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Utfordringer ved å leve 
i mangfoldige samfunn

H istorien forteller oss at ekstrem
religiøs fundamentalisme sjelden
godtar likestilling mellom kjøn-

nene og mangfoldige kjønnsidentiteter
som for eksempel homoseksualitet,
transseksuelle, transvestitter osv. Som
regel henstiller religiøs fundamental-
isme sine tilhengerne til å reagere med
sterke følelser heller enn med rasjonell
tankegang. Det er her dens styrke lig-
ger, religiøs mobilisering av mennes-
ker blindet av sin overbevisning om at
de har rett. Disse menneskene, ofte
fanget av egen religiøs overbevisning,
har lite toleranse for likestilling og
mangfoldighet. Til tross for dette, har
de fleste samfunn i verden vært multi-
religiøse og flerkulturelle så lenge
menneskene har levd på jorden. En av
de største utfordringene alle sivilisa-
sjoner har møtt opp gjennom historien,
er å utvikle metoder for fredelig sam-
eksistens mellom forskjellige folke-
grupper, religioner og trosretninger. 

Gjennom flere hundre år har kvinne-
grupper over hele verden, uavhengig
av religion, kjempet for kvinners ret-
tigheter og likestilling. Kontinuerlig
utfordrer kristne, muslimske og hindu-
istiske kvinner fundamentalistiske
religiøse syn på likestilling. Det skulle
ikke overraske noen at muslimske
kvinner verden over også kjemper for
likestilling og utfordrer den snevre,

patriarkalske tolkningen av religiøse
tekster som favoriserer menn. Nawal
El Saadawi fra Egypt har det meste av
sitt liv kjempet mot religiøs fundamen-
talisme og vestlig imperialisme. Nylig
ble hun tvunget i eksil på grunn av sin
kamp for å reformere islamsk lov. I dag
er de fleste muslimske land dominert
av autoritære makthavere, ofte støttet
av vestlige land. Ytringsfrihet er en
farlig øvelse under autoritære regimer.

Norge av i dag er et multireligiøst og
multietnisk demokrati hvor likestil-
ling, som en av flere viktigere saker,
dominerer den offentlige debatt. Det er
derfor naturlig å ha en offentlig debatt
om kvinners plass innenfor ulike reli-
giøse ideologier, islam er intet unntak.
Dette er utfordring både for minorite-
ter og for majoritetssamfunn. Siden vi
bor i et demokratisk samfunn hvor
ytringsfrihet er en de viktige rettig-
hetene, skulle ikke muslimske kvinner
være redde for å uttrykke sin mening
om undertrykkende sider ved deres
religion eller kulturelle tradisjoner. 

Hvis det er riktig at den somaliske
kvinnen Kadra Yusof ble angrepet på
gata, på bakgrunn av hennes utfor-
dring mot kvinneperspektivet i islam,
er det på ingen måte forsvarlig. Fysisk
eller psykisk vold er en kriminell
handling og må straffes innenfor det
norske samfunns rettssystem. Vi er
alle borgere av dette landet og ytrings-
friheten er dyrebar for oss alle.

Denne utgaven av MiRA-Magasinet
tar opp mange interessante temaer
som arbeidsmarkedet, den nye seremo-
nien for å bli norsk statsborger, situa-
sjonen til flyktningbarn, med mer. Jeg
håper dette bladet vil bidra til å øke
vår bevissthet om den vanskelige
situasjonen minoritetskvinner møter i
storsamfunnet og hjelper oss å finne
kreative metoder for å løse probleme-
ne. Det er stort behov for åpen kommu-
nikasjon mellom offentlig sektor og de
frivillige organisasjonene for å sikre de
beste alternativene og full deltakelse
av minoritetskvinner på alle sam-
funnsarenaer.
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Skolekampanje
Kursing av unge jenter (elever): MiRA-Senteret
satser på å videreutvikle innsatsen for minoritets-
jenter og møte dem der de ferdes til daglig. Gjen-
nom filmvising, foredrag og workshops ønsker vi i
samhandling med jentene å fremme tankevirk-
somhet som vil være til nytte i deres hverdag. Kom-
munikasjon, likestilling, identitet og generasjons-
konflikter er temaer vi gjennom dialog, diskusjon
og lek ønsker å ta opp, og sammen med elever med
forskjellig bakgrunn fremme økt forståelse mellom
majoritets- og minoritetsungdom. Opplegget varer
i to skoletimer, og er tilrettelagt for 9.–10. klasse og
videregående skole. Skolekampanjens innhold er
pedagogisk og samfunnsfaglig tilrettelagt. 
Kursing av ansatte på skolen: I tillegg til oppleg-
get for elever, har vi utarbeidet et eget kursopp-
legg om tvangsekteskap for lærere. Her vil vi ta
opp spørsmål knyttet til skolens rolle i forebygging
av tvangsekteskap og utfordringer på flerkultur-
elle 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 til-
legg til kursing av lærere og opplegg rettet mot
ungdom å nå frem til foreldre. Dette ønsker vi bl.a.
gjennom deltakelse på foreldremøter hvor vi vil til-
passe et opplegg. Foredraget «Flerkulturelle barn
og unge i Norge – skolens og hjemmets felles
ansvar» vil fokusere på jenters og kvinners rettig-
heter og barneoppdragelse. Kurset vil gi rom for
gruppearbeid, diskusjon og workshops. Målet
med denne videreføringen er å få minoritets-
foreldre på banen, slik at de gjennom deltakelse
får innsikt i barn og unges rettigheter i Norge.
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 råd-
givningstelefon på 22 11 69 20 mandag, tirsdag,
torsdag og fredag kl. 10.00–15.00. Du kan også
sende e-post til ungejenter@mirasenteret.no.
VI HAR TAUSHETSPLIKT!

Jentegruppa La meg snakke
MiRA-Senteret har en nettverksgruppe for jenter
hvor målet er å tilby unge minoritetsjenter et sted
der de kan definere sin egen virkelighet, samt
delta på aktiviteter etter ønske og interesse.
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! Jen-
tene arrangerer selv temakvelder og debattforum
som er åpne for alle interesserte, info finnes på
våre hjemmesider. Ta gjerne kontakt hvis du har
forslag til temaer vi kan ta opp disse kveldene på
ungejenter@mirasenteret.no. Jentegruppa har
også plakat og brosjyrer rettet mot unge jenter
med minoritetsbakgrunn med informasjon om
deres rettigheter, som kan bestilles gratis fra
MiRA-Senteret. Vår ungdomskoordinator treffes
på 22 11 69 20 og ungejenter@mirasenteret.no. 
Vi oppfordrer også unge jenter til å delta i vårt
debattforum på www.mirasenteret.no. 

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

Dansekurs
MiRA-Senteret arrangerer også i år dansekurs for
minoritetskvinner og -jenter. Målet med kurset er
at kvinner med ulik bakgrunn skal komme sammen
for trening og sosialt samvær. Dansekurset er
svært populært og i 2007 fortsetter vi med kurs på
alle nivåer. Kunne du tenke deg å delta, meld din
interesse allerede nå og få tilsendt informasjon
når programmet er klart. Følg med for mer info på
www.mirasenteret.no

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

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

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

Samtalegrupper og forebyggende
psykisk helsearbeid
MiRA-Senteret er et sted der du kan møte andre
jenter og kvinner med forskjellig bakgrunn for å
dele erfaringer, samt få veiledning og støtte fra
fagpersoner tilknyttet senteret. Vi har samtale-
grupper både for unge jenter og voksne kvinner. 
Noen av spørsmålene som blir tatt opp er: 
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
høsten 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 flerkul-
turelt 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 diskrimi-
nering, likestilling, integrering. 

Konferanser
Høsten 2007 arrangerer MiRA-Senteret to konfe-
ranser. 1. september, i forkant av kommunevalget,
inviterer vi politikere til debatt om minoritetskvin-
ner og arbeidsliv. 2. november arrangerer vi et nytt
Helseforum! Temaet er identitet og migrasjon.
Følg med på våre nettsider for oppdatert info.

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

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

aktivitetskalender 2007
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Seremonien i Oslo ble holdt i Oslo
Rådhus med taler holdt henholds-
vis av ordfører og høyrepolitiker

Per Ditlev-Simonsen, Arbeids- og inklu-
deringsminister Bjarne Håkon Hanssen
(Ap), og fylkesmann Hans J. Røsjorde
(FrP). Videre kunne de tilstedeværende
overvære ulike kulturinnslag i form av
dans, sang og musikk.

Ditlev-Simonsen hadde følgende å si
innledningsvis:

– Kjære statsråd, fylkesmann, nye
norske statsborgere og landsmenn. For
Oslos ordfører er det en usedvanlig stor
glede å kunne ønske dere velkommen til
dette festmøtet for å feire at Norge har
fått nye statsborgere fra andre deler av
verden. Vi er svært glade for at denne
store og viktige begivenheten blir mar-
kert her i hovedstadens storstue. Oslo
Rådhus er bygget for å markere de helt
store anledninger, og dette er nettopp en
slik stor anledning. Å bestemme seg for å

skifte statsborgerskap er helt sikkert en
av de viktigste og mest krevende beslut-
ninger man kan ta i livet. Og det å ønske
nye statsborgere velkommen på en
verdig måte, er noe av det viktigste
Norge kan gjøre som nasjon. Jeg håper
og tror at dette festmøtet er innledning-
en til en ny tradisjon, og at stadig flere av
våre nye landsmenn vil finne det natur-
lig å bekrefte sin tillitt til Norge på
denne måten. Og på vegne av vår
hovedstad og hele landet ønsker jeg dere

17. desember 2006 var en
historisk dag for Norge. 

For første gang ble det
avholdt statsborger-

seremoni i dette landet.
Alle som hadde fått

innvilget statsborgerskap
etter 1. september 2006
var hjertelig velkomne

sammen med følge.
Maylem Lauvstad er en av

dem som valgte å bli norsk
statsborger og delta på

seremonien.

Velkommen hjem, nye norske statsborgere 

- en av flere veier til et verdig liv

Maylem Lauvstad. Foto: S. Rahima Parvin.
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en god fremtid i vårt land. Og igjen,
hjertelig velkommen.

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen startet
sin tale med å si gratulerer med dagen til
de nye statsborgerne. Han nevnte videre
at «et statsborgerskap betyr først og
fremst en endret rettslig status. Om det
er mer, er det en selv som avgjør –
og sånn skal det være.
Det er mulig å føle seg
hjemme flere steder og i
flere land, og ikke nød-
vendig å velge ett sted
eller ett land». Statsrå-
den avsluttet med å si: 

– Takk for at dere
valgte å komme til Norge
og valgte det som deres
hjem. Hele det mennesket som hver og
en av dere er, representerer en potensiell
berikelse av samfunnet vi lever i. Derfor
gleder jeg meg over at dere er her og det
dere kan bidra med for landet vårt. Så
kjære nye statsborgere, velkommen
hjem.

Etter talene og kulturinnslagene ble de
nye statsborgerne bedt om å avlegge
troskapsløftet:

Som norsk statsborger lover jeg tro-
skap til mitt land Norge og det norske
samfunnet, og jeg støtter demokratiet og
menneskerettighetene og vil respektere
landets lover.

Deretter fikk de nye statsborgerne en
bok, Velkommen som ny statsborger,
signert av fylkesmannen og assisterende
folk fra fylkesmannens side. «Dette for å
markere at det er en helt spesielt dag, og
at det er en helt spesiell seremoni som
arrangeres for første gang», forklarte
ordføreren. 

Det første og siste verset fra den
norske nasjonalsangen ble sunget før det
var tid for forfriskninger i form av både
fast og flytende føde. 

Et verdig liv
Statsråd Hanssen lot seg intervjue, og til
spørsmålet om betydningen av en slik
seremoni svarte han:

– Jeg ser at mange som skal få sitt
statsborgerskap opplever det som en
høytidelig sak. Det er ulike følelser knyt-
tet til statsborgerskap. For noen er det
en praktisk formalitet, mens for andre er
det en begivenhet. Og for disse er det
viktig å tilrettelegge en slik seremoni.

Det var ikke mange konkrete svar å få
på spørsmål rundt enkelte av hoved-
begrepene i troskapsløftet. «Demokrati»
var spesielt vanskelig å avgrense. Det
var bedre flyt da Hanssen ble spurt om
hva han legger i frasene «retten til et
verdig liv» og «retten til en fremtid».

– Verdig liv betyr enkle ting for meg.
Det å kunne ha en jobb hvis du vil jobbe.
Gjennom jobben blir du økonomisk selv-
stendig. Da kan du velge bolig, og du har
råd til å ta vare på deg selv og dine nær-
meste. Hvis du ikke er i stand til å jobbe,
skal du ha rett til å sikre deg på andre
måter som kan hjelpe deg i å være herre
over ditt eget liv. Et verdig liv innebærer

å kunne bruke sine res-
surser, være økonomisk
uavhengig og dermed
sosialt sett selvstendig.

– Retten til en fremtid
innebærer retten til å
drømme om en fremtid,
retten til å planlegge, og
retten til å slippe å flykte
fra krig og brudd på men-

neskerettigheter. Vi ønsker at våre nye
statsborgere skal være trygge og kunne
realisere sine drømmer.

Å lykkes med å etablere et nytt liv i et
nytt land er avhengig av ulike forhold.
Myndighetene har ulike tilbud for ny-
ankomne til landet. De med bredest
tilbud fra det offentliges side er ny-
ankomne asylsøkere, flyktninger og
deres familier. Politikerne har blitt enige
om et introduksjonsprogram for denne
gruppen. Dette programmet er obliga-
torisk og vektlegger tilegnelse av det
norske språket gjennom studietilbud og
arbeidspraksis. Innlæring av kunnskap
om samfunnsmessige forhold i Norge
vektlegges også. 

Introduksjonsordningen er ment
å være en overgangsordning for ny-
ankomne. Ideelt sett skal nyankomne
bruke to år før de skal stå på egne ben i
dette samfunnet. Deltakerne får penger
for de dagene og timene
de følger programmet.
Ugyldig fravær tilsier
økonomisk avstraffelse.
De som omfattes av
denne ordningen har
rapporteringsplikt og må
jevnlig ha kontakt med
en programrådgiver som har ansvar med
å passe på at den nyankomne følger de
vilkår programmet krever. «Det er tross
alt skattebetalernes penger vi bruker på
dem. Vi må faktisk være overbyråkratis-
ke for å passe på at de gjør hva de må for
å tilpasse seg», sa en av Oslos sosialsjefer
til meg ved en anledning.

Folk er forskjellige
Men ikke alle nyankomne er flyktninger
eller asylsøkere. Det finnes de som kom-
mer til landet og blir nye statsborgere
grunnet ekteskap. Maylem Lauvstad var
en av de nye statsborgerne under stats-
borgerseremonien som faller innunder
denne kategorien. Hun kom i følge med

sin ektefelle og en venninne. For Maylem
var seremonien en stor begivenhet. Hun
forteller:

– For meg var det ikke et spørsmål om
jeg skulle være tilstede. Det var en selv-
følge. Før jeg ankom Oslo Rådhus følte
jeg meg allerede norsk, og etter seremo-
nien følte jeg meg litt mer norsk. Det var
en høytidlig seremoni og jeg likte spesielt
talene. Kanskje ikke alle skjønte det som
ble sagt, men jeg fikk det med meg. Jeg
hørte en politiker ønske meg velkommen
og takke meg for at jeg hadde valgt å
komme til Norge. Det kunne ha vært
omvendt. Det kunne ha vært jeg som
måtte si takk for statsborgerskapet.
Videre var jeg meget fornøyd med at
arrangementet ble avholdt i Oslo Råd-
hus, et sted jeg ellers aldri ville hatt tid
eller anledning til å besøke. Troskaps-
løftet var kanskje ikke helt nødvendig,
men det er bra at det ikke er juridisk
bindende. Ikke alle kan si seg enig i det
som står i den setningen. 

Maylem er opprinnelig fra Venezuela,
men har bodd i Norge siden 1998. Hun
traff mannen sin mens han var på jobb-
oppdrag i Venezuela. Maylem forteller
hun ble med til Norge under den beting-
else at hun ikke skulle være hjemme-
værende. Hvis hun ikke fikk seg en jobb,
skulle paret vurdere å reise til Venezue-
la, eller andre land, for å bosette seg der.
Men Maylem fikk seg jobb relativt raskt
etter ankomst til Norge. De første årene
anvendte hun engelsk som arbeidsspråk,
men også privat. På arbeidsplassen var
det sosialt og faglig akseptert at Maylem
snakket engelsk, «men alle ønsket selv-
sagt at jeg skulle lære meg norsk så fort
som mulig», forteller hun. Hun gikk på

norskkurs i regi av det
offentlige da hun kom til
Norge. «Men det er umulig
å lære seg norsk bare ved å
følge undervisning to gang-
er i uken. Jeg praktiserte
det ikke ellers. To år holdt
jeg på slik, men en dag

bestemte jeg meg for å lære meg norsk.
All prating foregikk fra da av på norsk.
Jeg hadde vondt i hodet og var sliten den
første perioden», forteller Maylem.

Kommunikasjon og tilpasning
Tilpasning til det norske samfunnet og
læring av det norske språket kom sam-
tidig med at Maylem begynte å oppfatte
Norge som sitt hjemland. Hun forteller
at den første perioden var tøff. Alt var
nytt, og mannens velmenende råd og tips
angående tilpasninger til det norske
samfunnet ble oppfattet som kritikk.
Maylem forteller at hun trolig var i
opposisjon, og anså det ektefellen sa som
irettesettelser. 

…takk for at dere 
valgte å komme til

Norge og valgte det 
som deres hjem…

…det å ønske nye stats-
borgere velkommen på

en verdig måte, er noe av
det viktigste Norge kan

gjøre som nasjon…
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– Jeg hørte hva han sa, men lyttet
ikke. Så begynte jeg å se rundt meg, og
da la jeg merke til at det min mann
prøvde å fortelle meg var informasjon om
hvordan samfunnet og folk rundt meg
fungerer. Jeg skjønte at liten innsats
kan gi store forskjeller. Her i Norge
bruker man for eksempel både gaffel og
kniv når man spiser. I Venezuela anven-
der vi bare gaffel. Jeg kom frem til at jeg
ikke mistet min identitet hvis jeg brukte
både gaffel og kniv.

Ut i fra hva Maylem forteller har hun
fått med seg Aksel Sandemoses Jante-
lov. Maylem forbinder norsk beskjeden-
het med janteloven – en beskjedenhet
hun fremdeles finner relativ problema-
tisk. «Er jeg fornøyd med noe så er jeg
fornøyd med det. Hvorfor skal jeg ikke
være det?», spør hun. Men stort sett stil-
ler hun seg åpen til nordmenn og det
norske samfunnet. Er det noe hun ikke
helt forstår ved den norske væremåten
eller det norske samfunnet, noe som hun
kanskje finner irriterende, kan hun all-
tid snakke med sin mann, svigerfamilien
eller nordmenn hun kjenner. 

