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La meg snakke!

FAKHRA SALIMI

sykisk vold i nære relasjoner har
vært et av hovedsatsningsområdene for MiRA-Senteret i
2006. En vanlig og enkel definisjon av
psykisk vold i et forhold, er at du som
offer føler at det er helt og fullt din
skyld hvis noe går galt, og at du
begynner å tvile på deg selv.
Psykisk vold skaper et dårlig selvbilde, med skamfølelse, skyld og
engstelse i et menneske. Psykisk vold
blir ofte ikke gjenkjent umiddelbart,
fordi den er subtil, foregår i det skjulte
og er manipulerende. Flere statistikker viser at i virkeligheten er det den
mest alminnelige form for vold som
kvinner og barn opplever i mange
familier.

P

Vi på MiRA-Senteret møter
ressurssterke kvinner med minoritetsbakgrunn som er ofre for psykisk vold
i nære relasjoner, men som har
problemer med å bryte ut på grunn av
mangel på rettssikkerhet og personlig
beskyttelse. For mange svarte og
etniske minoritetskvinner blir den
norske stat og utlendingsmyndighetene ofte også utøvere av psykisk
vold – gjennom politisk tvang og
kontroll.
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Vold generelt og psykisk vold spesielt
har påvirkning på alle i en familie.
Når en kvinne blir utsatt for overgrep,
uansett om hun er datter, mor, søster
eller ektefelle, blir hele familien påvirket av overgrepet. Barna i familien
lider av traumer fra å være vitner til
vold. Ingen form for vold mot kvinner
kan rettferdiggjøres eller burde være
akseptert i noe samfunn eller noen
kultur.
Svarte og etniske minoritetskvinner
i Norge føler at norske myndigheter er
svært raske med å rette oppmerksomhet mot spesielle former for vold, av
typene tvangsekteskap eller omskjæring innen minoritetssamfunnene.
Men de ser ikke på problemet som en
integrert del av vold mot kvinner
generelt. Ved å definere vold mot
minoritetskvinner som et kulturelt
fenomen, bidrar myndigheter og
eksperter til å isolere vold mot
minoritetskvinner fra den allmenne
kampen mot vold mot kvinner.
I denne utgaven av MiRA-Magasinet
fokuserer vi på forskjellige aspekter
ved psykisk vold. Bladet tar også opp
mange andre viktige saker, som
mobbing på arbeidsplassen, og det nye
lovforslaget om 21 års aldersgrense
ved familiegjenforening som kommer
til å begrense menneskerettighetene
til minoriteter i Norge.
Det er mange inspirerende stemmer,
fra svarte og etniske minoritetskvinner, i denne utgaven. De snakker
om kreativitet og om den utfordringen
det er å være en svart kvinne i det
norske samfunnet.
Vi på MiRA-Senteret ønsker våre
lesere et godt nytt år!

Ett år siden jordskjelvkatastrofen i Pakistan
Innsamlingsaksjonen Fra kvinner til kvinner fortsetter
Det har gått ett år siden et kraftig
jordskjelv rammet Pakistan.
80 000 mennesker mistet livet,
og man regner med at fire millioner
mennesker mistet sine hjem.
MiRA-Senterets innsamlingsaksjon
Fra kvinner til kvinner fortsetter, og
vi oppfordrer alle til å støtte jordskjelvrammede kvinner og barn i Pakistan.
Beløp kan settes inn på
Fra kvinner til kvinners egen konto:
1645.15.18996

MiRA-Senteret startet
i 2005 en innsamlingsaksjon til støtte for jordskjelvrammede kvinner
og barn i Pakistan.

Fra kvinner til kvinner
Gi jordskjelvrammede
kvinner og barn 100 kroner av
din lønn i 3 måneder fremover!
KONTONR: 1645.15.18996
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VOLD MOT KVINNER i alle samfunnslag, etniske
og religiøse grupper, var tema da MiRA-Senteret
arrangerte nasjonal konferanse i begynnelsen av
november, med 200 deltakere og god respons.
Foto: Terje Lundsten

Vellykket konferanse mot kvinnevold
H
eldagskonferansen fant sted i
Oslo og hadde som tittel «Den
usynlige smerte». En hovedhensikt med arrangementet var å
rette søkelys mot vold mot minoritetskvinner. Denne volden finnes det
lite kunnskap om, og kultur og
religion blir ofte brukt som forklaring
på vold, tvangsekteskap og andre
overgrep i minoritetsmiljøene.
– Hvordan kan vi bryte tabuer
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omkring psykisk helse? Hvordan
avdekke og håndtere psykisk vold?
Hva kan gjøres for å ivareta minoritetskvinners rett til hjelp? Dette var
blant de spørsmålene som MiRASenteret ønsket å belyse. Professor
dr. Carolyn West fra University of
Washington, Tacoma, USA, Per
Isdal, som er psykolog og leder av
Stiftelsen Alternativ til vold, sosialrådgiver Sadia Syed fra Danmark og

Fakhra Salimi, leder av MiRASenteret i Norge, var blant foredragsholderne.
Om lag 200 deltakere kom fra hele
landet, fra både organisasjoner, det
offentlige og helsevesenet. En rekke
enkeltpersoner med ulik bakgrunn
deltok også, og MiRA-Senteret
karakteriserer responsen på så vel
foredrag som workshops som
svært god.

– Vi ser ikke enden på vold mot kvinner, i hvert fall ikke i vår tid.
Men jeg fortsetter å gjøre det jeg gjør, og stoler på at det betyr noe!

– Likevel har jeg
r. Carolyn M. West er psykolog
og underviser om familievold.
Hun har mottatt flere priser og
er medlem av American Psycological
Association. Carolyn West forsker,
skriver, rettleder og gir råd, i tillegg
til at hun reiser verden rundt og holder foredrag om overgrep og seksuelle fornærmelser med hovedvekt på
vold i etniske minoritetskvinners liv.
Hun er også bidragsyter i og redaktør
av boken Violence in the Lives of
Black Women: Battered, Black and
Blue, fra 2002.

D

Taushetskulturen
Carolyn West begynte sitt foredrag i
Oslo 4. november med å snakke om
at hun ønsker å inspirere minoritetskvinner til å identifisere psykologiske overgrep. Selv skjønte hun alt i
barndommen, ved å observere sine
besteforeldre og sin egen storfamilie,
hvor noen var involvert i familievoldsmønstre. Hun så at vold har en
tendens til å gå fra den ene generasjonen til den neste. Det synes svært
vanskelig å komme ut av slike voldsmønstre i fortiden. Carolyn lærte
tidlig at vold mot svarte kvinner var
noe man ikke snakket høyt om.
– Fremdeles vet mange ikke hvordan de skal bryte tausheten. Men vi
må bryte den. Kanskje sier man
forsiktig noe først til noen, og øver
seg litt, inntil man virkelig våger å
begynne å snakke om det. Og det
gjelder i like stor grad både psykologisk og fysisk vold. Det er en
prosess man må gjennom, sier hun.

Vanskelig å ta igjen

prøver å stoppe volden. Jeg skriver
nettopp et kapittel i en bok om frisøren min som ble forsøkt kvalt av kjæresten sin – som også hadde våpen.
Politiet kom. Hun ble arrestert og
satt i en fengselscelle i tre døgn!
– Hvis en mann ringer politiet og
sier at en jente overfalt ham, kommer
politiet og arresterer jenta. Selv om
du handler i nødverge, har du altså
ikke tilgang til den hjelpen du
trenger, fordi du blir arrestert og satt
i fengsel. Det tok min frisør flere
måneder og tusenvis av amerikanske
dollar for å få stadfestet at hun var
uskyldig.
– Både psykisk vold og kjønnsbasert vold innenfor lokalsamfunn
må avdekkes, og det er viktig å inspirere minoritetskvinner til å identifisere sosial vold mot lokalsamfunnene
våre. Samtidig bør vi prøve å inspirere alle medlemmer av storsamfunnet
til å jobbe sammen med oss for å
finne løsninger, uten at vi faller ned i
de gamle stereotypiene som vi har
arvet og bærer med oss.

med blant annet min etniske bakgrunn må få mer hjelp av familie og
venner til å reise seg og si at dette
skal ikke skje mer. Aller vanskeligst
blir det da hvis du ikke har venner,
familie eller et lokalsamfunn som
støtter deg.
West mener det må arbeides mer
med å få alle typer vold mot kvinner
fram i lyset. Hun ser en tendens til at
diskusjoner om for eksempel institusjonalisert vold og rasistiske ytringer
mot minoriteter har lettere tilgang til
samfunnets dagsorden, enn vold mot
kvinner.
– At mange menn fra minoriteter
for eksempel sliter med å få jobb og
har identitetsproblemer på grunn av
det, skal aldri unnskylde voldsutøvelse mot kvinner.

Den «naturlige» volden
– I foredraget ditt
refererte du til at man i
noen etniske grupper
anser det «naturlig» med
mer voldsbruk. Vi ser en
økende tendens her til at mer
av dette blir synlig også i Norge.
Hvordan kan man reversere dette?
– I noen kulturer, som den
afrikansk-amerikanske, er det et
problem at kvinner stort sett har lite
økonomiske ressurser. Dermed har
de vanskeligheter med å forlate mannen og den lille tryggheten man tross
alt har i ekteskapet. Men min
innstilling er at det må være
bedre å være fattig enn
fattig og rundjult!
– Jeg mener
at kvinner
MIRA-MAGASINET
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Foto: Hjørdis Figenschou

– Hvordan kan man inspirere kvinner
til å slutte å skjule volden?
– Du får svært blandede budskap
som jente. Man hører både at «Du
burde ta igjen og slå tilbake!» Samtidig risikerer svarte kvinner i USA å
havne i fengsel hvis de tar igjen eller

håp

Kulturklemme
– Noen kvinner er også fanget mellom det gamle og det nye; mellom foreldrene, kulturen og det gamle samfunnet som er helt annerledes enn
det de bor i nå, med skarpe forskjeller
rundt det som anses som riktig og
galt, og det nye. Ofte ønsker jentene å
holde på noen av tradisjonene i disse
kulturene og måtene å takle ting på.
Samtidig ønsker de å ha friheten som
kommer med å være i en annen kultur. Dette er naturligvis veldig vanskelig, både det å være i en kultur
som ikke aksepterer den du egentlig
er, og å skulle ta avstand fra gamle
tradisjoner du kan og har med deg.

Carolyn M. West er doktor i psykologi og
forsker i familievold ved University of
Washington, Tacoma. Hun besøkte Norge etter
invitasjon fra MiRA-Senteret i begynnelsen av
november, da hun var hovedforedragsholder
ved konferansen «Den usynlige smerte» som
MiRA arrangerte. Foto: Terje Lundsten

– For oss andre kan det være lett å
stå på utsiden og mene at vi må gi
dem styrke nok til å reise seg og si
tydelig fra om hvordan de vil leve
sine liv. Jeg hører studentene si at de
og de kvinnene er undertrykket, og at
USA er et så mye mer utviklet land,
og at de burde oppføre seg slik vi gjør.
Men vent nå litt. Vi må la dem selv
gjøre jobben. Et etnosentrisk perspektiv, der vi regner med at vår
egen kultur har de beste svarene
uansett, er ofte til svært lite hjelp,
minner Carolyn West om.

Menns overgrep – menns ansvar
Men i forelesningene sine forteller
hun studentene at både tvangsekte6
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skap, kvinner som er tildekket fra
topp til tå, og ekstremiteter som
brudebrenning i India – alt dette
handler om én ting: At menn undertrykker kvinner!
– Det antar forskjellige former,
men handler egentlig om det samme.
Vi ser ofte ikke hvor mye det foregår i
våre egne land, fordi vi er kulturelt
blinde for det. I USA blir kvinner
myrdet hver dag av sine ektemenn og
kjærester. Kvinner blir dårlig
behandlet her også. Vi er litt for opptatt av å sette ansvaret på de forskjellige kulturene, mens det handler
om menns overgrep mot kvinner,
uansett. Kulturen kan forme undertrykkelsen og dens uttrykk, men det
er og blir vold mot kvinner! Mener
Carolyn M. West.
– Menn må begynne å ta opp dette
temaet overfor andre menn. Dette er
ikke et kvinnespørsmål. Det er mennene som må ta standpunkt og sette
temaet på dagsorden. Menn må også
holde andre menn ansvarlig.

målene. Vi kan ikke gjøre det hele til
minoritetsmenneskets ansvar.
– Informasjon i forskjellige former,
om seksuelle og psykologiske overgrep, kan være en god begynnelse på
å vise at «vi vet dere er her, og vi bryr
oss om hvordan dere har det».

Tålmodighet og hevet hode

– Er det mulig å beholde selvrespekten når man er utsatt for
urettferdighet og mishandling?
– Da jeg var avgangsstudent,
bestemte jeg meg for å saksøke
Universitetet i Missouri. Grunnen
var en professor som mente at han
hadde rett til å ha sex med alle
kvinnelige studenter. Dette var en
psykologiprofessor som hadde en
lang historie med å ydmyke avgangsstudenter på denne måten.
– Jeg nektet. Jeg holdt hodet hevet
og gjorde det jeg trengte å gjøre for å
fullføre studiet. Men jeg hadde sterk
støtte fra familien, og skjønte derfor
at jeg gjorde det riktige, og ikke
hadde noe å skamme meg over. DerHelsevesenets utfordringer
for ga jeg også avisene tillatelse til å
– I Norge har vi trent helsepersonell
bruke mitt navn. Jeg visste samtidig
som de fleste steder i landet møter
at folk rundt meg sa fryktelige ting
unge jenter i løpet av skoletiden deres.
om meg. Jeg snakket jo med medier
Hva må helseom dette, også på
arbeiderne forstå
og ble
Fremdeles vet mange ikke fjernsyn,
mer av for å
stigmatisert på
hvordan de skal bryte taus- mange måter.
kunne hjelpe de
unge til å stole på
– For meg er det
heten. Men vi må bryte den.
sine egne krefter?
helt nødvendig å
– Helsepersogjøre det som jeg
nell er ofte brydd over å snakke om
synes er riktig å gjøre, og jeg prøver
sex og seksualitet generelt, spesielt i
ikke å bekymre meg så mye om konnoen etniske grupper. Mange etniske
sekvensene. Jeg har en sterk familie,
grupper har problemer med dette.
og det er helt nødvendig å ha støtte
Man kunne oppnå mye hvis noen fra
fra andre. Det er heller ikke så viktig
det aktuelle lokalsamfunnet, som er
for meg å passe helt inn i en bestemt
helseutdannet og har de rette person«form» i samfunnet, og jeg har høy
lige egenskaper, arrangerer kurs om
toleranse for annerledeshet. Jeg tar
hvilke spørsmål man bør stille og
avgjørelser som er riktige for meg
hvordan man bør stille dem.
uansett om det dreier seg om å være
– Jeg tror alle kulturer er litt
gift eller oppføre meg som kvinne.
forskjellige i disse spørsmålene. Man
Det er viktig å gi urettferdigheten et
kan ikke generalisere. Vi har en
ansikt og sette det på dagsorden,
tendens til å tro at vi vet alt, men det
selv om det ikke gir resultater med
er ofte vi bare forstår fragmenter. Det
en gang.
er også viktig å snakke med kvinner
Vold i nære relasjoner
uten at partneren er til stede.
I dette nummeret av MiRA-Magasi– Er det viktig at helsevesenet blir mer
net belyses temaet vold i nære relamulti-etnisk i Norge?
sjoner. Dette omfattende temaet vil
– Jeg tror det ville være flott hvis
bli tatt opp i flere kommende utgaver
alle viktige servicetilbud hadde
av MiRA-Magasinet. I forbindelse
personell med etnisk bakgrunn. Det
med konferansen 4. november med
ville gi folk mer trygghet, de ville føle
samme tema, fikk magasinet anledseg velkommen og inkludert bare ved
ning til å intervjue hovedforedragså se folk som ser ut som dem selv.
holderen, dr. Carolyn M. West.
Folk i slike jobber har ansvar for å
skaffe seg kunnskap og å være
AV HJØRDIS FIGENSCHOU
sensitive i forhold til disse spørs-
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Regjeringen ønsker å bekjempe tvangsekteskap og har lagt fram alternative forslag til endring av
utlendingsloven. Bruk av utlendingsloven for å få en gruppe borgere i Norge til å tilpasse seg andre
norske lover, er imidlertid svært betenkelig og et lite effektivt middel. Det bidrar til at utlendingsloven ytterligere framstår som en lov mot innvandrere fra land i sør og garanterer ikke trygghet for
de ungdommer som trenger det.
ovforslagene ønsker å begrense
muligheten til familieetablering i
Norge for bosatte unge kvinner
og menn under 21 år, (eventuelt fram
til 28 år), for å beskytte dem mot å bli
tvangsgiftet med personer i utlandet.
Forslagene har imidlertid en generell
utforming og vil gjelde alle enten
ønsket er å gifte seg og ha familieetablering på et frivillig eller et
tvangsmessig grunnlag. Samtidig
forhindrer ikke lovforslagene, selv
om de gjør det vanskeligere, at ungdommer blir tvangsgiftet. Ønsker foreldrene å tvinge dette gjennom, er
det nok av smutthull.
Siden forslagene først og fremst er
fremmet for å hindre familieetablering for personer som hypotetisk er i
fare for tvangsgifte, vil ungdom med

L

vestlig bakgrunn gjennom unntaksregler ofte få anledning til familieetablering i Norge før fylte 21 år.

