspill, vil lett kunne avfeies ved å
bli fortalt at vedkommende for eksempel er
«nærtagende» eller har misforstått. Rasisme
som problemstilling avfeies, og som Gullestad
selv skriver, blir slike personer ofte avvist gjen-
nom utsagn som begynner med følgende frase:
«problemet er ikke rasisme, men…» Hun viser
med andre ord til den fargeblindheten (usynlig-
gjøring av etniske markører som gjennomgående
anvendes i negativ forstand) enkelte, både pri-
vatpersoner og forskere spesielt, lett henfaller til. 

Avsløringen av «norsk» rasisme og diskrimi-
nering, er basert på kunnskaper om hvordan
menneskelig fellesskap bygges gjennom mani-
pulasjon av blant annet historiske hendelser og
følelser. Når et fellesskap har blitt dannet, må

dette fellesskapet vedlikeholdes. Gullestad
beskriver hvordan strukturerende faktorer av slik
historisk og følelsesmessig art, kombineres med
dagsaktuelle begivenheter slik at det forestilte
fellesskapet om «norskinger» vedlikeholdes.
Allerede eksisterende forestillinger om «Norge»
og «nordmenn» anvendes altså i retorikken om
«de andre», slik at ideene om «det typisk norske»
og «nordmenn» vedlikeholdes. Forestillingen om
«de andre» er på samme vis en kombinasjon av
tidligere etablerte ideer om «de andre» og dags-
aktuelle hendelser vedrørende dem. Gjennom et
slikt nettverk av forestillinger, muliggjøres eksis-
tensen av «rimelige eller troverdige fordommer». 

Det gjennomgående i retorikken om «vi og de
andre» er at «de andres» praksis sammenliknes
med «våre» ideer. «De andres» praksis blir med
andre ord likestilt med «de andres» idealer.
Disse idealene, som i utgangspunktet er basert
på negative hendelser enkelte individer står for,
er selvsagt ikke idylliske og «rene». «De andres»
idealer tilsier som regel en forherligelse av for
eksempel vold, drap, kvinneundertrykkelse og
andre ulumskheter. Retorikken som anvendes i
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islam. Islam virker sterkere og oppleves som en
trussel, mens religionens betydning generelt
sett er dalende i vesten. Men det gir stadig ikke
noen rett til å forhåne muslimer eller islam med
et mantra om ytringsfriheten. 

I oktober 2005 sendte 11 ambassadører fra
muslimske land et brev til statsminister Anders
Fogh Rasmussen og anmodet om et møte på bak-
grunn av Jyllandspostens tegninger. De viste
også til hatske kommentarer som var fremsatt i
den offentlige debatt. Eksempelvis ble muslimer
sammenlignet med kreftceller på nettsiden til et
folketingsmedlem. Statsministeren avviste møtet
med henvisning til at regjeringen ikke kunne
blande seg i hva en dansk avis måtte trykke. Et
møte ville utvilsomt ha dempet gemyttene og der-
med skapt ro verden over og gitt signal om at
muslimske borgere betraktes og respekteres
som borgere på likefot med alle andre borgere.

Fundamentalister blant muslimer og ikke-
muslimer har misbrukt krisen til å tale for sine
ekstreme synspunkter og flittig brukt argumen-
tet om «clash of civilizations» til å grave større
grøfter og minske dialogen. Et fåtall imamer har
dominert bildet og fremstilt seg som om de
representerte det store flertall av muslimene.
Her må mediene være langt bedre til å se på
mangfoldet blant muslimer og ikke kun høre på
enkelte imamer og ta det de sier for å være
representativt. 

I slutten av oktober 2005 politianmeldte 11
muslimske organisasjoner Jyllandsposten for
blasfemi og rasediskriminering. Saken er ikke
blitt avgjort i domstolene fordi riksadvokaten
mente at ingen av tegningene var myntet
generelt på muslimer. For å utprøve ytrings-
frihetens rammer ville en domstolsavgjørelse
vært på sin plass.