«Spør ’hvorfor’ til nordmenn, og
diskutér med dem», er en anbefaling
Maylem oppfordret meg til å videre-
formidle leserne. «Når man forstår hvor-
for, og hvordan ting skjer, er det lettere å
akseptere det. Da blir man kanskje
mindre irritert». 

– Hvis det er behov for god kommuni-
kasjon i et helt norsk ekteskap, så er det
behovet enda større når kulturene er for-
skjellige. Vi kan sette krav til hverandre
som vi egentlig ikke er klar over. Et
eksempel på det kan være en skogs- eller
skitur. Matpakke,
varm drikke, osv, var
noe jeg ikke var klar
over at jeg måtte ta
med. Planlegging av en
hyttetur er så omfat-
tende hvis hytta er
midt i skogen. Det er
sånne ting jeg ikke kan,
men som nordmenn tar
som en selvfølge. Det er så naturlig at de
glemmer at det må forklares til noen
andre. Spør hva som forventes av deg
hvis du er i tvil.

Et annet tips Maylem kom med var
betydningen av et eget liv uavhengig av
mannen. 

– Gjennom deltakelse i sosiale aktivi-
teter er det mulig å komme i kontakt
med andre mennesker i dette samfun-
net. Dermed blir det også mulig å skaffe
seg egne venner og et eget liv som bare er
ditt. Lev ut noen av dine sosiale behov
uavhengig av ektefellen hvis du har
mulighet til det. Det er viktig med sosial
uavhengighet.

Kontraster ingen hindring for integrering
Ikke alle kan vise til en slik smertefri
integrering som har blitt beskrevet her
gjennom Maylem. På hjemmefronten er
det ikke alle som har det så harmonisk,
verken med sin ektefelle eller øvrig fami-
lie. Språkkompetansen kan være særs
vanskelig å forbedre for de uten et sosialt
nettverk hvor det finnes andre norsk-
språklige. Dessuten er det flere som
erfarer at det er vanskelig å skaffe seg
arbeid, eller som ikke har økonomiske
ressurser til å være sosiale på den måten
deres nærmeste potensielle nettverk
krever. Det finnes uendelig mange histo-
rier med avvik fra Maylems historie. 

For de som selv har kjent på kroppen
at integreringsfasen ikke alltid er
konflikt- eller smertefri, merket fort
kontrastene statborgersseremonien
presenterte. Nye borgere ble ønsket
velkomne til en nasjon som implisitt
bygger sine idéer om fellesskap og enhet
på et fiktivt slektskap. I Norge finnes
massemedia som daglig kan avsløre at
de grunnleggende faktorene for likhet og
fellesskap er kriterier som opphavsland,
religion og sjattering av hud. Disse delta-
kerne hadde trolig problemer med å høre
Hanssen si «gratulerer», «takk» og «vel-
kommen hjem». For enkelte var det også
et faktum at de ikke skjønte omtrent noe
av det som ble sagt. «Vanskelig språk og
de snakket så fort», var det en som kom-
menterte. En annen sa «jeg kommer
aldri til å bli norsk». 

Individuell etterstrebelse i å oppfylle
ulike kriterier som anses for å være inte-
grerende, er ikke alltid mulig å gjennom-
føre for alle og enhver. Samtidig kan det

sies at det ikke vil oppstå noen konflikter
eller smerter i integreringssammenheng
hvis eksklusjon ikke oppfattes som usyn-
liggjøring, men tvert i mot et forhold som
tillater mangfold. Det finnes flere måter
å forholde seg til en og samme sak. I
denne omgang har det aktørorienterte
perspektivet rådet, tiltross for erkjen-
nelsen av andre faktorer som omfatter
konfliktfylte mellommenneskelig og
strukturelle forhold. Tiltross for under-
kommunisering av de to sistnevnte for-
holdene må det være mulig å enes om at
for at et individ skal kunne lykkes med
noe i samfunnet, må det være en viss
overensstemmelse mellom sosiale og

individuelle forventninger og det levde
liv. Sosial aksept og synliggjøring gir
opplevelse av mestring, og fremmer psy-
kisk velvære, som igjen tilsier at indivi-
det vil kunne fokusere på sine evner
fremfor sine mangler. Det er ingen som
skal måtte bli tvunget til å bli norske,
men dermed er det heller ikke sagt at det
skal være umulig å bli akseptert som
norsk bare fordi avvik fra gitte standar-
der for norskhet anses å være sterkt
fremtredende eller uoverkommelige. 

Det mangfoldet som eksisterer i
dagens samfunn må tas på alvor. Når vi
vet at det finnes nyankomne som ikke

dukker opp på en slik festi-
vitas som statsborgersere-
monien skal være, holder
det ikke med å si at for disse
er statsborgerskapet en
«praktisk formalitet» og
nøyer seg med en slik for-
klaring på deres fravær.
Ved å finne mer ut av hvor-
for enkelte faktisk anser

17. desember 2006 som en storslagen
dag, vil det være mulig å etterstrebe å få
flere inkludert. En god start for en borger
er å høre Hanssen si «takk» og «velkom-
men» og ikke at vedkommende aldri vil
kunne bli norsk. Å være norsk er en sosi-
al konstruksjon basert på ekskluderende
mekanismer. Det er ikke umulig å endre
på denne konstruksjonen. Fokusering på
inkluderende mekanismer fremfor de
ekskluderende er et sted å begynne.
Maylem og hennes sosiale krets, både
yrkesmessig og privat, er gode
eksempler på dette.

AV S. RAHIMA PARVIN

Maylem Lauvstad sammen med ektemannen.
Foto: Henrik Kreilisheim.

…det er umulig å lære seg norsk bare ved 
å følge undervisning to ganger i uken … 

en dag bestemte jeg meg for å lære norsk og
all prating foregikk fra da av kun på norsk…
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Jordskjelvkatastrofen i Pakistan 
i 2005 kostet 80 000 mennesker 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 jordskjelv-
rammede 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 innsamlings-
aksjon til støtte for jord-
skjelvrammede 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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Hva er egentlig en nordmann? Hva legger vi i norske verdier?
Og hvordan kan vi få det flerkulturelle Norge til å fungere på en
god måte? Minoritetskvinner forsøker å gi noen svar.

I filmen deltar både unge jenter og kvinner med minoritetsbak-
grunn. Disse diskuterer hvordan de ser det norske samfunnet –
hvilke verdier de mener dette samfunnet er bygget på og hvilke

utfordringer som ligger i møtet mellom minoritet og majoritet her i
landet. 

Frihet, identitet, tilhørighet og lojalitet er temaer som blir tatt
opp i filmen. 

Som minoritet bør det være viktig å se sin flerkulturelle bak-
grunn som verdifull og som en styrke man kan ta med seg i livet.
Samtidig bør både majoritet og minoritet anerkjenne at man kan
ha sine ulikheter, og vise respekt for hverandres verdier og
ønsker. 

Det er vanskelig å svare på
hva som er typisk norsk. Ingen-
ting er vel i virkeligheten typisk
norsk, uten samtidig å være noe
annet? Filmen forsøker allikevel
å presentere noen norske
verdier, blant annet for å tilføre
noen nye perspektiver på det
norske samfunnet vi alle er en
del av.

Norske verdier sett med
minoritetskvinners øyne kan
benyttes i undervisningssammenheng og
anbefales for alle som er interessert i spørsmål knyttet til det
flerkulturelle Norge. 

AV UNNI MATHISEN

film
k

ro
k
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n

Norske verdier sett med minoritetskvinners øyne
Ny film fra MiRA-Senteret
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A t innvandrerkvinner møter hin-
dringer på veien ut i arbeidslivet,
er ingen nyhet. Den norske likestil-

lingspolitikken har siden 70-tallet lagt
stor vekt på kvinners økonomiske selv-
stendighet. Likevel er tallene fortsatt
skjeve, spesielt blant innvandrerkvinner.
Bare annenhver innvandrerkvinne er
sysselsatt, mot to tredjedeler av norske
kvinner. Og visste du at lønna til en
kvinne med ikke-vestlig bakgrunn er
under halvparten av norske kvinners
gjennomsnittslønn? Eller at kvinner med
innvandrerbakgrunn er overrepresentert
i usikre, dårlig betalte og tunge jobber? 

Innvandrerkvinner er en ubrukt ressurs 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi) vil øke midlene for å få flere
kvinner med innvandrerbakgrunn ut i
arbeidslivet. I den anledning legges det i
disse dager ut en rapport; «Kvinner og
arbeid – utfordringer for kvinner med
innvandrerbakgrunn». For selv om det er
gode tider på
arbeidsmarkedet,
er tallene
oppsikts-
vekkende. Spesi-
elt afrikanske
kvinner kommer
dårlig ut. Grun-
nene til ledighet
og dårligere lønn
er mange og komplekse. Noe av forkla-
ringen kan legges på svake norskkunn-
skaper, lav utdannelse og manglende
kontaktnett, men hva da med annen-
generasjons innvandrere som er født i
Norge, snakker norsk, har høy utdan-
ning, men likevel ikke får seg jobb? 

Det finnes mange eksempler på inn-
vandrerkvinner som ikke får jobb selv
om de er kvalifiserte. Utfordringene for å
oppnå et inkluderende arbeidsliv er
minst like store på arbeidsgiversiden.
Arbeidsgivere må jobbe med egne hold-

ninger, få økt kunnskap om minoritets-
grupper og kunne lage tilpasningsord-
ninger. I dag preges dessverre arbeids-
livet av altfor mange diskriminerende
holdninger. Mange innvandrerkvinner i
Norge er utsatt for dobbel diskrimine-
ring der de erfarer fordommer og diskri-
minerende praksiser både som kvinne og
som minoritet, både fra storsamfunnet
og innad i eget miljø. Denne formen for
diskriminering kan være en større
hindring enn for eksempel språket.

Tall i seg selv kan være skremmende
nok, men å få høre historiene til noen av
disse kvinnene bak tallene, gjør sterkere
inntrykk. MiRA har møtt to innvandrer-
kvinner i Trondheim. Det første møtet er
med en somalisk kvinne i slutten av 20-
årene. Hun kom til Norge i 2002, og
snakker godt norsk. Siden hun kom, har
hun hatt flere renholdsjobber. Etter flere
avslag på søknader, bestemte hun seg for
å utdanne seg innen helsearbeid. Erfa-
ringene er mange. Hun stiller gjerne opp

for å fortelle sine opple-
velser, men ønsker å være
anonym for ikke å stikke
seg enda mer ut i det
somaliske miljøet i byen. 

Måtte velge mellom
integrering og hijab
Det ble bare tid til barne-
skole i Somalia før krigen

startet. Men «Maryan» er en sterk kvin-
ne som står på og tør å gå sine egne veier.
Hun kom alene til Norge, gikk på norsk-
kurs og engasjerte seg sterkt i Kvinne-
gruppa på mottaket da hun bodde der. 

Jeg har jobbet hardt for å finne meg
arbeid, og har møtt mange hindringer på
veien. Både fra arbeidsmarkedet og mitt
eget miljø. Det føles som om jeg må jobbe
dobbelt så hardt som norske kvinner for å
få den samme stillingen. Flere ganger har
jeg møtt diskriminerende holdninger der

ledelsen ikke ville ansette flere utlending-
er, eller der jeg aldri får tilbakemelding
på søknaden min. Jeg har vært mye lei
meg, men synes det er bedre med utdan-
nelse enn sosial stønad. Selv om jeg vet
det er et sjansespill. For får jeg jobb etter
endt utdannelse? Vi har praksisplasser
rundt i kommunen, men selv om jeg har
blitt kjent med brukerne på institusjonene
og gjør en god jobb, velger ledelsen ofte
andre personer til ekstravakter. Smilene
og imøtekommenheten varer fra kl. 8 til
15, men når det obligatoriske er over, kan
det hende de skifter personlighet. Det har
jeg opplevd flere ganger. Jeg forstår at
nordmenn kan være skremt etter hva de
leser i avisene, men arbeidsgivere må lære
seg å se hver enkelt person.

Valget med å forandre klesstil foran-
dret livet mitt – både positivt og negativt.
Jeg vil ikke oppfordre andre til å gjøre det
samme, men det var det riktige for meg.
Det skulle ikke vært nødvendig, men jeg
måtte velge mellom det somaliske og det
norske miljøet. Jeg valgte det siste, og det
har vært tøft. Flere har kommet bort til
meg og sagt «du er sterk, Maryan, du gjør
gode ting, men vær så snill og ta på skjørt
og hijab». Skal jeg bry meg om hva andre
sier eller om min fremtid? For meg har
dette valget sannsynligvis vært enklere
fordi jeg er alene her i Norge, uten forel-
dre, mann eller brødre som passer på.
Men jeg vil poengetere at det har vært
tøft. Jeg prøver å integrere meg og ta en
utdannelse, samtidig som jeg vil beholde
min kultur. Det finnes mange måter å
gjøre det på, men dette var riktig for meg.

Flere ganger har Maryan hatt foredrag
på mottak og for innvandrere på norsk-
opplæring for å fortelle om sine erfaring-
er og gi gode råd. Hun oppfordrer alle
innvandrerkvinner til å tenke på hvor-
dan de kan tilpasse seg sitt nærmiljø, til
å melde seg som arbeidsledig, og til å
bruke de mulighetene som finnes. 

Et inkluderende arbeidsliv? 
To kvinner, to historier

MiRA-Magasinet har møtt to afrikanske
kvinner i Trondheim for å snakke om arbeids-
erfaringer, kulturkonflikter og fremtiden.

Bare annenhver innvandrer-
kvinne er sysselsatt … og

lønna til en kvinne med ikke-
vestlig bakgrunn er under

halvparten av norske kvinners
gjennomsnittslønn…
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Afrikansk trønder
Senere på dagen møtte jeg Kakuua
Halima Mfutakamba. Hun kommer opp-
rinnelig fra Tanzania, men har hele sitt
28-årige liv pendlet mellom Afrika og
Trondheim. Når jeg spør henne hvor hun
har identiteten sin, sier hun 
«æ e afrikansk trønder!»

Basen min er, og kommer alltid til å
være, i Trondheim. Begge foreldrene
mine er muslimer fra Tanzania, men jeg
vokste opp med norske venner og «pølse i
brød», for å si det sånn. Jeg mener selv
jeg har fått det beste fra begge kulturer.
Gjennom flere besøk i Tanzania har jeg
blitt kjent med familien min, språket og
kulturen der, og jeg føler meg hjemme
begge steder. Det er mer i den senere tid
jeg har reflektert over min afrikanske
identitet og har blitt mer stolt av den,
både fordi jeg har blitt eldre, men også
fordi det er flere innvandrere rundt meg.

Rasisme? Jeg har tre klare opplevelser
fra barndommen, ellers har jeg vært skjer-
met mot det. Moren min giftet seg meg en
norsk mann, og det er nok noe av grunnen
til at vi har blitt raskere inkludert. Men
det hender jeg er nervøs for fremtiden.
Man vet jo aldri. Jeg føler det kan være
mer rasisme i dag enn før. Jeg har et
typisk afrikansk navn som skiller seg ut,
for eksempel i bunken med jobbsøknader.
Når jeg søker jobber, er jeg klar over situa-
sjonen, og pleier alltid å ringe eller levere
søknaden personlig slik at de forstår bedre
hvem jeg er. Jeg har vurdert å skifte navn
flere ganger. Stefaren min tilbød meg hans
etternavn, sannsynligvis med tanke på det
praktiske, men i ettertid er jeg glad jeg har
beholdt mitt opprinnelige navn. 

For tiden jobber jeg i barnehage og er
frivillig i Røde Kors. Drømmen er å
hjelpe unge innvandrere. Jeg har selv
vokst opp med to kulturer, og vet det kan
være utfordrende. I dag ønsker jeg å dele

mine erfaringer med andre som er i
samme situasjon. Jeg vil jobbe med
barne- og ungdomsarbeid, og bruke meg
selv som en positiv ressurs. Etter min
mening er det viktig å ansette fremmed-
kulturelle i stillinger som har med inte-
grering å gjøre. De har en bakgrunn og en
kulturforståelse som kan gjøre møtet
mellom innvandrere og Norge enklere.

Jeg sitter igjen med mange tanker etter
disse møtene. Fra utsiden ser disse kvin-
nene ganske like ut, men historiene deres
er veldig forskjellige. At de er to sterke
kvinner som jobber daglig med å finne sin
plass i samfunnet, er det ingen tvil om. 

AV HELENE T. STRØM-RASMUSSEN

KILDER:
www.imdi.no

www.sintef.no 
www.ssb.no
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D et har den siste tiden blitt lagt
frem en rekke fagrapporter om
innvandrerkvinner og arbeid, poli-

tikere har debattert og konferanser har
blitt arrangert. Flere politikere har
uttalt seg om temaet, og dette særlig
etter at de rød-grønne inntok makten, og
innvandrerspørsmål ble lagt under
arbeids- og inkluderingsdepartementet
(AID). Arbeids- og inkluderingsministe-
ren uttalte allerede 2. januar 2006 i sin
åpningstale av integrerings- og mang-
foldsdirektoratet følgende: 

Regjeringens mål er arbeid til alle. Det
betyr arbeid til alle, både til innvandrere
og etterkommere, til kvinner og menn.

Uttalelsen gir klare antydninger om at
også minoritetskvinner skal delta i
arbeidslivet. De skal integreres gjennom
arbeid. Minoritetskvinner skal ut av
hjemmet, delta i samfunnet og bidra til
samfunnsøkonomien. Uttalelsen sier
imidlertid ingenting om hva slags jobber
minoritetskvinner skal ha. Det blir hel-
ler ikke nevnt om det vil iverksettes til-

tak for å øke minoritetskvinners status i
arbeidsmarkedet, eller om arbeidet vil
bringe med seg økonomisk integrering
for minoritetskvinner. Uttalelsene gir
med andre ord ingen indikasjoner om
hvilke rettigheter, hvilken tilknytning til
arbeidslivet og hvilket inntektsnivå som
skal følges. Vil økt sysselsetting blant
minoritetskvinner føre til at de ikke
lenger bare bli sett på som midlertidig
arbeidskraft, men få tilbud om faste stil-
linger med utviklings-
muligheter og lønn de kan
leve av? Uten at over-
nevnte faktorer er på
plass vil tilgang til arbeid
fortsatt hindre økonomisk
integrering. Minoritets-
kvinner vil fortsatt ikke ha mulighet til å
påvirke egen, og sin families, fremtid og
til å være økonomisk fristilte. 