Handlekraft kontra rettssikkerhet
og trygghet
Samfunnets ønske om å vise moralsk
og praktisk handlekraft ved bruk av
mange virkemidler, er forbilledlig.
Men bruken av utlendingsloven i
dette øyemed gjør at loven står i fare
for å bli sett på som en lov rettet mot
enkelte grupper, og ikke en lov med
gyldighet for alle de grupper som
loven omfatter. Forslaget føyer seg
dermed inn i en rekke endringer av
utlendingsloven, som har medført økt
stigmatisering og forskjellsbehandling av flyktninger og innvandrere
med opprinnelse i land i sør, sam-

menliknet med personer fra vestlige
land. Løsninger på sosiale problemer,
som tvang, overgrep og vold, bør
derfor søkes imøtekommet gjennom
andre lover og tiltak enn ved bruk av
utlendingsloven.
Vold og overgrep mot barn og unge
krever løsninger i Norge. Vi vet hvor
vanskelig det generelt er for utsatte
unge å finne voksne som vil lytte til
dem, og egnede tiltak. Vi må likevel
insistere på å bruke tilgjengelige
virkemidler i det norske samfunnet
for å få bukt med overgrep og tvang.
Straffeloven må brukes for å synliggjøre samfunnets holdninger og overgrepets alvor, foreldre må få relevant
informasjon, og vi må få på plass
nasjonale tiltak som unge føler er
relevante for dem.
MIRA-MAGASINET
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Lovens troverdighet

denne tankegangen. Fra 1900Utlendingslovens grunnleggende
tallet og fram til slutten av andre
rolle er å avklare på hvilke premisser
verdenskrig ble lovverk og praksis
utlendinger kan få og ha opphold i
stadig skjerpet særlig overfor
Norge, og skal ideelt fungere retttatere, sigøynere og jøder, som ble
ferdig og forutsigbart både i forhold
sett på som en trussel mot norsk
til søkere og for dem som har lovlig
samfunnsliv.
opphold i Norge. Også utlendingsEtnisitet hadde blitt mer og mer
loven må oppleves som en forvalter
viktig i denne tiden med sterk
av menneskerettigheter, humanitet
nasjonalisme i Europa. Mens nasjoog rettssikkerhet.
nalismen framhevet det kulturelle
Det svekker utlendingslovens
og etniske fellesskapet, bidro rasistroverdighet om den stadig skal bli
tisk og rasehygienisk tankegods i
brukt som et ekstra middel for å
tiden til å understreke ulikhet med
tvinge en gruppe borgere i Norge til å
enkelte grupper. Rasehygienisk
overholde andre norske lover. Ofte er
tenkning var utbredt innen akadeen slik bruk dessmia og i den politiske
uten et resultat av
eliten, og det var en
Vold og overgrep mot
opphetede nasjonale
gjengs oppfatning at
barn og unge krever
debatter overfor
enkelte grupper mangløsninger i Norge!
enkelte grupper og
let evnen til å tilpasse
tradisjoner, som i
seg en sivilisert
det lange løp heller bidrar til å minnasjon. Jødehetsen fra denne tiden er
ske enn å øke den generelle tryggsterk lesning.
hetsfølelsen og den norske identitetsDen politiske optimismen og
følelsen. For hvordan kan man utvikmangelen på arbeidskraft etter den
le en trygg norsk identitet når det
andre verdenskrig, førte imidlertid til
etableres en mer restriktiv lovprakat mange europeiske land reviderte
sis overfor folk med opprinnelse fra
sin utlendingslovgivning. Norge fikk
den tredje verden enn overfor andre?
ny fremmedlov i 1950, som ikke
avvek mye fra tidligere lovgivning,
Utlendingslovens skiftende uttrykk
men fullmaktene åpnet for fleksibiliDen nåværende utlendingsloven av
tet. I det første tiåret ble loven tolket
1988 har et utmerket formålskapittel,
liberalt, og nesten alle som hadde et
som sier at loven skal sørge for rettsarbeidstilbud fikk arbeidstillatelse.
sikkerhet og vern mot forfølgelse. InnDet ble konstatert at mellomkrigsvandrere skal likestilles med norske
tidens argumenter og frykt ikke
statsborgere, og det slås fast at de har
lenger hadde gyldighet, selv om det
like rettigheter og plikter i Norge. Det
fortsatt skulle tas hensyn til
er videre gitt rettskrav på arbeids- og
utlendingens tilpasningsevne.
oppholdstillatelse når bestemte vilkår
Borgerrettigheter og diskriminering
er oppfylt, og loven skal brukes i samEn mer restriktiv innvandringssvar med internasjonale regler som
politikk fra begynnelsen av 1970Norge er bundet av. Dette formålstallet hadde flere årsaker, men mynkapittelet, som uthever menneskedighetene luftet ofte sin bekymring
rettighets- og likhetsverdiene, kom
over tilstedeværelsen av folk fra den
etter lang tid med opphisset debatt
tredje verden. Disse var blitt
om flyktninger og innvandringen, og
rekruttert for å avhjelpe behovet for
stadige innstramninger gjennom nye
arbeidskraft, men ble nå i en tid med
forskrifter og restriktiv praksis fra
nok arbeidskraft heller sett på som et
tidlig på 1970-tallet.
problem. Forskriften om innvanDet kan være nyttig å huske at
dringsstopp i 1975, som primært var
streng kontroll med forflytninger
rettet mot arbeidsinnvandring av
over landegrensene er et moderne
personer fra den tredje verden, var
fenomen. Det
bare begynnelsen på en lang rekke
Straffeloven må brukes var først mot
innstramninger i regelverket for å
slutten av
for å synliggjøre sambegrense adgangen også for studen1800-tallet at
funnets holdninger og Europas grenter, familiemedlemmer og flyktninger fra dette området. Kontrollapparaser ble fastlagt,
overgrepets alvor!
tet svulmet opp i denne perioden,
og Norge fikk
med nye institusjoner og avdelinger
sin første statsborgerlov i 1888. Da
innen politi, i stats- og lokaladminisble blodsbånd og norsk etnisitet
trasjon og i sosiale etater.
avgjørende framfor bosetting, for tilDen nåværende utlendingsloven
deling av medlemskap i nasjonen, og
av 1988 forsøkte som nevnt å bøte
utlendingsregelverket fulgte opp
8
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noe på denne dreiningen av lovpraktiseringen, men ble samtidig bygget
opp rundt vilkår og fullmakter som
kunne utfylles og endres for å innfri
retten til arbeids- og oppholdstillatelse og vern mot forfølgelse. I tiden
etter 1988 ble da også loven igjen
gjenstand for hyppige endringer og
presiseringer i forskrifter og rundskriv, svært ofte med en brodd for å
hindre spesielt flyktninger, slektninger og arbeidssøkere fra den
tredje verden å komme til Norge. Og
hvis det var vanskelig å finne en
juridisk begrunnelse, ble det gitt rom
for å bruke de politisk og relativistisk
ladede begreper: ut fra «innvandringspolitiske hensyn» eller at søknaden avslås på grunn av «erfaringer
med andre innen gruppen».
Det har slik vist seg at jussprofessor Atle Grahl Madsen hadde rett i
sin bekymring om at lovfestede
rettigheter i praksis ville bli til en
«ikke-rett». For noen.

ltem Safak
to: Binnaz Se
Illustrasjonsfo

fremmet for å hjelpe en sårbar gruppe i det godes tjeneste. Borgere med
vestlig bakgrunn vil i praksis bli unntatt fordi det er enklere for dem å
komme til riket og få opphold eller
fordi det eksplisitt er unntak for de
som tar høyere utdanning. Det er
også viktig å huske at disse forslagene må sees i sammenheng med
andre regler og forordninger, som tidligere er etablert for å kontrollere og
begrense mulighetene til familieetablering. Disse hjelper ikke bare
dem som reelt er utsatt for tvangsekteskap, men alle i gruppen må
gjennom et sett prøvelser og ydmykelser for å få familiegjenforening. Nå
med moralske argumenter: noen må
kanskje lide og ofres for at andre skal
få beskyttelse.

Inkludering, økt beskyttelse og
trygghet i Norge
De jentene som er i fare for å bli
tvangsgiftet, har all rett til beskyttelse i Norge. Det er her oppmerksomheten må rettes, mot manglene i oppfølgingen av unge jenter (og gutter)
med minoritetsbakgrunn. Og mot
manglene i oppfølgingen av barn og
unge som utsettes for tvang, vold og
overgrep generelt.
Hvor kan utsatte unge finne
beskyttelse? Hvor finner ungdom
generelt beskyttelse mot overgrep og
vold fra familie og nære relasjoner?
Fra forskning rundt vold i hjemmet
vet vi hvor viktig det er at andre
slektninger og voksne tillitspersoner
som lærere, naboer og fritidsledere
Er det da mulig å gjenevner å gi kontakt, slik at de kan
nomføre en human og ikkediskriminerende praktisering av
støtte den unges selvtillit og evne til å
utlendingsloven, når det samtidig
betro seg og finne hjelp. Samtidig vet
eksisterer et krav om begrenset innvi fra den nylig publiserte FNvandring? At det er mange vanskelige
studien om vold mot barn at ungdom
avveininger i utformingen av en
ikke finner den støtten de trenger fra
utlendingslov i en samtid preget av
andre voksne personer, de betror seg
stor politisk spenning rundt den
generelt lettere til andre ungdomsåkalte terrorfaren, og et uforutsigmer. FN-studien avslører for øvrig
bart arbeidsmarked i en global økodet store omfanget av vold mot barn i
nomi, er hevet over
hjemmet, og den
tvil. I en slik tid er
Jenter som er i fare for å bli store grad av
det likevel desto vikfor visse
tvangsgiftet, har all rett til aksept
tigere å understreke
former for fysisk
beskyttelse i Norge!
menneskerettigheteog psykisk avstrafnes allmenngyldigfing og press mot
het og behovet for at loven ikke får en
ungdommer for å få dem til å handle
spesiell etnisk brodd. Praktiseringen
etter foreldrenes og omgivelsenes
av utlendingsloven forteller om
normer og påbud.
samfunnets toleranse-, verdi- og
Det er derfor ingen enkle løsningrettsikkerhetsgrenser.
er, men et sett av virkemidler, som
Nå legges det til grunn for lovforsmå settes i verk for å forebygge den
lagene om 21 år for familieetablering
tvangen som kan finne sted i
og for forslagene til vilkår, at disse
hjemmets skjulte sfære, fra personer
reglene er utformet for å komme
som den unge normalt sett skulle ha
tvangsekteskap til livs. De er således
grunn til å stole på.

Noen forslag til virkemidler i Norge:
• Regjeringen nedsetter et statssekretærutvalg med mål å definere
hvordan vold, tvang og overgrep
mot barn og unge (inkludert
minoritetsungdom) kan innarbeides i departementenes planer
og oppfølging.
• Utenriksstasjoner, ambassader,
utlendingspoliti og UDI instrueres
om hvordan de skal være oppmerksomme på faren for tvangsgifte, og hvilke tiltak som kan
settes i verk.
• Barn og unge, inkludert unge med
minoritetsbakgrunn, får delta i
diskusjoner om relevante tilbud
dersom de utsettes for overgrep,
tvang og vold. Regjeringen bør
legge til rette for regionale
høringer i Norge med barn og unge
selv, etter mønster av det som er
gjort knyttet til FN-studien om
vold mot barn.
• Myndighetene må sørge for at barn
og unge i større grad er kjent med
sine menneskerettigheter og
rettigheter etter norsk lov, og at de
gis bedre mulighet for selv å kunne
søke hjelp og råd.
• Det er behov for mer dokumentasjon og forskning om den vold,
tvang og overgrep som minoritetsungdom erfarer. Minoritetsungdom bør være med på å definere
premissene for deler av denne
dokumentasjonen.
• Voksengenerasjonen, inkludert foreldrene, må informeres om at alle
er ansvarlige i forhold til overgrep
mot barn og unge, eventuelt varsle
om slike overgrep.
• Egne familierådgivningstilbud må
opprettes for ungdom og foreldre
som opplever sterke interessekonflikter.
• Frivillige tilbud for barn og unge
med minoritetsbakgrunn må
støttes, og gjerne være styrt av
ungdommen selv.
• Omfattende informasjonskampanjer om vold, tvang og overgrep
må iverksettes gjennom fritidsordningene, barnehager, helsesentra, kinoer, biblioteker etc.
AV TURID HEIBERG
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maler medhjertet

Kinesiske Juan Hu har jobbet hardt med å
finne sitt eget kunstuttrykk. Hennes utstilling
med klinkekulebilder har slått godt an.
Foto: Hjørdis Figenschou

– Jeg har jobbet svært hardt for å komme inn i det norske samfunnet, sier billedkunstner Juan
Hu (35). Hun forteller at belønningen begynner å vise seg nå etter seks år med hardt arbeid.
Bare det at hun ikke valgte å ta sin norske manns etternavn, har hatt store negative følger.
a jeg flyttet til Norge for seks år
siden og giftet meg med min
norske mann, bestemte jeg meg
for ikke å skifte etternavn. Jeg følte
at det ville ha for stor innvirkning på
min identitet, sier hun.
– For meg var det veldig viktig.
Men det har gitt meg en vanskeligere
start her i Norge, sier hun.
– Når jeg sender en søknad om
jobb, blir søknaden min automatisk
lagt til side. Men, sier hun og smiler
selvbevisst,
– Når jeg får muligheten til å
snakke med folk ansikt til ansikt, får
jeg god respons.

D

Maler med hjertet
Juan Hu er utdannet billedkunstner
fra Statens kunstakademi. Hun gikk
også et par år på daværende
Academy Of Fine Arts i Beijing.
– Jeg studerte først tysk språk,
og fikk jobb i et tysk firma som
interiørdesigner innen kontor. Så
begynte jeg på kunstakademiet. På
10 • MIRA-MAGASINET 2/06

akademiet studerte jeg tradisjonell
kinesisk kunst.
Etter studiene ved Statens kunstakademi i Oslo har Juan Hu arbeidet
en del med installasjoner og videokunst.
Juan går i stadig større grad sine
egne veier i sitt kunstuttrykk.
– Jeg maler med hjertet, sier hun.
– Jeg var usikker på hvem jeg var, og
hva jeg kunne etter studiene, men så
bestemte jeg meg for å følge hjertet.
Mange sier til meg at de ikke finner
filosofisk tankegang bak bildene
mine. Da svarer jeg at det har de helt
rett i. Jeg er opptatt av følelsen som
tilskueren får, ved å se på bildene
mine. Det betyr alt for meg, sier Juan
Hu.

Belønning
– Jeg har jobbet hardt med å komme
inn i det norske samfunnet – svært
hardt, sier Juan Hu.
Hun sier at hun har fått et bredere
publikum etter hvert.

– Folk tolker og betrakter bildene
mine på den måten jeg ønsker å
presentere dem. Og de liker dem.
– Hvilke forventninger tror du
nordmenn har til din kunst, siden du
er kineser?
– Det vet jeg ikke helt, men med
den siste utstillingen min med
klinkekulene i Oslo, traff jeg mitt
publikum.
– Har det betydning for ditt kunstuttrykk hvor i verden du er?
– Jeg kommer nok til å fortsette
med å male bilder med hjertet, så
grunnleggende sett har det ikke noe å
si hvor jeg er. Samtidig blir mennesker påvirket av omgivelsene, så jeg
regner med at jeg ville malt annerledes, hvis jeg bodde i Kina i dag.
– Nå begynner belønningen for det
harde arbeidet å komme til meg. Jeg
har blant annet fått fast jobb som
museumsvakt på Nasjonalgalleriet,
smiler hun.
AV HJØRDIS FIGENSCHOU
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sin nyttårstale i 2004 gikk daværende
statsminister Kjell Magne Bondevik
sterkt ut mot mobbing på arbeidsplassen. Det ble satt sammen en prosjektgruppe under ledelse av Arbeidstilsynet
og med navnet «Jobbing uten mobbing»,
JUM. Prosjektgruppen skal i løpet av
perioden 2005–2007 iverksette en plan
om forebygging og håndtering av mobbing i arbeidslivet. Planen er utarbeidet
av partene i arbeidslivet under avtalen
om inkluderende arbeidsliv.

I

Men hva er egentlig mobbing?
En av utfordringene ved å bekjempe
mobbing er nettopp at det ikke foreligger
en entydig og avgrensende definisjon, og
forskjellige mennesker vil oppfatte handlinger ulikt. JUM definerer at «mobbing i
arbeidslivet forekommer når en person
over lengre perioder føler seg negativt
behandlet av en eller flere andre, uten å
greie å forsvare seg.» Enkeltstående konflikter og ubehagelige episoder på jobben
er altså ikke å betrakte som mobbing.
Organisasjonen Stopp JobbMobben,
SJM, utdyper definisjonen og sier at «du
er involvert i en mobbesak når du over
en lengre periode, og forholdsvis regelmessig, har vært utsatt for negative
reaksjoner og handlinger i samme
arbeidsfellesskap, som for eksempel
plaging, utfrysing, sårende fleip og
erting, forskjellsbehandling, nedvurdering av arbeidsprestasjoner, utestenging, flytting og/eller redusering av
arbeidsoppgaver.»
MIRA-MAGASINET 2/06 •
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Hjelper konfliktutsatte
SJM har arbeidet med mobbing på
arbeidsplassen siden begynnelsen av
1996. Mailis Haugerud var med og startet organisasjonen og har siden vært en
av noen få ildsjeler som har hjulpet norske arbeidstakere å løse alvorlige konflikter på jobben. Det har gjort henne
upopulær blant arbeidsgivere som heller
hadde sett seg tjent med å skvise ut og
bli kvitt «brysomme» arbeidstakere.
SJM kan likevel vise til
gode resultater
av sitt arbeid,
men ting tar tid.
– Det kan ta
fra tre måneder
til halvannet år
å komme til en
løsning. Vi har
noen solskinnshistorier, og flere
som har kunnet
gå tilbake til
jobben sin. De
har kanskje ikke en hjertelig situasjon,
men man trenger ikke være venner for å
kunne jobbe sammen, sier Haugerud.

konfliktutsatte fjernes. Men det syke
arbeidsmiljøet, som reelt sett er kimen til
konflikten, gjøres det ingenting med, og
de som sto bak trakasseringen beholder
sine stillinger – om de ikke forfremmes.
Dermed er veien kort til nye konflikter og
nye overgrep mot enkeltpersoner.
SJMs medlemmer kommer fra alle
slags bedrifter og organisasjoner,
mobbing foregår

mandater, ispedd uklare og motstridende
pålegg. Du blir forvirret, usikkerhetsfølelsen øker, og du mister selvtillit. Resultatet blir som forutsatt, den konfliktutsattes arbeidsevne reduseres. Man gjør
feil man normalt ikke ville gjort. I noen
tilfeller vil arbeidsgiver nå be deg si opp
for å unngå at de sier
deg opp på grunn av
faglig udyktighet, med
de følger det vil få dersom du søker ny jobb…

re svært
æ
v
n
a
k
Alvorlige helseskader
obbing
m
v
fysiske
a
g
n
o
e
e
s
k
Konsekvensen av mobn
s
i
e
syk
P
.
e
t
l
Konsekv
bing kan være svært
t
e
d
l
k
me
n en
k
y
e
s
d
r
r
alvorlig for den enkeli
l
o
f
b
g
e
g
n
a
m
alvorli
te. Psykiske og fysiske
g
e, o
g
i
…
l
e
n
r
a
ø
plager er vanlige, og
v
f
r
u
rig
a
v
r
i
plager e
l
mange blir sykmeldt
b
n
oe
n
,
d
i
t
over lang tid, noen blir
g
n
over la
varig uføre. En rekke leger og psykoloover alt, men
Haugerud har erfart at kommune,
skole og helsevesen er blant verstingene.
Dette bekreftes blant annet i arbeider av
forskerne Ståle Einarsen og Stig Berge
Matthiesen ved Universitetet i Bergen.

Hvem blir mobbet?

Hvordan foregår mobbing?