Ville ikke ha skaut på TV
På bakgrunn av krisen har dansk TV DR2 lansert
debattprogrammet «Adam og Asmaa». Asmaa
hadde knapt trådt frem på skjermen før det ble
krise. Foreningen «Kvinder i frihed» ville stoppe
programmet, for programlederen bar jo skaut.
Og det signaliserer undertrykkelse og derfor kan
ikke vedkommende være rollemodell. Program-
lederens uttalelse om at hun selv hadde valgt å
gå med skaut ble ikke akseptert. 

Så vidt jeg kan
se er Asmaa den
fødte rollemodell.
Hun er utdannet,
borettslagsleder,
politisk aktiv og modig nok til at være programle-
der. Skaut truer fortsatt, skaper angst og hat. At
ytringsfriheten ikke gjelder minoritetskvinner er
ikke noen hemmelighet. Når muslimske kvinner
gir uttrykk for sin ytrings- og valgfrihet opphører
ytringsfriheten under henvisning til at det er
snakk om en stor undertrykt masse. Er det ikke
undertrykkelse når hvite feminister gir uttrykk for
å vite best og utøver makt på en grenseoverskri-
dende måte ved å gå inn og redigere minoritets-
kvinners tanker og følelsesliv? 

Demokratiske muslimers tvang
Naser Khader, folketingsmedlem for Radikale
Venstre ville ikke medvirke i «Adam og Asmaa»
fordi Asmaa ikke håndhilser på menn. Khader
betegner seg som kulturell muslim. I forbindelse
med karikaturkrisen har han vært med på å
danne Demokratiske muslimer, som han er leder
for. Medlemmene skal skrive under på en erklæ-
ring om å være demokratiske. Sharia kan være
mange ting, og tas det ikke skarpt avstand fra
sharia og dødsstraff ekskluderes man. Det nær-

mer seg diktatur å skrive under på en slik erklæ-
ring. Kravet om erklæring følger fint de nye for-
mynderiske tiltakene på utlendingsområdet pr.
april 2006, hvor alle utlendinger som ikke har en
permanent oppholdstillatelse skal skrive under
på en erklæring om at de vil arbeide aktivt for
integrering, ikke utøve tvang overfor ektefellen,
overholde likestilling mellom kjønnene etc. 

Demokratiske muslimer er et utmerket initia-
tiv, men det er ikke alle muslimer som ønsker å

være med eller å støtte foretagendet.
Demokratiske muslimer har fått vel-
dig stor presseomtale og er blitt
fremstilt som løsningen for spenning-
er mellom muslimer og etniske dan-

sker, integrering, arbeidsløshet etc. Det er nes-
ten en forbrytelse om man ikke er med. 

Mange har hatt vanskelig for å fatte den
omfattende utenrikspolitiske krisen tegningene
skapte og har tatt stilling til tegningene og
ytringsfrihetens rammer. Den danske befolk-
ningens initiativer har generelt vært mange og
positive, fra underskriftskampanjer, demonstra-
sjoner, interesse for islam og støtte til å bygge en
stormoske etc. Når jeg har snakket med folk, har
det vært forståelse for at Jyllandsposten gikk
over streken ved å være så ufølsom.

Avslutningsvis kan det sies at muslimer også
må ransake seg selv og stoppe de ekstremistis-
ke kreftene. Og Danmark og andre vestlige land
må se på sin oppfatning av islam. Så lenge islam
oppfattes som en trussel, vil det være vanskelig
å minske stereotypiene og øke dialogen samt
respekten for hverandre. Det kan gi mange kri-
ser i fremtiden. Sist, men ikke minst, har vi alle et
felles ansvar for å skape et fredelig samfunn.

AV SADIA SYED

slike debatter, aktiviserer en rekke negative
forestillinger om «de andre», mens positive fore-
stillinger benyttes i forbindelse med «oss». De
negative aspektene ved «oss» underkommuni-
seres eller forties. Det er denne merkverdige
skjevheten i debatten om «vi og de andre» Gulle-
stad eksplisitt viser til i sin bok. Hun viser hvor-
dan folk flest, på lik linje med personer involvert i
arbeid mot rasisme og diskriminering, politikere i
alle fløyer og flere forskere, er med på å naturlig-
gjøre et skjevt bilde av «de andre» som «fien-
den» basert på rasistiske ideer. Dette til tross for
at disse aktørene kanskje i utgangspunket var
velmenende og ikke innstilt på å anvende rasis-
tiske ideer og undertoner.