Arbeids- og inkluderingsministeren
kommenterte i et innlegg i Dagbladet 17.
mars, at regjeringen har besluttet å opp-
rette et nasjonalt informasjonssenter for
godkjenning av utdanning fra utlandet. 

– Vi arbeider med å innhente mer
kunnskap om barrierene de møter i
arbeidslivet, sier han i det innlegget. 

Dette er utviltsomt et viktig skritt på
veien. For vi vet i dag at det for mange
minoritetskvinner er en lang vei å gå for
å få godkjent deres formelle kvalifikasjo-
ner. Erfaringer viser at kvinnene dette
gjelder, ofte jobber og søker på stillinger
de i utgangspunktet er overkvalifisert
for. Mange er også plassert i deltids- og

midlertidige stillinger som
ikke gir samme rettigheter
og sikkerhet som faste stil-
linger. Når vi ser på hvilke
yrker minoritetskvinner i
hovedvekt er sysselsatt i,
og de forhold de arbeider

under, ser vi at tungt fysisk arbeid, støy,
og tilknytning til flere arbeidssteder
dominerer. Det sier seg selv at disse
faktorene også bidrar til å svekke mino-
ritetskvinners fysiske og psykiske helse. 

I følge en svensk undersøkelse1 har
minoritetskvinner oftere dårligere helse
enn minoritetsmenn. Hovedårsaken til

Regjeringens mål 
er arbeid til alle. 

Det betyr arbeid til alle!

Vårens likestillingsdebatt har uten
tvil vært om minoritetskvinner og
arbeid. Spørsmålet er også et prio-
ritert felt for MiRA-Senteret. Inn-
vandrerkvinner har i en årrekke
mobilisert egne nettverk, arbeidet
med ulike tiltak hvor informa-
sjons-, rettighets- og bemyndig-
gjøringperspektiv rettet mot mino-
ritetskvinner og unge jenter har
stått sentralt. Individuell rådgiv-
ning i forhold til diskriminering i
arbeidsmarkedet, jobbsøkning og
rettigheter knyttet til arbeidsmiljø-
loven har vært viktige redskap for
å få kartlagt de reelle forholdene
og utfordringene minoritets-
kvinner og unge jenter stadig
møter på arbeidsmarkedet. 

Reserve? Nei, t
Minoritetskvinners utfordringer i a

MiRA0107_02-15  21.05.07  14:21  Side 10



dette knyttes opp mot sosial klasse,
kjønn og etnisitet. Tidligere har kulturel-
le og geografiske forhold blitt vist til som
årsak, men forskningen fra Sverige
peker dit hen at dårlig helse kan knyttes
opp mot faktorer som rasisme, arbeids-
ledighet, dårlige arbeidsforhold og dis-
kriminering. Forskeren Sharareg Akha-
van poengterer i sitt studium at svært
mange minoritetskvinner ofte har flere
jobber for å få økonomien til å strekke til.
Videre skriver han at de havner i dårlig
betalte lavstatusyrker uten muligheten
til å skifte jobb eller videreutvikle seg, og
at dette svekker kvinnenes helsesitua-
sjon. MiRA-Magasinet er ikke kjent med
om det finnes lignende undersøkelser i
Norge, men erfaringer fra arbeidet med
minoritetskvinners rettigheter viser at
forskningsresultatene fra Sverige kan
overføres til norske forhold. 

Det er i dag bred enighet om at andel
minoritetskvinner bør økes i arbeids-
livet, og at veien dit må gjøres kortere for
kvinnene det gjelder. Paradoksalt nok
vises det til kvinnenes kulturelle og reli-

giøse bakgrunn som hovedårsak til at de
fortsatt har lav deltakelse i arbeidslivet.
Synet om at «arbeid vil sikre innvandrer-
kvinner full likestilling og integrering»
overskygger ofte de faktiske forholdene
svært mange arbeidende minoritets-
kvinner i dag arbeider under.

Vi må stille oss spørsmålet om større
tilgang til arbeid i seg selv vil være inte-
grerings- og likestillingsfremkallende,
eller om det vil bidra ytterligere til opp-
rettholdelse av de allerede eksisterende
sosiale forskjellene i landet. For inntekts-
tallene for innvandrerkvinner er dystre.
I 20032 var gjennomsnitt-
sinntekten for minoritets-
kvinner kr. 89.000, mens
det var kr. 196.000 for
kvinner generelt. Under-
søkelser viser også at gode
tider for arbeidsmarkedet
ikke nødvendigvis jevner
ut forskjeller, verken når det gjelder til-
gang til arbeid eller inntektsforskjeller
mellom minoritetskvinner og den øvrige
befolkningen. Det kan dermed se ut til at
minoritetskvinners løse tilknytning til
arbeidslivet også spiller en stor rolle her.
Det må her også nevnes at stadig flere
minoritetskvinner i dag er aleneforsørg-
ere og har dermed kun egen inntekt å
forvalte innen familieøkonomien. Det
sier seg selv at levestandarden til disse
familiene er svært lav. 

Si meg hva du jobber med og 
jeg skal si deg hvem du er
Erfaringer fra arbeid med minoritets-
kvinners kamp for likestilling viser at
arbeid og økonomisk selvstendighet
utvilsomt spiller en stor rolle for kvinne-
nes selvfølelse, mulighet for selvutvik-
ling og ikke minst for deres samfunns-
deltakelse og nettverksbygging. Synlig-
gjøring av kompetanse og ferdigheter,
samt muligheten for deltakelse har stor
betydning også når det
gjelder bemyndiggjøring
av minoritetskvinner. 

Men når vi går om lag
10 år tilbake ser vi at det
fortsatt er en lang vei å gå
før vi kan påstå at minori-
tetskvinners tilgang til
arbeidsmarkedet er sik-
ret og at vi kan si å ha
oppnådd full likestilling og like-
behandling i arbeidsmarkedet. Vi skal
ta et kort tilbakeblikk: 

I mai 1996 viste arbeidsledigheten
blant minoritetskvinner 10,4 %. Dette
var 6,6 % mer enn blant kvinner generelt.
Samme statistikk viste også at ledig-
heten blant minoritetskvinner ville ha en
raskere vekst enn blant minoritetsmenn.
Erfaringer fra disse årene viste at stadig

flere minoritetskvinner falt utenfor
arbeidsmarkedet, og de som fortsatt var
sysselsatt tjente ofte mindre enn en med
tilsvarende utdanning og jobb. Den sa
også at kvinnene ofte arbeidet i midler-
tidige stillinger og var deltidsansatt 3. 

Tallene fra 2006 kan bekrefte spådom-
mene fra 1996. I følge statistisk sentral-
byrå4 var arbeidsledigheten blant minori-
tetskvinner i 2006 om lag 11 %, mens
ledigheten blant etnisk norske kvinner
var sunket til 3 %. Samme statistikk
viser at stadig flere minoritetskvinner
kan vise til høyere utdannelse og lang

arbeidserfaring fra hjem-
landet. Til tross for dette
viser erfaringer at stadig
flere minoritetskvinner
sysselsettes innenfor stil-
linger de er overkvalifisert
for. De er overrepresentert
i salg- og service yrker, og

ufaglærte og lavlønnede yrker innenfor
skole, helse og barnehagesektoren. 

Basert på erfaringer MiRA-Senteret
har, kan det se ut til at det fortsatt er
mange minoritetskvinner med tilknyt-
ning til arbeidsmarkedet som befinner
seg i deltids- og/eller midlertidige stil-
linger. Dette har ofte ikke sammenheng
med utdannelsesbakgrunn og/eller fag-
og yrkeskompetanse. Undersøkelsene
fra Statistisk sentralbyrå5 viser videre at
det i dag befinner seg 196.000 kvinnelige
innvandrere i Norge, hvor 163.000 av
disse er såkalte førstegenerasjonsinn-
vandrere. I siste halvdel av 2005 var der-
imot kun omlag 47 % av ikke- vestlige
innvandrerkvinner sysselsatt. Mange av
disse arbeider i dag i midlertidige
og/eller deltidsstillinger. 

Både forskere og representanter for
ulike fagforeninger MiRA-Magasinet
har vært i kontakt med kan bekrefte at
det ut i fra tidligere arbeidsmiljøunder-
søkelser kan se ut til at stadig flere inn-

vandrerkvinner er ansatt
i deltids- og midlertidige
stillinger. Det påpekes
således at innvandrer-
kvinner og deltids- og
midlertidig ansettelse hit-
til ikke har inngått som
egen variabel i foretatte
undersøkelser. Etter
MiRA-Magasinets hen-

vendelse har de imidlertid vist interesse
for, og påpekt viktigheten av at dette
inngår i relevant forskning og at de vil se
nærmere på dette. 

MiRA-Magasinet tror slik forskning
vil være viktig redskap for arbeids- og
inkluderingsminister Bjarne Håkon
Hanssen i hans arbeid med å innhente
kunnskap om hvilke barrierer innvan-
drerkvinner møter i arbeidslivet. For det
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Mange minoritets-
kvinner har en lang vei
å gå for å få godkjent

deres formelle
kvalifikasjoner…

Minoritetskvinner har
oftere dårligere helse

enn minoritetsmenn …
dette knyttes opp mot

sosial klasse, kjønn og
etnisitet…

takk!
arbeidslivet

Foto: Fakhra Salimi
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kan i dag se ut til at arbeid i seg selv,
ikke nødvendigvis gir økonomisk frihet
eller økt integrering. Det fremgår også
av erfaringer at større tilgang til arbeids-
markedet ikke nødvendigvis vil være
tilstrekkelig for å bedre minoritetskvin-
ners leveforhold. Flere års arbeid på
feltet viser at man, parallelt med økt
sysselsettingspolitikk, må satse bredt på
å sikre minoritetskvinners rettigheter og
øke deres status i arbeidsmarkedet.
Slike undersøkelser vil også spille en
stor rolle i forhold til å kartlegge hvilke
faktorer som er med på å hindre innvan-
drerkvinners økonomiske integrering, og
ikke minst finne gode strategier på hvor-
dan man kan øke minoritetskvinners
sosiale og materielle velferd i Norge. 

Informasjon om rettigheter gir resultater
Våren 2007, etter 16 år som deltidsansatt
i barnehagesektoren, får en kvinne med
minoritetsbakgrunn endelig svar på at
hennes stillingstørrelse vil bli oppjustert. 

– Men veien dit har vært lang og til
tider svært helsemes-
sig belastende, sier
kvinnen MiRA-Maga-
sinet møter. Innvan-
drerkvinner må få mer
informasjon om sine
rettigheter, for å så
kreve dem, fortsetter hun. 

– Jeg har vært ansatt i kommunen som
tospråklig assistent i en deltidsstilling i
mange år. I tillegg til min faste stilling,
som i dag er under 50 %, har kommunen
fra år til år tilbudt meg vikariater, noe jeg
alltid har takket ja til. Dermed har jeg
stort sett arbeidet utover hva min faste
stilling skulle tilsi, både som tospråklig
og som vanlig assistent, påpeker hun. 

– I flere år var jeg takknemlig for
dette, men å arbeide på den måten er
svært uforutsigbart, fortsetter hun.
Spesielt var det vanskelig når det gjelder

planlegging av familieøkonomien, og min
status som aleneforsørger gjorde heller
ikke situasjonen noe enklere. Hver mai
måned startet bekymringene mine, sier
hun. Jeg var aldri sikker på hvor mye
jobb jeg ville få utover min faste stilling.
Det var heller aldri sikkert hvilken
arbeidsplass jeg skulle være tilknyttet i
det kommende barnehageåret. 

MiRA-Magasinet vil vite om hun tok dette
opp med sin arbeidsgiver
– Selvfølgelig, fortsetter hun. Jeg har de
siste årene gitt sterkt utrykk for at jeg
ønsker å jobbe mer, og helst kun i én
barnehage. Jeg blir jo ikke yngre, og etter
hvert skjønte jeg at denne arbeidsmodel-
len ikke lovet godt når det gjelder frem-
tidig pensjon. Men, fortsetter hun, jeg
fikk tilbakemelding om at kommunen
ikke hadde ytterligere behov for tospråk-
lige assistenter, og min erfaring fra arbei-
det som assistent ble heller ikke lagt til
grunn for utvidelse av min stilling. 

– Min tidligere helsesituasjon ble også
brukt som argument, fortset-
ter hun, og påpeker at dette til
tider har gått sterkt inn på
henne. Alle kan i perioder ha
dårlig helse, og jeg visste at jeg
alltid stilte opp når det var
behov for meg. Situasjonen

gjorde at jeg begynte å miste troen på
meg selv, sier hun til MiRA-Magasinet. 

– Jeg følte at min kompetanse og
erfaring ikke ble benyttet fullt ut. Jeg
visste også at jeg kunne yte mer om jeg
fikk anledning til det, men ville ha
sikkerhet i min arbeidssituasjon. Etter
hvert innså jeg altså at jeg måtte ta
saken i egne hender og søkte råd for å
løse situasjonen. Jeg fikk vite at alle
ansatte i kommunen etter et visst antall
års ansettelse, hadde krav på fast stil-
ling. Det er nå denne rettigheten jeg har
benyttet meg av, avslutter hun.

Minoritetskvinners situasjon
i arbeidsmarkedet må sees på i et
helhetlig perspektiv
Minoritetskvinners deltakelse i arbeids-
markedet er utviltsom svært viktig i
integrerings- og likestillingssammen-
heng. Tiltak som raskere godkjenning av
utdannelse, arbeidet mot diskriminering
og rasisme i arbeidsmarkedet, samt
bekjempelse av individuelle og kulturelle
barrierer som hindrer minoritetskvinner
å delta i arbeidslivet, bør stå sentralt i
dette arbeidet. 

Det må imidlertid parallelt med disse
tiltakene også satses på å sikre minori-
tetskvinners rettigheter og øke deres
status i arbeidsmarkedet. Man må se på
lønnsnivået og hvilke utviklingsmulig-
heter kvinnene har på arbeidsplassen.
Vi må kreve at arbeidsgiver blir gitt
ansvar for å ansette kvalifiserte minori-
tetskvinner. Minoritetskvinners likestil-
lingskamp må også innebære mål om
økonomisk likestilling og integrering.
Det er på tide at minoritetskvinners
kompetanse, ressurser og erfaringer
anerkjennes som likeverdig for arbeids-
livet. For innvandrere ønsker ikke lenger
å bli sett på som reserve i arbeidslivet,
men vil delta på like premisser. 

AV MELTEM SAFAK LUNDSTEN
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instituttet. Diskriminering gir innvandrer-
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4) Hvem er de og hvordan går det med dem.
Statistisk sentralbyrå 2006.

5) Hvem er de og hvordan går det med dem.
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Momina Junaid
fra Pakistan

Når kom du til Norge?
Jeg kom for tre år siden.
Har du jobb?
Ja, jeg jobber på 7 Eleven på Oslo S.
Hvordan har ditt møte med det norske arbeidsliv vært?
Det var lett å få seg jobb, synes jeg. Jeg gikk først på norskkurs, så
fikk praksisplass gjennom Aetat. Nå har jeg jobbet her i et år og er
veldig fornøyd!

Hibaq Abdi Jama
fra Somalia

Når kom du til Norge?
For cirka 13 år siden.
Har du jobb?
Nei.
Hvordan har ditt møte med det norske arbeidsliv vært?
Det har vært vanskelig. Jeg bruker hijab og det synes mange er et
problem. Jeg har gått norskkurs og registrert meg som arbeids-
ledig, men uten resultat.

…det kan i dag se ut
til at arbeid i seg selv
ikke nødvendigvis gir
økonomisk frihet…
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For å få svar på disse spørsmålene har
MiRA-Magasinet tatt kontakt med
Elisabeth Arntsen ved Fagforbundet

i Drammen. Byen har lange industritra-
disjoner og en stor innvandringsbefolk-
ning. De fleste førstegenerasjonsinnvan-
drerne fra ikke-vestlige land er såkalte
arbeidsimmigranter, og har således vært
en viktig del av arbeidskraften i byen. Til
tross for dette viser siste undersøkelser
fra byen at kun fire av ti minoritetskvin-
ner i dag er i lønnet arbeid (Drammens
Tidende 23/01/07). Av de arbeidende
viser erfaringene at deltids- og midler-
tidige ansettelser er utbredt også blant
ansatte i kommunen. 

Økonomisk uavhengighet et mål
Arntsen kan bekrefte at mange minori-
tetskvinner i dag arbeider i deltids- og

midlertidige stillinger i Drammen kom-
mune. Dette er kvinner som i utgangs-
punktet er sysselsatt i ufaglærte og lav-
lønnede yrker med en gjennomsnitts-
inntekt på kroner 260.000 etter ti års
ansiennitet. Det gir ikke økonomisk
uavhengighet og er
lite likestillings-
fremkallende. Hun
påpeker at dette
gjelder ikke bare for
minoritetskvinner,
men for kvinner
generelt. Kvinner i
usikre stillinger hindres for eksempel i å
ta opp boliglån, de har lavere økonomisk
status og begrenset nettverk. Vårt mål
er at alle våre medlemmer skal kunne
være økonomisk fristilte, presiserer hun. 

Fagforeningsrepresentanten kan

imidlertid, og i likhet med andre MiRA-
Magasinet har vært i kontakt med, ikke
med sikkerhet anslå hvor stor andel av
deres kvinnelige medlemmer med inn-
vandrerbakgrunn som i dag er ansatt i
slike stillinger. 

– Fagforbundet har i dag
ca 300.000 medlemmer
totalt. Hvor mange av disse
som arbeider i kommunal
sektor vet jeg ikke, men det
er en betydelig andel, sier
Arntsen. En god andel av
disse har minoritetsbak-

grunn, og de fleste arbeider innenfor
helse, skole og barnehagesektoren. Vi
vet derimot at det er innenfor disse
sektorene det er høyest andel av deltids-
og/eller midlertidige ansettelser, fortset-
ter hun. Selv om likestilling basert på

fagforbundet tar selvkritikk
Fagbevegelsen i Norge har utviltsomt
gjort mye for å sikre norske arbeids-
takeres rettigheter i arbeidslivet.
Men har de klart å synliggjøre og for-
holde seg til den spesielle situasjo-
nen til minoritetskvinner, og hva har
de gjort for å sikre deres rettigheter
i arbeidslivet? Har fagbevegelsen
lykkes i å nå målet om «like mulig-
heter» også til minoritetskvinner som
i dag er en marginalisert gruppe i
arbeidslivet? Har de sørget for at
minoritetskvinner har fått den
beskyttelsen en fagforening kan gi? 
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Basma Hassan Mohamed
fra Somalia

Når kom du til Norge?
For syv år siden.
Har du jobb?
Nei.
Hvordan har ditt møte med det norske arbeidsliv vært?
Mange mennesker jeg har møtt har ikke vært hyggelige, for
eksempel på Sosialkontoret. Jeg har opplevd rasisme. Selv om jeg
ikke snakker så godt norsk ennå, burde det vært lettere å få seg
jobb.