– Mobbing kan ramme alle, årsaken er
som regel dårlig arbeidsmiljø og forhold
på arbeidsplassen, sier Haugerud, og
legger sterk vekt på at:
– Årsaken til mobbingen ligger ikke
hos offeret. Det er ikke noe galt med den
som mobbes. Vår erfaring er faktisk at
konfliktutsatte veldig ofte er svært
dyktige, pliktoppfyllende og lojale
arbeidstakere. Og dét kan oppleves som
en trussel av andre.
Den svenske forskeren Ingela Thylefors har funnet en del faremomenter: Det
er farlig å være dyktig. Det er farlig å
være effektiv. Det er farlig å si sin
mening.

Det er en rekke metoder som benyttes
for å fryse ut en medarbeider. Mailis
Haugerud forklarer at hensikten er å bli
kvitt vedkommende, enten ved at den
konfliktutsatte selv velger å slutte, eller
ved å skape en plausibel grunn til å gi
ham eller henne sparken.
– Flytting og/eller reduksjon av
arbeidsoppgaver, er en veldig vanlig hersketeknikk. Du fratas arbeidsoppgavene
dine, én etter en. I sin ytterste konsekvens kommer du en dag til ryddet pult.
Forskere betegner dette som å bli plassert i «indre eksil». Du blir nå utsatt for
organisasjonsendringer og kan bli gjort
overflødig. I SJM kaller vi dette administrative overgrep, forklarer Haugerud, og
nevner samtidig en rekke andre hersketeknikker som er vanlige ved mobbing:
– Du utsettes for redusert kommunikasjon. Ledere kan ofte kreve å få kontrollere all kommunikasjon og bestemme
hvordan samtaler skal føres. Gjennom
kroppsspråk vises det forakt for deg.
– Du isoleres, utestenges fra nødvendig informasjon, blir ikke inkludert i
prosjektgrupper, og nektes å ta kontakt
med naturlige samarbeidspartnere både
internt og eksternt.
– Du utplasseres på et sted der du ikke
føler noen gruppetilhørighet, gjerne i
kombinasjon med spredning av negativ
omtale.
– Det siste er en særlig ufyselig strategi som over tid skal svekke deg både menneskelig og faglig. Du kan bli gitt uklare

Konfliktutsatte skvises vekk
Konflikter er noe som oppstår som et
forhold mellom mennesker. Én person
alene kan logisk nok ikke være en konflikt. Ofte vil likevel den som mobbes,
fremstilles som årsak til konflikten.
– En normal konflikt er den hvor man
stiller spørsmålet «Hva er problemet?».
En slik konflikt kan løses og kan til og
med være positiv fordi det kan lede til en
forbedring av arbeidsprosesser og miljø.
Men når man går over til å stille spørsmålet «Hvem er problemet?» er en negativ konflikt utløst. Alt handler nå om å
bli kvitt «årsaken» til problemet, nemlig
deg. I kommunen blir det da gjerne
omgjort til en «personalsak», og da er
man virkelig i trøbbel, sier Haugerud.
Mange mobbesaker ender med at den
12 • MIRA-MAGASINET 2/06

ger mener helseplagene hos konfliktutsatte til forveksling minner om plagene
til personer som har vært utsatt for
svært traumatiske opplevelser som krig,
alvorlige ulykker og voldtekt. Mobbing
kan altså føre til post-traumatisk stresslidelse, PTSD. På JUMs nettsider opplyses det at i en undersøkelse blant 102
norske ofre for mobbing viste 75 prosent
klare tegn på PTSD.

Hvordan kommer man seg ut av en
mobbesituasjon?
JUM skriver at om du opplever å bli
mobbet, så er det din overordnede leder
du skal henvende deg til. Om det ikke
passer for deg, så er tillitsvalgte, personalavdelingen, eller verneombud de
neste naturlige valgene. JUM understreker at alle er forpliktet å behandle deg og
din situasjon seriøst.
I det siste har det imidlertid vært
skrevet mye i norske medier om såkalte
«varslere» og behovet for et vern for dem
som lojalt sier fra når noe er alvorlig galt
på arbeidsplassen. Mange varslere er
blitt utsatt for trakassering, og flere har
mistet jobben. Å si fra om problemer kan
altså være en risiko, og mange har opplevd at det var da de sa fra om problemene, at mobbingen virkelig skjøt fart.
– Så hva kan du da gjøre?
– Meld deg inn i SJM og ta SJMkurset, anbefaler Mailis Haugerud med
et bredt smil
– Vi har hjulpet mange. Ikke bare til å
løse en arbeidskonflikt, men også til å få
tilbake livsgleden og troen på seg selv.

Hjelpeapparatet har svakheter
SJM er skeptisk til en del av hjelpeapparatet som finnes på arbeidsplassene,
ikke minst fordi både tillitsvalgte og verneombud selv kan være særlig utsatte

for sanksjoner om de opererer som varslere. Videre kan det være mer karrierefremmende for dem selv å stå på arbeidsgivers side, og da kan de i verste fall gå
arbeidsgivers ærend og gjøre den konfliktutsattes situasjon enda verre.
– Men for all del. Vi har kontakt med
en rekke tillitsvalgte og verneombud
som gjør en glimrende jobb internt på
egen arbeidsplass, understreker Haugerud. Vær forsiktig og vurdér nøye om du
kan stole på den personen du betror deg
til, er hennes råd. Hun er imidlertid
skeptisk til at lokalt tillitsvalgte skal ta
seg av mobbesaker, rett og slett fordi de
i neste omgang kan bli utsatt selv.
– Overfør saken til fagforeningen
sentralt, er hennes anbefaling.
Bedriftshelsetjenesten, BHT, er en
annen instans arbeidstakere kan henvende seg til når de mener seg mobbet.
– BHT er blitt big business de siste
årene. Arbeidsmiljøloven sier at BHT
skal ha en fri og uavhengig stilling, men
hvor uavhengige er de når det er arbeidsgiver som betaler for tjenesten? Mailis
Haugeruds spørsmål er retorisk.
SJM har videre erfart noen ekstreme
tilfeller hvor arbeidsgiver er blitt informert om innholdet i fortrolige samtaler
med en konfliktutsatt arbeidstaker,
samt at arbeidstakeren selv er blitt
nektet innsyn i egen journal. Men nok en
gang understreker hun at mange
bedriftsleger er sitt ansvar bevisst, og
gjør en svært god og seriøs jobb i møte
med konfliktutsatte arbeidstakere.

Vanskelig å finne vern
Andre hjelpeinstanser er Arbeidstilsynet
og trygdekontoret.
– Arbeidstilsynet kan pålegge arbeidsgiver å iverksette tiltak for å bedre
arbeidsmiljøet, og kan i verste
fall stenge bedriften, men vil ofte
ikke gripe inn i
enkeltsaker.
Trygdekontoret
kan kreve at en
oppfølgingsplan
utarbeides i samarbeid mellom
arbeidstaker og
arbeidsgiver, men
bidrar ikke til å
beskytte arbeidstaker mot administrative overgrep og
verifiserer ikke sannhetsgehalten i
påstander fra arbeidsgiver.
Sykmelding er per i dag den eneste
muligheten en konfliktutsatt har til å
verne seg mot en helsefarlig arbeidssituasjon. Men en sykmelding løser ikke
problemet.
– Aktiv sykmelding trekkes ofte frem

som en «god løsning». Men i mobbesaker
er det å gi carte blanche til mobberen
som kan benytte muligheten til å gi
arbeidstakeren «lettere» arbeidsoppgaver med loven i hånd. I sin ytterste
konsekvens betyr det at dataingeniøren
kan settes til å feie gårdsplassen, sier
Haugerud, og understreker at eksemplet
er hentet fra virkeligheten.
– Løsningen er gradert sykmelding,
for da skal du ha dine vanlige arbeidsoppgaver.

Dokumentér med avviksmeldinger
Få mobbesaker har nådd fram i rettsapparatet. Saker som har vunnet fram,
handler for det meste om usaklig
oppsigelse.
– Det er vanskelig å bevise mobbing.
Konkret dokumentasjon er ofte mangelvare, og vitneutsagn oppfattes som subjektive, sier Mailis Haugerud, og legger
ikke skjul på at hun synes rettsapparatet tar for lett på slike saker. Er man
imidlertid dyktig og sørger for å dokumentere alt som skjer, så har man større
sjanse til å vinne fram. Nøkkeltipset fra
SJM er avviksmeldinger.
– En avviksmelding er en skriftlig
melding til arbeidsgiver om enkeltepisoder som avviker fra normal atferd på
arbeidsplassen. Det kan være anonyme
beskyldninger, trusler, trakassering,
krenkende særbehandling, egentlig hva
som helst, forklarer Haugerud. Avviksmeldingen skal sendes til nærmeste
overordnede, også om det er han eller
hun som trakasserer.
– Hensikten er å dokumentere det
som foregår, og det kan være et godt
utgangspunkt for Arbeidstilsynet
for å gripe inn,

takerens interesser. Dette er uakseptabelt, og i SJM utløser det umiddelbart
anbefaling om ny avviksmelding.

Er minoritetskvinner utsatt?
– Vi har hatt noen ytterst, ytterst få tilfeller med utenlandske kvinner, sier Mailis
Haugerud. Sakene har vært i omsorgsyrker, og kvinnene som har oppsøkt SJM
har ikke vært i Norge særlig lenge.
– Disse sakene er ikke representative
for de øvrige sakene vi har, og neppe
representative for minoritetskvinner i
norsk arbeidsliv.
Haugerud tror årsaken til at så få
minoritetskvinner har oppsøkt SJM, er
at de ikke kjenner til tilbudet. Hun tror
ikke minoritetskvinner er mindre utsatt
for mobbing enn andre.
– Det er sannsynlig at minoritetskvinner blir trakassert på lik linje med
andre nordmenn. Dessverre.
Opp gjennom årene har omtrent like
mange kvinner og menn meldt seg inn i
SJM. Det som bekymrer Mailis Haugerud sterkt er imidlertid at de som
kommer, er stadig yngre.
– De siste to–tre årene har personer
helt ned til 28 år kommet til oss med
alvorlige problemer. Det bekymrer meg
veldig, ikke minst med tanke på de
alvorlige senskadene mange kan få som
følge av trakassering.

Ingen beskyttelse
Det finnes ikke effektiv beskyttelse for
konfliktutsatte og deres medhjelpere, og
det er heller ikke satt opp som noe mål
for Arbeidstilsynets prosjekt Jobbing
uten mobbing. Det
mener SJM er en
alvorlig svakhet i
arbeidet med å
bekjempe mobbing i
arbeidslivet.
– I sin definisjon
av mobbing skriver
JUM at det er mobbing når en person
ikke greier å forsvare seg. Man greier
altså ikke å beskytte seg mot negativ
behandling. Burde ikke et av de viktigste målene for arbeid mot mobbing være
nettopp å sørge for beskyttelse? spør
Mailis Haugerud. Hun finner ikke at
JUM har iverksatt tiltak for den slags
beskyttelse.
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eller som dokumentasjon i retten – om man skulle
ende opp der. SJM har utarbeidet en
rekke standard avviksmeldinger som
medlemmene kan bruke. For det er de
samme hersketeknikkene som går igjen,
gang etter gang etter gang.
– Anonyme beskyldninger er en gjenganger. «Noen har sagt at…» Men slike
påstander er det umulig å forholde seg
til. Arbeidsgiver påberoper seg gjerne at
han må beskytte den anonyme arbeids-

Du kan lese mer om mobbing
på arbeidsplassen på:
www.stoppjobbmobben.no
www.jobbingutenmobbing.no
AV ELLEN STOKLAND
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Likeverd i Norge? ikke for alle

To tigerøyne kommer mot deg. Så åpenbares hele dyret som så forvandles til artisten Jessica Kiil.
Slik presenterer hun seg på internett. Tigerstyrke trenger hun, fordi daglig blir Jessica utsatt for rasisme
i Norge. Landet som er stolt av likeverd og likestilling. Men gjelder likeverdet for alle?
år jeg ut om kvelden i Oslo, blir jeg
tatt for å være hore, bare fordi jeg
er kvinne og svart, sier Jessica Kiil
(32) som også bruker artistnavnet LPJ.
Hun har utgitt to cd-er.
– Utsagn som «det er ikke plass for
negerdamer her» og «dere betyr bare
trøbbel», er vanlige. Norske naboer som
jeg møter i heisen, sier: «Dere må slutte å
få så mange barn – dere er bare ute etter
kontantstøtte, likevel!»
Hun blir opprørt fordi det ikke er rom
for å ta hensyn til om barna hennes er
med, når folk slenger ut slike utsagn.
Det er ille å møte slike holdninger overalt, men det er ekstra ille når det skal gå
utover barna også.
– Hva betyr nasjonalitet og hudfarge?
Jeg er kvinne, søster og mor. Jeg vet
hvem jeg er, sier Jessica.

G

Sterk i seg selv
– Jeg vil få lov til å være meg, være vill
og «kinkig». Jessica har dette imaget som
popartist, og er ikke redd for å leve det
ut. Hvorfor er det forskjell på hva hvite
jenter kan gjøre og fargede?
Jessica er norsk statsborger med bakgrunn fra Kongo, og har bodd i Norge i 13
år. Hun er vokst opp i en kristen familie i
Kongo, med faren som det ubestridte
overhodet i familien.
– Far sa at han var kongen i familien
og at mamma var lyset. Selv om far var
den som regjerte, dyttet han meg aldri
ned. Jeg tror det er derfor jeg har stort
pågangsmot i dag. Far sa at jeg kunne få
til det jeg ville, sier hun.
Jessicas foreldre lever ikke i dag, men
hun søker gjerne støtte i minnet om dem,
når livet går henne i mot.
– Jeg spør dem hva jeg skal gjøre, sier
hun ettertenksomt.

Livsglede og stigmatisering
Hun brenner for musikken og for å synge,
og hennes sangstil bærer preg av det.
– Men det blir vanskeligere etter hvert
som de rasistiske holdningene blir mer
framtredende og uttalte. Av ti mennesker jeg møter, kan jeg se to som ikke
dømmer og stigmatiserer. To av ti er lite,
sier hun.
Menneskerettigheter og likeverd er et
tema Jessica brenner for. Noen ganger
blir det for mye av stigmatiseringen og
14 • MIRA-MAGASINET 2/06

rasismen. Da blir energiske Jessica
oppgitt og tenker at det ikke er plass for
svarte jenter i denne verden.

Politiet gir ikke beskyttelse
– Har vi likeverd i Norge? spør hun.
– Ikke på langt nær! Jeg er skuffet over
Arbeiderpartiet som jeg meldte meg inn i
for noen år siden, men som ikke tar problemet på alvor! Hvor er innvandrerne
i regjeringen? Vi innvandrere får ikke
jobb og kan ikke engang stole på politiet
i de tilfellene vi trenger beskyttelse.
Helt automatisk regner politiet
med at det er vi som er problemet
i enhver situasjon.
Hun forteller at ungdommer
med minoritetsbakgrunn forsvinner med en gang politiet
kommer, fordi de vet på forhånd
hvordan de kommer til å bli
behandlet. Å bli kastet ut fra
utesteder i Oslo er vanlig.
– Alle regner med at du er hore
og lager bråk. Gjett hvem politiet
holder med, hvis vi nekter å gå ut,
og politiet blir tilkalt?

Stå på, jenter!
– På svært mange utesteder i Oslo er
fargede ikke ønsket, og de blir generelt
behandlet dårlig. Står vi i kø utenfor
et sted, lar dørvaktene oss gjerne stå
lenge ute og fryse. Når det endelig blir
vår tur, spør de gjerne om medlemskap for å forhindre at vi kommer inn!
– Hva er det som holder en
optimistisk og selvbevisst kvinne som
deg oppe, midt i et samfunn med så
mange rasistiske utslag?
– Jeg vil gjerne være et positivt forbilde for ungdommer. Og jeg mener at vi
må si fra i enhver situasjon. Jeg er
flink til det, fordi jeg ikke er
redd for å åpne munnen, og
da får jeg kanskje samtidig åpnet øynene på
et menneske eller to.
– Vi må ikke gi
oss, selv om det
ofte ser håpløst ut.
Så stå på, jenter.
Dette klarer vi!
AV HJØRDIS
FIGENSCHOU

Jessica Kiils nettside:
www.lapetitejessica.com

Fargerikt og fengende
Styrke og svakhet. Liten av vekst – stor av sinn
– ydmyk som menneske, vakker som kvinne.
Sterk er hun, og skinner som en sol. Dualismer
beskriver Jessica Kiil, optimist midt i rasismens
Norge. Foto: Hjørdis Figenschou

Mange frivillige bidro som hennamalere på Mela. Foto: MiRA-Senteret

Siste dagen på Mela-festivalen skinte solen i kapp med festivalbesøkende. På rad og rekke satt folk og spiste delikatesser fra alle
bodene, mens fengende rytmer fløt over Rådhusplassen.
inværet gjorde den siste dagen
ekstra flott. Men folk går på Mela i
regnvær også.
– Trass i pøsvær i hele går, hadde vi
godt besøk på standen, smiler Ermina
Avdic på MiRA-Senterets stand.
– Folk kommer, kikker på brosjyrene,
og er interessert i vårt arbeid.
– Hvilke temaer er mest etterspurt?
– Det er stor interesse for temaheftene
våre. Særlig det om omskjæring av
kvinner. Ellers er henna-malingen
spesielt populær i år også. I dag har folk
stått i kø i timevis, sier hun.

F

Tenåringer fra gaten
En stand i utkanten av festivalområdet
tiltrekker seg oppmerksomhet. Stadig
flere flokker seg omkring bordet som er
overfylt med håndlagede ting.
– Prosjektet Streetvice Aleandus, som
ble grunnlagt av tre kvinner, er hjelp til
selvhjelp, sier en av de tre som startet
prosjektet for tre år siden, Dolorosa
Mubvundi. – Vi tar tenåringer inn fra
gaten, gir dem tak over hodet, medisiner,
mat og lommepenger. Tenåringene har
ofte mentale problemer, så vi knytter til
oss psykologer, lærere og andre ressurspersoner for å støtte dem. Det er viktig at
de føler seg ønsket i samfunnet. De lærer
å lage ting som vi kan selge, for å skaffe
penger til å drive prosjektet.
Det er vanskelig å forestille seg at de
vakre kortene og de smekre metallgiraffene på bordet faktisk er laget av avfall.
– Alle innkomne midler, også fra salget under Mela i Oslo, går 100 prosent til
prosjektet i Zimbabwe, sier Mubvumbi.