Boken gir en bred innføring i debatten om
«innvandrere og innvandring» gjennom en ana-
lyse av norskinger og norskingenes retorikk i slik
sammenheng. Gullestad går ikke i dybden på
alle de eksemplene hun anvender til sitt formål,
men det skal sies at hun gir en omfattende innfø-
ring i hvordan «alle parter» er med på å verne om
«nasjonen og nasjonal identitet» i den globali-
serte verden Norge er en del av. Minoritetene i

Norge kan sies å utfordre norske stereotypier
gjennom sin tilstedeværelse i dette landet.
Minoritetene utfordrer norskinger angående
menneskesyn, toleranse, åpenhet, nestekjærlig-
het, likhet, likeverd, trygghet og andre ideer som
er basert på idealer om «den gode nordmann»
og «det gode Norge». Som Gullestad selv skri-
ver: «… det ser ut til å handle om en oppfattet
trussel mot en bestemt nasjonal fortelling og
selvbildet som et moralsk samfunn».

Et av Gullestads formål med boken er trolig å
vise sitt fagfelt og sine antropologkolleger hvor-
dan både faget og fagmiljøet er med på å vedli-
keholde og videreutvikle det forestilte fellesska-
pet på bekostningen av «de andre». Forestilling-
ene som eksisterer om «de andre» innebærer
ikke bare en tilskrevet identitet «de andre» må
forholde seg til, men kan også tilsi reduserte
økonomiske, sosiale og kulturelle muligheter for
mennesker som rammes av rasistisk funderte
fordommer. Gullestad mener hverdagsrasismen
og diskrimineringen må tas på alvor blant annet
grunnet disse negative effektene. Antropologer,
som hun selv, kan sies å ha et spesielt ansvar i

den henseende da disse beskjeftiger seg med
studie av mennesker i samspill og «kultur» og
kan dermed ikke tillate seg i å være fargeblinde. 

Boken tilbyr en synliggjøring av det hverdags-
lige, det uskyldige, det tilsynelatende ufarlige.
De daglige konvensjonene om undertrykkelse
og herskeklassens til tider arrogante holdninger
overfor de herskede, serveres i en bok som er
«god å tenke med». Flere av forholdene Gulle-
stad omtaler er sikkert noe du som leser også
har gjort deg opp en mening om. Det fine med
boken er at du får bekreftet at du ikke er alene
om å ha disse tankene. I tillegg berettes det om
flere forhold som kan anvendes som saksopp-
lysninger, forhold du som leser kanskje ikke
visste om fra tidligere. 

«Plausible Prejudice» er anbefalt lektyre for
alle som er interessert i antirasistisk virksomhet
og som trenger et redskap i sitt daglige arbeid
med å bekjempe rasisme og andre typer fordom-
mer. Boken anbefales også alle andre som er
opptatt av å utvide sin horisont.

AV S. RAHIMA PARVIN

«Alt tegningene inneholder 
er blitt sagt mange ganger før,
så det er ikke noe nytt i det.»
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Forbrytelser, paradigmer og vold mot kvinner
«Honour – Crimes,
Paradigms, and Violence
against Women»
Red. Lynn Welchman 
and Sara Hossain
Zed Books Ltd. 
London, UK. 2005.

«Honour – Crimes, Paradigms, and Violence
Against Women» er et verdifullt bidrag til den
pågående debatten og jeg anbefaler den på
det sterkeste til alle som er interessert i
temaet æresforbrytelser, tvangsekteskap
eller æresdrap.

De siste ti årene har debatter om tvangs-
ekteskap og æresdrap vært sterkt i fokus i de
europeiske landene hvor minoriteter med
muslimsk bakgrunn er i flertall. Boken
«Honour – Crimes, Paradigms and Violence
Against Women» er derfor et betimelig
bidrag til denne debatten. Boken er på 384
sider og innholder 18 artikler, inkludert forord
og introduksjon. Bidragsyterne til boken gir
forskjellige perspektiver på den såkalte
æresproblematikken fra en rekke forskjellige
land, og gir en rik kunnskapsbase for dem
som arbeider med såkalte «æresforbrytel-
ser». Lynn Welchman og Sara Hossain er
redaktører for boken.   