Leonor Sarmiento Vintervoll
fra Filippinene

Når kom du til Norge?
Jeg kom som trainee. Skulle egentlig være her
i ett eller to år, men nå har det blitt 25!
Har du jobb?
Jeg har hatt flere jobber opp gjennom åra. I dag driver jeg mitt eget
reisebyrå og er aktiv med i Philipine’s Women Organisation.
Hvordan har ditt møte med det norske arbeidsliv vært?
Utelukkende positivt. Jeg har alltid jobbet mye, gått på kurs og tatt
inititativ. Jeg har erfart at ting kommer ikke av seg selv. Man må
gjøre seg fortjent til respekt.

TEKST OG FOTO AV HELENE T. STRØM-RASMUSSEN

Alle foto: Fakhra Salimi

Førstegenerasjons-
innvandrerne er såkalte

arbeidsimmigranter og har
således vært en viktig del

av arbeidskraften!

MiRA0107_02-15  21.05.07  14:21  Side 13



kjønn, etnisitet og religion er nedfelt i
Fagforbundets vedtekter og statuetter,
samt i prinsipprogram og i handlings-
plan, har vi hittil ikke vært flinke nok til
å følge opp problemstillingen. Deltids-
arbeid og uforutsigbare stillinger er et
prioritert felt, og vi arbeider for retten til
heltid og muligheten for deltid, påpeker
hun. Hun understreker også at det er
fortsatt stort behov for informasjon om
egne rettigheter, og påpeker at Fagfor-
bundet vil intensivere dette arbeidet i
tiden fremover. 

Midlertidige ansettelser
– Selv om arbeidsmiljøloven er klar når
det gjelder midlertidige og deltidsanset-
telser finnes det smutthull som arbeids-
giverne benytter seg av, fortsetter Arnt-
sen. Turnusarbeid og dårlig økonomi blir
brukt som argument fra arbeidsgiverne,
noe Fagforbundet ikke finner tilstrekke-
lig. På lengre sikt er det lite lønnsomt for
bedrifter å ansette folk i slike stillinger.
Effektiviteten og stabiliteten reduseres
kraftig ved arbeidsplasser som benytter
seg av dette. Slike ansettelser føre også
til utfordringer knyttet til rekruttering
av kvalifisert arbeidskraft til stillinger. 

– Det har vist seg at problemet med
midlertidige ansettelser er særlig stort i
barnehagesektoren, og størst for
tospråklige assistenter i kommunen,
fortsetter Elisabeth. Dessverre er det
rom for at arbeidsgiver kan spekulere i
forhold til fireårsregelen som sier at en
ansatt i kommunen skal ha rett og krav
til fast ansettelse etter fire års ansienni-
tet. Et annet stort problem er at tospråk-
lige assistenter stadig må bytte arbeids-
plass og forholde seg til flere barnehager.
Vi må derfor kreve stabilitet for våre
medlemmer, poengterer hun. 

MiRA-Magasient: Hvordan kan
kommunen omgå en slik regel, og hva har
Fagforbundet gjort i forhold til dette? 

Kommunen baserer dette på antall
minoritetsspråklige barn i barnehagen.

Om det mangler barn som vil ha behov
for tospråklig assistanse kan de la være
å ansette personen videre. Det viser seg
imidlertid at disse kvinnene ofte også
har blitt brukt som vanlige assistenter i
vikarstillinger. Fagforbundet mener der-
for at de bør kunne tilbys assistentstil-
linger. Vi er svært tydelige på dette, og
har for eksempel krevd at informasjons-
plikten håndheves og at årene før fast
ansettelse telles med i re-engasjementer.
Vi tar alltid en runde ved ansettelses-
prosedyrer for å se på om vi kjenner
navnene på de som har fått tilbud om
jobb, påpeker Fagforbundets represen-
tant. Hun understreker samtidig at
Drammen kommunes nye arbeidsgiver-
politikk har som mål å se mangfoldet og
at de er opptatt av å bedre seg på feltet. 

– Fagforeningen arbeider også med
informasjonsarbeid på
individuell basis, og ser
at stadig flere tar kon-
takt med oss. Dette er
positivt, men vi ser at vi
må bli endra bedre til å
kvalitetssikre dette arbeidet.

Krav om høyere lønn
MiRA-Magasinet: Statistikken viser at
minoritetskvinners inntektsnivå ligger
langt under gjennomsnittet for kvinner
ellers. Hva gjør Fagforbundet i forhold til
dette, for eksempel ved lokale lønns-
forhandlinger? 

Det har i Drammen kommune vært
slik at midlertidige ansatte ikke har fått
mulighet til å ta del i lokale lønnsforhand-
linger. Videre er det slik at det oftest er
vanskelig for ufaglærte å få uttelling i
lokale lønnsforhandlinger. Vi lever i et
kunnskapssamfunn der kunnskap er det
som blir belønnet. Det må her også sies at
vi tidligere fikk svært få søknader om
krav om lønnsforhøyninger fra innvan-
drerkvinner. Foran forrige lønnsforhand-
linger så vi imidlertid en betydelig økning
her, spesielt blant barnehageansatte. 

Dette viser at vi har nådd ut med
kvalitetssikret informasjon til våre
medlemmer. 

MiRA-Magasinet: Kunnskap er lik beløn-
ning sier du. Hva har Fagforbundet gjort
for å øke minoritetskvinners kompetanse? 

Tilbyr dere for eksempel stipender til
deres medlemmer for grunn- og videre-
utdanning, og eventuelt hvor mange av
disse stipendene har blitt gitt til minori-
tetskvinner? Utdanningsstipender gis ut
ved sentralt hold, og jeg har derfor ikke
oversikt over dette. Fagforeningen i
Drammen videreformidler søknader vi
får inn, men søknadsandelen fra minori-
tetskvinner er ikke i majoritet. Det er
tydelig at Fagforbundet ikke har lykkes i

å nå ut med tilstrekkelig informasjon på
dette feltet. Vi registrerer at kommunen
nå er mer opptatt av kompetanseutvik-
ling blant sine ansatte enn tidligere.
Dessverre har det tidligere ikke vært et
prioritert felt for kommunen, så det ser
vi på som svært positivt for våre med-
lemmer, sier hun.

Videreformidling må til
MiRA-Magasinet: Hva vil Fagforbundet
gjøre for å bedre ansettelsessituasjonen
for minoritetskvinner i Drammen
kommune? 

Som tidligere nevnt har vi gjennom
prinsipprogram og handlingsplan for-
pliktet oss til å jobbe med disse spørsmå-
lene, og vi legger likestillingsprinsippet
høyt, også for minoritetskvinner. Vi ser
at vi har et etterslep i forhold til å nå ut

med informasjon om deres
rettigheter. Dette tar vi
svært alvorlig, og vi vil der-
for jobbe aktivt med infor-
masjonsbiten fremover. I til-
legg til våre medlemmer, må

informasjon om forholdene også gis til
våre tillitsvalgte. De må bli flinkere til å
videreformidle kvinnenes rettigheter. Vi
ser at særlig minoritetskvinners kunn-
skap om arbeidsmiljøloven må heves, og
de tillitsvalgte spiller en viktig rolle her.
Fagforbundet arbeider nå med å utvikle
en hjemmeside hvor vi vil få ut rettighets-
orientert informasjon på en bedre måte. 

Arntsen understreker betydningen av at
minoritetskvinner ikke forblir i usikre og
lave stillinger. Vi må kjempe for at mino-
ritetskvinner ikke blir fattige som lønns-
mottakere og fattige som pensjons-
mottakere, avslutter hun. 

AV MELTEM SAFAK LUNDSTEN
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Undersøkelser viser at
kun fire av ti minoritets-
kvinner i dag er i arbeid.

Vann
Regi: Deepa Mehta

Bollywood assosieres
ofte med mye musikk,
kjærlighet, dans og
drama. Denne filmen
viser oss derimot en
ny side; kvinne-
undertrykkelse i et kollektiv for
enker i India i 30-årene.

F ilmen Vann er lagt til India under det
Britiske kolonistyret i 1933, på samme
tid som Mahatma Gandhi begynte å

gjøre seg kjent blant det indiske folket.
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Where women have no doctor – a health guide for women
Av August Burns, Ronnie Lovich, Jane
Maxwell og Katherine Shapiro.
Macmillan Publishers 1997

«God helse er 
mer enn fravær av sykdom.
God helse betyr
velvære for 
en kvinnes kropp, sjel og ånd»

Slik skriver forfatterne av boka Where women
have no doctor – a health guide for women.

H alve verdens befolkning er kvinner. De
står for to tredjedeler av arbeidstimene i
verden, men får bare en tiendepart av

inntekten. I lys av disse faktaene kan vi forstå
hvorfor millioner av kvinner ikke har råd til å
betale lege, selv om det skulle eksistere en i
nærheten de kunne besøke. Millioner av kvin-
ner kan ikke en gang drømme om å besøke en
lege, ettersom klinikker og sykehus er en luk-
sus de fleste fattige land ikke har penger til å
tilby sine innbyggere, i hvertfall ikke utenfor de
store byene. Menns helse blir også påvirket av
fattigdom og underutvikling, men kvinner er
mer sårbare på grunn av mindre makt og lavere
status i samfunnet. De mangler grunnkunn-
skaper om helse ettersom utdannelse og infor-
masjon blir nektet dem. Disse handikapene
påvirker kvinners helse helt fra de er små, i til-
legg til at de generelt sett er underernærte. 

Det er ikke unormalt å gi mat først til man-
nen og sønnene, for så å gi til døtrene og seg
selv. I for eksempel de mest rurale områdene i
India drikker kvinner mindre melk enn menn og
gutter på grunn av denne praksisen. Vanligvis
ender det med dårligere kosthold hos jenter og
kvinner, som igjen fører til dårligere helse,

større sjanse for å få sykdommer, og for ikke å
glemme komplikasjoner ved fødsel. Under-
ernæring, overarbeid og frarøvelse av kon-
troll over egen kropp gjør kvinnene helse-
messig sårbare. Det er sjelden hun selv kan
bestemme når hun vil bli gravid, og ved å få
mange barn blir kvinnens kropp utvidet. Dette
gjør hennes helse mer utsatt enn mannens. 

Baksiden av vår moderne verden blir sjel-
den snakket om, men noen ganger får vi et lite
innblikk. Et intervju i en tysk avis tok nylig for

seg kvinnenes situasjon i Bangladesh. Mange
dør av sykdommer som kunne ha blitt behand-
let, men det eksisterer nesten ikke klinikker og
leger utenfor Dhaka. Når en jordmor kommer
for å hjelpe en gravid kvinne har hun vanligvis
ingen utdannelse i faget. Kunnskapen hennes
om hva som bør gjøres har hun lært av sin mor
og bestemor. I det siste har mange av dem fått
helseråd, termometere og informasjon om
tabletter som stopper store blødninger. Dette
har ført til at dødsraten i forhold til fødsler har
gått ned. Men da jordmødrene fikk motorsykler
for å kunne dra fort til avsidesliggende lands-
byer, ble flere mullaher rystet. En kvinne i full
fart gjennom landsbyer på en motorsykkel! For-
bedring går ekstra sakte fremover når det kan
gagne kvinnene.

Dette er grunnen til hvorfor en helseguide
som Where women have no doctor er så viktig.
Det begynte som en idé i en liten kvinnegruppe
og endte opp som et bemerkelsesverdig inter-
nasjonalt samarbeid over fem kontinenter.
Med et enkelt språk og over 1000 opplysende
tegninger blir boka en kombinasjon av medi-
sinsk håndbok til selvhjelp og en pedagogisk
tekstbok om hvordan fattigdom, diskriminering
og kultur begrenser kvinners muligheter når
det kommer til helse og tilgang på pleie. De 31

kapitlene har overskrifter som «Forstå din
kropp», «Jenters helse», «Graviditet og føds-
ler», «Abort og komplikasjoner ved abort»,
«Seksuell helse», «Familieplanlegging»,
«AIDS», «Vold mot kvinner», «Spis deg sunn»,
«Mental helse» og «Å bli eldre».

Boken er skrevet i samarbeid med kvinner
over hele verden, i den forstand at forfatterne
har spurt dem om deres helsebehov, helsesyn
og vaner. Det er meningen at boken skal bli lest
og brukt, men ikke bare av kvinner som har den
i bokhylla. Det er en bok som bør bli delt av
kvinner. Forfatterne utfordrer sine potensielle
eiere: «Hvis du kan lese, kanskje du kunne lese
denne boken for noen som ikke kan!» Alle
kvinner kan på den måten bli en helsearbeider.
Målet er å produsere kunnskapsfrø som kan
vokse i områder der det ikke finnes leger eller
klinikker, slik at kvinner lærer seg hva som står i
veien for god helse i sitt samfunn og forslag for
hvordan man kan løse dem. Kvinners helse,
som overskriften på det første kapittelet sier, er
et samfunnsproblem.

Det en bok som bør spres dit den trengs,
som en gave sendt hjem av de som har forlatt
landsbyen for å søke muligheter andre steder.
Og det finnes ingen copyright-grenser for hvor-
dan den kan spres. The Hesperian Foundation,
som står bak publikasjonen, oppfordrer organi-
sasjoner og enkeltmennesker til å kopiere og
bruke hvilken som helst del av boken inkludert
illustrasjoner, forutsatt at det distribueres
gratis og ikke for profitt. Det eneste man må
gjøre er å sende en kopi av det materialet man
har brukt til: The Hesperian Foundation, 1919
Addison Street, Suite 304, Berkeley, California
94704 USA.

AV EVERLYN NICODEMUS
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Vi følger 8 år gamle Chuyia som får vite at hun
har blitt enke og dermed må plasseres i et
kollektiv for enker (ashram) i byen. Tradisjon og
gammel tro tilsier at enker må leve resten av
livet i enkehuset og bruke tiden til å gjøre opp for
syndene som forårsaket deres manns død. Ved
enkehuset blir Chuyia kjent med den vakre
kvinnen Kalyani, og sammen treffer de den
nyutdannede juristen Narayan. Det oppstår en
umiddelbar kjærlighet mellom Kalyani og
Narayan, men det at Kalyani er enke setter et
hinder for en felles fremtid. 

Filmen viser en side av Bollywood som ikke
synes til vanlig. Selv i dag, i 2007, finnes det fort-
satt ashram for enker. Jeg har blitt fortalt av en
som har vært i et ashram at omstendighetene
var mye bedre enn det filmen fremstiller. Barna
til enkene fikk mulighet til å gå på skole og

enkene tjente selv penger ved å sy og selge
tepper. De bodde i små leiligheter med bad og
kjøkken hver for seg. I filmen kan man se at alle
kvinnene sover på samme rom. De eneste som
har et eget rom i ashramet, er bestyrerinnen og
Kalyani, som er ashramets prostituert. Hun har
eget rom og er den eneste av enkene som ikke
har fått håret klippet av, slik at hun skal være
attraktiv for kundene sine. 

Under innspillingen av filmen i India i 2000,
demonstrerte flere tusen fundamentalistiske
hinduer mot filmen, og både Deepa Mehta og
skuespillerne mottok drapstrusler. Motstanden
var så stor at innspillingen måtte flyttes fra India
til Sri Lanka, og det måtte settes inn nye skue-
spillere. Vann er en av tre filmer i Mehtas
elementtrilogi, der den første heter Ild (1996) og
den andre heter Jord (1998). Førstnevnte tar for

seg det å være homofil i et indisk samfunn,
mens den andre ser på den politiske krisen
mellom India og Pakistan. De tre filmene ble alle
mottatt med kraftig kritikk på grunn av måten
Mehta tolket de ulike emnene på. 

Personlig synes jeg filmen var svært inter-
essant og tok for seg et emne som interesserer
kvinner i mange ulike aldere. I ettertid har
mange av de jentene som så filmen Vann hatt
interesse av å se de to andre filmene i Mehtas
trilogi. Filmen avslutter på en måte som etter-
later publikum med mange spørsmål, og gir oss
dermed anledning til å diskutere filmen i ettertid.
Jeg anbefaler alle kvinner på det sterkeste å se
denne filmen og gir den terningkast 5.

AV RUKAIA KHAIRY
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Hadia Tajik kommer fra
Ryfylket i Rogaland, og
ble ansatt som politisk
rådgiver for Arbeids- og
inkluderingsminister
Bjarne Håkon Hanssen
1. desember 2006. 
Da kom hun rett fra juri-
diske studier ved Univer-
sitetet i Oslo. Fra tidligere
har hun en mastergrad
innen journalistikk og
menneskerettigheter, og
har arbeidet som journa-
list og skribent i flere av
landets største aviser.
Og alt dette har hun rukket
i løpet av sine 23 år!

Hadıa Tajık 
– i startblokka som politisk rådgiver
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J eg møter Hadia en av de første
vårdagene i Oslo. Sola skinner,
og jeg setter meg i foajéen i byg-

ningen til Arbeids- og inkluderings-
departementet og venter. Etter en
liten stund kommer hun ned, stilig
antrukket i rosa skinnende genser og
svart skjørt. Med seg har hun infor-
masjonsrådgiveren Anne Nordskog.
Vi går alle tre til Bar&Kjøkken for å
spise lunsj – et koselig sted like ved
deres arbeidsplass. Vi finner oss et
bord inne i hjørnet og bestiller mat.
Jeg spør hvordan hun har taklet
overgangen fra å være engasjert jour-
nalist og jusstudent til plutselig å bli
politisk rådgiver.

– Det kom veldig brått på. Det
siste man går og venter på er å bli
spurt om å bli politisk rådgiver. Sam-
tidig er det ikke så stort hopp mellom
det å være journalist og politiker
ettersom begge deler krever et visst
samfunnsengasjement. Selv om jeg
ikke tenkte i den retningen, er det
likevel ikke uvanlig at det skjer. Men
jeg nølte jo litt da jeg fikk forespørse-
len, og måtte ta
noen runder med
meg selv for å finne
ut om jeg ville gå ut
av journalistikken
og inn i politikken.
Konklusjonen ble
ja! For meg ble det et tilbud jeg ikke
kunne si nei til. I ettertid har jeg
skjønt at min bakgrunn gir meg en
fin ballast å ha ettersom jeg har mye
med media å gjøre. 

Du har skrevet omtrent hele livet.
Som 17-åring fikk du ditt første
journalistvikariat i Aftenposten, og
du har vært bidragsyter i tre forskjel-
lige bøker. Savner du å skrive?