MiRA-Senterets stand ble besøkt av svært mange
barn som ønsket å bli malt med henna.
Foto: Hjørdis Figenschou

Mer Mela
Utrolig mange mennesker har vært her
disse dagene, sier Noor Sabah Nael, som
står i Mela-informasjonsboden.
– Folk er begeistret, men mye vil ha
mer! smiler hun.
– Jeg har fått mange tilbakemeldinger
om at festivalen kan bli enda mer fargerik og inneholde attraksjoner fra flere
nasjonaliteter. Nå er det to som
dominerer, nemlig pakistansk og indisk.
– Hva er folk mest opptatt av?
– Navnet «Mela»! Det vekker interesse, sier Noor Sabah Nael.
AV HJØRDIS FIGENSCHOU
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«Verken horer eller underdanige»,
«Ni Putes Ni Soumises», var tittelen på
en appell skrevet i begynnelsen av 2002
av en gruppe franske aktivister og
sosialarbeidere fra andregenerasjons
immigranter fra Nord-Afrika.
Initiativtakeren heter Fadela Amara.
Fadela Amara with Sylvia Zappi
Breaking the Silence. French Women’s Voices from the Ghetto
Translation and introduction by Helen Harden Chenut. University of California Press 2006

verken horer
eller underdanige
«Vi kvinner som lever i drabantbynaboskap,» begynte den, «og som kommer fra
mange ulike opprinnelsesland og trossamfunn, troende så vel som ikke-troende; appellerer om respekt for vår rett til
frihet og til frigjøring.»
Tiden var inne, opplevde de, til å rette
oppmerksomheten mot unge, særlig muslimske, kvinners voksende vanskeligheter i betonggettoene i forstedene, som
majoriteten av franske immigranter er
henvist til. Aggressive, fundamentalistiske yngre menn angrep dem som «horer»
så snart de viste tendenser til frigjøring,
mens opinionen i samfunnet utenfor
avviste dem som undertrykte og ute av
stand til å gjøre opprør. Derav deres tilspissede slagord.

Brutal oppvåkning
Fadela Amara og hennes kamerater i
organisasjonen Naboskapskvinner for
Likeverd og i mot Gettoer hadde i sitt
lokale arbeid kunnet følge hvor drastisk
situasjonen forverret seg på nittitallet.
I oktober samme år som appellen ble
skrevet, ble den franske opinionen rystet
av det brutale mordet på 18-årige Sohane
Benziane i Paris-forstaden Vitry-surSeine. Man besluttet å gå til handling.
1. februar startet seks kvinner og to
menn en marsj Frankrike rundt, for å
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bevisstgjøre befolkningen i forstedene, så
vel som allmennheten og politikerne. Ti
år tidligere hadde en tilsvarende marsj til
Paris aktualisert spørsmålet om rasisme,
og blant annet ført til at SOS Rasisme ble
dannet. Nå hadde Naboskapskvinnene
organisert å marsjere gjennom tjuetre
franske byer, og holde appellmøter og
debatter langs veien.
På den internasjonale kvinnedagen
8. mars 2003 samlet de 30 000 til demonstrasjon i Paris. Deres stemme var blitt
hørt. Som en følge av det sterke gjennomslaget i opinionen, grunnla de organisasjonen Ni Putes Ni Soumises, og
Fadela Amara skrev en bok med samme
navn. Den ble prisbelønnet som årets
beste politiske bok. Da den tre år senere
kom i engelsk oversettelse på University
of California Press, med en utmerket
innledning av historikeren Helen Harden Chenut, markerte tittelen «Breaking
the Silence» hva som var initiativets
revolusjonerende dynamikk – å bryte en
skammelig taushet.

Stemme fra gettoen
Det er den boken jeg skal skrive om her.
Som alle historiske forløp, har også dette
sine spesifikke nasjonale trekk, og også
sin allmenngyldighet. Overalt hvor folkegrupper undertrykkes og fornedres,

møter vi fenomenet av kvinners doble
undertrykkelse. De deler situasjonen
med mennene. Og samtidig tenderer
mange blant de underkuede mennene til
i sin tur, kanskje som en pervers kompensasjon, å trykke kvinnene ytterligere
ned. Det er altfor lettvint å betrakte
kvinneundertrykkelsen i de franske forstedene som et muslimsk eller religiøst
fenomen. Amaras bok tydeliggjør at det
er et sosialt og politisk problem.
Hun skriver boken som en som selv
har vokst opp i en innvandrergetto, nærmere bestemt i 1960–1970-tallets Clermont-Ferrand i Auvergne, som ett av ti
barn av algeriske innvandrere. Frankrike har Europas største muslimske innvandrerbefolkning. Med fem millioner
representerer den ti prosent av landets
befolkning, og utgjør dets andre største
religionsgruppe etter den katolske
kristne. Den kommer hovedsakelig fra
de nordafrikanske tidligere koloniene,
Maghreb, og immigrantene ble helt fra
begynnelsen behandlet som andre- og
tredjeklasses arbeidskraft som ble bosatt
i rønnebyer og slumkvartaler. Som en i
lengden tvilsom forbedring, ble disse
med årene utviklet til lukkede betonggettoer i form av høyblokkområder i de
franske forstedene. I boken kalles de
«prosjekter».

En bevisstgjørende skole
Fadela Amaras perspektiv er felles for
den andre innvandrergenerasjonen. Den
første generasjonen, som hun ser det,
tidde stille, bøyde seg og forsøkte å tilpasse seg. De politiske spenninger som
krigen i Algerie skapte, fikk imidlertid
den franske regjeringen til å innføre
kulturelle og sosiale støtteordninger for å
forbedre integrasjonen av den muslimske
befolkningen.
Dette åpnet veier til frigjøring og politisk aktivisme for bevisste ungdommer
som Fadela. Skolen spilte en avgjørende
rolle. Med sin programmatisk sekulariserte og republikanske politikk, utgjorde
den en smeltedigel for vurderinger som
frihet, likhet og brorskap, vurderinger
som hennes generasjon ennå håpet å
kunne påberope seg og argumentere
med. Først for en etterfølgende generasjon kom de til å framstå som hykleriske
mot bakgrunnen av en stadig mer ulikeverdig virkelighet.
Fadela skriver med varme om hva hun
sugde til seg i skoleårene, om opplysningstiden, den franske revolusjonen,
republikken, Paris-kommunen, og om
dem som kjempet for Dreyfus. Paradoksalt nok var skolen samtidig den plassen
hvor hun først ble bevisst på segregeringen, når elevene med gettoadresse ble
behandlet som en kategori for seg selv.

Forverring på åttitallet
Åttitallet betydde frigjøring og politisk
bevisstgjøring for henne, når hun ble
medlem i SOS Rasisme. Hun medvirket
til å innrede et solidaritetshus for kvinner i Clermont-Ferrand. Det var der hun
i årene fra 1990 kunne følge den katastrofale endringen og de måned for
måned forverrede vilkårene for de unge
kvinnene i gettoen.
Den avgjørende årsaken til tilbakegangen, var den økonomiske krisen og
arbeidsløsheten. Innvandrerne var de
første som fikk sparken. En rekke følgevirkninger førte sammen til at kvinneundertrykkelsen økte drastisk i de såkalte prosjektene. Fademas bok blir
politisk særdeles viktig, ikke minst på
grunn av den klarheten hun beskriver
denne prosessen med.

Fundamentalismens inntog
Én følge var en forandring i familiestrukturen – en generasjonsforskyvning. En
annen var den religiøse fundamentalismens inntreden på scenen, og en fatal
sammenblanding av religion og politikk.
Av tradisjon hadde familiefaren vært den
autoriteten som styrte med patriarkalsk
myndighet. Dog var det ikke uvanlig at
døtre kunne forhandle seg fram til kompromisser som til sist fikk familiens til-

slutning. Solidaritet og fellesskapsånd
også i hete diskusjoner med unge menn
var viktige faktorer.
derfra. Iblant lyttet de, og tenkte etter.
Men nå mistet de arbeidsløse fedrene
Mest problemer hadde de med fundasin innflytelse. De hadde ikke lenger noen
mentalister som forsøkte å overta diskuautoritet. Det ble i stedet sønnene som ad
sjonen, men også med venstreliberale
ulike veier ble familieforsørgere og fikk
relativister som hevdet at man må
makt og myndighet over sine søstre. Og
respektere kulturelle og religiøse tradideres kontroll av dem ble hardere og minsjoner. Underforstått uten hensyn til om
dre smidig. I første omgang var det, ifølge
disse tradisjonene undergraver indivitradisjonen, den eldste sønnen som fikk
ders – kvinnenes – frihet og integritet.
makten. Men snart ble maktutøvelsen
utvidet til å omfatte alle sønnene, og til
Skautet
sist alle unge menn i gettoen. De begynte
Det som nådde ut til verden utenfor
alle å agere som om alle jenter tilhørte
Frankrike, var bare striden om forbudet
gettoen og skulle lyde dem. Endeløse tramot å bære skaut i skolen. Da Fadela
kasseringer fulgte, inkludert vold og voldAmara skrev Ni Putes Ni Soumises,
tekt som represalier mot de ulydige.
pågikk diskusjonen som hetest.
Alt dette ble forverret gjennom den
«Vi har kjempet mot skautet», skrev
aggressive macho-fundamentalismen.
hun, «for det har alltid vært et symbol for
Den ble prediket av de såkalte souterrainkvinners undertrykkelse og isolasjon.»
imamene som nå flyttet sin virksomhet ut
Men i forhold til forslaget om lovforbud
i innvandrergettoene. For ynglinger som
tvilte hun. «Vår støtte til sekularismen
hadde mistet alle framtidsutsikter og var
behøver ikke ta form av en lov», skrev hun.
havnet i dyptgående identitetskriser, og
«Jeg stoler på menneskenes intelligens.»
som var på gli ut i kriminalitet, ga islam
En lov ble det imidlertid, i mars 2004.
ny identitet og selvfølelse. Men om dette
En kommisjon av lærere, religiøse ledere,
kunne være et framskritt for de unge gutpolitikere og sosiologer hadde da presentene, kunne fundamentalismen for deres
tert tjuefire forslag om tiltak. Et flertall
søstre bare innebære tilbakeskritt fra det
av dem handlet om urban fornyelse av
de hadde tilkjempet seg av frigjøring.
forstedene – tiltak som kanskje hadde
Lokale politikere og borgermestere forkunnet mildne tumultene i 2005. Men
sto ikke risikoen i det som skjedde. De
som kostet penger. Jacques Chirac besluttet å handle ut fra ett eneste fortrodde souterrain-imamene
Overalt hvor folkegrupper slag, ett som ikke kostet penger:
forslaget om lovforbud mot relihjalp dem med å
undertrykkes og fornedres, giøse symboler i skolen. Loven
bøte på ungmøter vi fenomenet av kvin- ble umiddelbart identifisert som
domskriminaliteten. Til sin for- ners doble undertrykkelse! «loven mot skaut», og den muslimske befolkningen, som har
ferdelse ble sositallrike fraksjoner, reagerte
alarbeidere og
først splittet. Men da budskapet kom om
sosiale aktivister – slike som Fadela –
at de som hadde tatt et fransk gissel i Irak
tvunget til å bevitne hvordan politikerne
krevde at loven skulle oppheves, sluttet
nå i stedet gjorde imamene til samtaleman opp om den franske sekularismen.
partnere og rådgivere. Feltet var åpent for
alle slags obskure forslag og kortsynthet.
Loven og friheten
Mot slutten av 2005 ble verden vitne til
Og Fadela Amara? I et etterord skriver
følgene, når Frankrikes forsteder brant.
hun: «Jeg trodde en gang at lovgivning
skulle kunne stigmatisere og forvirre. Men
Fundamentalister og relativister
nå når jeg ser tilbake på alle mine møter
I 2003 rådet gjennomgående en skammerundt om i Frankrike, innser jeg at denne
lig taushet omkring forholdene i de franloven var mer enn nødvendig. For min del
ske innvandrerforstedene, da Fadela og
anser jeg at skautet ikke er noe annet enn
hennes kamerater begynte den store
et middel til undertrykkelse, som stammarsjen. Slik hun beskriver den, frammer fra det patriarkalske samfunnet.»
står den som et bemerkelsesverdig og
Hennes erfaringer fra marsjen hadde
imponerende demokratisk tiltak, samsunket inn. Hun visste at for mange mustidig som den fikk fram vitnesbyrd og
limske jenter i deres tvangssituasjon,
initierte bevissthet og mot.
kunne hodeplagget framstå som en utvei
I de tjuetre byene som marsjen tok dem
for å bli akseptert i familien, og for å sliptil, holdt deltakerne åpne diskusjoner og
pe å bli trakassert av fundamentalistiske
møter fra klokken ni om morgenen og hele
ynglinger. Men, det er hennes sluttsats,
dagen og kvelden. Ofte varte det til langt
at dette er kanskje en illusjon. En illusjon
ut på natten, med et publikum som kunne
om en falsk frihet…
bestå av opptil 800 deltakere. Deres
fremste samtalepartnere var kvinnene
AV EVERLYN NICODEMUS
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Utenlandske kvinner med opphold i Norge på grunn av ekteskap eller samboerskap, kan få selvstendig oppholdstillatelse dersom de eller barna er blitt
mishandlet i samlivsforholdet. Bestemmelsen ser fin ut på papiret, men i praksis
viser det seg at det er svært vanskelig for en kvinne å bli trodd.
Formålet med bestemmelsen er å
styrke rettssikkerheten til utenlandske
kvinner som bryter ut av samlivet før de
har fått en permanent oppholdstillatelse. Grunnlaget for bestemmelsen er at
den utenlandske kvinnen ikke skal se
seg tvunget til å bli i et ekteskap eller
samboerforhold der hun eller eventuelle
barn blir mishandlet, av frykt for å miste
sin oppholdstillatelse. De kan i et mishandlingstilfelle søke oppholdstillatelse
på selvstendig grunnlag.
Bestemmelsen har kommet til uttrykk i
Utlendingsforskriften (uf.) § 37, sjette
siste punktum. Utlendingsdirektoratet,
UDI, har gitt nærmere retningslinjer for
praktiseringen av bestemmelsen i rundskriv 02-117.
Den permanente tillatelsen, bosettingstillatelse, kan man søke etter tre års
opphold i Norge. Frem til da er kvinnen

melsen. Men dreier det seg om en enkeltstående episode, kan kvinnen risikere å
bli sendt ut av Norge.
Hvor mange ganger man må ha blitt
slått for at det skal være tilstrekkelig?
Bestemmelsen blir en usikker vei til
opphold, og resultatet blir at formålet
svekkes.
Det fremkommer av UDIs rundskriv
at det ikke stilles krav om årsakssammenheng mellom mishandling og samlivsbruddet. Det er dermed uten betydning om det er mannen eller kvinnen som
har tatt initiativ til samlivsbruddet. Hvis
for eksempel mannen krever skilsmisse,
utelukker det ikke at den mishandlede
kvinnen kan påberope seg sin rett etter
bestemmelsen.
Mishandlingen kan være av fysisk
eller psykisk art, eller en kombinasjon av
dette. Forholdene må ha ført til at kvinnens livskvalitet har blitt redusert. Det

hun har blitt mishandlet, skal kvinnen i
denne forbindelse innkalles til å møte
personlig for å gi opplysninger som kan
ha betydning for vedtaket, jf. Ul. § 44.
En fersk dom fra Oslo tingrett
(TOSLO-2006-15372) belyser hvor vanskelig det kan være for en kvinne å sannsynliggjøre mishandlingen, spesielt den
psykiske. Vurderingen, på mer eller mindre fritt grunnlag, er overlatt til UDI som
førsteinstans, og Utlendingsnemnda,
UNE, som klageinstans. I denne saken
ble det ikke utferdiget politirapport, som
påkrevd etter UDIs rundskriv. Dermed
hadde UDI og UNE truffet vedtaket uten
at kvinnens forklaring ble fremlagt i politirapport. Det forelå kun en klage og en
sosialrapport. Saken viser klart at forvaltningsorganene ikke bør forsømme
det ansvaret de har fått for at saken er så
godt opplyst som mulig.

Hvor mange slag
bundet av vilkåret om at hun fortsatt er
gift med den hun har fått familiegjenforening med, for å ikke bli sendt ut av Norge.
Spørsmålet er hva som blir ansett
som mishandling i utlendingsforskriftens forstand. I henhold til fast forvaltningspraksis vil det bero på en helhetsvurdering om det foreligger en mishandlingssituasjon. Ved vurderingen må man
se hen til de beskrevne hendelsene, alvorlighetsgraden, under hvilke omstendigheter mishandlingen fant sted, om de er
en del av et handlingsmønster, eller om
det dreier seg om en enkeltstående episode. En handling som alene ikke kan
betegnes som mishandling, vil likevel
kunne karakteriseres som det dersom
handlingen gjentas over tid.
Som det kommer frem av momentene
ovenfor, vurderes mishandling ut fra et
tidsperspektiv. Dersom mishandlingen
er en del av et handlingsmønster, taler
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følger videre av rundskrivet at generell
misnøye i samlivsforholdet, uoverensstemmelser eller forskjellige oppfatninger med hensyn til roller grunnet kulturforskjeller, i seg selv ikke er nok til å konstatere at det foreligger mishandling.
Mishandlingen må sannsynliggjøres,
men det stilles ifølge rundskrivet ikke
strenge krav til sannsynliggjøring. Det er
som hovedregel kvinnens forklaring om
mishandling som skal legges til grunn.
Unntak gjøres i de tilfeller hvor det foreligger klare holdepunkter for å anta at
forklaringen ikke er riktig.
Det stilles i utgangspunktet ikke noe
krav om at kvinnen må dokumentere at
mishandlingen har funnet sted. Men selv
om det i prinsippet er nok at kvinnen forteller om mishandlingen, viser det seg i
praksis at ytre bevis er nødvendige. Politiet er saksforberedende organ. I saker
der en kvinne søker fortsatt opphold eller
arbeidstillatelse med henvisning til at

Dommen gjelder en kvinne fra Russland som fikk oppholdstillatelse i familiegjenforening med norsk ektefelle. Fra et
tidligere ekteskap hadde hun en sønn i
tenårene som fikk familiegjenforening
med moren. Kvinnen og sønnen flyttet ut
etter halvannet års samliv, og det ble innvilget separasjon. Det ble fremmet søknad
om arbeidstillatelse på selvstendig grunnlag. Søknaden for kvinnen og sønnen ble
avslått av UDI. Avslaget ble påklaget av
en advokat. Saken ble oversendt til UNE
hvor søkeren fikk endelig avslag på sin
søknad. Kvinnen reiste søksmål mot
UNE. I retten vant hun saken fullt ut.
UNE fastslår i vedtaket at «den nærmere beskrevne hendelsen da klageren
fikk en manikyrkoffert revet ut av hendene samt dyttet og slått, må anses som en
enkeltstående episode. Det vises til at det
ikke er anført at klageren har vært utsatt
for fysisk vold ved andre anledninger.
Når det gjelder anførslene om at klageren
har blitt utsatt for psykisk mishandling

og at referansen skal ha forsøkt å tiltvinge
seg samleie, finner ikke nemnda at dette
er å anse som mishandling i utlendingsforskriftens forstand».
I mishandlingssaker er det spesielt
vanskelig å sannsynliggjøre den psykiske
mishandlingen. Kvinnen ble slått «bare»
den ene gangen, men har forklart at ektefellen brukte mye «grov kjeft og virket
aggressiv». Kvinnen og sønnen ble kastet
ut av huset en gang, og flere ganger
måtte de rømme fra ektefellen fordi han
var så sint. For øvrig ble kvinnen stadig
minnet på hvor utilfredsstillende hun var
som person og mor. Etter at kvinnen og
sønnen flyttet ut, måtte hun få hjelp fra
psykiatritjenesten i kommunen og fikk
antidepressiva og samtalehjelp.
UNE slår videre fast i sitt vedtak at
«det vises til at det å bo med en kontrollerende ektefelle i utgangspunktet ikke
anses som mishandling. Det samme
gjelder dersom ektefellene har ulik oppfatning vedrørende blant annet seksuelt
samliv, økonomi og barneoppdragelse».
Det blir videre anført at «det ikke er
uvanlig at kvinner, både i Norge og andre
land, blir presset til seksuelt samkvem i
samlivsforholdet uten ha lyst til det».
Kvinnen forklarer i saken at dersom hun
ikke hadde seksuelt samkvem med

er nok?
ektefellen, gikk det ut over sønnen som
fikk strengere restriksjoner.
Kvinnen fikk lite penger til hushold
etc., og fikk ikke lov til å ha egen bankkonto. Til og med sønnens barnetrygd måtte
settes inn på ektefellens konto. På grunn
av sin dårlige økonomiske tilstand, måtte
kvinnen ofte be sin søster om hjelp og fikk
i perioder krisehjelp av sosialkontoret.
Ektefellen likte ikke at kona hadde fysisk
kontakt med sønnen som kyssing og klemming. Hendelsene syntes for UNE å være
«normale ekteskapelige konflikter».
Det blir anført av UNE at det er «normalt at en tenåring til tider kan føle seg
behandlet som en hund av foreldre, slik
sønnen har fremholdt». Ektefellen brukte
fysisk makt på gutten ved å «vri armen
hans bak på ryggen, ta tak i nakken og
dytte ham i gulvet eller dra ham i øret».
Flere ganger fikk han merker på nakken
og armene etter slik maktbruk. Stefaren
krevde at gutten var lydig. Han ble
tvunget til å gjøre mye tungt arbeid.