Tosidig tilnærming
I forordet understreker Radhika Coomaras-
wami behovet for en tosidig tilnærming for å
bekjempe vold mot kvinner, herunder også
æresforbrytelser. Det betyr at både straffe-
forfølging og bevisstgjøringskampanjer er
nødvendige for å forebygge vold mot kvinner.

Coomaraswami har vært FNs spesialrap-
portør på vold mot kvinner og erfarte at vold
mot kvinner er tett knyttet til kontroll av deres
seksualitet. Hun understreker at det er
nasjonalstatenes plikt å implementere inter-
nasjonale lover og ikke la normer, tradisjoner
eller religiøse hensyn være til hinder for
denne prosessen. Myndighetene må utvikle
nasjonal straffelovgivning, samt sivile og
administrative sanksjoner for å straffe vold i
nære relasjoner, uavhengig av om volden er
knyttet til kulturelle tradisjoner. Ifølge henne
må «straffelovens metoder for å forhindre,
straffeforfølge og straffe ’æresforbrytelser’
være sterke og effektive og ikke bare en
reform på papiret» (s. xiii). 

På den annen side understreker hun at
det juridiske rammeverket alene ikke er nok
og at det er nødvendig med tiltak innen
områdene helse, utdanning og informasjons-
kampanjer om kulturelle tradisjoner som til-
later vold mot kvinner. Coomaraswami er kri-
tisk til kulturrelativisme, men trekker samti-

dig frem kompleksiteten i forholdet mellom
de universelle menneskerettighetene og kul-
turrelativisme. Ifølge henne er «kvinners
identitet sterkt knyttet til deres kultur og nær-
miljø, derfor er kvinner skeptiske til det arro-
gante blikket fra utenforstående kritikere.
(…) kvinners rettigheter må sikres på en slik
måte at de kan delta fullt og helt i de miljøene
de selv ønsker. Det er nødvendig å støtte
kvinner som arbeider innenfor egne miljøer,
særlig de kvinnene som står fremst i kampen
for å bekjempe vold mot kvinner og som
kjemper for kvinners rettigheter – enhver
annen strategi risikerer å skape et tilbake-
slag» (s. xiii). 

Synspunktet om at kvinner selv må styr-
kes og gjøres i stand til å kjempe mot æres-
forbrytelser, er sterkt gjennomgående i de
fleste artiklene i boken. 

Konsekvenser av terminologi
Det har vært en trend i vesten at det meste
av undertrykkelsen av minoritetskvinner er
blitt definert innenfor rammene av kulturelle
praksiser basert på et prinsipp om ære. De
fleste drap begått av menn med minoritets-
bakgrunn, særlig muslimer, er blitt kalt æres-
drap i mediene. Boken har en nyansert og
grundig diskusjon av terminologi av typen
«æresforbrytelser». Diskusjonene finner
sted i flere artikler, men Purna Sen diskute-
rer de politiske og kulturelle konsekvensene
av å bruke slik terminologi. I sin artikkel «Cri-
mes of honour – value and meaning» (Æres-
forbrytelser – verdi og betydning) definerer
hun æresforbrytelser som «handlinger som
fjerner spor av tapt ære fra et sosialt felles-
skap - både definert i forhold til kjønn og sted
- ved bruk av emosjonell, sosial eller fysisk
tvang mot en person som med sine pågåen-
de eller avbrutte handlinger har medført den
tapte ære. Fysisk tvang kan her også bety å
drepe den som har brutt æreskodeksen» (s.
50). Ifølge Sen «er det ikke bare menn, men
også kvinner som spiller en sentral rolle for å
sikre at kvinner innordner seg kjønnsnormer.
Ære er gjenopprettet gjennom drap – på den
ene enden av skalaen – men også gjennom
begrensninger på bevegelse, samtaler,
vennskap, valg av ektefelle, og så videre.
Kvinner er i en nøkkelposisjon for å sikre
disse grensene og kan også være delaktige i
avgjørelser om å drepe kvinner, inkludert
deres egne døtre. I noen tilfeller er de abso-
lutt også involvert i selve drapet» (s. 48). 