– Det inngår i jobben å skrive en
del, men det blir først og fremst for-
melle saker som angår statsråden.
Det er en krevende jobb og det er mye
å gjøre, men jeg er priviligert som har
denne stillingen. Fokuset er på den
jobben jeg har nå. Men jeg ser frem til
å få mer tid til å skrive egne tekster
etter hvert.

Jeg merker hun veier ordene sine
på gullvekt. Det er tydelig hun er på
jobb, og ikke vil tråkke noen, aller
minst sjefen sin, på tærne.

Samfunnsengasjert
Maten vår kommer. Hadia prøve-
smaker sin kyllingsandwich før enga-
sjementet og snakkesaligheten tar
over.

– Jeg er utdannet journalist og så
for meg å jobbe som det. Da jeg meld-
te meg inn i AUF som 15-åring var

det for å ha en arena for mitt sam-
funnsengasjement. Det kan høres
veldig banalt ut, men jeg ønsket å få
samfunnet til å bli et bedre sted å
være. I ettertid har jeg forstått at det
er relativt sjelden man selv melder
seg inn, som regel blir man vervet.
Det var veldig inspirerende og gøy å
henge med andre unge som hadde til-
svarende engasjement. I den alderen
kan det være lett å distansere seg, og
ikke ville ha noe med politikk å gjøre,
så for meg var det fint å ha et sted der
jeg kunne diskutere med andre ung-
dommer. Jeg har alltid vært sam-
funnsengasjert og tror på noe så
enkelt som en bedre verden. Så er det
om å gjøre å finne en måte å få det til
på, om det er i avisspaltene eller i
politikken. 

Du har hatt stillingen som politisk
rådgiver i snart fire måneder. Hvor-
dan ser en vanlig arbeidsdag ut for
deg?

– Hovedansvaret mitt er kommu-
nikasjon mellom departementet og
Stortinget. Vi har to komitéer som er

våre komitéer; arbeids-
og sosialkomitéen og
kommunalkomitéen.
De rødgrønne i begge
disse komitéene ønsker
å ha en god kommuni-
kasjon med departe-

mentet i alle saker, og det er mitt
ansvar. Arbeids- og inkluderingsde-
partementet er det største av depar-
tementene – det setter perspektiv på
hvor mange saker som må drøftes
begge veier. Men som rådgiver følger
man statsråden i det meste han gjør.
Bjarne Håkon Hanssen har to politis-
ke rådgivere, og vi har fordelt oppga-
vene mellom oss slik at jeg har kom-
munikasjonen med Stortinget, mens
hun andre har ansvaret for kalende-
ren hans og reisene hans. Men vi
overlapper hverandre i blant. Jeg var
for eksempel med til Canada da
ministeren var der,
og jeg skal besøke
Sametinget i
Karasjok i april.

Departementet
har ansvar for poli-
tikken knyttet til
arbeidsmarked og
arbeidsmiljø,
velferd, pensjoner,
innvandring og integrering, samer og
nasjonale minoriteter. Hadia fortel-
ler at en stor del av jobben består i å
oppdatere seg og drøfte nye saker.
Bjarne Håkon er en veldig oppmerk-
som sjef som sier «for å gjøre det bra,
må du ha det bra». 

– Han er flink til å sørge for at alle
vi ansatte trives, og så prøver vi å
passe på at han også har det bra. Han
er en veldig solid politiker, og jeg blir
stadig imponert over arbeidskapasi-
teten hans og hvor mye han kan.
Heldigvis har jeg mange faglig kom-
petente personer rundt meg. Hvis det
er noe jeg lurer på, finnes det alltid
noen jeg kan spørre og det føles
betryggende. 

Det blir stille en liten stund. Jeg
lurer på hvordan Hadia er når hun
ikke representerer statsråden og par-
tiet. 

Minoritetskvinnen Hadia
Da du fikk denne stillingen ble det en
del fokus på deg som «uvanlig» i og
med at du er en ung minoritets-
kvinne. Hva tenker du om det?

– Det finnes mange kvinner i
samme stilling som meg, og det er
ikke så uvanlig å være ung. Flere er
23, 24 eller 25 år. Så hvis jeg skiller
meg ut er det mer på grunn av
minoritetsbakgrunnen min. 

Mange vil nok beskrive Hadia som
unik, men det virker
som hun ikke ser på
seg selv slik. Da hun
trådte inn i stillingen
var det en del fokus
på hennes pakistan-
ske bakgrunn, og det
kan hun forstå, men
det er viktig for
henne å vise at hun

har mer å by på, uavhengig hvor hun
kommer fra. Hele regjeringsappara-
tet er satt sammen på best mulig
måte for å reflektere samfunnet.
Dette kan ha hatt noe å si for deres
vurdering av henne, men Bjarne
Håkon Hanssen har vært tydelig på, i

Det siste man går og
venter på er å bli spurt om

å bli politisk rådgiver.

Det ikke et så stort hopp
mellom det å være journa-
list og politiker ettersom

begge deler krever et visst
samfunnsengasjement.

Navn: Hadia Tajik
Alder: 23 år
Bakgrunn: Født i Norge av pakistanske
foreldre.
Utdanning: Mastergrad i journalistikk
og menneskerettigheter. Påbegynt
jusstudier.
Yrke: Politisk rådgiver for Arbeids- og
inkluderingsdepartementet.
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følge henne, at hun ble ansatt på
grunnlag av hele hennes bakgrunn.
Det inkluderer også hennes utdan-
nelse og arbeidserfaringer. 

– Samtidig har jeg et ambivalent
forhold til disse tingene, sier hun. I
den grad fokus på min bakgrunn kan
inspirere minoritetsjenter, er det en
positiv side jeg omfavner av hele meg. 

Hadia setter blikket på meg og
fortsetter.

– Før jeg begynte på journalist-
utdannelsen min så jeg Noman
Mubashir som reporter for NRK, og

da husker jeg moren min sa «Hvis det
finnes muligheter for han, finnes det
sikkert muligheter for deg også». Alle
unge mennesker, uavhengig av bak-
grunn, får råd av sine foreldre i for-
hold til utdannelse og fremtid, og det
kan være lett for innvandrerforeldre
å anbefale forholdsvis trygge yrker.
Derfor kan noen bli litt bekymret
hvis barnet velger å bli journalist,
slik det var hjemme hos meg. Da er
det fint å se at det går an. I den grad
det betyr noe for andre å se at det har
gått bra med meg, så gjerne for meg.
Jeg er her for å gjøre en best mulig
jobb, og for å være en god lagspiller i
et stort team. 

Kyllingbitene forsvinner sakte
men sikkert fra Hadias tallerken.
Hun har mye på hjertet. Vi fortsetter
å snakke om hennes minoritetsbak-
grunn og om den kan gi henne for-
deler i den stillingen hun har i dag.

– Jeg er opptatt av at ulike per-
spektiver utfyller hverandre, men
jeg synes det vil være galt å si at «jeg
har mer rett enn deg fordi jeg har følt
det på kroppen». De individuelle his-
toriene er veldig viktige, ikke minst
for å belyse en problemstilling på en
reflektert måte, men man må ha et
overordnet blikk i forhold til det man
forholder seg til. Det er klart jeg har
gjort meg en del erfaringer, men det
finnes andre som har gjort sine
erfaringer, og det er jo ikke slik at
selv om jeg er kvinne og har innvan-
drerbakgrunn så deler jeg de samme
erfaringene med alle andre innvan-
drerkvinner. 

– Jeg prøver å bruke mine erfa-
ringer, samtidig som jeg alltid prøver
å ha i mente at det finnes andre der
ute som har andre erfaringer enn
meg. Hvis det er noe som er viktig for
meg er det helheten. Helhet i vurde-
ringer, helhet i blikket. Det er viktig
i en rolle som dette å ikke være nav-
lebeskuende. Og det kan man fort bli
hvis man tenker«dette kan jeg fordi
jeg har følt det på kroppen». Jeg lyt-
ter heller til folks resonnementer og
erfaringer. Det viktige er ikke hvem
som sier det, men hva som blir sagt.
Men det er klart at min bakgrunn
kan gi meg en ekstra troverdighet. 

Skyter med pistol
I forbindelse med ansettelsen i
desember var det intervju med
Hadia på Lørdagsrevyen på NRK.
Der imponerte hun mange ved å
skyte på blink med pistol.

– Ja, det er sant! sier hun stolt.
Det er dessverre altfor få jenter i det
miljøet. Jeg har også satt det på
cv’en min for å vise at jeg ikke sitter
inne og jobber og
leser hele tiden.
Det er gjerne en
forestilling man
kan ha om folk
som jobber mye,
men jeg håper det
ikke er tilfellet
med meg. I inn-
vandrermiljøer
kan et engasjement utenfor skole og
arbeid ofte bli underkommunisert.
I Pakistan vektlegger man karakte-
rer mye mer enn det man gjør i
Norge, forteller Haida. 

– Når man skal søke jobb i Norge

rettes det også fokus på engasjement
og personlige egenskaper. Jeg synes
det er viktig å si til unge med inn-
vandrerbakgrunn at de bør ha et
høyere samfunnsengasjement, for på
den måten å utvide sin horisont og
egenskaper. Det finnes mye utdan-
nelse utenfor skolen også. Et nett-
verk kan være helt avgjørende
senere i livet.

Foreldrene hennes kom til Norge
for mer enn 30 år siden, og bosatte
seg i Rogaland. Hun er yngst av to
søsken. Foreldrene bor fortsatt i
Ryfylket, mens den eldre broren er
turnuslege i Volda. 

– De kom på besøk for et par uker
siden, og det var veldig hyggelig.
Men det er vanskelig å avse tid til
dem. Det skjer mer i løpet av én dag
nå enn det skjedde i løpet av to dager
før. Jeg flyttet til Oslo for flere år
siden, så jeg er vant til å bo alene,
men jeg må innrømme at det hadde
vært fint å få maten servert de dag-
ene jeg kommer sent hjem fra jobb,
smiler hun.

Livet som en løpebane
MiRA-Magasinet har i dette num-
meret fokus på arbeidslivet i Norge.
Hva gjør du for at arbeidslivet skal
bli mer inkluderende?

– Vi ser det kan være strukturelle
ting i samfunnet som gjør det van-
skelig for noen å få innpass. Om
annerledesheten er nedsatt funk-
sjonsevne, innvandrerbakgrunn
eller homoseksualitet, er man nødt
til å ha en høy grad av bevissthet
omkring disse strukturelle forholde-
ne for å kunne motvirke dem. Det er
krevende. Samtidig håper jeg at folk
som opplever å bli avvist når de
søker jobb ikke mister motet. Jeg
kan godt forstå at de gjør det, men
alt man har når dagen er slutt er sin
egen drivkraft og vilje til å få til noe.
Dette er menneskets eget ansvar. 

Jeg er ikke helt sikker på om jeg
fikk svar på spørs-
målet mitt, men før
jeg får tenkt meg
om fortsetter
politikeren Hadia.

– Min sjef er opp-
tatt av dette og har
krevd at de 32 stat-
lige bedriftene skal
ha et bevisst forhold

til hvem de rekrutterer, og at de skal
innkalle minst én med innvandrer-
bakgrunn til intervju. I tillegg må de
ha langsiktige planer for hvordan de
skal øke rekrutteringen av kvalifi-
serte personer med innvandrerbak-

Alle unge mennesker får råd
av sine foreldre i forhold til

utdannelse og fremtid, og det
kan være lett for innvandrer-
foreldre å anbefale forholds-

vis trygge yrker…
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grunn til sin bedrift. Det kan være så
mange årsaker til at de blir oversett.
Han har også hatt samtale med de
daglige lederne av de 16 største pri-
vate bedriftene i Norge for å øke
deres bevissthet. Det handler ikke
om veldedighet eller å være grei mot
folk, men at arbeidsgivere gjør seg
selv en tjeneste ved å ansette kvalifi-
serte mennesker. Og når den kvalifi-
serte har en språk- og kulturkompe-
tanse i tillegg til sin faglige kvalifika-
sjon kan det gi bedriften helt unike
muligheter, for eksempel tilgang til
en kundegruppe de før ikke hadde
tilgang til. Det handler om å øke
bedriftens bevissthet i forhold til å
forstå sitt eget beste.

Lunsjen og intervjuet nærmer seg
slutten. Hun tar en slurk vann og
fortsetter. Jeg spør meg selv hvilken
rolle Hadia hadde i denne prosessen,
og får følelsen av at hun lener seg litt
på statsråden.

– Vi ser at folk med innvandrer-
bakgrunn, og kanskje kvinner
spesielt, sliter med å få innpass i
arbeidslivet. Den ene grunnen er de
strukturelle
forholdene,
mens i andre
tilfeller er det
de kulturelle
som gjør det
vanskelig å
være en aktiv
del av arbeidslivet. Det kan også
handle om kvalifikasjoner. Jeg
mener man må ha et fokus på alle
disse årsakene for å finne ut hvorfor
kvinnene er utenfor arbeidslivet. 

Du har nevnt flere ganger at du vil
jobbe mot en bedre verden. Hvordan
ser den ut for deg?

– Det er et veldig komplekst spørs-
mål. Svaret kunne blitt en helt bok!
Det viktigste for meg er at alle skal
ha like muligheter. Hvis man ser på

livet som et løp rundt en bane, er det
noen som har en lengre vei å løpe
enn andre, eller som har flere hinde-
re på veien, mens andre har fri bane

og kan løpe rett frem.
Løpet kan være vel-
dig urettferdig, så
når jeg sier like
muligheter for alle
handler det om hjelpe
dem som har en leng-
re vei. Et motto for

meg er at man ikke skal dømme et
menneske ut i fra hvor man er, men
ut i fra veien man har gått. 

Jeg tenker for meg selv at Hadia
har rukket mye på sin korte vei. Hun
er en sprinter. Det er ingen tvil om at
læringskurven har vært bratt, og at
hun har tatt utfordringer på strak
arm. Vi går ut i solen og tar farvel.

AV HELENE T. STRØM-RASMUSSEN

Hvit for å være norsk h
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Debatten om hvem som er «nordmenn» og hvem som ikke er det,
har alltid vært aktuell, men på et mindre synlig nivå. Det er på tide
at den blir synliggjort og at man får se flere sider av saken. Det er
viktig, og ikke minst nødvendig, for både folket og myndighetene,
at saken blir diskutert åpent og i offentlighet, og ikke bare mellom
enkelte.

V i alle tenker på det, og vi vet at andre også tenker på det. «Er
jeg norsk»? «Er hun norsk»? Men ingen sier noe. Før nå.
Språkrådets uttalelser i november i fjor, vakte stor oppsikt i

media og fikk igang en diskusjon.
Etniske nordmenns forherligelse er en artig sak. Hvor

glade nordmenn er i Norge og seg selv er til å måpe av.
Det oser nasjonalisme i både lokale, nasjonale og
internasjonale saker. Det er utrolig hvor viktige vi tror
vi er i verdenssammenheng. Det er ikke sjelden NRK1
bruker halve nyhetssendingen på å fortelle om en eller
annen bondes begavede kyr, eller om den ene nordmannen
som er savnet etter flomkatastrofen som rammet flere tusen.

Nasjonalisme går over til diskriminering
Det er ikke noe negativt i å være glad i landet sitt, være litt
nasjonalistisk, veive litt ekstra iherdig med flagget sitt i blant og
være stolt av å være nordmann, men kanskje vi bør tenke oss en
smule om når det ekskluderer en såpass stor gruppe mennesker.
For plutselig så har man satt seg et godt stykke over «de andre». Og
da blir det ikke lenger bare litt kjærlighet til landet – det går over til å
bli diskriminering.

Det at andregenerasjonsinnvandrere ikke kan kalle seg nord-
menn selv om de er født og oppvokst i Norge, fordi man «uansett er
pakistaner«, gir ikke akkurat følelsen av verken felleskap eller
samhold. Det blir heller et klarsignal til at vi nå skal splitte oss enda
mer. Og hvor langt har vi da kommet i integreringsprosessen vår?

Hva vil det si å være norsk?
Personlig, synes jeg at selve ordet «nordmann» beskriver en typisk,
etnisk, norsk mann. Den sterotype nordmannen. Han som går på
ski og spiser Kvikk-Lunsj i pausen. Jeg vet at jeg ikke er alene om å
tenke slik om «nordmannen» vår. Og da begynner man jo å lure på
om man vil bli kalt nordmann likevel.

Men glem «nordmannen». Også det å kalle seg «norsk» høres
tvilsomt ut hvis man har en annen etnisk bakgrunn. Til tross for at
man er født og oppvokst i Norge, snakker og skriver like bra norsk
som andre «norske», og føler seg like norsk, vil man kanskje aldri bli
sett på som det. Ikke bare av nordmenn, men også av andre inn-

vandrere. 
Jeg mener Norge legger for mye i sammenhengen mellom

det å være «norsk» og det å være «hvit». Hvorfor er det så stort
fokus på farge? For over telefon så hadde kanskje ikke så

mange hørt forskjellen på Fatima og Trude.

Ett skritt frem, to tilbake
Det er både skuffende og fortvilende at vi fortsatt, i år 2007, ikke har
klart å se Norge med nye øyne. Og det at ungdommer med minori-
tetsbakgrunn nå selv har begynt å ta avstand til problemer som
dette, gjør ikke saken bedre. Men vi er lei. Vi er rett å slett lei av alle
«innvandrerproblemene» som tas opp i media. Vi blir tvunget til å
måtte ta stilling til disse problemene til enhver tid, fordi alle skal ha
svar på spørsmålene sine. Men vi som engasjerer oss og bryr oss,
får vi noen svar på våre spørsmål? Sjelden. Likevel gidder vi, for
hvis ikke vi bryr oss, hvorfor skal da andre bry seg?

I dét man føler at vi har kommet et stykke lenger, at samfunnet
har forbedret seg, at minoritetene endelig blir sett på som en del av
det norske folket, dukker selvfølgelig noe sånt som dette opp, for å
bekrefte at – nei, dit har vi ikke kommet enda.

AV ABHA JOHAR

Jeg prøver å bruke mine
erfaringer, samtidig som jeg

alltid prøver å ha i mente at det
finnes andre der ute som har
andre erfaringer enn meg…
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Det tok tid før konsekvensen av den
liberale pengespillpolitikken i
Norge ble tydelig for de klubbene

og organisasjonene som har hatt gode,
faste inntekter gjennom avtaler med
automatentreprenører. Regnestykket
viser at det er problemer rundt hver
annen krone, og tragedier rundt hver
tredje. Hvilket idrettslag eller humani-
tær organisasjon kan med god samvittig-
het la de svakeste fortsette å betale gil-
det? De nye automatene vil ikke være på
plass før i begynnelsen av 2008. Vi vil
derfor få et halvt år uten auto-
mater, og i pusterom-
met bør de organisa-
sjonene som har
latt seg bli «spill-
avhengige» søke
alternative inn-
tektskilder. 