Gutten fikk ikke se på TV, bruke pc, ligge
på sofaen, og fikk ofte ikke være i stua
når stefaren var hjemme. Han og moren
ble gitt egne porsjoner med frukt og søtt,
og moren fikk ikke lov til å gi noe av sin
porsjon til sønnen. Gutten ble også ertet
en gang av stefaren foran venner med at
han likte å kysse og klemme sin mor.
Dommerfullmektig Torbjørn Fjeldstad
kommer frem til at «Etter en samlet
vurdering av ektefellens negative atferd,
både når det gjelder omfang og karakter,
finner retten at saksforholdet ligger i
mishandlingbegrepets kjerneområde
(min uthevning). Videre finner retten det
bevist at mishandlingen har ført til at
saksøkeren og hennes sønns livskvalitet i
lengre tid ble vesentlig redusert, og at de
således er påført skade. Det følger av dette
at retten har kommet til at saksøkeren og
hennes sønn mest sannsynlig har blitt
mishandlet i forskriftens forstand i samlivsforholdet. I den forbindelse har retten
lagt til grunn at nemndas skjønnsutøvelse

Illustrasjon: Sureyya Aydin

i vesentlig grad bygger på sviktende
faktiske premisser (min uthevning), og
at denne skjønnsmangelen har virket inn
på avgjørelsens innhold».
Det kan spørres hva det absurde spriket
mellom UNEs vedtak og rettens vurdering skyldes. Hvordan kan UNE komme
frem til at forhold ikke faller inn under
mishandlingsbegrepet, når retten karakteriserer de samme forholdene for å ligge i
«mishandlingsbegrepets kjerneområde»?
Det er etter rettens vurdering ikke
noen tvil om at kvinnen har rett til oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag.
Saken var ikke godt nok opplyst fra
UNEs side, og dette påvirket deres vedtak. I dette tilfellet hadde kvinnen mulighet til å bringe saken inn for domstolene.
Men i de fleste tilfellene har den mishandlede ikke mulighet til det, slik at
UNE får det siste ordet.
AV NAFISA AKRAM GHAURI
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I samme øyeblikk
– Gjem deg, han kommer nå!
ropte Hevi igjen.
Avesta kastet seg inn i klesskapet
for tredje gang. Det ble helt stille.
Hevi begynte å puste tungt, mens
Avesta holdt pusten. Det banket på
døra. Hevi åpnet, ønsket han velkommen og inviterte han inn. Hun
tok jakka hans mens han gikk inn i
stua. I det hun åpnet klesskapet for
å henge opp jakka, traff hun blikket
til Avesta som krympet seg i klesskapet og var full av angst. Hevi
smilte lurt til henne og lukket døra.
Sånn var Hevi, en luring. Hun
hadde fått Avesta inn i det klesskapet tre ganger før han endelig kom.
Hun nøt den lille leken hver gang.
Hver gang Avesta kom ut av skapet
og så at ingen var der ennå, gråt
hun. Hver gang Avesta gråt, lo Hevi.
Men nå, endelig, var han der.
Denne dagen hadde Avesta ventet
lenge på. Hun ville ikke bare ringe
og si: Hei, jeg kommer den dagen,
møt meg på flyplassen. Hun ville
overraske han. Sånn var Avesta,
hun elsket å overraske folk. Hun
ville ikke gå gjennom flyplasstresset
med passjekking, bagasjehenting og
nervekollaps. Hun ville ikke bruke
tiden sin på de små, irriterende tingene rundt ankomsten. Hun ville
møte øynene hans i et rom hvor de
fra første øyeblikk kunne stå inntil
hverandre. Hun ville bare huske
blikket hans, ikke den bråkete flyplassen, ikke de stirrende menneskene rundt dem. Hun ville høre
stemmen hans, hjertebanken hans,
ikke tusen forskjellige språk som
folk snakket på flyplassen. Hun ville
møte han på en uforglemmelig måte.
Avesta kunne høre den høye latteren til Hevi. Hun måtte kose seg,
tenkte Avesta. Hun måtte like friheten til å sitte der inne med han. Hun
måtte like å le uten å måtte kontrollere stemmen sin. Hun skulle jo gi
tegn til Avesta etter en stund. Avesta var redd for at Hevi ville glemme
tiden. Hun kunne ha gjort det. Hun
kunne late som om hun glemte
tiden. Det ville hun for å gjøre Avesta enda mer utålmodig. Plutselig
følte Avesta at noen gikk forbi klesskapet. Var det Hevi, tenkte Avesta.
De hadde avtalt at Hevi etter en
stund, skulle late som om hun måtte
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på toalettet. I stedet skulle hun
banke forsiktig på klesskapet. Da
skulle Avesta gjøre det de hadde
avtalt at hun skulle gjøre. Hun ventet, ingen kom bort. Det var han,
tenkte Avesta. Herregud, det var
han! Det skulle jo ikke skje. Hun
skulle ikke se han, før han så henne.
De skulle møtes samtidig. Nei, det
var ikke han. Det var bare skyggen
hans. – Jeg så den bare et sekund.
Jeg så den ikke en gang i bevegelse.
Drømmen min er ikke ødelagt, tenkte Avesta. I det hun tenkte på drømmen sin, hørte hun Hevis stemme.
– Nå! Hvisket hun.
Avesta ringte han fra mobilen sin.
– Hei, jeg har tenkt å besøke deg
snart.
– Kom når du vil, sa han.
Hun hørte stemmen hans to ganger. Stemmen som kom fra telefonen,
stemmen som kom fra stua.
Nå skulle Avesta si det hun hadde
ventet lenge på å si.
– Jeg er her.
– Hvor er du?
– Jeg er her, der du er.
Han spurte en gang til.
– Hvor er du?
Før han rakk å høre svaret, sto
hun midt i stua. Hun bare sto der.
Han så på henne, han var… Han
ville si noe. Han kunne ikke si noe.
Hun klemte han før han fikk sagt
noe. Fingrene hans skalv. Hun
kunne ikke føle de sterke armene
hans. Hun begynte å gråte før han
rakk å føle noe.
De satte seg ned. Han så på
henne. Han ville bare se på henne.
Så lenge siden de hadde sett hverandre. De hadde jo sendt bilder til

hverandre i løpet av årene. Hver
gang hun farget håret sitt, tok hun
bilde av seg selv og sendte det til
han. Hver gang han hadde klipt
håret sitt, sendte han et bilde til
henne. Han gjorde det for å irritere
henne. Avesta likte de lange krøllene hans. Hun ville se dem når de
skulle møtes. De hadde snakket på
telefonen nesten hver uke. Han pleide å si til henne at han følte hun var
i en annen by i samme land. Nå var
de i samme rom. Det var det de ville.
Dele samme rom, drikke vann fra
samme glass, spise fra samme
asjett. De ville puste inn den samme
luften. De ville gå på den lokale
puben, høre på den samme musikken. De ville sitte på den samme
trikken, og nyte den samme utsikten. De ville rope sammen.
«Vi har kommet, vi er her!»
På kvelden fikk Avesta høy feber
og vondt i halsen. Hun hostet til
brystet brant. Hun mistet stemmen
også. Alt som gjorde Avesta til Avesta, var borte. Bortsett fra én ting:
Tilhørigheten. Broren hennes var
der, i samme rom. Men hun verken
drakk fra samme glass eller spiste
fra samme asjett. I seks dager så
hun ingen annen utsikt enn grenene
til det store treet i hagen og kanten
av balkongen til den gamle damen
som bodde ved siden av. I seks dager
hørte hun ingenting annet enn
måker og barneskrik i nabolaget.
I seks år hadde hun ventet på den
dagen.
I seks dager var hun syk.
Men broren var nær henne.
AV NURAY YILDIRIM

aktivitetskalender 2007

Skolekampanje

Kursing av unge jenter (elever): MiRA-Senteret
satser på å videreutvikle innsatsen for minoritetsjenter og møte dem der de ferdes til daglig. Gjennom filmvising, foredrag og workshops ønsker vi i
samhandling med jentene å fremme tankevirksomhet som vil være til nytte i deres hverdag. Kommunikasjon, likestilling, identitet og generasjonskonflikter er temaer vi gjennom dialog, diskusjon
og lek ønsker å ta opp, og sammen med elever med
forskjellig bakgrunn fremme økt forståelse mellom
majoritets- og minoritetsungdom. Opplegget varer
i to skoletimer, og er tilrettelagt for 9.–10. klasse og
videregående skole. Skolekampanjens innhold er
pedagogisk og samfunnsfaglig tilrettelagt.
Kursing av ansatte på skolen: I tillegg til opplegget for elever, har vi utarbeidet et eget kursopplegg om tvangsekteskap for lærere. Her vil vi ta
opp spørsmål knyttet til skolens rolle i forebygging
av tvangsekteskap og utfordringer på flerkulturelle skoler. Her vil generasjonskonflikter blant
minoritetsfamilier og barn og unges rettigheter i
forbindelse med tvangsekteskap stå i fokus.
Kursing av foreldre: MiRA-Senteret ønsker i tillegg til kursing av lærere og opplegg rettet mot
ungdom å nå frem til foreldre. Dette ønsker vi bl.a.
gjennom deltakelse på foreldremøter hvor vi vil tilpasse et opplegg. Foredraget «Flerkulturelle barn
og unge i Norge – skolens og hjemmets felles
ansvar» vil fokusere på jenters og kvinners rettigheter og barneoppdragelse. Kurset vil gi rom for
gruppearbeid, diskusjon og workshops. Målet
med denne videreføringen er å få minoritetsforeldre på banen, slik at de gjennom deltakelse
får innsikt i barn og unges rettigheter i Norge.
MiRA-Senteret har også egne opplegg innenfor
voksenopplæringen. 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

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

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.
Gruppa består av minoritetsjenter med forskjellig
bakgrunn i alderen 13–26 år. Noen av jentene er
studenter, andre jobber. Aktiviteter er bl.a. stimu-

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

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

Dansekurs
MiRA-Senteret arrangerer også i år dansekurs for
minoritetskvinner og -jenter. Målet med kurset er
at kvinner med ulik bakgrunn skal komme sammen
for 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 taekwondoteknikker 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 tiltrekke andres oppmerksomhet. Har du lyst til å
begynne å trene og lære selvforsvar, har du dermed sjansen til dette. Meld din interesse nå og få
tilsendt informasjon når programmet er klart. Følg
med for mer info på www.mirasenteret.no

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

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

Samtalegrupper 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 samtalegrupper både for unge jenter og voksne kvinner.
Noen av spørsmålene som blir tatt opp er:
Hvordan 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 2007 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

Kurs og foredragsvirksomhet
MiRA-Senteret tilbyr kurs og foredrag om ulike
temaer som for eksempel likestilling i et flerkulturelt samfunn, tvangsekteskap og andre sider
ved voldsproblematikken, kropp og seksualitet,
minoritetskvinner og psykisk helse, rasisme og
diskriminering. Ta kontakt med oss for nærmere
avtale på e-post post@mirasenteret.no eller
telefon 22 11 69 20.

Andre kompetanseområder
Tvangsekteskap. Vold mot kvinner, Omskjæring
av kvinner, Psykisk helse, Rasisme og diskriminering, likestilling, integrering.

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

For mer informasjon, kontakt
MiRA-Senteret på telefon 22 11 69 20
eller e-post: post@mirasenteret.no
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Norge i rødt, hvitt og Hanssen: Ett år med de

hun har ordet

Regjeringen Stoltenberg lovet å «føre en helhetlig innvandrings- og flyktningpolitikk forankret i
Norges internasjonale forpliktelser».
. oktober 2006 var det nøyaktig ett år siden de
rød-grønne entret maktens korridorer og en flertallsregjering kunne ta plass. Hvordan har det
gått med valgløftene, og har regjeringen innfridd
forventningene til lovnaden om å «føre en helhetlig
innvandrings- og flyktningpolitikk forankret i Norges
internasjonale forpliktelser»1?

17

Ut med pølse, inn med kebab.
Hanssen overtar for «jern-Erna»
Regjeringskabalen skulle legges, og forventningene var
skyhøye og spekulasjonene store. Ville det bli opprettet et
eget likestillings-, innvandrings- og integreringsdepartement? Eller skulle innvandringspolitikk fortsatt være
stesønnen som ble flyttet fra ett departement til et annet?
I så fall, hvem ville adoptere denne stesønnen og jobbe
med spørsmål knyttet til innvandring og integrering?
Ville denne personen lykkes i å fjerne «jern-Erna»effekten og bidra til å innføre en mer human og solidarisk
innvandrings- og flyktningepolitikk? Det var tross alt
dette som ble lovet i Soria Moria-erklæringen.
Den snakkesalige Bjarne Håkon Hanssen er ifølge
mediekanalen Propaganda den ministeren som er
flinkest til å komme til orde i pressen. Hanssen fikk
denne så mye omtalte posten. Den tidligere landbruksministeren, som for folk flest er kjent som pølse-Hanssen,
ble over natten inkluderings-Hanssen. Det skulle vise seg
at mannen hadde mye på hjertet både når det gjelder innvandring, inkludering og sosialklienter, og om pakistanske foreldre som må lære å oppføre seg som folk.
Hanssens departement fikk navnet Arbeids- og
inkluderingsdepartementet, og vips hadde superHanssens tid som inkluderingsminister kommet.

Regjeringskabalen og Jens som glemte
Gjennom hele valgkampen hadde samtlige partier i det
rød-grønne alternativet fridd til innvandrerbefolkningen.
Mye ble lovet, og svært mange innvandrere ble lokket til
valgurnene. Ville dette gjenspeiles i sammensettingen av
regjeringen, og ville valgløftene om å gjøre Norge til et
mer inkluderende samfunn holdes?
Allerede i oktober 2005 var den første innvandrerkrisen et faktum. Jens hadde allerede utpekt 80 personer
som skulle innta makta, men ikke en eneste person med
innvandrerbakgrunn var blant disse. «Pinlig», ble det
uttalt fra statsministerens kontor, og en iherdig jakt på
en representant med innvandrerbakgrunn ble iverksatt.
I slutten av oktober hadde statsministeren bestemt seg
for hvem som kunne bidra med litt farge i regjeringskorridorene. Valget falt på indiske Krishna Chudasama som
skulle sørge for at makta ikke lenger var Blenda-hvit.
Hele landets pressekorps ble invitert til et pressemøte
hvor all spekulasjon om at utnevnelsen var et resultat av
kritikken om at regjeringen så langt hadde vært kritthvit,
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ble avfeid. Spørsmålet om hvorfor departementet valgte å
innkalle til pressekonferanse for å vise fram en statssekretær, ble besvart med følgende: «Medietrykket har vært
stort, og henvendelsene har vært mange. Derfor var det
naturlig», sa likestillingsminister Karita Bekkemellem.

Klar, ferdig, gå!
1. januar 2006 ble endringene i departementsstrukturen
iverksatt, og Bjarne Håkon Hanssen fikk offisielt ansvar
for kanskje det mest fargerike feltet i norsk politikk.
Det skulle straks vise seg at Arbeids- og inkluderingsministeren skulle gå en hektisk tid i møte, hvor integrering, inkludering, asyl- og flyktningepolitikk og snakkesalige imamer ble noen av ingrediensene.
UDI-skandalen, sultestreik blant afghanske asylsøkere, tvangsutsendelse av somaliere, sykelønnsordningen,
og ikke minst endringer i utlendingsloven, var saker som
skulle prege nyhetsbildet. Arbeiderparti-mannen
Hanssen skulle snart vise muskler og sitt sanne ansikt.
Superministerens hittil kanskje mest oppsiktsvekkende utspill kom i november 2005 og var adressert til
landets sosialklienter. I kampen mot fattigdom, som i stor
grad også omhandler landets innvandrerbefolkning,
hadde statsråden ett virkemiddel: å forsterke stønadsmottakernes plikter. Nå måtte sosialklienter «stå opp om
morran», og statsråden kunne love at han ville være
nådeløs mot dem som nektet å skrive under på en
velferdskontrakt. Alle landets troende muslimer som
opprettholder bønneplikten, kunne puste lettet ut. Opp
om morran var da ikke noe problem. Å få en jobb å gå til,
ja, den var verre.