Dette er en tilnærming som skiller seg fra
de som hevder at kvinner alltid er ofre. Sen
ser ikke på kvinner kun som ofre for under-
trykkende kulturer, men også som aktive
overgripere sammen med menn for å opp-
rettholde slik praksis.

Purna Sen presenterer en historisk analy-
se av bruken av «ære» som motiv for forbry-
telser mot kvinner. Hun hevder at konseptet
historisk sett også ble brukt i vestlig kultur,
men at dagens vestlige samfunn har selek-
tivt minne vedrørende egen historie, og frem-
stiller vanligvis æreskonseptet som en
islamsk tradisjon. Dagens diskusjoner om
æresdrap hvor hovedfokuset er rettet mot
islam, mener hun er en arv fra kolonitiden og
hevder at det var «europeerne på sine tokt i
koloniene som satte standarden for forhol-
det mellom kjønnene blant de innfødte og
hevdet selv å være moralsk mer høyverdige.
Sosiale konstruksjoner om seksualitet og
autoritet, om enn omdiskutert, medvirket til å
opprettholde politiske hierarkier og de asym-
metriske maktrelasjonene i koloniene. Sam-
tidig ble ’innfødte menns’ behandling av ’inn-
fødte kvinner’ trukket frem og fordømt av
misjonærer og koloniherrer, med religion
som en viktig skillelinje mellom koloniherre-
ne og de koloniserte i kampen om forholdet
mellom kvinne og mann. Flerkoneri i Afrika,
enkebrenning og barnebryllup i India, bruk
av slør i Nord-Afrika og Midtøsten, var alle
tradisjoner som ble problematisert av de
sentrale myndigheter. Dermed ble de viktige
kampsaker som fastslo vestens moralske
overlegenhet ovenfor resten av verdens
underutvikling. En viktig sak i vestliggjøring-
en var nettopp å frigjøre innfødte kvinner fra
innfødte menn» (s. 45).

Purna Sen fastslår tydelig at engasjemen-
tet fra folk fra vesten, som har ansett seg selv
for å være progressive, har vært veldig kon-
traproduktivt for kampen mot æresforbrytel-
ser. En av grunnene til det er at de ofte setter
likhetstegn mellom æresforbrytelser og
islam, og ignorerer at mange islamske lærde
har motbevist et slikt religiøst fundament.
Sen trekker særlig frem akademiske arbei-
der av antropologer som først og fremst
understreker kulturelle forskjeller og ikke
anerkjenner likhetstrekkene med den uni-
verselle undertrykkingen av kvinner. I sin
artikkel nevner Purna Sen spesielt de skan-
dinaviske diskursene om minoriteter og
påpeker at disse landene fortsatt kaller sine
minoriteter for «innvandrere». Og disse
bofaste etniske minoriteter er ikke blitt aner-
kjent og gitt samme status som nasjonale
minoriteter.    

Æresforbrytelser i skandinaviske land blir
fremstilt som et kulturproblem. Når hun ser
dette i forhold til at Skandinavia er kjent for
likestilling mellom kjønnene, finner hun et
hierarki mellom kulturene, og, desto viktige-
re, at som en konsekvens blir ikke vold mot
kvinner i minoritetsmiljøene tatt like alvorlig
som i samfunnet for øvrig.
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Et menneskerettighetsproblem
En annen artikkel som er særlig relevant for
den norske leseren er skrevet av Hannana
Siddiqi. Hun er en av aktivistene fra Southall
Black Sisters, som er engasjert i kampen mot
vold mot minoritetskvinner i London. Organi-
sasjonen har arbeidet med samme type
saker som MiRA-Senteret i Norge siden
1979. Hannana Siddiqi mener at minoritets-
kvinners kamp mot vold må ses i en større
sammenheng av kvinners menneskerettig-
heter, og ikke kun som et kulturrelatert feno-
men. Hun fremholder at om vi diskuterer vold
mot minoritetskvinner som et menneskeret-
tighetsproblem, vil det få konsekvenser for
sosialpolitikk og -ordninger i samfunnet.
Men kjønnsrelatert vold mot svarte kvinner
og minoritetskvinner blir som regel ikke satt
inn i en større sammenheng. I stedet blir
temaer som tvangsekteskap og rasisme
eksotifisert når det handler om ofrene for
slike overgrep og minoritetsmiljøer.