Norsk Fore-
ning for Penge-
spillproblematikk
har lenge arbeidet for
bedre regulering av peng-
espill. «Drømmen» har blitt «mareritt»
for mer enn 200.000 mennesker, og
befolkningsundersøkelser viser at det er
de fattige som rammes sterkest. Mer enn
fem milliarder kroner har spilleautoma-
tene inntjent siste året, fra dem som
minst kan unnvære pengene. Som en
slags omvendt Robin Hood gir automa-
ten 40 % til eieren, 40 % til organisasjo-
nen som låner ut sitt navn, og resten går
til leie av oppstillingsplass. 

En undersøkelse for to år siden viste
at allerede da var 80 % av befolkningen
imot utplassering av pengespillautoma-
ter og bare 3–4 % var for. Hva er det da
som gjør at regjeringen vil påtvinge de
nye automatene på uvillige kommuner?
Noe av svaret ligger i at ideelle organisa-
sjoner har delt potten med finansakroba-

tene og presser politikerne.
Det er mange stemmer
bak norsk fotball.

Dag og Tid presen-
terte i siste nummer
en artikkel av Johan
Brox hvor han lister
opp de største profi-
tørene på penge-
spillmarkedet.
Eksempelvis hadde
Spill og Tjenester AS
en driftsinntekt i 2003
på 173 millioner kroner.
Eneeier er Reitangruppen.

Thon Holding hovet inn 80
millioner samme år. Versting i
klassen var Norsk Lotteridrift som
satt igjen med 861 millioner brutto,
og ga god fortjeneste til sine inves-
torer. Er det rart de er bestyrtet
over avgjørelsen i EFTA? 

Mister fotfestet
Det er ikke lett å være fattig. Det er mye
mindre lett å være fattig i et rikt land. Er
du spilleavhengig er det ikke bare deg
det rammer, men alle rundt deg. Barna
som ikke kan delta i det sosiale livet med
jevnaldrende. Familien som ikke kan
handle det de trenger av mat og
klær, eller betale husleie og
strøm. Familier som mister
fotfestet og som har heng-
ende over seg tragedier
knyttet til avhengighets-
problemet; vold, krimina-
litet, ødelagte familier,
depresjoner og selvmord.

Hans Olav Fekjær ved
Norsk Forening for Penge-
spillproblematikk har gjennom
sitt arbeid i Rusmiddeletaten, og som ini-
tiativtaker til Blå Kors sitt arbeid mot
spilleavhengighet, møtt mange fortvilte

kvinner, både etnisk
norske og kvinner

fra etniske mino-
ritetsgrupper.
Han mener pro-
blemet blir
enda større
for svarte og
etniske mino-
ritetskvinner

fordi de ikke
har det samme

nettverket av
familie og venner

her i landet. De tør
ikke snakke om proble-

met fordi de tror de er alene
om det. Frykten for at andre, særlig
mannen, skal få vite noe skyver dem sta-
dig lenger ut i uføret. Kvinnene låner av
venninner, og hvis de ikke kan betale til-
bake, unngår de venninnene og mister
på den måten det lille nettverket de har.
Forhåpentligvis har all omtale i media
den siste tiden vist omfanget av proble-
met, og kan gi dem mot til å søke hjelp.
Det er flere steder man kan få hjelp for
spilleavhengighet, og behandlingsresul-
tatene er gode. Anonyme Gamblere tar
imot deg uten henvisning fra lege, og de

har ingen ventetid. Det er et skritt
på veien, og man får noen å

støtte seg til videre.

Håp om et bedre liv
Men selv om spilleavheng-
ighet også er et direkte pro-
blem for kvinnene, er det et

stort flertall av menn som
blir fanget. På MiRA-Senteret

har vi opplevd en klar økning av
henvendelser fra kvinner med barn

som har kommet opp i en fortvilt situa-
sjon fordi ektemennene har brukt opp
familiens penger på spilleautomater. Det

Vi gir drømmen en
Fra 1. juli i år er det Norsk Tipping som får monopol på drift av spilleautomater i Norge. De mer enn 16.000
spilleautomatene som er plassert rundt i landet skal fjernes og erstattes med nye, «snillere» automater,
blir det hevdet fra regjeringshold. Hvor snille de blir, og hvor mye den nye ordningen vil hjelpe det stadig
voksende antall spilleavhengige, gjenstår å se. De spilleavhengige har siden frislippet av pengespill-
automater i 1995 finansiert store deler av norsk kultur og idrettsliv på minstepensjon og trygdepenger.

sjanse

Alle foto: Helene T. Strøm-Rasmussen
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finnes svært få positive aktivitetstilbud
til unge menn som går uten arbeid.
Arbeidsledige unge menn fra etniske
minoritetsgrupper, som lever fjernt fra
sitt eget samfunn og sitt sosiale
nettverk, sliter med å finne
meningsfylt innhold i hver-
dagen sin. De møtes gjerne
på kafeer eller i bingo-
lokaler hvor det ofte er
tilgjengelige pengeauto-
mater. Håpet om å vinne
tilbake det tapte, håpet
om å vinne muligheten til å
få et bedre liv, håpet om den
store gevinsten lokker dem. Som
Norsk Tipping sier: Vi har alle
drømmer…

Behandlingstiltak
Men et håp finnes; det er mulig å få hjelp
uansett hvor dypt du tror du har sunket.
Som sagt, behandlingsresultatene er
gode og du kan søke hjelp både som

spilleavhengig og som pårørende. Sosial-
kontorene vil kunne hjelpe økonomisk i
en akutt krise, men vil stille betingelser
om behandling hvis problemene fortset-

ter. Norsk Forening for Pengespill-
problematikk har en oppdatert

liste over behandlingssteder.
I Oslo har Blå Kors satt i
gang et nytt prosjekt rettet
mot etniske minoriteter.
Prosjektet kom i gang
fordi man opplevde et stort
frafall av den etniske mino-

ritetsgruppen i en vanlig
behandlingssituasjon. Hans

Olav Fekjær, som hadde ideen til
prosjektet, mener dette frafallet dels

skyldes språkproblemer, og at mange fra
andre kulturer ikke tror snakking kan
hjelpe. 

Fremdeles er det ingen, eller svært få,
fra behandlersiden som kommer fra
etniske minoritetsgrupper. Slike pro-
sjekter får pengestøtte fra Helse- og

Sosialdepartementet ut fra den prosen-
ten av overskuddet til Norsk Tipping
som skal gå til forebyggende og behand-
lende arbeid. Kan det hende støtten bør
gis med krav om flerkulturell deltakelse
på behandlersiden? Kan det tenkes at et
team bestående av alle farger har bred-
ere innsikt og kunnskap?

Vi har alle drømmer. Om det er Norsk
Tipping som best kan ivareta dem er et
annet spørsmål. De arbeider i hvert fall
etter etiske retningslinjer og under stat-
lig kontroll. Vi håper media vil følge opp
interessen som er vist den senere tid og
være medkontrollør. Når regningen
kommer for alle de som har kjørt livet
sitt konkurs, vil vi kanskje se at det
koster dyrt. Det er oftest økonomi som
setter reglene. Kanskje er det likevel
billigere for samfunnet å gi frivillige
organisasjoner støtte direkte enn å gå
via ødelagte liv?

AV MARTE HOLMØY
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Jenter
Regi: Hanne Myren

Å være jente er ikke bare bare. 

E tter å ha blitt lokket av en trailer som
gir deg lett bakoversveis, digre
reklameskilt og en enkel, og desto mer

gåtefull tittel, måtte noen av jentene fra
MiRA-Senteret finne ut av hva filmen Jenter
egentlig handler om. Ville den være spekket
av følelsesmessig intimitetspornografi, fremstille jenter som utspeku-
lerte, og dermed bekrefte myten om at jenter er jenter verst? Skulle vi få
treffe jentene som ble dumpa av Big Brother? 

De første ti minuttene av filmen lurte jeg på om jeg ville orke å holde
ut nesten halvannen time sammen med denne gjengen med super-
intense, superintrikate, baksnakkende og slitsomme fjortisjenter. Men
etter hvert roer filmen seg litt ned. Man venner seg til både filmens og
jentenes intensitet, og ikke minst kommer man litt under huden på
hovedpersonene. 

I filmen Jenter følger vi de to venninnene Mahsa og Iselin over en
periode på halvannet år fram til de går ut av tiende klasse på Ruseløkka
ungdomsskole. I begynnelsen er de bestevenninner, som går tett
omslynget, kysser på hverandre, bytter tyggis og slenger dritt om
«sossevrakene» som går på skolen. Men det blir trøbbel i Paradis, og
jentene trekkes fra hverandre. Iselin begynner å vanke med sosse-
jentene og med gutten Mo, som røyker hasj. Mahsa, på sin side, blir en
enda større outsider på skolen, med mye fravær og aggressiv oppførsel
mot lærere og medelever. Gjennom det halvannet året vi følger de to
jentene, og deres klassevenninner, utvikler de seg, naturlig nok. Og
særlig Mahsa innser etter hvert at hun må skjerpe seg for å klare å
komme seg videre med studiene. 

Filmen er laget av Hanne Myren. Hun «oppdaget» Mahsa, og spurte
henne om hun kunne lage en dokumentarfilm om henne og klikken rundt

henne. Mahsa er på mange måter den fødte reality-stjerne – usjenert,
opprørsk, pen og tøff i trynet. Men Mahsa blir aldri særlig privat og vi får
ikke vite noe om bakgrunnen hennes. Dette gjør at hun ikke bare for
medelever, men også for filmpublikummet, forblir en outsider. 

Filmen gir assosiasjoner til Margaret Olins Ungdommens råskap, fra
østkantskolen Hauketo. Men Olin er tydeligere til stede i sin film. Der hun
er pedagogisk og har politiske motiver, er Myren mer fraværende og
overlater scenen i enda større grad til ungdommene selv. Og det er på
mange måter befriende, selv om man ikke kan se bort i fra at jentene nok
blir gira opp og påvirket av kameraøyet som følger dem. Jentene blir
behandlet med respekt av regissøren, men man kan jo spørre seg hvor-
vidt de i så ung alder har tenkt ut konsekvensene av å utlevere seg selv i
en så sårbar epoke i livet. Dagens populærkultur, med TV, internett osv.,
bidrar til at skillet mellom det offentlige og det private brytes ned i stor
grad. I ung alder har man ikke utviklet grenser og kontrollmekanismer
som gjør en i stand til å ta veloverveide valg. 

Filmen bekrefter en del fordommer vi har om jentemiljøer. Jenter kan
være tøffe og utspekulerte, men filmen viser også jentenes sårbarhet og
nære bånd seg i mellom. I en scene sitter de to venninnene Caroline og
Maria på en benk i parken og snakker om en type som den ene av dem er
interessert i, og som, typisk nok, den andre hadde noe på gang med året
før. Den ene spør forsiktig «Vil du jeg skal fortelle om hva som skjedde
mellom oss i fjor, eller?» Den andre: «Jaaa…Nei. Ja. Neeei... Ja,…men
kan du ikke si det på en sånn forsiktig måte da.» Den første begynner
«Det ble litt intimt da…» Så ser hun på venninna og sier «Du vil ikke at jeg
skal fortelle det du!» Da ser de på hverandre og ler. 

I filmen er guttene mer i periferien, og det er befriende på mange
måter. Slik kommer jentene mer i fokus, selv om det lett kan fremstilles
som om det er de som styrer hele skolen. Og det vet vi jo ikke. Det komp-
lekse sosiale spillet mellom dem går ut på både solidaritet, ærlighet, men
også utestengelse og negative sanksjoner. Dette topper seg når Mahsa
et sted i filmen sier «Jeg hater å være jente!» For de som er interessert i
jentedynamikk anbefales filmen på det sterkeste! Jentene i filmen er
både voksne, veslevoksne, barnslige, tøffe og veldig sårbare på én gang.
Ungdomsskolen er ikke for pyser!

AV UNNI MATHISEN
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Som lærer har jeg ofte sagt til elevene
mine at det mest interessante med
historie er å undersøke årsaken til,

og virkningen av, historiske hendelser.
Hvorfor noe skjer, og hva som blir resul-
tatet, er det som fremkaller en utvikling.
Også når det gjelder kriger og konflikter.
Når etniske norske snakker om etter-
krigstid, eller om krigen, er det historie.
Det er over 60 år siden det sist var ufred i
dette landet. Om våre motstandsmenn
var helter eller terrorister etter dagens
definisjon kan være uklart. Sikkert er det
at dette må være svært vanskelig å forstå
for de som kommer til Norge etter å ha
flyktet fra en krig som i høyeste grad er
dagsaktuell. Konfliktsituasjonen i verden
er slik at det virker hjerterått og arrogant
å bare teoretisere eller analyserer den
ulykken og de grusomhetene som nyhet-
ene bringer hver dag.

Sivile ofre
Til Norge kommer blant annet flyktning-
er og asylsøkere fra områder med ordi-
nære krigshandlinger, men mange kom-
mer også fra områder hvor etnisk rens-
ning blir brukt som en del av krigføring-
en. Under den første verdenskrigen i
1918, krigen som skulle ende alle kriger,
var bare 5 prosent av ofrene sivile.

I dagens krigføring brukes drap av sivile
som en del av krigsstrategien og 90
prosent er sivile ofre, de fleste av disse
kvinner og barn.

Rapporter fra krigsområder fokuserer
sjelden på dem som bærer det tyngste
lasset; kvinnene som forsøker å holde
familien samlet, som sørger for vann og
mat, og for at livet tross alt skal fungere.
Kvinnene som ser foreldre, menn og barn
bli drept, og i tillegg risikerer selv å bli
utsatt for seksuelle overgrep. Systema-
tiske overgrep mot kvinner er blitt nok
en måte å terrorisere og undertrykke,
ikke bare kvinnene, men hele samfunnet
rundt dem.

Det er et økende antall kvinner og
barn som kommer til det norske samfun-
net etter å ha flyktet fra krigsområder.
Hvilke instanser er parat til å gi dem den
tryggheten og hjelpen de trenger for å
gjenfinne sin tillit til livet? Hvilken kom-
petanse finnes til å sette i gang den lang-
somme prosessen mot et liv fritt for
daglig frykt og vonde drømmer?

Pilotprosjekt på Hamar
Ved Hamar Krisesenter har de i to år
arbeidet med et prosjekt for å hjelpe inn-
vandrerkvinner med krigstraumer.
Målsettingen for prosjektet er:

• Å bearbeide krigs- og voldstraumer for
å hindre sykdom og bedre
livskvaliteten til den enkelte

• Å utvikle en metode for bearbeidende
samtale som kan bli standardmetode
på krisesentre

• Å bidra til å utvikle krisesentre til res-
sursbaser for krigs- og voldstraumer. 

Prosjektansvarlig er kommuneoverlege i
Hamar Kommune, Georg Morland. Han
har selv mye erfaring med både voksne
og barn som trenger hjelp til å bearbeide
krigstraumer, og han har nå det faglige
ansvaret for et WHO-prosjekt på Gaza-
stripen for krigs- og voldstraumatiserte
barn.

Hans råd til alle som mottar kvinner
og barn som kommer nye til Norge med
vonde opplevelser er å ta fatt i hver
enkelt og hjelpe dem til å bearbeide opp-
levelsene slik at de kan ha mulighet til å
starte et nytt liv.

– Traumatiske opplevelser vil forstyr-
re konsentrasjon og læreevne, og det er
også påvist organiske skader som på-
virker korttidsminnet, sier han. Det er
derfor nødvendig å bruke tid til å skape
trygghet og tillit før en starter med for
eksempel språkopplæringen.

Prosjektet i Hamar viste at kvinnene

Hjelper det å snakkeom det?

Et økende antall kvinner og barn
kommer til det norske samfunnet etter
å ha flyktet fra krigsområder. Finnes det
instanser parat til å gi dem den trygg-
heten og hjelpen de trenger for å
gjenfinne sin tillit til livet? Hvilken
kompetanse finnes til å sette i gang den
langsomme prosessen mot et liv fritt for
daglig frykt og vonde drømmer?

Illustrasjon: Everlyn Nicodemus
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som valgte å utføre traumesamtaler
bearbeidet traumene og følte lettelse
etterpå. For de fleste var det likevel let-
tere å snakke om fysiske sykdommer og
fysiske skader påført gjennom tortur og
mishandling, enn å snakke om følelser.
Samtidig var det positivt at kvinnene
fikk høre hverandres historier og hvor-
dan andre prøvde å takle hverdagen. De
kunne dele sine tanker og erfaringer
med andre og hjelpe hverandre til bedre
mestring. Flere fortalte at søvnen var
blitt bedre, at de hadde mer energi og at
traumene ikke hadde samme kontroll
over dem som før. Prosjektet vil videre-
føres og deles med ansatte på andre kri-
sesentre slik at det etter hvert vil kunne
bli et fast tilbud. Skoler for innvandrere,
flyktningetjenesten, asylmottak og
helsestasjoner vil få tilbud om å dele
erfaringene fra Hamar Krisesenter.

Norsk skole bør også bruke erfaringe-
ne fra undersøkelsen. Barn som kommer
til Norge opplever at vi mangler tilbud
som er gode nok til å hjelpe dem som
ikke uten videre kan følge vanlig under-
visning. Traumene som kvinnene kunne
bearbeide på Hamar sitter enda dypere
hos barn som har mindre språk og er
totalt avhengige av sine voksne.

Tegner seg gjennom traumene
Ilham Khoury kom til Norge fra Haifa i
1976. Som palestiner i Israel og som
palestiner i Norge har hun taklet to kul-
turer hele livet. Med seg hadde hun

lærerskoleeksamen, og sier at er det noe
palestinere vet, så er det hvor viktig det
er å ha en utdannelse du kan ha med deg
og bruke hvor du enn slår deg ned. Sin
egen har hun utvidet og brukt. Først
måtte blant annet nynorsk til for at hen-
nes lærerutdanning skulle bli godkjent
for bruk i Norge. Siden har hun tatt 1.- og
2.-avdeling spesialpedagogikk spesielt
rettet mot barn med sosiale og emosjonel-
le vansker, og benytter seg mye av billed-
terapi i sitt arbeid med barn med spesiel-
le behov. Barn som kommer fra områder
hvor de har opplevd volds- og krigssitua-
sjoner må først og fremst få hjelp til å
gjenfinne tryggheten i tilværelsen. Det
tar tid å skape tillit og trygghet. Den
tiden må mottaksapparatet bruke hvis
ikke barnas opplevelser senere skal vise
seg ved konsentrasjonsvansker, tilbake-
trekning, eller ved andre adferdsvansker.