Det hvite arbeidsmarkedet
Selv om Superministeren hadde vært så storsinnet, og
oppfordret næringslivsledere til i hvert fall å invitere
«fremmedkulturelle» til jobbintervju, er det ingen lett sak
å komme seg inn i arbeidsmarkedet for Ali og Aisha.
I april 2006 kunne Proffice Arbeids Markeds Analyse
legge fram en undersøkelse gjort blant 554 norske
bedrifter. Analysen tok blant annet for seg hvilke faktorer
som ble vektlagt i en ansettelsesprosess. Resultatet var
oppsiktsvekkende, og viste for eksempel at Muhammedkarikaturstriden hadde fått en direkte virkning på økt
skepsis til ansettelse av muslimer på norske arbeidsplasser.
Hele 28 prosent av etnisk norske arbeidstakere svarte i
samme undersøkelse at de ville ha reagert om det hadde
blitt ansatt en innvandrer på deres arbeidsplass. Med
andre ord, det er ikke alltid nok å kreve at innvandrere
lærer seg norsk og at folk står opp om morran. Hvis målet
er å få flere innvandrere ut av fattigdommen, bør statsråden først og fremst hindre at arbeidsgivere får muligheten til å eliminere bort kvalifiserte søkere på grunn av
navn, religion, hudfarge og etnisitet.
Et annet forslag er å åpne for kvotering av innvandrere
inn i arbeidslivet, og for en raskere godkjenning av
utdanning fra utlandet. Dette vil garantert øke antall
økonomisk selvstendige innvandrere i Norge, og dermed
betydelig redusere fattigdomsproblematikken i landet.

rød-grønnes opp og ned-integrering
Tøff, tøffere, tøffest
Selv om de rød-grønne hadde lovet en kursendring i asylog integreringsfeltet, må det slås fast at disse langtfra er
i rød-grønn drakt. Selv Erna Solberg kan lene seg tilbake
i godstolen og følge med på sin etterfølger som fortsatt
tråkker langs en god, gammel høyresti. Jern-Erna
kunne til og med tillate seg å sende følgende budskap til
inkluderingsministeren: «Det ville være fullt mulig å
iverksette nye instrukser dersom han hadde villet det.
Dette viser at han står på det vi gjorde»2.
Så feil kan Erna Solberg ta, for kursendringen har
funnet sted, og super-Hanssen er tøffere enn jern-Erna!
I kampens hete har Hanssen til og med blitt tøffere enn
Carl Ivar Hagen og Siv Jensen til sammen. Han har
omfavnet ulike Frp-forslag og ført en politisk retorikk
som de fleste Frp-ere kan få vann i munnen av.

Rød-grønne Frp-triks
1. februar 2006 våknet innvandrerbefolkningen i Norge
til nye krav utstedt av superstatsråd Bjarne Håkon
Hanssen. Under overskriften «Tøffere krav»3 skulle en
allerede skakkjørt debatt om innvandrere og deres etterkommere trappes opp. Kravene skulle denne gangen
iverksettes for å beskytte minoritetsungdom mot
tvangsekteskap.
Statsråden hadde sett over til nabolandet Danmark,
og med en solid dæsj Frp-touch, var det på tide å starte
debatten om økt aldersgrense for familiegjenforening og
innføring av tilknytningskrav i Norge. Statsråden var på
dette tidspunktet ikke helt sikker på hvilken aldersgrense retten til familiegjenforening skulle settes til,
men ymtet frampå at et sted
mellom 21 og 24 år ville
være passende.
Med andre ord, kampen
for minoritetsungdoms
rettigheter skulle fortsette i
god, gammeldags stil, nemlig gjennom ytterligere innstramninger i utlendingsloven. Hanssen så ut til å kaste seg over Frp-trikset der
ymse kriminelle handlinger til stadighet blir brukt til å
sprite opp innvandringsdebatten. Er det rart Frp jubler
når Hanssen i tillegg til å ta i bruk velkjente Frp-triks,
nå plukker fram forslag som det mindre innvandringsvennlige partiet i årevis har forsøkt å få gjennom?

Minoriteter og menneskerettigheter
Det sies at forslagene til knallharde innvandringsregler
har skapt indre strid i regjeringspartene. Under overskrifter som «Rød-grønt raseri»4, «Bråk om krav til innvandrere»5 og «SV vil slåss mot aldersgrense»6 har landets aviser
forsøkt å fyre opp under et katteslagsmål mellom regjeringspartiene. I skrivende stund har verken representanter fra Ap, SV eller Sp vist muskler mot statsråden, ei
heller har noen krevd at minoritetsungdoms rettigheter
skal diskuteres i lys av likestillingsspørsmål og ikke
gjennom innstramninger i utlendingsloven.
Regjeringen sendte 12. oktober ut en rekke forslag til

tiltak mot tvangsekteskap på høring. Her ble det igjen
presisert at hensikten med de foreslåtte tiltakene (les
innstramningene i utlendingsloven) var å beskytte de
unge mot tvangsekteskap. «Dette er ikke regulering av
innvandring til Norge, men langsiktige, målrettede
virkemidler mot tvangsekteskap», kunne statsråden
understreke i et intervju i Klassekampen 13. oktober.
Det magiske tallet for familiegjenforening var satt til
21 år, men tro ikke at dette var alt. Tre ulike forslag som
var ment som et supplement til en 21-års grense, ble
også lagt fram. Det ble opplyst at aldersgrensen for disse
tiltakene foreslås å settes ved 26–28 år. Med andre ord:
Om superministeren får det som han vil, kan det ta
opptil flere år før herboende kan få familiegjenforening
med sine kjære.
Det er godt at internett, web-kamera, msn og annen
teknologi finnes, slik at kjærligheten kan pleies over
nettet i den lange ventetiden.
En ting kan vi si oss enig med den rød-grønne ministeren i, nemlig at tvangsekteskap ikke skal aksepteres.
Det er det danske konseptet, «med vold skal vold fordrives» og helst til et annet land, som ikke kan aksepteres i
kampen for minoritetsungdoms menneskerettigheter og
ungdommens krav om beskyttelse mot vold og overgrep.

Ett år med superministeren
Ett år med de rød-grønnes opp og ned-integrering er lagt
bak oss. Det sies at Bjarne Håkon Hanssen er tilfreds
med sitt første år som inkluderingsminister. Dette til
tross for økt rasisme og diskriminering både i arbeidsog boligmarkedet, dårligere
utdanningsforhold for minoriteter, og en stadig økende fattigdomsproblematikk i innvandrerbefolkningen, sultestreik blant
afghanske asylsøkere og tvangsutsendelse av somaliske asylsøkere. Det sistnevnte til tross
for sterke advarsler fra FNs
høykommissær for flyktninger om å returnere asylsøkere til sørlige og sentrale deler av Somalia.
Det må her sies at selv Danmark, som statsråden
stadig henviser til når det gjelder innstramninger i
utlendingsloven, ikke sender asylsøkere tilbake til disse
områdene. Men vår superminister kan fortelle at han
har eksperter i området rundt Somalia som gir langt
bedre informasjon om forholdene i landet enn FN.
Et likestilt samfunn med en human asylpolitikk, nei
ikke her i landet. Nordens desidert mest restriktive
asylpolitikk, ja dét kan vi derimot skilte med.
AV MELTEM SAFAK LUNDSTEN

Notehenvisninger:
1) Soria Moria-erklæringen
2) Aftenposten 3. juli
3) VG 1. februar
4) VG 2. februar
5) Aftenposten 2. februar
6) Dagbladet 4. oktober
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hun har ordet

Matpakka – før og nå
Hva det vil si å være voksen,
kan man nok gi en bunke med
forklaringer på. Selv vil jeg
påstå at det å være voksen
bare er noe tull. Skal jeg
beskrive en voksen med noen
få ord, viser det seg nokså
raskt at sånn cirka alle ordene
er ganske negative. Det gjelder jo selvfølgelig ikke alle
voksne, takk og lov. For heldigvis så finnes det noen voksne
igjen som fortsatt vet hvor
fantastisk det var å være barn.

a jeg gikk i barnehagen, var en
voksen en person som skulle komme
løpende for å redde oss fra den sikre
død etter at vi hadde falt og slått oss (og fått
skumle skrubbsår) eller fått juling av Rød
Avdelings store bølle. Det funka fett, de var
alltid der når vi trengte dem. De lærte oss å
hekle, perle, tegne, leke rare leker, stå på
hodet, sove med 20 svære lysrør på i en
trang lekestue med resten av avdelinga, og
synge merkelige sanger om all slags
absurde nye dyrearter.
Jeg lærte i tillegg å lage fine, glitrende
kroner med «Abha 5 år» på. De voksne var
så lette å bli glad i. Det virket som de visste
og kunne alt, og de var de snilleste menneskene jeg visste om (i barnehagen altså, som
på den tida var en stor del av livet mitt). Jeg
så opp til dem (på flere måter) og håpet at
jeg en dag også kunne bli som dem. Så pene
og høye. Så snille og forståelsesfulle. Så
opplyste og smarte! Også så flinke de var til
å tegne i forhold til oss! Jeg spurte alltid
hvordan de klarte å tegne så fint. Hver gang
fikk jeg som svar at jo mer jeg tegner, desto
flinkere blir jeg. Wow, tenkte jeg. Tenk når
jeg er 100 år gammel. Jeg kommer til å være
rene Munch! Så det var om å gjøre å bli voksen fortest mulig, og jeg gleda meg som bare
det. Tenk å en dag få bli som de voksne!
Men så ble jeg litt eldre. (Mest mentalt,
men kanskje litt i høyden også) Uheldigvis.
Eller heldigvis, alt ettersom hvordan man ser
det. Og jeg begynte å forstå hvordan voksne
utenfor Regnbuen Barnehage fungerte. De
var jo ikke noe snille og forståelsesfulle i det
hele tatt! Jeg var helt forvirra. De hadde så
dårlig tid hele tida. Venta pappa’n deres på
dem på parkeringsplassen? De gikk så fort
at håret flagret («Wellaaaa!») bakover, selv

D
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om det ikke blåste. Det virket som om Gud
sto med den største hårføneren i verden rett
opp i ansiktet på dem alle. Jeg prøvde å
hilse på mange av disse «andre» voksne
som farta rundt. Men de så meg ikke. Jeg
ville bli venn med dem og perle med dem.
Også kunne de stryke perlene etterpå, fordi
det fikk jeg ikke lov til. Også kunne de lære
meg gale sanger om krokodiller i øst og vest
der fem og to er ni.
Jeg ble veldig lei meg og ville tilbake til
barnehagen. Men mamma sa jeg måtte
holde ut en liten stund til, for da skulle jeg
begynne på skolen. Det gledet jeg meg
masse til, og håpet på at de voksne der
skulle være som de i barnehagen.
I et par år framover var det som om alt
var som før igjen, utenom et par ting. Som
for eksempel at vi nå lærte å lese og skrive,
sånn som de voksne. Jeg så fortsatt opp til
de voksne. Viktig, viktig. Men etter en stund
begynte de å bli litt gretne, og jeg var ikke
lenger verken begeistret eller fascinert av
dem. Jeg følte at det var mye jeg visste som
de ikke visste. De var ikke så altfor smarte
likevel!
Nå var det vi som følte oss voksne. Vi
visste mye, vi. Mye mer enn dem. Hvordan vi
klarte å se for oss oss selv som voksne i så
tidlig alder, klarer jeg ikke å skjønne, og jeg
kommer antakelig ikke til å forstå det heller.
Og heller ikke kommer jeg til å skjønne hvordan de klarer det i dag.
Da de små barnerumpene våre starta på
den enormt kule ungdomsskolen Hovin,
lekte vi enda mer voksne. Vi begynte å føle
et litt for sterkt behov for å være så voksne
som mulig. Ser du på det utenfra, ser det
utrolig dust ut. En gjeng med små fjortiser
som kler seg og prøver å oppføre seg som
voksne mennesker? Ærlig talt. Herregud,
om vi bare kunne sett oss selv. Ofte
skammer jeg meg på våre vegne. Og jeg tror
jeg har god grunn til det. Ingen av oss er
egentlig noe særlig klar over hva det vil si å
være voksen, nettopp fordi vi ikke har vært
voksne. Likevel tviler jeg ikke på at det
finnes en god del voksne som heller ikke vet
hva det vil si å være voksen.
Yngre og yngre mennesker i dag føler at
de må være mye eldre enn det de egentlig
er. De påvirkes både av media og av dem
som er eldre enn seg. Er det så viktig å være
voksen? Og hva vil det egentlig si? Når er
man voksen? Når man er myndig? Når man
har utdannet seg og har skaffet seg et yrke?
Når man begynner å dra på kaféer i stedet
for til kebabsjappa? Når man er 30? 35? Når
man bare føler seg moden nok? Eller ansvarlig nok? Eller når man endelig får flytta ut?

Mange gleder seg sånn til å bli voksne.
Men hva er det med det voksne livet man
gleder seg til? Jeg ser ingenting positivt i det
å være voksen. Jeg gruer meg til den dagen
jeg slutter å smile til ungene til fremmede på
T-banen, og begynner å notere alt jeg skal
gjøre i en sort kalender med en liten sølvpenn som kan hektes på siden (følger med!)
mens jeg sitter på en kafé og drikker mocca
med en kollega eller noe. Kan ikke tenke
meg noe tristere enn det.
Kanskje det er derfor så mange ønsker at
de var yngre enn de er. De vil tilbake til da
det ikke var noen alvorlige ting å bekymre
seg over (utenom da man hadde klart å søle
melk på teppet). Da man lekte i sandkassa
uten å legge merke til all sanda man fikk
oppi skoa, eller da man akte ned Tøyenbakken og fikk masse snø oppi boblebuksa
uten å tenke over det, eller da man tok på
seg genseren feil vei og likevel hadde en
helt utrolig morsom skoledag.
Og tenk, problemer som vi ellers sliter
med i dag, fantes ikke engang! Å åpne
matpakka si i dag er jo et rent helvete. Jeg
begynner å tenke på naturkatastrofer og
barn som sulter i Afrika og alt mulig annet
som har med elendigheten i dag å gjøre. Det
kan vel ikke bli så mye bedre når jeg blir
eldre? Når jeg har enda flere ting å bekymre
meg over? Finne meg en bra jobb, studere
for å få den, søke for å få den, få avslag
hundre ganger før jeg får den. Hvis jeg får
den! Og hvis jeg får den, så må jeg stresse
resten av livet for å beholde den. Jobbe,
jobbe, jobbe. Gid, så deprimerende. Og når
jeg blir gammel: Å sitte hjemme og kjede
meg og lese avisa, se på TV, sove og spise
er ikke min store drøm.
Å være barn er noe så uskyldig, noe så rent
og vakkert. Jeg kan ikke forstå hvorfor noen
ville forlate det for en slik trist og hard
verden som vi lever i. Noen kan kanskje
mene at jeg lever i en fantasiverden, og at
jeg må åpne øynene og se virkeligheten.
Men å holde dem lukket, er så herlig. Det er
så deilig å tenke at det ikke finnes et eneste
problem i verden. De få sekundene eller
minuttene er så magiske. Akkurat som
barndommen – magiske.
Tenk, å kunne åpne matpakka si uten
noen bekymringer. Ingen Kashmir. Ingen
Sudan. Ingen tanks. Ingen miner. Ingen barn
vandrende alene i gatene. Ingen gråtende
mødre med døde sønner i armene sine.
Ingen bekymringer. Bare Nugatti.
AV ABHA JOHAR

eg har selv erfart flere ganger å bli spurt om mine skriftlige
kunnskaper i nynorsk, som siste spørsmål i jobbintervjuprosessen. Jeg har en sterk følelse av at dette brukes bevisst fra
arbeidsgiverens side for å la være å ansette en utenlandsk person.
Slik jeg forstår det, og korriger meg om jeg tar feil, er statlige
instanser nødt til å kalle en utenlandsk person inn til intervju. Med
nynorskkravet kan man beleilig kaste denne personen ut av prosessen igjen, og jeg har en sterk følelse av at arbeidsgiveren aldri
har hatt til hensikt å ansette meg/evt en annen utenlandsk person.
De følger bare politisk korrekte føringer – det hele lukter av
tokenism. Jeg kjenner andre, med universitetsutdannelse, som har
flyttet til Norge i voksen alder grunnet ekteskap med nordmenn. De
har etter hvert gitt opp å søke jobber i statlige institusjoner.

J

Nynorsk-kravet = du må være etnisk norsk.
Det er, etter min mening, uten tvil diskriminerende:
1. For det første: Hvis nynorsk er et krav, hvorfor står det ikke i
stillingsannonsen?
2. Er det nødvendig for alle, i hver eneste statlig avdeling å kunne
skrive nynorsk? Holder det ikke med én person per avdeling som
tar seg av en språkvask på vegne av alle?
3. Hvorfor blir man innkalt til intervju når det kommer tydelig fram
på cv-en at man ikke er født og oppvokst i Norge, og per se ikke
vil ha lært seg nynorsk? Man bruker mye tid på å forberede seg
til jobbintervjuer. Etter nynorskkrav-spørsmålet sitter man igjen

Av Gustav Wik, Karen Galta og Siri Lerstøl Olsen
Universitetsforlaget 2005
Det er sjelden søkelyset rettes mot de såkalte
«familietragediene» her i landet. Vi snakker om de
tilfellene der en ektemann tar livet av sin kone eller
ekskone og eventuelt sine barn. Mange av sakene
ender med at drapsmannen tar sitt eget liv, og dermed er saken raskt «ute av verden» for andre enn
de pårørende og deres nærmeste omgivelser.
Temaet er svært tabubelagt, noe som er grunnen til at vi sjelden
ser at disse sakene blir fulgt opp av mediene på en like nærgående
måte som ved andre drap. Heldigvis kan vi kanskje si, men det er
likevel på tide at vi bringer disse kriminalsakene fram i lyset, at vi
ser på hvilke faktorer som gjør at en mann går til det skritt å ta livet
av en av sine nærmeste, og hva samfunnet kan gjøre for å forebygge slike hendelser.
Det er nettopp dette som er målsetningene til forfatterne av
Mord – selvmord i nære relasjoner. Forfatterne er henholdsvis
psykiater og studenter i medisin fra Universitetet i Bergen.
I forbindelse med utgivelsen har Kripos for første gang utarbeidet
en oversikt over ofre som er drept i nære relasjoner, samt hvor
mange av forøverne som begikk selvmord i etterkant. I perioden
1993 til 2004 har i gjennomsnitt nesten 15 personer blitt drept per år
av en person i nær relasjon.
Boken har først og fremst fått en del oppmerksomhet fordi
forfatterne ser fellesstrekk mellom de etnisk norske «familie-

med en følelse av å ha kastet bort mye tid og energi. Nynorskkravet MÅ stå i stillingsannonsen. Ikke kast bort tiden min!
4. Da jeg kom til Oslo, Norge, måtte jeg sette meg inn i ikke bare
norsk, men også svensk, fordi jeg hadde svenske kolleger. Det er
mange svensker i Oslo, og det er langt viktigere å kunne forstå
gloseforskjellene mellom svensk og norsk enn det er å kunne
skrive nynorsk.
5. Norge har nylig feiret 100-årsjubileum for unionsoppløsningen
fra Sverige. Det vil si at det nå faktisk er gått ganske mange år
siden den farlige, stygge danske ulven – selve opphavet til
nynorskspetakkelet – ble satt til livs. Er det ikke på høy tid å se litt
fremover?
Dette er et svært viktig tema som burde ha blitt tatt opp for lengst.
Jeg har selv prøvd å få oppmerksomhet om dette temaet, og har
tidligere til og med sendt et skriv om nynorsk og diskriminering til
de forskjellige politiske partier samt til LO. Men nynorsksaken
preges av så mange følelser, og det er så mye politisk korrekthet
rundt nynorsk, at ingen har turt å ta opp dette emnet før.
For en stund siden var det et debattprogram i NRK som tok opp
nynorsk. Jeg ringte og foreslo at de glemte de gamle diskusjonene
rundt dette, fordi det er kommet en ny side ved debatten om
nynorsk som er langt mer aktuell – nemlig hvordan det brukes som
hinder for å få innpass i arbeidsmarkedet.
TA DENNE UTFORDRINGEN VIDERE!