Hun fastslår at «for minoritets- og svarte
kvinnegrupper og overlevende er løsningen
enkel: staten må ta ansvar ved å tildele økte
ressurser og sikre bedre reaksjoner fra hjel-
peapparatet for å takle vold i nære relasjo-
ner, tvangsekteskap, og alle andre former for
vold mot kvinner, uavhengig av deres kultu-
relle eller etniske bakgrunn. Æresforbrytel-
ser er egentlig ikke en form for overgrep,
men et spesifikt motiv eller påskudd for over-
grepet» (s. 278).

Omskriving av historie
De fleste bidragsyterne til boken «Honour»
tilhører selv miljøene hvor æresforbrytelser
forekommer. En av bidragsyterne er imidler-
tid den etnisk norske antropologen Anja Bre-
dal som skriver om tvangsekteskap i de nor-
diske landene: «Tackling forced marriages in
the Nordic countries: between women’s
rights and immigration control» (Håndtering
av tvangsekteskap i de nordiske land: mel-
lom kvinners rettigheter og innvandringskon-
troll). Bredal sammenlikner Norge og Dan-
marks håndtering av tvangsekteskap, og
konkluderer med at restriksjoner i utlen-
dingsloven ikke er veien å gå for å bekjempe
tvangsekteskap. Hun oppfordrer feminister i
Norge og Danmark til å utvikle en antirasis-
tisk feminisme for å bekjempe tvangsekte-
skap, og ikke alliere seg med de som ønsker
en strengere innvandringspolitikk. 

Artikkelen er bygget på en progressiv
retorikk som glir inn i resten av bokas inn-
hold. Jeg ble imidlertid overrasket over
beskrivelsen av den historiske utviklingen
rundt temaet tvangsekteskap i Norge. Bredal
bringer en historisk fortolkning av debattene
om tvangsekteskap og presenterer sitt mate-
riell som empiriske fakta. Hun begynner sin
artikkel ved å fremheve at Oslo Røde Kors,
en etnisk norsk humanitær organisasjon, var

pioneren for kampen mot tvangsekteskap i
Norge og hevder at «Oslo Røde Kors var den
første organisasjonen som tok opp proble-
met med tvangsekteskap». Denne påstan-
den overser fullstendig at minoritetskvinner
selv og MiRA-Senteret, den eneste organi-
sasjonen for svarte og minoritetskvinner, tok
opp dette temaet lenge før Oslo Røde Kors
eller noen annen hvit organisasjon tok det
opp i mediene. 

Bredal bruker også sine mediekilder vel-
dig selektivt. For eksempel skriver hun at den
første beskrivelsen av tvangsekteskap i
Norge som fikk stor offentlig oppmerksom-
het, var en reportasje i Dagbladet i 1992 skre-
vet av frilansjournalist Hege Storhaug, og
som baserte seg på historien om norsk-
pakistanske «Sima» (s. 333).  Siden Bredal
allerede har bestemt at det er Oslo Røde
Kors som skal fremmes som pioneren for
dette arbeidet, ignorerer hun det faktum at i
samme Dagbladet-reportasje hadde journa-
listen et intervju med lederen ved MiRA-Sen-
teret som fremmet en rekke forslag til hvor-
dan man kunne bekjempe tvangsekteskap.
Noen av disse forslagene ble senere tatt opp
av andre organisasjoner og fikk økonomisk
støtte fra norske myndigheter. Humanitære
organisasjoner som Oslo Røde Kors og
andre organisasjoner drevet av etnisk nor-
ske kvinner kom på banen mye senere. Men
dessverre greide de, som Hananna Siddiqi
sier i sin artikkel, i løpet av kort tid å «eksotifi-
sere» temaet i mediene. Slike organisasjo-
ner fokuserte på kultur som hovedårsaken til
undertrykkelsen av kvinner, og deres angrep
på familieinnvandring medførte at myndig-
hetene strammet inn innvandringspolitikken,
og særlig regelverket for familie-
gjenforening.