– Nøkkelen til å lære norsk er trygg-
het, tillit og respekt, sier Ilham. Språk er
viktig, men ofte er det lettere å uttrykke
seg gjennom bilder og tegning. For noen
år siden kom hun i kontakt med ei lita
jente fra Irak, jenta var elleve år, stille
og beskjeden. Hun
nektet å lære norsk,
ville ikke lese, og
kom ikke i tide om
morgenen. Skolen
kontaktet hjemmet,
og håpet problemet
ble løst ved at moren
stod opp om morge-
nen, men det var ingen løsning. Jenta
hadde bodd i en flyktningeleir før hun
kom til Norge, og hadde aldri fått be-
arbeidet det hun hadde opplevd. Hun
spiste ikke kjøtt, noe som indikerte at
hun hadde opplevelser det var vanskelig
å snakke om. Så fikk hun lov til å tegne,
og hun tegnet og tegnet, og fortalte om
tegningene. Fordi tegningene skapte
avstand og gjorde fortellingene mindre
personlig, fikk hun etter hvert satt ord
på det som var verst.

– I vesten snakker man seg gjennom
tilværelsen, mens man i andre kulturer
like gjerne uttrykker seg gjennom bilder.
At lærere som skal arbeide med barn fra
etniske minoriteter bør ha migrasjons-
pedagogikk er et minstekrav. Helst bør
det være et to-lærersystem hvor norsk og
morsmålslæring går likestilt, sier Ilham. 

Nye metoder
– Kan man klare å hjelpe mens barna er
små slik at de kan bli kjent med seg selv,
og kan kjenne stolthet over sin egen

kultur og sitt eget språk, har man skapt
den tilliten og tryggheten som fremmer
læring. Når barn går inn i vanlige norske
klasser er det viktig at deres særegenhet
blir fremholdt som en positiv ressurs. For-
di vi vet så lite om rekkevidden av skade-
ne til barn med krigstraumer er det viktig
at skolen følger med på utviklingen. Man-
ge barn som snakker godt nok norsk til å
klare hverdagen faller ut rundt 5. klasse
fordi tekstene blir mer abstrakte og inne-
holder metaforer oftest tilknyttet norsk
kultur. Opplevelsen av å ikke mestre vil
gi forskjellige utslag, og det er like viktig å
fange opp den stille eleven som den utage-
rende. Ilham etterlyser mer bruk av visu-
elle og kreative hjelpemidler, slik at disse
barna kan vise hva de mestrer.

– Vi må også trekke mødrene inn,
mener Ilham. De er husets søyler. Det er
de som er mest hjemme og ser barna. Få
dem til konferansetimene. Hvis det er
vanskelig på grunn av språk finnes det
tolketjenester. Det vil sannsynligvis ha
en positiv virkning på barnas deltagelse i
skolehverdagen når de ser at mor, og
helst også far, samarbeider med skolen.

Sagene skole i Oslo
inviterte for noen
år siden mødre som
nettopp hadde
kommet til Norge
på besøk til skolen
for å lære om elev-
enes hverdag. De
ble invitert med

sine barn for å lære dagsrytmen, og for å
få et innblikk i barnas skolehverdag.
Dette er et tiltak som sikkert vil være
med på å skape større tillit mellom skole
og hjem, og som derfor godt kan kopieres.

Kulturforståelse
Det er viktig at flere fra etniske minorite-
ter utdanner seg til å bli en naturlig del
av norsk skole. Ilham har en fordel fram-
for mange som arbeider flerkulturelt fordi
hun kan se og forstå begge sider. Når nor-
ske lærere klager over at det er vanskelig
å få øyekontakt med en elev, vet Ilham at
i mange kulturer er det ansett som
respektløst å se folk inn i øynene. Dette er
et lite eksempel på at vi trenger et bredt
flerkulturelt samarbeid rundt våre barn
for å unngå misforståelser.

Håpet er at vi alle en dag kan snakke
om etterkrigstid. Enn så lenge gjelder
det å pusse støv av solidariteten og lene
oss til hverandre.

AV MARTE HOLMØY

Rapporter fra krigsområder foku-
serer sjelden på de som bærer det

tyngste lasset – kvinnene – som
forsøker å holde familien samlet,
sørger for vann og mat, og for at

livet tross alt skal fungere…
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A rbeids- og inkluderingsminister
Bjarne Håkon Hanssen ble nylig
invitert til MiRA-Senteret for å

diskutere betydningen av å integrere
minoritetskvinner gjennom arbeid, samt
senterets forskjellige utfordringer.
Statsråden kom blant annet sammen
med sin nye politiske rådgiver, Hadia
Tajik. 

Statistikk viser stort sprik når det
gjelder deltagelse i arbeidslivet mellom
etniske nordmenn og personer med
etnisk minoritetsbakgrunn. Særlig
minoritetskvinner er underrepresentert
i arbeidslivet1. MiRA-Senteret har som
en viktig målsetting at minoritetskvin-
ner skal sikres reell likestilling. Et viktig
tiltak bør være å sikre minoritets-
kvinners tilgang ikke bare til arbeid,
men også til rettigheter og til fravær av
diskriminering når de er arbeidstakere.
En del ordninger fra det offentliges side
er allerede på plass. Vi har introduk-
sjonsprogrammet for nyankomne flykt-
ninger, kvalifiseringsprogrammet Ny
sjanse og vi har diskrimineringsloven.
Sistnevnte skal håndheves når personer
med minoritetsbakgrunn blir utsatt for
diskriminering eller forskjellsbehand-
ling, for eksempel i arbeidslivet, på byen
eller i møte med det offentlige. 

Utfordringer både for ufaglærte og
høyt utdannede
MiRA-Senteret ser flere konkrete
utfordringer for minoritetskvinner på
arbeidsmarkedet. Arbeidsledighet ram-
mer minoritetskvinner med svært for-
skjellig bakgrunn og utgangspunkt.
Senteret blir oppsøkt av kvinner på jakt
etter arbeid, både de helt ufaglærte og
kvinner med høy utdannelse fra Norge
eller andre land. Mange
opplever gang på gang å
bli plassert langt bak i
køen av søkere, og
mange av de som alle-
rede er i arbeid går på
kortere engasjementer i
mange, mange år. De
sistnevntes erfaringer og kompetanse
blir ikke verdsatt ved faste ansettelser,
til tross for deres lange ansiennitet.
Dette mener MiRA-Senteret at det i
fremtiden bør settes mer fokus på, blant
annet fra fagforeninger og forskningsin-

stitusjoner, samt ved at stat og kommu-
ne som arbeidsgiver ser på sine rutiner.

Det finnes svært mange kvinner som
har mastergrader fra andre land, og som
må ta til takke med stillinger de er over-
kvalifiserte til. Deres problemer har
både å gjøre med at deres utdanning og
erfaring ikke blir godkjent i Norge, og
arbeidsgiveres generelle skepsis til deres
kulturelle bakgrunn eller
evner. Også når det gjel-
der arbeid innenfor stat-
lige kommunale instanser
kjenner MiRA-Senteret til
flere tilfeller der personer
med etnisk minoritetsbak-
grunn, som til tross for at de er født og
oppvokst i Norge, har blitt møtt med tvil
når det gjelder deres lojalitet til det nor-
ske samfunnet og deres evner til å forhol-
de seg objektive i sitt arbeid.

Innenfor det offentlige Norge er det
dessverre utbredte oppfatninger om at
personer med foreldre med annen bak-
grunn ikke er like profesjonelle fagperso-
ner som etniske nordmenn, og at de der-
med ikke er i stand til å fylle kravene
som gjelder lojalitet, objektivitet, taus-
hetsplikt osv. Dette oppleves som meget
frustrerende for veldig mange hardt
arbeidende og seriøse kvinner og menn,
som har gått gjennom flere års utdannel-
se innenfor det norske utdanningssyste-
met med tanke på å gjøre sin innsats for
det norske samfunnet. Man kan spørre
seg hva som egentlig er vitsen med å
satse så mye på å rekruttere minoritets-
kvinner- og menn til å ta høyere utdan-
ning, når de etter endt utdanning opp-
lever en så stor grad av forskjellsbehand-
ling når de skal ta fatt på arbeidslivet. 

Disse og flere spørsmål ble tatt opp
under Bjarne Håkon
Hanssens besøk på MiRA-
Senteret. 

Statsråden kunne for-
telle at han har tatt flere
initiativ overfor arbeids-
givere når det gjelder å få
flere etniske minoriteter i

arbeid. Men foreløpig har det blitt arbei-
det mest i forhold til de heleide statlige
virksomhetene. Disse inkluderer blant
annet helseforetak, Posten og NSB. De
heleide statlige bedriftene er pålagt å ha
en konkret plan når det gjelder rekrutte-

ring av etniske minoriteter. Blant annet
skal de i stillingsutlysninger informere
om at minoriteter oppfordres til å søke.
Statsråden kunne fortelle at mange av
disse bedriftene allerede er godt i gang
med prosessen. Flere med etnisk minori-
tetsbakgrunn har blitt ansatt innenfor
heleide statlige bedrifter de siste årene.
Ullevål universitetssykehus har for

eksempel et eget leder-
utviklingsprogram for
ansatte med minoritets-
bakgrunn, noe som gjen-
nomføres i samarbeid
med BI. Dette er en av
grunnene til at syke-

huset i 2006 ble tildelt Mangfoldsprisen
av statsråd Bjarne Håkon Hanssen. 

Et fargeblindt næringsliv?
Når det gjelder næringslivet fortalte
statsråden at hans departement bruker
tid på å få næringslivet engasjert i pro-
blemstillinger rundt etniske minoriteter
og arbeidsliv. Mange næringslivsledere
sier de er «fargeblinde» når det gjelder
rekruttering og karrieremuligheter. De
er kvalifiseringsorientert, og slike ting
som kvotering eller andre ordninger som
skal ta spesielt hensyn til minoritetene
er det lite interesse for i det private
næringsliv. 

MiRA-Senteret innser også at
næringslivet er kvalifiseringsorientert,
hvilket er positivt. Men siden svært
mange ansettelser gjennomføres på bak-
grunn av nettverksrelasjoner, i enda
større grad i det private enn i det offent-
lige, er mange av de private bedriftene
med på å reprodusere sosiale ulikheter
og utestenge nye befolkningsgrupper fra
arbeidslivet. Mange ledige stillinger i det
private blir heller ikke utlyst. Innenfor
det offentlige er det annerledes. Her er
det nemlig krav om at alle ledige stilling-
er skal utlyses offentlig så lenge det er
engasjementer av varighet lenger enn
seks måneder. Også statsråden påpekte
den store graden av nettverksansettel-
ser innenfor det private næringsliv. 

Tiltak mot diskriminering
Statsråden poengterte at det er stort
behov for dokumentasjon av den diskri-
mineringen som finner sted i arbeids-
livet. Dette er også MiRA-Senterets inn-

Kvinner med mastergrad
fra andre land må ta til
takke med stillinger de
er overkvalifiserte til.

MiRA-Senteret har som
en viktig målsetting at
minoritetskvinner skal
sikres reell likestilling.

Minoritetskvinner står fortsatt 
I 2007 satser MiRA-Senteret spesielt på minoritetskvinner og arbeidsliv. – Å bekjempe diskriminering
i arbeidslivet er en ekstremt viktig kamp, sier Bjarne Håkon Hanssen på besøk hos MiRA-Senteret.
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trykk. Likestillings- og diskriminerings-
ombudet, som er underlagt Bjarne
Håkon Hanssens departement, etter-
lyser flere henvendelser fra kvinner og
menn som mener seg diskriminert i
arbeidslivet på grunn av sin hudfarge
eller etniske eller religiøse bakgrunn. 

MiRA-Senteret antar at noe av årsa-
ken til at så få tar sin diskriminerings-
sak videre har å gjøre med at diskrimine-
ringen ofte kommer til uttrykk på veldig
subtile måter. Det er vanskelig å beskri-
ve den, men dette gjør den ikke mindre
reell. Mange ønsker heller ikke å gå
gjennom prosessen å bringe saken fram
for et offentlig ombud på grunn av fare
for represalier, eller man er redd for å
fremtre som sytete overfor arbeidsgiver
eller kolleger. MiRA-Senteret mener det
i dag er store tabu knyttet til å kalle
handlinger eller ytringer rasistiske eller
etnisk diskriminerende. Dette medfører
en usynliggjøring av omfanget av rasis-
me og etnisk diskriminering i det norske
arbeidslivet, noe som er til hinder for en
god dokumentasjon av problemet. Dette
gjelder ikke bare innenfor arbeidslivet,
men også på boligmarkedet, innenfor
sosialvesenet eller i samfunnet generelt. 

Bjarne Håkon Hanssen uttrykte på
møtet med MiRA-Senteret at bekjempel-
se av diskriminering i arbeidslivet er en
svært viktig kamp. Han er optimistisk,
særlig på bakgrunn av at det er under-
skudd på arbeidskraft her i landet, og
fordi prognosene viser at behovet for
arbeidskraft vil være stigende. «Men
dette må selvfølgelig ikke være en sove-
pute,» sa Bjarne Håkon Hanssen. 

MiRA-Senteret mener imidlertid at
det kan legges inn mye sterkere føringer
for å effektivisere minoritetskvinners
deltagelse og rettigheter i arbeidslivet.
MiRA-Senteret er blant annet positive
til kvoteringsordninger som sikrer større
representasjon av minoriteter i flere
deler av arbeidslivet.
Det har blitt innført
kvotering av kvinner til
styreverv. Det gjen-
speiler et typisk trekk i
norsk likestilingsarbeid
de seneste årene, nemlig
at denne har blitt ført på
de arenaer som er forbeholdt øvre sosiale
sjikt, blant de høyt utdannede og de sty-
rende. I IMDis (Inkluderings- og man-
foldsdirektoratet) rapport Kvinner og
arbeid, fra 2007, uttrykkes skepsis til
innføring av kvoteringsordninger for å
bedre minoritetskvinners deltagelse i

arbeidslivet. MiRA-Senteret ser imidler-
tid ingen grunn til at kvotering ikke kan
innføres på flere arenaer enn i styre-
rommene. 

Når det gjelder Introduksjonspro-
grammet og Ny sjanse, er dette ordning-
er som MiRA-Senteret i utgangspunktet
stiller seg positive til. Imidlertid er det
fremdeles en svært liten gruppe mennes-
ker som omfattes av ordningene, spesielt
når det gjelder Ny sjanse. At Ny sjanse

har en stor deltageran-
del av kvinner, synes
MiRA-Senteret er svært
positivt. I IMDis rapport
påpekes det imidlertid
at kvaliteten på tilbudet
gjennom introduksjons-
ordningen og Ny sjanse

er svært varierende. MiRA-Senteret
mener det er viktig å ha en god kvalitet
på tilbudene som gis minoritetskvinner
gjennom disse ordningene. I motsatt til-
felle vil tilbudene kun fungere som et
middel for å aktivisere kvinnene i den
perioden de får delta i programmet, uten

at de vil ha noen langsiktig virkning på
deres arbeidsdeltagelse. 

Holdningene blant norske arbeidsgiv-
ere endrer seg svært langsomt, og det er
tydelig at mekanismene for å hindre eller
straffe diskriminerende adferd ikke på
langt nær fungerer i tilstrekkelig grad.
MiRA-Senteret etterlyser sterkere tiltak,
både når det gjelder å bekjempe diskrimi-
nering fra arbeidsgivers side, når det
gjelder kvalifisering av innvandrer-
befolkningen generelt og tilrettelegging
for de med utdannelse fra andre land. 

I møte med MiRA-Senteret uttrykte
arbeids- og inkluderingsministeren
engasjement og interesse for innvandrer-
kvinners situasjon på arbeidsmarkedet.
MiRA-Senteret er glad for dette, og
håper å se konkrete resultater av stats-
rådens engasjement. 

AV UNNI MATHISEN

NOTEHENVISNING:
1) Se blant annet Hvem er de og hvordan går det

med dem? Statistisk sentralbyrå, 2006.

MiRA-Senteret mener det 
i dag er store tabu knyttet
til å kalle handlinger eller

ytringer rasistiske eller
etnisk diskriminerende.
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M inoritetsbefolkninger har det
med å provosere frem debatter
hvor etablerte samfunnsnormer

utfordres. Barneoppdragelse, kleskoder,
religiøsitet og ekteskapspraksis er noen
av de temaene slike debatter omfatter.
Norge er ikke alene om disse diskusjone-
ne. Den tyske forskeren, Urmila Goel,
kan fortelle om liknende debatter fra
Tyskland. Hun holder på å avslutte et
forskningsprosjekt om rasisme og hetro-
normativitet som hun har kalt The virtu-
al second generation. For Goel gjenspeiler
rasisme et maktforhold basert på ideer
om raser og etnisitet, mens heteronorma-
tivitet gjenspeiler maktforhold basert på
ideer om seksualitet og sosialt kjønn.

Goel valgte å se nærmere på ekte-
skapsdiskursen i Tyskland. Nærmere
beskrevet har hun tatt utgangspunkt i
en tysk nettportal, indernett.de, for å si
noe mer om debatten rundt arrangert
ekteskap og det menneskesynet som
gjenspeiles i den sammenheng. Goel
valgte å fokusere på ekteskapsdiskur-
sen, da hun mener denne debatten tyde-
lig viser hvor rasistisk tysk politikk er,
men også for å vise hvordan rådende
samfunnsnormer rundt ekteskapsinngå-
else anvendes for å skape, og vedlikehol-
de, skiller mellom «hvite» og «svarte» tys-
kere og innvandrere generelt. Det er med
andre ord en klar tendens til at diskusjo-

nene vedrørende minoriteter går over til
diskusjoner om innvandringspolitikk for
å regulere atferd og praksiser først og
fremst blant ikke-hvite tyskere. Slik er
det også i Norge.