AV CATHERINE BARNES

tragediene» og såkalte «æresdrap.» Sammenlikningen begrunnes
med at individuelle eller miljømessige oppfatninger av ære og
skam kan ligge til grunn for noen slike drap, spesielt i forbindelse
med samlivsbrudd, plutselig arbeidsledighet og psykisk ubalanse.
Noen menn kan oppleve et samlivsbrudd de ikke selv tok initiativ til
som svært krenkende og skamfullt, og forfatterne
stiller spørsmålet om ikke enkelte av disse mennene
identifiserer seg med foreldede æreskodekser og
mannsroller i det norske samfunnet.
Det er interessant at forfatterne forsøker å vise at
ære og skam kan være en høyst levende bit av våre liv,
til tross for manges oppfatninger om at dette tilhører
noe gammeldags eller kulturelt fremmedartet. Forfatterne påstår imidlertid ikke at de typiske mord-selvmordene i Norge er æresdrap, dette fordi de benytter en
definisjon av æresdrap som fordrer et bifallende publikum. Likevel er ære en viktig faktor bak mord-selvmord, sier de.
En viktig forskjell mellom de såkalte æresdrapene og de norske
«familietragediene» er at når det gjelder sistnevnte, tar forøveren i
mange tilfeller sitt eget liv i etterkant, noe som ikke er vanlig ved det
som vanligvis kalles æresdrap. Dette kan være fordi mordselvmorderen nettopp mangler et anerkjennende publikum, og
risikerer å bli straffet, mener forfatterne av boken.
Mord – selvmord i nære relasjoner forsøker å belyse og forklare
et svært alvorlig sosialt problem i det norske samfunnet. Sammenlikningen med såkalte æresdrap er holdbar til en viss grad, og er et
ærlig forsøk på å rive ned noen innbilte gap mellom oss og mennesker med annen kulturell bakgrunn når det gjelder våre felles maktstrukturer – som gjør at enkelte menn føler at de har rett eller makt
til å utøve vold eller drap mot kvinner i sine nære relasjoner,
uavhengig av om motivet er sjalusi eller skam.

lesekroken

Mord – selvmord
i nære relasjoner

hun har ordet

Nynorsk-krav diskriminerer!

ANMELDT AV UNNI MATHISEN
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lesekroken

Men størst av alt er friheten – om innvandringens
Hege Storhaug
Kagge forlag 2006
I 1992 skrev den amerikanske
professoren i antropologi og
psykologi, Robert B. Edgerton:
«There has been no perfect
society, no ideal adaptation, only degrees of
imperfection» (s. 206), i boken Sick societies.
Challenging the myth of primitive harmony.
Edgerton tar for seg hvordan ulike samfunn
har bukket under grunnet mangel på tilpasning
av sine omgivelser og/eller opprettholdelse av
destruktive praksiser innad i et samfunn. Samfunn med syke praksiser har evolusjonistisk sett
ikke livets rett, er med andre ord hva Edgerton
tar opp i denne boken. Men hva skjer med de
samfunn som tillater subgrupper å eksistere, til
tross for at majoriteten anser ulike praksiser i
subgruppene som skadelige og mal-adaptive?
Det er dette Hege Storhaug tar opp i boken
Men størst av alt er friheten…
Krigstilstand
Storhaug skildrer det norske samfunnet og
sykeligheter innad i dagens Norge. Norge er
under angrep, og det som truer landet og
originalbefolkningen er, i følge Storhaug, religionen islam og troens tilhengere og støttespillere. Hennes usminkede konklusjon er at det
Norge hun foretrekker og de hun anser for å
være nordmenn, vil gå til grunne hvis det ikke
gjøres noe umiddelbart. Det er ingen tid å miste.
Det haster. Storhaug har erklært krigstilstand i
Norge. Hun spiller på strenger fra blant annet
bonderomantikken, andre verdenskrig og etterkrigstidens nasjonsoppbygging for å få gehør
blant dem i målgruppen som eventuelt skulle
være i tvil.
Storhaug har dedikert boken til Reidar Storhaug, «motstandsmann og pappa». Hun trekker
fram kjente norske forfattere, det norske kongehuset, samfunnsdebattanter, vitenskapsfolk,
men ikke minst en del kristne verdier og universelle menneskerettigheter. Hun omgjør disse til
norske verdier for å støtte opp under sine slutninger om Norges tilstand og sin løsningsorienterte konklusjon. Hun trekker fram offentlige og
mindre kjente personligheter, hendelser og
praksiser av destruktiv art blant dem hun mener
er Norges samfunnsfiender, for å understreke
alvoret i sitt trusselbilde. Det er med andre ord
relativt sterke virkemidler hun tyr til for å skaffe
belegg for sine slutninger. Gjennom utallige
eksempler manes det fram et skrekkscenario
som flere kan gjenkjenne.
Etnosentrisk om samfunnsfiender
Å definere boken som tendensiøs og etnosentrisk er ikke å ta hardt i. Tendensiøs fordi alle
Storhaugs virkemidler, for å vinne gehør hos
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den optimale og potensielt optimale leser, er
basert på holdninger og myter angående «innvandrere» og «muslimer» som er kjent i dette
samfunnet. Syndebukkretorikk har generelt
gode vekstvilkår blant majoriteten når et samfunn er i sterk endring, og vante styringsmekanismer og ordninger ser ut til å gå i oppløsning.
Det gamle velferds-Norge er i endring, og
flere av statens institusjoner ser ut til å ikke fungere. Flere av de velkjente velferdsordningene
har blitt til knapphetsgoder og er relativt vanskelige å tilegne seg. I løpet av de siste ti årene
har den synlige fattigdommen tatt form. Tiggerne har blitt et naturlig innslag i hovedstaden og
andre storbyer i landet. De har til og med fått
lovlighetsstatus. Ingen lar seg lenger overraske
av at sosialsentrene avviser folk som trenger
hjelp. Heller ikke overrasker nyhetsinnslag om
svikt og urettferdigheter blant instanser som
helsevesenet, barnevernet, utdanningssystemet og rettsapparatet. En idé om at det må
eksistere noen samfunnstapere og ofre for at
andre skal komme fram her i livet, har bred
aksept, sett ut fra politikken som føres og ut fra
samfunnsutviklingen i de nevnte institusjonene.
Å legge skylden på muslimer generelt er i
dag meget utbredt globalt, og særskilt i store
deler av den såkalte vestlige verden. Hege
Storhaug og andre norske borgere er med
andre ord ikke unike i dette tilfellet.
Storhaug er etnosentrisk ved at hun dømmer
samfunnsfiendene ut fra hvordan hun selv oppfatter dem. Riktignok prøver hun å belegge sine
påstander med henvisning til at hun personlig
og yrkesmessig har vært i kontakt med dem hun
vil tvinge til lydighet og underdanighet. Hun har
også vært i landet til Norges hovedfiende,
Pakistan. Ikke nok med det – hun har også vært i
andre land hvor fienden eksisterer og lever i
beste velgående, og i land hvor fienden bringes
til taushet gjennom lovverket – Danmark,
Frankrike, Nederland og Gambia. Storhaugs
autentisitet bør ut fra en slik grundig kjennskap
til både land og folk være nok, men det er noe
som ikke stemmer.
Alle mennesker er etnosentriske – verden
kan nødvendigvis ikke vurderes ut fra noen
annen enn deg selv og ditt eget ståsted. Objektivitetsprinsippet er noe selv naturvitenskapen
har begynt å innse ikke er absolutt. Det som
skurrer er, ut fra mitt ståsted, Storhaugs etnosentrisme som kan sies å grense til det fundamentalistiske, grunnet hennes krystallklare
intoleranse overfor divergerende syn.
Tanker og manipulasjon
Mangfold og styring av framtiden, på premisser
formulert av Storhaug og hennes likesinnede, er
hva dette handler om. Det er kanskje ikke enkelt
å se dette for alle lesere av boken. Storhaug
spiller som tidligere nevnt på allerede eksiste-

rende holdninger og myter om ulike grupper av
mennesker og disse gruppenes antatte praksiser. Hun refererer i tillegg til hendelser som de
fleste samfunnsorienterte individer har fått med
seg og/eller fulgt med på. Den menneskelige
kognisjon er relativt enkel å styre. Trekk fram
noe kjent, og hjernen vil automatisk koble av.
Vi har lett for å falle for generaliseringer. Interferens oppstår blant dem som på forhånd har tilegnet seg ulike redskaper for å utfordre det
vante. Selv da kreves det aktiv innsats for å ikke
la seg bondefange. Dette er et velkjent fenomen
innen kognitive teorier.
Å manipulere tankene våre er relativt enkelt
hvis det tas hensyn til hvem den optimale målgruppen er. Storhaug har tatt høyde for at ikke
alle i målgruppen hennes vil la seg forføre. Dette
har hun gjort ved blant annet å referere til den
gamle kommunistlederen Vladimir Iljitsj Uljanov,
eller Lenin, og hans konsept om «de nyttige idiotene». De blant Storhaugs optimale målgruppe
som skulle være i mot det hun presenterer gjennom sin bok, gjør dette grunnet «naivitet og blindende vennlighet». Det kan sies at disse leserne
forstår seg i hjel på landets allerede eksisterende fiender og potensielle fiender. Denne lesergruppen er naive og lettlurte. De av leserne som
er tilhengere av «den naive åpne dørs politikk»,
skjønner ikke at enkelte innvandrere signaliserer
til andre innvandrere at de bør lære seg «det
norske lovverket og systemet – for så å utnytte
det til egen vinning» (s. 234). Denne lesergruppen bedriver «selvhån». De samme leserne har,
fremdeles ifølge Storhaug, heller ikke skjønt at
sløret som bæres av muslimske jenter og kvinner
er en «krigsmaskin», og at det er selvutslettende
å ikke innskrenke friheten til landets fiender.
Hvem har vel lyst til å være dumsnill, naiv,
lettlurt; en idiot, bedrive selvhån eller være en
landssviker? Storhaug minner leserne om at
ikke bare Norges framtid står på spill. Hele Europa er i fare, og «et Europa som brister, kan ingen
på sikt være tjent med (…) Europa bør følge
Danmark, det første landet i Europa som la om
innvandringspolitikken radikalt» (s. 225). Storhaug tar også hensyn til den leseren som eventuelt er redd for å stå fram slik hun selv har gjort i
innvandringsdebatten. Hun viser til at kampen
er farlig, ved å henvise til eget arbeid som
utbroderes i boken, men hun maner til mot.
Alene i Nederland, en kvinne i et fremmed land,
med bare gode hensikter, blir hun angrepet av
muslimske menn.
Storhaug viser til at hun vet hva redsel er,
men hun gir seg ikke, og lar seg ikke bringe til
taushet. Hun har gjort seg selv til helten over
alle helter – Storhaug er den nye motstandsbevegelsens mest intense og autentiske ildsjel.
Hege Storhaug rømmer til skogs hvis noe annet
skulle skje enn det hun mener bør innsettes av
krav til og tiltak overfor innvandrere. Dette kom

konsekvenser

Patriot og human
Det er ikke noe galt i å være glad i det landet
du bor i. Men når ytringsfriheten anvendes til
å bedrive offentlig mobbing av subgrupper i
samfunnet, som allerede er marginaliserte
hva gjelder blant annet juridiske rettigheter
og beskyttelse mot overgrep av ulik art, bør
dette tas alvorlig av alle parter, og særskilt av
myndighetene.
Enkelte anser Storhaug for å være modig
fordi hun tør å si rett ut hva hun har på hjertet.
Spørsmålet blir da hva som er modig ved det
hun sier i dette landet, om innvandrere og
muslimer? De siste meningsmålinger viser at
over 30 prosent av befolkningen stemmer på
Fremskrittspartiet, Frp. Dette er et parti som
deler Storhaugs synspunkter hva gjelder innvandrere og innvandringsspørsmål. Men Frp
er ikke alene om å ha slike holdninger. Andre
partier har også uttrykt i klartekst at det finnes de medlemmer som deler Frps syn vedrørende disse saksforhold. Retorikken varierer i
de enkelte tilfeller, men konklusjonen ser ut til
å være den samme: Problemer og hendelser
knyttet til innvandrere er som regel kulturelt
betinget, og innvandrere må derfor oppdras
gjennom rigid innvandringspolitikk og juridiske begrensninger.
Denne boken fikk meg til å tenke på blant
annet løvetenner og løvetannbarn. Ut fra
flere forhold ved dagens samfunn her i Norge
kan synlig annerledeshet sees på som en
livstilstand som maner fram løvetannbarn.
Uansett hvor stritt det er, er lysten til å leve
sterkere enn all verdens undertrykkelse, men
hvor vakre er vel ikke de løvetenner som har
fått livets rett uten harde strabaser. De vokser seg store og skinner og glitrer om kapp
med solen og regndråpene, og ser ut som
gyldne edelstener. Til stor glede for dem som
setter pris på naturens gaver. Det finnes for
mange løvetannbarn i Norge og verden forøvrig – og ikke bare blant norske subgrupper.
ANMELDT AV S. RAHIMA PARVIN
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. oktober 2006 våknet hele nasjonen til
nyheten om en grusom drapssak. Tre
unge jenter var myrdet, og en eldre bror
ble siktet for udåden. I dagene som har fulgt
har politikere, organisasjoner, enkeltpersoner, familie, venner og bekjente forsøkt å
analysere hva som har skjedd, og sette ord på
og å forklare den grufulle handlingen.
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og
flyktningkvinner er bekymret. Både for den
kjønnsspesifikke volden, men også for hvordan landets inkluderingsminister har håndtert
denne fryktelige hendelsen. Denne bekymringen deler vi med svært mange kvinner og
jenter med minoritetsbakgrunn. Dette er
jenter og kvinner som har fulgt med i debatten
i kjølvannet av drapene og har hørt statsråden
tale.
«Det er et problem for oss at det
pakistanske miljøet på ingen måte tar inn
over seg at de bor i et vestlig demokrati med
klare verdier. Blant annet at man oppfører
seg som folk i forhold til ungene sine, og det å
utøve vold i familiene». (Tabloid 2. oktober).
MiRA-Senteret er skuffet, skuffet over at
statsråden i likhet med svært mange populistiske røster, har bidratt til at tragedien har blitt
innlemmet i en generell debatt om innvandring og integrering. Man har gitt enkelte
aktører rom til å politisere drapene og fortsette en usmakelig diskusjon om minoritetskvinner, vold, æresdrap og tvangsekteskap.
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Vi var overrasket over at statsråden ikke ga
tid til at fakta rundt den tragiske hendelsen
kom på bordet, før han bidro til en enorm
spekulasjon om motivet for drapene. En familie var i sorg, og MiRA-Senteret er rystet over
at statsråden ikke viste medmenneskelighet
og empati til familie, venner og slektninger. At
han ikke ga dem rom til å sørge over sine tap,
før han brukte drapene for å fremme sine
politiske holdninger.
Det er dessverre ikke første gang offentligheten bruker familietragedier for å fremme en
politisk agenda eller bidra til å stigmatisere
deler av det norske samfunnet. Med statsråden i spissen har også trippeldrapet i Oslo
vært brukt som bakteppe for en debatt som
minoritetskvinner og unge jenter finner svært
upassende og kritikkverdig. Vi hadde håpet
statsråden hadde ventet, gitt tid til ettertanke
og sorgbearbeidelse. Vi hadde forventet en
seriøs behandling av denne tragiske hendelsen, fra en regjering som setter menneskerettigheter høyt.
Dagene etter drapet opplevde MiRA-Senteret
en storm av henvendelser fra media. Vi valgte
bevisst å vente med våre innspill av hensyn til

mira mener

fram under et intervju med henne i Dagbladets Magasinet søndag 30. oktober 2006. Hun
er med andre ord en sann datter av motstandsmann og pappa Reidar Storhaug, og
en ekte patriot.