Bredals artikkel, i motsetning til andre
artikler i «Honour», mangler også en politisk
analyse av den offentlige debatten om
tvangsekteskap i Norge. Mange minoritets-
kvinner i Norge som har deltatt i denne dis-
kusjonen, vet at de fleste etnisk norske orga-
nisasjoner isolerte debatten om tvangsekte-
skap fra likestillingsdebatten og gjorde det til
et kulturelt spørsmål. Faktisk ble tvangsekte-
skapsproblematikk brukt til å undergrave
fokus på rasisme og diskriminering mot
minoritetsmiljøene, særlig gjaldt det miljøene
med bakgrunn fra muslimske land. Norske
styresmakter gjorde et ideologisk valg da de
ga mesteparten av den økonomiske støtte til
å bekjempe tvangsekteskap til etnisk norske
eksperter og organisasjoner. Myndighetene
ga ikke nødtelefonlinjen mot tvangsekteskap
til Oslo Røde Kors (ORKIS) fordi «det var den
eneste organisasjonen som hadde arbeidet
med temaet over lengre tid», slik Bredal
påstår. Det var heller en ideologisk avgjør-
else. MiRA-Senteret krevde at fokuset på
tvangsekteskap skulle skje innenfor en

større ramme som også inkluderte anti-
rasisme, likestilling, familievold og kvinners
menneskerettigheter. Mange minoritets-
kvinner og deres organisasjoner var kritiske
til myndighetenes politikk og ble derfor over-
sett når støtte skulle tildeles. 

Ifølge Bredal er det to hovedforskjeller
mellom situasjonen i Norge og England. Den
ene er at norsk statspolitikk er mindre påvir-
ket av en multikulturell ideologi, og den
andre er at Norge mangler en antirasistisk
diskurs - «delvis på grunn av en nasjonal
identitet som fremstiller Norge som en
’uskyldig’ humanitær stat uten en kolonifortid
å gjøre opp med» (s. 341). Jeg mener at en
rekke forskere, særlig antropologer, holder
seg innenfor den multikulturelle diskursen
når de forsker på tvangsekteskap, men det
betyr ikke at det ikke eksisterer en antirasis-
tisk diskurs i Norge. Minoritetsmiljøene har
en lang historie med antirasistisk kamp og de
har formulert sine ideer innenfor en antira-
sistisk diskurs gjennom flere tiår. Det er vik-
tig å understreke at viktige problemstillinger
som tvangsekteskap ikke først blir synlige for
minoritetskvinner etter store medieoppslag.
De opplever dem. Deres erfaringer viser at
norsk integreringspolitikk i stor grad er for-
met av konservative multikulturelle ideologi-
er. For minoritetskvinner har diskursen om
undertrykking eksistert hele tiden, selv om
forskere ikke har vært til stede. 

Gjennom sin artikkel i «Honour», har Bre-
dal gjort både den antirasistiske og den anti-
rasistisk- feministiske diskursen i Norge
usynlig. 

Ved å hevde at det ikke finnes parallelle
bevegelser som den engelske Southall Black
Sisters i Norge, usynliggjør Bredal minori-
tetskvinners egne stemmer og marginalise-
rer deres kamp. «All kunnskap som produse-
res gjennom forskning, media og andre
instanser, og som formidles til samfunnet og
absorberes av befolkningen, har viktige kon-
sekvenser» skrev psykolog Sunil Loona i
tidsskriftet «Immigranten» i 1984. Ifølge ham
er ikke «kunnskap (…) bare en måte å opp-
fatte virkeligheten på, den virker også som
en form for sosial kontroll. Vi kan også si det
sånn at den spesielle typen kunnskap som
formidles for eksempel om minoriteter i sam-
funnet, ikke bare forteller mye om hvordan
og på hvilken måte forfatteren selv oppfatter
virkeligheten, men det har også betydning
for hvordan andre eventuelt vil komme til å
oppfatte den. Med andre ord, kunnskap som
formidles fanger samtidig inn og kontrollerer
virkeligheten. Den definerer hvordan fakta
skal bli forstått, oppfattet og undersøkt». 