Åpent brev til inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen,
fra MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
ofrene, og til vi visste mer om motivene for
drapene. Dessverre bidro statsråden med
sine forutinntatte holdninger, til å ytterligere
øke avstanden mellom «oss» og «dem». Han
tillot seg, i beste sendetid, å nærmest pålegge
innvandrere og innvandrerkulturer ansvar for
drapene, og benyttet enhver anledning til å
fremme sin egen politiske sak, det vil si
strengere innvandringspolitikk med 24-års
grense for familiegjenforening og
tilknytningskrav.
Vi er glade for at den norske stat har nulltoleranse for bruk av vold mot kvinner, både i
Norge, men også utenfor landets grenser.
Minoritetskvinner og jenter er en del av dette
samfunnet, og skal derfor beskyttes mot vold
og overgrep, mot drap og undertrykking.
Dessverre har vi igjen blitt minnet om vår
annerledeshet. Om at minoritetskvinners og
unge jenters rettigheter må sees i lys av innvandringsspørsmål og ikke likestillingsspørsmål. Vi har den siste uken gjentatte ganger
blitt fortalt at innvandrere må følge «norske»
verdier som likestilling, menneskerettigheter,
ytringsfrihet og demokrati.
Det er nettopp disse universelle verdiene
vi ønsker å ta vare på, gjennom å forsvare
individets rett til å velge, i kampen mot vold og
undertrykking, samt i kampen mot rasisme og
diskriminering. Vi krever retten til å diskutere
reell likestilling og vold mot kvinner, løsrevet
fra innvandrings- og integreringspolitikk. Å
forenes om felles verdier krever også likhet
for loven og rett til å forsvare sine muligheter
til å være annerledes, uten å måtte stilles til
ansvar for enkeltindividers oppfatning av ære
og kjønnsrollemønstre.
MiRA-Senteret håper at regjeringen fører en
integrerings- og inkluderingspolitikk uavhengig av populistiske innspill og uten å bidra
til stigmatisering av ulike grupper i samfunnet. Integrering og inkludering er en prosess
som stadig foregår, og som vil fortsette så
lenge Norge er et flerkulturelt samfunn.
MiRA-Senteret ønsker en inkluderingsminister som har respekt for ulikheter, og med nulltoleranse overfor vold, undertrykking, diskriminering og rasisme. Det er i dag modige
kvinner med minoritetsbakgrunn som krever
sin rett til å leve som likeverdige mennesker i
dette samfunnet. Det er kvinner og jenter som
vil bli inkludert og ha samme rettigheter og
plikter som sine etniske medsøstere. Vi
ønsker ikke å bli stilt til ansvar for enhver
kriminell handling som blir begått av individer
med minoritetsbakgrunn.
MIRA-SENTERET
13.10.2006
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Tvangsekteskap:

MiRA-Senterets standpunkter

mira mener

Forslagene om å heve aldersgrensen for familiegjenforening ser ut
til å ha en annen agenda enn å
bekjempe tvangsekteskap. De ser
heller ut som forslag som skal
begrense innvandringen til Norge.
iRA-Senteret har i svært mange
år vært opptatt av tvangsekteskapsproblematikken, og vi var
blant de første som satt dette viktige
temaet på dagsorden i Norge. Å tvinge,
presse eller lede noen til å inngå ekteskap
uten deres samtykke, representerer et
overgrep av svært alvorlig art. Unge jenter
og gutter skal selv få velge hvem de vil
gifte seg med, uansett om de velger å la
familien ha et ord med i laget, eller om de
velger en partner helt på egenhånd.
Med jevne mellomrom blåser det opp til
debatt om tvangsekteskap, og det diskuteres hvilke metoder som må tas i bruk for å
bekjempe problemet. Dessverre ser vi at
en del enkeltpersoner og politikere har
liten forståelse for omstendighetene rundt
tvangsekteskap, og at de med utgangspunkt i etnosentriske holdninger kommer
med forslag som etter MiRA-Senterets syn
vil ramme en stor andel personer som ikke
er berørt av tvangsekteskap i det hele tatt.
Vi mener i tillegg at det legges for lite vekt
på forebyggende arbeid og dialog mellom
foreldre og barn i innvandrermiljøene.
Umyndiggjøring, lite integrering
De forslagene for bekjempelse av tvangsekteskap som har kommet opp den senere
tiden, deriblant å heve aldersgrensen for
familiegjenforening ved ekteskap fra 18 til
21 eller 24 år, synes helt tydelig å ha en
annen agenda – nemlig den å begrense
innvandringen til Norge. MiRA-Senteret er
redd for at en heving av aldersgrense ikke
vil ha noen særlig effekt på tvangsekteskap, og det er hittil ingen grundige undersøkelser som viser dette. Derimot vil en slik
ordning umyndiggjøre den gruppen av
unge mennesker som har funnet kjærligheten i utlandet.
Det legges for stor vekt på å vanskeliggjøre innvandring og for liten vekt på en
god og inkluderende integrering. God
integrering krever forståelse og respekt
for hverandre. Vi skal ikke akseptere
tvang, men tiltak mot tvangsekteskap
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Illustrasjon: Sureyya Aydin.
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overføre tiltak mot tvangsekteskap fra likestillingsfeltet til utlendingsfeltet. MiRASenteret mener det er lite logikk i dette.
Tvangsekteskap må bekjempes gjennom
et sterkere fokus på kriminalisering av den
enkelte overgriper og bedre bruk av offentlig påtale, i tillegg til et bredt og omfattende
forebyggende arbeid. Samtidig er det
svært viktig å tilby den nødvendige støtten
til ofrene for tvangsekteskap, ved at barnevern, krisesentre, politi og sosialvesen
stiller opp og legger til rette for en trygg
Tvangsekteskap er likestillingsspørsmål
tilværelse.
Flere innvandrerorganisasjoner viser til
Tvangsekteskap må behandles som et
gode resultater fra forebyggende arbeid
likestillingsspørsmål, og som et lovstridig
mot tvangsekteskap, også MiRA-Senteret.
overgrep mot unge mennesker. Vi har
Vårt informasjonsarbeid retter seg mot
allerede ekteskapsloven og likestillingselever, ansatte og foreldre ved skolene,
loven som redskaper når det gjelder denne
mot religiøse institusjoner og mot innvanform for overgrep. Dessverre ser disse ut
drermiljøer generelt. Det er svært viktig at
til å være glemt
det målrettede
av debattanter og
forebyggings…heving av aldersgrensen vil ikke politikere som
arbeidet ikke
glemmes.
ha noen særlig effekt på tvangsekte- ønsker å oppnå
innvandringspoliTvangsekteskap finner sted skap, og det er hittil ingen grundige tisk gevinst ved å
undersøkelser som viser dette.
ramme en stor del
også i de periomennesker som
der der medieikke praktiserer tvangsekteskap. MiRAnes og politikernes søkelys er rettet andre
Senteret er i mot at mistanker om vold og
steder, derfor må vi sørge for at det ikke er
overgrep lovfestes gjennom utlendingsde kortsiktige og lite målrettede tiltakene
loven, da dette hører hjemme i straffeloven
som tar overhånd.
og må forfølges derfra.
Regjeringen, med Arbeiderpartiets
statsråder Karita Bekkemellem og Bjarne
MIRA-SENTERET
Håkon Hanssen i spissen, forsterker den
tendensen vi har sett de siste årene til å
krever likevel at vi samtidig setter oss inn i
andre måter å tenke på.
Alle tiltak mot tvangsekteskap må være
målrettede og nøye gjennomtenkt. Ulike
forslag må vurderes i lys av enkeltindividers rett til å hevde sine verdier, følge
kulturelle tradisjoner og praktisere sin tro,
forutsatt at det skjer innenfor rammen av
norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter.

Med Guds navn blir kvinner undertrykket

En unik mulighet
Vi bruker denne anledningen på best mulig
måte. Film Fra Sør-festivalen er en unik mulighet
til å se filmer man kanskje aldri får mulighet til å
se ellers. Film Fra Sør-festivalen har vært en
begivenhet for Oslo i de siste fjorten årene.
Over 250 filmer fra Asia, Afrika, LatinAmerika og Midtøsten blir vist på Oslos kinoer i
løpet av noen dager. Mange av dem er prisvinnere og virkelige kunstverk. De er ikke Hollywood filmer, og mange av dem avslutter uten en
«happy end». De dreier seg om folks dagligliv og
om daglige smerter og gleder. En stor del av
filmene kommer fra regioner og land der kunstnerne ikke får mulighet til å uttrykke seg fritt.
Noen av filmskaperne er til stede og presenterer sine standpunkter og kunstneriske målsetninger. Publikum får mulighet til å diskutere
med regissører, produsenter og skuespillere.
Parallelt med filmvisningene arrangeres
seminarer. På seminarene tas det opp viktige
internasjonale temaer som krig, fattigdom og
barne- og kvinnemishandling. Gjennom visning
av filmer og seminarer setter Film Fra Sør store
spørsmålstegn ved det dominerende bildet som
vestlige medier har skapt av Sør.
Kulturnasjonen Iran
Film Fra Sør-festivalen er en av de årlige aktiviteter som er viktig for meg, og som jeg prøver å
følge med på hvert år. Men årets festival har
vært spesielt viktig for meg, fordi årets hovedfokus var Iran. Det var festivalens brennpunkt.
Verdenskjente iranske regissører som Abbas
Kiarostami og Jafar Panahi var festivalens
spesielle gjester. Festivalen ble åpnet av den
iranske kvinne- og menneskerettighetsforkjemperen og fredsprisvinneren Shirin Ebadi.
I ti dager var den norske medie- og kunstverdens oppmerksomhet rettet mot Iran. Ikke
mot Irans anriking av uran, men mot iransk
kinoindustri, fotografi og litteratur. Kiarostami
hadde en ukes workshop om fotografi, poesi og
filmindustri i Iran. Hans diktsamling «I følge med

vinden» er gitt ut av Tiden norsk forlag og selges
i norske bokhandlere.
Over 30 filmer fra Iran hadde forestilling i
løpet av ti dager. Iransk filmproduksjon har fått
gode kritikker. Nobels fredssenter benyttet
anledningen og arrangerte seminar med tema
«Kvinner, menneskerettigheter og Islam», med
Shirin Ebadi som hovedforedragsholder.

Etter islamsk lov blir kvinner steinet til døde
på grunn av seksuelle forhold utenfor ekteskapet, til og med dersom forholdet karakteriseres
som voldtekt. Over 65 prosent av studentene ved
universitetene i Iran er kvinner, men kun 12 prosent av kvinnene er arbeidsaktive. Ifølge kvinneforskningssenteret ved universitetet i Teheran,
blir tre av fire kvinner blir utsatt for vold.

En smertefull virkelighet
Jeg prøver vanligvis å ta avstand fra nasjonalisme og nasjonalistiske følelser, men det var vanskelig å ikke føle meg stolt og sær. Og hvorfor
skulle jeg ikke være stolt? Mitt land representerer flere tusen års sivilisasjon. Det er et
land av kunst, musikk og poesi, og
et stort land med vakker, rik natur
og med verdenskjente kunstnere.
Men mine nasjonalistiske følelser
og min stolthet over min nasjonalitet
holdt ikke lenge. Denne deilige følelsen ble
erstattet med ydmykelse og sorg etter å ha sett
filmene Offside og Artikkel 61, og lest og hørt
intervjuene med Shirin Ebadi. Det var som en
hard ørefik som vekket meg av en deilig drøm.
Det minnet meg om en smertefull virkelighet.
Flere tusen år sivilisasjon har ingen betydning for dagens situasjon i Iran, som ifølge vestlige medier er terroristenes Mekka. Landet lider
av fattigdom og økonomiske og politiske kriser,
av tyranni og diktatur. Fengsel, tortur og henrettelser er faktum. Studenter, journalister og
intellektuelle er stadig inn og ut av fengsel.
Internett og medier er sterkt sensurert. Landet
blir gang på gang kritisert av menneskerettighetsforkjempere og -organisasjoner for brudd
på menneskerettighetsprinsipper og lover.
Verst av alt er kvinners status i Iran. I filmen
Article 61 blir dødsdømte kvinner intervjuet av
Mahvash Sheikholislami. Kvinnene har i selvforsvar drept sine voldelige partnere, eller menn
som forsøkte å voldta dem. De har likevel fått
dødsdommer som er i strid med artikkel 61 i
sharia-loven i Iran.

Feminisme, stat og religion
De ovennevnte lover og regler er en del av
undertrykkelsen som iranske kvinner lever med
og lider under. Men til tross for sensur og til
tross for farene ved regimets harde politikk, gir
kvinner ikke opp. Feministbevegelsen er
veldig sterk og hadde en del gjennomslag i perioden da reformistene satt ved
makten. Men det var veldig små seire,
og den nåværende ultra-islamistiske
regjeringen forsøker å trekke dem tilbake.
Kampen er både hard og livsfarlig, men samtidig
gjør den mange kvinner veldig modige og sta.
Tidligere var feministbevegelsen delt i
islamsk feminisme og sekulær feminisme. Men
flere og flere skifter side hver dag og blir overbevist om at det er på tide at stat og religion skiller
lag. Shirin Ebadi understreket i sitt foredrag
under seminaret i Nobels fredssenter at det er
viktig å skille stat og religion. Ebadi forklarer at
«politikere misbruker de religiøse følelsene til
folket. All politisk motstand stemples som angrep
på religionen, og kan veldig lett slås tilbake.
Regimet undertrykker kvinner fordi det framstilles som om lovene kommer fra Allah selv, og
dermed ikke kan diskuteres», sier Ebadi. Med
andre ord, med Guds navn blir kvinner undertrykket og drept.

Sosialt dødsdømte kvinner
Juridisk dødsdom rammer et visst antall kvinner
i Iran. Den andre typen av dødsdom, som rammer alle kvinner, er sosial dødsdom. Man er
sosialt dødsdømt når man blir fratatt grunnleggende rettigheter.
I Iran er alle kvinner sosialt dødsdømt fordi de
ikke har fullt menneskeverd. Ifølge sharia-loven i
Iran er en kvinne mannens eiendom. Hun kan
verken jobbe eller reise ut av landet uten sin
manns skriftlige tillatelse. To kvinner må vitne for
at det skal veie like tungt som én manns
vitnemål. Rett til skilsmisse er hovedsakelig
mannens rett. Kun etter bestemte vilkår kan en
kvinne søke skilsmisse, og vold er ikke et av de
vilkårene, heller ikke polygami. En mann har rett
til å ha fire faste koner og uendelige midlertidige
ekteskap som kan vare fra fem minutter til 100 år.

filmkroken

Mobilen ringer. Det er en venninne av meg.
– Hei du, det er en algerisk film om en kvinne
som bodde i Frankrike i mange år. Hun måtte reise tilbake til Algerie etter en skilsmisse, men får
problemer med samfunnets normer og verdier.
– Den går klokken tre. Etter den kan vi se den
kubanske filmen som går halv fem, og klokken
syv kan vi se den egyptiske filmen. Den handler
også om en kvinne som nekter å følge tradisjoner. – Og da kan vi kanskje også se den iranske
filmen som har forestilling halv ni, sier jeg.
Det er en tradisjon i vår vennekrets. De første
ti dagene i oktober hvert år har vi slike samtaler.
Vi går gjennom filmer som skal vises, og velger
filmer som høres interessante ut. Vi er på kino
mesteparten av vår fritid. Fra Klingenberg til
Cinemateket, fra Cinemateket til Soria Moria, og
fra Soria Moria til Vika.

Festivalen – en sjelden anledning
Til tross for regimets harde politikk: Iranske
kvinner bruker alle lovlige metoder i sin kamp for
frihet og menneskelige rettigheter. I sommer
samlet cirka fem tusen kvinner i Teheran seg i
en fredelig demonstrasjon. Demonstrasjonen
ble møtt med vold fra politifolk, og over 70
kvinner og en mann – en tidligere parlamentsrepresentant – ble arrestert. Mange ble skadet.
I dag jobber iranske feminister med å samle
en million underskrifter for sine krav for å presse
regimet. Vestlige makter er fortsatt mest opptatt
av Irans atomenergiprosjekt, og truer landet
med sanksjon og krig. Men ingen vil presse
regimet til å respektere menneskerettighetene.
Regimet vil ikke at folk fra vesten skal få vite
hvordan det går med kvinner i Iran. Film Fra Sørfestivalen er en sjelden anledning der nordmenn
kan få kunnskap om land som Iran. Den er en
mulighet for iranske kvinner til å oppnå kontakt
med den vestlige verden, og for å bli hørt. På den
måten kan de kanskje få støtte fra sine medsøstre i kampen for frihet og likestilling.
AV SUSAN RAKHSH
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Aktuelle publikasjoner fra MiRA-Senteret
GRATISBROSJYRER

BØKER

«Si nei til vold mot kvinner»: Brosjyren forklarer om ulike former for vold
mot kvinner og gir konkrete råd til kvinner som er utsatt for vold. Heftet
finnes på norsk, engelsk, spansk, tyrkisk, arabisk, persisk og urdu.

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

«La meg snakke»: Brosjyren presenterer MiRA-Senterets skolekampanje, og har som formål å øke respekten og forståelsen mellom
elever med forskjellig etnisk bakgrunn og lærere i den norske skolen.
«Kjærlighet er å ta ansvar» retter seg mot ungdom og tar opp temaer
knyttet til kjærlighet, helse, seksualitet, abort o.a., og informerer om
MiRA-Senterets rådgivningstilbud for unge minoritetsjenter.

«Odins kvinner setter farge på Norden»
Fakhra Salimi (red.). Boken presenterer et mangfoldig bilde av
innvandrer- og flyktningkvinner i Norden, og bidrar til å skape rollemodeller for nye generasjoner unge jenter som vokser opp. Kr. 175,–

«Om MiRA-Senteret» tar for seg MiRA-Senterets arbeid, og informerer
om senterets aktiviteter og tilbud. Brosjyren finnes på syv språk.

Håndboken: «Jeg vil lære å bli glad i livet»
Boken tar opp senterets erfaringer fra de siste
årenes rådgivningsarbeid. Her kan nevnes
samlivsproblemer, familiekonflikter, tvangsekteskap, sosiale problemer eller vanskeligheter 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,–

«Redd for å miste jomfruhinnen?» informerer om kvinnekroppen, og legger vekt på unge jenters og kvinners rett til egne valg. Finnes på 7 språk.

RAPPORTER

«Bli med!»: Brosjyre om aktiviteter ved MiRA-Senteret.
«Ditt Valg» Populær rettighetsbrosjyre om tvangsekteskap.
«Odins kvinner» informerer om filmserien og boken ved samme navn.

«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 tvangsekteskap og arrangerte ekteskap og presenterer politiske forslag og
viktig arbeid som drives i kampen mot tvang. Kr. 70,–
Temahefte nr. 3: «Minoritetskvinner og medier»
tar for seg medienes fremstilling av minoritetskvinner i Norge.
Heftet har også som formål å utfordre de stereotypiske forestillingene
om denne gruppen. Kr. 70,–
Temahefte nr. 4: «Likestilling for minoritetskvinner i Norge.
Utdanning og arbeid» Her finnes all relevant informasjon om utdannelse og arbeidsliv. Temaheftet er primært tenkt å være en veiledning
og hjelp for kvinner med minoritetsbakgrunn, men spørsmålene vi
besvarer i forhold til utdannelse, arbeidsliv, diskriminering og barn er
relevante for alle kvinner i det norske samfunnet. Kr. 40,–
Temahefte nr. 5: «Jenter ser fremover»
Dette er en informasjonspakke rettet mot unge jenter som omhandler
kropp, seksualitet og helse og er i tre deler med titlene: Gravid?,
Voldtekt og seksuelle overgrep og Informasjonsbrosjyre om puberteten.
Informasjonen er tilrettelagt på en enkel og lett forståelig måte. Gratis.

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).
Kalender 2007 «Invisible pain. The psychological violence in the lives
of minority women.» Kr. 50,–
Vi selger også plakater, T-skjorter, postkort, kulepenner og krus.
Se www.mirasenteret.no for nærmere informasjon og bestilling.

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

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

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

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

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

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

Abonnér på
Forum for minoritetskvinner

✂

Magasinet du sitter med i hånden kommer ut to ganger i året og tar opp tema som omhandler
minoritetskvinnenes levevilkår og situasjon i dag. Vil du abonnere på MiRA – ta kontakt med
oss. MiRA ønsker også å være et forum for dine meninger og tar gjerne imot ditt bidrag.
1 ÅRS ABONNEMENT koster for individer kr 150,– ❑ og organisasjoner kr 350,– ❑
Du kan betale inn årsabonnementet på bankkontonr. 1607 55 52665 eller be om å få tilsendt en
bankgiroblankett på telefon 22 11 69 20, faks 22 36 40 19 eller e-post: post@mirasenteret.no

Navn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Send kupongen til MiRA-Senteret, Postboks 1749, Vika, NO-0121 Oslo, eller bestill direkte på www.mirasenteret.no
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