I Bredals beskrivelse av virkeligheten i
denne artikkelen blir minoriteter plassert i en
perifer rolle når det gjelder arbeidet mot
tvangsekteskap.  

AV FAKHRA SALIMI
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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 skole-
kampanje, og har som formål å øke respekten og forståelsen mellom
elever med forskjellig etnisk bakgrunn og lærere i den norske skolen. 

«Kjærlighet er å ta ansvar» retter seg mot ungdom og tar opp temaer
knyttet til kjærlighet, helse, seksualitet, abort o.a., og informerer om
MiRA-Senterets rådgivningstilbud for unge minoritetsjenter.

«Bli med!»: Brosjyre om aktiviteter ved MiRA-Senteret.

«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 leg-
ger vekt på unge jenters og kvinners rett til egne valg. Finnes på 7 språk.

«Den usynlige smerte»: To brosjyrer som informerer om MiRA-Senterets
arbeid for å bedre den psykiske helsen til kvinner og unge jenter med
minoritetsbakgrunn.

TEMAHEFTER 

Temahefte nr. 1: «Omskjæring av kvinner»
tar opp helsemessige konsekvenser av
denne tradisjonen. Den gir råd til sykepleiere
og annet helsepersonell som kommer i
kontakt med kvinner som er omskåret, og
presenterer politiske innspill i kampen mot
omskjæring. Kr. 70,–

Temahefte nr. 2: «Tvangsekteskap» 
gir bakgrunnsinformasjon om både 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 minoritetskvinner i Norge.
Heftet har også som formål å utfordre de stereotypiske forestillingene
om denne gruppen. Kr. 70,–

Temahefte nr. 4: «Likestilling for minoritetskvinner i Norge. 
Utdanning og arbeid» Her finnes all relevant informasjon om 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 flyktningkvinner i Norden, og bidrar til å skape rolle-
modeller for nye generasjoner unge jenter som vokser opp. Kr. 175,–

Håndboken: «Jeg vil lære å bli glad i livet» 
Boken tar opp senterets erfaringer fra de siste
årenes rådgivningsarbeid. Her kan nevnes
samlivsproblemer, familiekonflikter, tvangs-
ekteskap, sosiale problemer eller vanskelig-
heter knyttet til asyl- og flyktningsituasjonen.
Boken viser blant annet hvordan disse problemstillingene for
en del kvinner er knyttet tett sammen, og hvordan de preger liv og helse
til unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Kr. 150,–

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,–

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, som ble utarbeidet
i sammenheng med boken ved samme navn. Kr. 300,– per film (VHS).

MiRA-Senteret selger også plakater, T-skjorter, postkort, kulepenner,
buttons og krus. 

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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All kunnskap som produseres gjennom forskning, media og
andre instanser, og som formidles til samfunnet og

absorberes av befolkningen, har viktige konsekvenser.
Kunnskap er ikke bare en måte å oppfatte virkeligheten på,

den virker også som en form for sosial kontroll. Vi kan også si
det sånn at den spesielle typen kunnskap som formidles om

f.eks. minoriteter i samfunnet ikke bare forteller mye om
hvordan og på hvilken måte forfatteren selv oppfatter

virkeligheten, men det har også betydning for hvordan andre
evt. vil komme til å omfatte den. Med andre ord, kunnskap

som formidles fanger samtidig inn og kontrollerer
virkeligheten. Den definerer hvordan fakta skal bli forstått,

oppfattet og undersøkt.

Vi ser at de aller fleste som produserer kunnskap om
minoriteter i dag er norske forskere og akademikere med en

langt større tilknytning til staten enn til dem de studerer. 
Det er derfor veldig viktig at kunnskapen de produserer tas

opp til kritisk vurdering og evt. utfordres av de som selv bærer
hele tyngden av rasistisk praksis og usynliggjøring. 

Sunil Loona (psykolog)
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oppfattet og undersøkt.
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minoriteter i dag er norske forskere og akademikere med en
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hele tyngden av rasistisk praksis og usynliggjøring. 
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