Flere av saksforholdene er gjenkjen-
nelige fra den norske ekteskapsdiskur-
sen. Generelt kan det sies at minoritets-
ungdommer, særskilt jentene, i Tysk-
land utsettes for ulik grad av tvang fra
sin familie eller slekt til å gifte seg med
en person de i utgangspunktet ikke kjen-
ner. «Den hvite mannen må redde den
brune kvinnen fra den brune mannen.
Det er den gjennomgående holdningen i
slike debatter», fortalte Goel. Tyske
myndigheter føler seg forpliktet til å
gjøre noe, og som i Norge, er det innvan-
dringsloven det fokuseres på. Goel
kunne fortelle om den tyske innenriks-
ministeren som gikk ut til pressen og for-
klarte hvorledes restriktiv familiegjen-
foreningspolitikk vil kunne beskytte
kvinner fra tvangsekteskap. De såkalte
«tolererte immigrantene» må blant
annet oppfylle ulike krav vedrørende
arbeid, alder og språkkompetanse for å
kunne forsette å fornye sitt opphold i
Tyskland, og for å søke om familiegjen-
forening. I tillegg er det obligatoriske
intervjurunder i for-
bindelse med søk-
nad om familiegjen-
forening. På folke-
munne er slike
intervjuer også
kjent under navnet «muslimtesten»,
fortalte Goel. «Hva ville du gjøre hvis din
sønn kom hjem med sin guttekjæreste,
er et spørsmål som går igjen og som illus-
trerer stereotypier om muslimer», sa
Goel. Goel fortsatte: «Jeg kjenner ikke til
noen muslimske foreldre som har tvung-
et sine sønner til å inngå et homofilt
ekteskap. Et slikt spørsmål har overhode
ikke noe med tvangsekteskap å gjøre».

Tysk heteronormativ praksis omfatter
ideen, med en kristen undertone, om et
livslangt kjærlighetsbasert ekteskap
mellom en mann og en kvinne. Motpolen
er arrangert ekteskap som særskilt mus-
limer praktiserer. Skikken blir gjerne
omtalt som arkaisk, inhuman og kjærlig-
hetsløs. «Hovedsakelig er dette en disku-
sjon om hvordan en kultur, i dette tilfelle

den tyske, er mer avansert og utviklet
enn en annen», fortalte Goel. Hun fortal-
te videre om hvordan en slik diskurs er
med på å legitimere en hierarkisk sam-
funnsorden hvor ikke-hvite tyskere må
avfinne seg med å bli betraktet på som
«Ausländers» (utlendinger), til tross for
at de er født og oppvokst i Tyskland, har
tysk statsborgerskap og planlegger å
forsette sine liv i landet. «De er merket
gjennom lett gjenkjennelige, fysiske
trekk og plasseres i kategorien ’de
andre’, ikke-tyskere. Ved å fokusere på
denne kategorien slipper hvite tyskere å
utfordre sin hvithet, og dermed å snakke
om hvite menneskers privilegier», sa
Goel. Videre sa hun: «I Tyskland er
rasisme et tabubelagt tema. Her snak-
ker man om xenofobi eller islamofobi,
men ikke om rasisme direkte. Dette er
selvsagt forhold som er med på å for-
sterke de eksisterende ideene om hvor
annerledes de andre er». 

Goel er ikke opptatt av å komme med
løsninger på de problemstillingene hun
har avdekket gjennom sin forskning. For
øyeblikket konsentrerer hun seg om å
sette rasismebegrepet på dagsordenen
til samfunnsdebattene og de politiske
diskursene i Tyskland. «Rasisme består

av strukturelle og institusjo-
naliserte maktmekanismer.
Det er ideer om mennesker
som tror at det eksisterer
biologiske forskjeller mel-
lom folk, og dermed er med

på å opprettholde eksisterende hegemo-
niske posisjoner. Ekskludering og mang-
el på stedstilhørighet er ofte resultatet».
Hvor forskjellig er dette fra norske
forhold?

AV S. RAHIMA PARVIN

Artikkelen er basert på et foredrag Goel holdt på
Blindern, «Arranged marriages. Dealing with

racist and heteronormative discourses in
Germany», og et intervju med meg samme dag,

mandag 16. april 2007.

Om ny tysk innvandringslov: 
Germany Takes a New Look at Immigrants, 

Max Henninger, SPIEGEL ONLINE, 14. mars 2007:
http://www.spiegel.de/international/

germany/0,1518,471662,00.html 

Den hvite mannen må
redde den brune kvinnen
fra den brune mannen…

Foto: S. Rahima Parvin

Tyske tilstander
Den tyske forskeren Urmila Goel holdt foredrag på Blindern i april. 
De tyske tilstandene rundt rasisme og arrangert ekteskap er
overraskende like de norske.
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I mars 2007 forlot kvinneaktivisten
Nawal El Saadawi Egypt etter draps-
trusler og trakasseringer fra islamis-

tiske fundamentalistgrupper. Hun
hadde også hatt problemer med det
egyptiske rettsvesenet på grunn av sitt
politiske ståsted og sin kompromissløse
kamp for muslimske kvinners rettig-
heter.

Kapitalismens støtte til
fundamentalisme
Nawal El Saadawi, som nå er 76 år gam-
mel, er blitt sensurert, fengslet og sendt
i eksil en rekke ganger, fordi hun nekter
å akseptere det religiøse og patriarkal-
ske klassesamfunnets kvinneundertryk-
kelse. I sine tekster har hun avslørt alli-
ansen mellom vestens kapitalisme og
religiøs fundamentalisme i den arabiske
verden. Fortellinger som «Allah and
McDonald’s» eller «God dies by the Nile»
har provosert mange fundamentalistis-
ke grupper i Egypt. I sine tekster har
hun flere ganger avdekket hvordan glo-
bale kommersielle interesser og religiøs

fundamentalisme går hånd i hånd når
det gjelder å undertrykke mennesker.

Pakten mellom Allah og McDonald’s
«En dag i 1977 åpnet jeg vinduet mitt.
Det ensomme og forlatte treet var ikke
der lenger. En bulldoser hadde kommet
forbi og revet det opp med røttene. To
betongvegger ble reist utenfor vinduet og
sperret til slutt sollyset ute. Over den ene
veggen reiste den høye minareten til en
ny moské seg, badet i hvitt
neonlys. Over den andre
veggen hang en reklame-
tavle for McDonald’s
omgitt av roterende neon-
lys. I første etasje dukket
det opp flere sirkulerende
lys fra noe nytt kalt Disco
Club. Jeg begynte å holde vinduet og tre-
lemmene stengt dag og natt, men larmen
og de pulserende lysene kjentes fremdeles
på kroppen, blandet med duft av ham-
burgere, dunkende discorytmer og rope-
ne «Allah er den største… Kom for å be».
Mens jeg slet meg gjennom smertefulle,

søvnløse netter, lurte jeg på om det
kunne være en pakt mellom Allah og
McDonald’s for å jage bort søvnen som
tynget øyelokkene mine, eller for å
skremme meg ut fra der jeg bodde».

(El Saadawi, 1999)

Vestens mentale omskjæring
Dr. Nawal El Saadawi har betydd svært
mye for muslimske kvinner over hele
verden. Vi ble kjent med Dr. El Saadawi
i 1980 under FNs kvinnekonferanse i
København hvor hun var en av de frem-
ste feministstemmene. Hun var veldig
kritisk til vestlige feminister som hun
opplevde som nedlatende ovenfor kvin-
ners kamp i Afrika, Asia og i den arabis-
ke verden. Under debattene om kjønns-
lemlestelse på 80- og 90-tallet, sa hun
flere ganger i pressen at om kvinner i
noen av de afrikanske landene er fysisk
omskåret, er kvinner i vestlige land
omskåret mentalt. Det hun mente var at
kvinner i vestlige land ofte reduseres til
et sexobjekt men at de er ute av stand til
å se denne formen for utnytting, i stedet
ser de det som om det skulle være
kvinners frigjøring.

Inspirerer MiRA
Nawal El Saadawi har inspirert kvinner
ved MiRA-Senteret i mange år. Hun har
besøkt senteret ved flere anledninger og
har snakket til flere generasjoner minori-
tetskvinner engasjert i kampen mot
rasisme, kjønns- og religionsdiskrimine-
ring. Hun hjalp også til med å få på plass
den arabiske kvinnegruppa ved MiRA-
Senteret da hun besøkte Oslo for et par
år siden. Hun er blitt 76 år og er fremde-
les en aktivist som kjemper mot religiøs
fundamentalisme, imperialismen og mot
okkupasjon av Palestina. Hun er en kilde
til inspirasjon for mange av oss som har

fulgt hennes arbeid gjen-
nom de siste 30 år. Kam-
pen mot religiøs funda-
mentalisme, om det er
kristen, hinduistisk eller
muslimsk fundamenta-
lisme, er viktig for oss alle
i dag. Den økende reli-

giøse fundamentalismen er ikke bare en
trussel mot kvinners rettigheter, men
også mot menneskerettighetene generelt.
Derfor trenger vi sterke stemmer som Dr.
El Saadawi mer enn noen gang tidligere. 

AV FAKHRA SALIMI
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Nawal El Saadawi er på flukt – igjen. Den betydningsfulle egyptiske
forfatteren, legen, politikeren og kvinneaktivisten er tvunget i eksil. Vi
trenger hennes kompromissløse og modige stemme mer enn noen gang.

…om kvinner i noen av
de afrikanske landene
er omskåret fysisk, er
kvinner i vestlige land
omskåret mentalt…

Kamp mot religiøs fundamentalisme og vestlig kapitalisme:

Pakten mellom Allah og McDonald’s

Illustrasjon: Cazawa.no
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DEL EN: Flyplassen
Følelsene strømmer. Kjenner de helt ut i finger-
tuppene mine. Det kiler i magen, men samtidig
gjør det vondt. Jeg skjelver, kaldsvetter og
kjenner kvalmen. Alt sammen på én gang. 
Hva skal jeg si? 
Hva skal jeg gjøre?
Rekker jeg å skifte? 
Hvordan ser jeg ut? 
Må finne et speil. FORT

Jeg tenker ikke på å hente koffertene mine
engang. Finner nærmeste toalett og går fort mot
døren. Eller er det bare jeg som synes at jeg går
fort? Andpusten kaster jeg meg inn på toalettet
og ser meg i speilet. Damage check. FY som jeg
ser ut. Håret til alle kanter. Hovne øyne, ingen
sminke og en kvise som har funnet seg til rette i
ansiktet. Føler meg som en fjortis der jeg står!
Nervøs prøver jeg å få ordnet meg. Slik at jeg
ser litt oppegående ut. 

Jeg ser på klokken og skjønner jeg har stått der
i en halv time allerede. Telefonen har ringt
hundre ganger og jeg er etterlyst. Klarer å skri-
ve en sms med skjelvende hender, «Kommer
snart». Der… sendt. Det gir meg litt ekstra tid… 

I det jeg går ut, kommer jeg på bagasjen. Jeg
glemte det i all kaoset. Løper tilbake og leter.
Der er den, helt alene på rullebåndet. Venter på
meg. Jeg henter den og tar en telefon hjem til
min søster.
Hysterisk. 
Nervøs. 

Går rundt meg selv mens jeg febrilsk forteller
henne at jeg ikke klarer å gå ut, at jeg har somlet
bort en time i ankomsthallen. Jeg har
ombestemt meg. Går ikke ut. 
Klarer ikke. 
Tør ikke. 
Går det an å slippe? 
Men det gjør det ikke, får jeg høre. 
Den eneste måten å komme seg videre på er å
gå ut gjennom den døren. 

Den åpner og lukker seg hver gang noen går
gjennom, og ut forsvinner de. Ut i folkemeng-

den, gjenforenes med de som venter på dem.
Mens jeg står der. Med kofferten i hånden ser
jeg på føttene mine som ikke vil rikke seg. Står
der en liten stund til, i mine egne tanker, men
telefonen får meg tilbake til virkeligheten. «Hvor
blir du av?», «Jeg skal bare» svarer jeg. Løper
inn på tax-freen for å handle noe, men hva? 
Glemt det. 

Kjøper et eller annet og går ut igjen. Døren står
der fremfor meg og venter. Og bak den døren
venter skjebnen. 
Hva skal jeg si?
Hva skal jeg gjøre?
Tusen spørsmål svirrer inne i hodet mitt mens
jeg bruker en evighet bort til døren. Den åpner
seg. Alt jeg ser er en stor ballong, med masse
lyder. 
Og der. 
I en grønn t-skjorte, helt bakerst, ser jeg ham.
Går med stormskritt… ANDRE vei!

Ser at han går samme vei. Han har sett meg. 
Hva gjør jeg nå? 
Og i dét jeg skal snu står han der. 
Rett foran meg. 
Alt er plutselig over. 
For sent å snu! 
Ingen steder å gjemme seg. 
Ingen steder å løpe. 
Jeg må face skjebnen. 
Der står vi blant alle menneskene, men alene.
Det går minutter. Eller er det bare noen få
sekunder?
Nervøse. 
Skjelvende. 
Kjenner meg svimmel, begynner å kaldsvette
igjen. 
Hva sier jeg?
Snakker jeg?
Eller bare står jeg der? 
Alt er så uvirkelig, men på et tidspunkt rekker
jeg hånden min mot ham og får presset nervøst
frem et stille hei. Og der, idet han tar hånden min
vet jeg. Et hei, velkommen, er nok til at jeg vet
det. I det han er borti meg kjenner jeg det og er
sikker. Aldri har jeg vært så sikker som nå.
Kjenner følelsene som strømmer. Hjertet
dunker så hardt at jeg er sikker på at han kan
høre det. Han er THE ONE! Der og da vet jeg at
jeg vil tilbringe resten av mitt liv med ham. 
Men en ny redsel kommer sneglende inn.

Hva føler han?
Hva tenker han?
Hva synes han?
Kvalmen er der igjen. Skjelvingen og usikker-
heten presser på. 
Hva skjer nå?
Hva skal jeg si og hva skal vi snakke om?
Hvor lenge har vi stått her uten å si noe?
Ser nervøst på klokken, tiden har stoppet. 
Det er bare oss to der og ingen andre. Han står
og smiler med hånden min i sin. Jeg er lykkelig
og nervøs. Han tar koffertene mine og sier
«endelig er ventetiden over» mens vi går mot
døren. 

Ventetiden – åtte
måneder senere
DEL TO: Myndighetene
Hjertet banker så hardt at jeg er sikker på at alle
som står rundt meg hører det. Kjenner at jeg
begynner å kaldsvette og at hendene er
klamme. Jeg begynner å bli svimmel og glem-
mer et øyeblikk å puste. Må sette meg ned. Er
det mye enklere å bare løpe ut og droppe det
hele? Klyper meg selv i armen, og håper at alt er
en lang og vond drøm. At jeg skal våkne opp og
at alt er som det pleier å være. Men en drøm er
det altså ikke, for her står jeg. 

Hvorfor ønsker jeg egentlig at det hele skal
være en drøm? Er det ikke jeg som har ventet på
denne dagen i snart åtte måneder? I hele denne
tiden har jeg med skjelvende hånd puttet nøk-
kelen i postkassen for å bli skuffet over at det
ikke var der. Men en dag, etter åtte måneders
venting, lå det plutselig fremfor meg. Når jeg
minst ventet det. Med skjelvende hånd åpnet
jeg brevet og leste mens hjertet banket. «Oslo
Politidistrikt forbereder saken for Utlendings-
direktoratet. I den forbindelse er du innkalt til
samtale neste mandag klokken 13.00.»

Og nå sitter jeg altså her og leser gjennom den
vedlagte listen over alle papirer som måtte
medbringes til intervjuet. Det føles som om
fremtiden min er bak den døren. Kaldsvetten
kommer tilbake, kjenner kvalmen komme
snikende. Hjertet banker. 

Dunker og dundrer. Hendene skjelver.

Hva skal jeg si?
Hva og hvordan skal jeg

svare? 
Hva vil de tro?

Eller hva er det de tror
allerede? At jeg er en
stakkar liten innvan-
drerjente som har
blitt tvangsgiftet med
fetteren sin i hjem-
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landet? Eller kanskje at det hele er proforma?
Jeg føler meg mistenkeliggjort. 

Myndighetene er skeptiske og vil neppe tro at
mitt ekteskap er av kjærlighet og at vi faktisk
elsker hverandre. 
At vi gjorde et valg.
Et valg vi måtte ta for å kunne være sammen.
Synd ikke alle ser det, synd at min kjærlighet, mitt
valg, mitt ekteskap skaper et stort spørsmålstegn
hos innvandringsmyndighetene. I tillegg til mis-
tenkeliggjøringen har jeg måttet vente i mange
måneder før jeg har fått muligheten til å fortelle
om min kjærlighet. Og nå må jeg i tillegg forsvare
den. Om de blir overbevist, kan han kanskje
komme hit. 

Tenk om jeg ikke klarer å svare, og hva om jeg
svarer feil? Har hørt skrekkhistorier om hvilke
spørsmål som kan komme. 
Hvor mange sokker har han? Hva heter fetteren
på mors side og kusinen på fars side? 

Er dette relevante spørsmål, og hvordan skal jeg i
så fall vite hvor mange sokker han har? Han bor
jo der og jeg her. Når det gjelder spørsmål om
fettere og kusiner kan mine trønderske venner
bekrefte at de vet heller ikke navnet på familie-
medlemmer til sine utvalgte. 

Men de kan altså stille slike spørsmål, og jeg har
fått vite at de forventer at man må kunne svaret,
selv når den utvalgte bor utenfor landegrensene.
Og kanskje svaret jeg gir blir avgjørende for om
han får komme eller ikke. 

Presset er for stort. Jeg kjenner jeg mister
kontrollen og at blikket svekkes. Kunne jeg ikke
bare treffe den store kjærligheten her hjemme og
sluppet all ventingen, mistenkeliggjøringen og
bekymringene?

Jeg reiser meg opp. Har bestemt meg for å gå ut,
bort. Jeg vet ikke om jeg takler dette. Tenk om jeg
ikke klarer å svare på riktig måte!
Tenk om de bestemmer seg for å tro at det ikke er
ekte kjærlighet. Tenk at ANDRE har myndighet til
å sette spørsmålstegn ved, og å fortelle meg, om
jeg elsker ham eller ikke. 
Så urettferdig det er!

Nå går jeg. Reiser meg opp og slenger vesken
min over skulderen. I samme øyeblikk hører jeg
navnet mitt blir lest opp. Jeg snur meg brått og
sier «Ja, det er meg». Skjelver fra topp til tå og er
sikker på at han kan både se og høre det. Jeg blir
vist inn til et rom. Går med små skritt inn mot
døren, og vet at alt spiller på meg. Det jeg sier er
avgjørende. Jeg tar ham i hånden, hilser pent og
venter på at utspørringen skal starte. Nå er ende-
lig ventetiden over. I hvert fall for denne gang. 

AV SELTEM ATES
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Et glass melk takk
Av Herbjørg Wassmo
Gyldendal 2006

Den nye boka til Herbjørg Wassmo tar for seg trafficking, 
kvinnekamp og håp om en bedre tilværelse.

D en moderne handelen med kvinner er ikke et vanlig tema i
norsk skjønnlitteratur, men den svært så etablerte forfatteren
har nå gitt seg i kast med problemstillingen. Men det er ikke

første gang hun har tatt fatt i temaer som er skjult for mange eller belagt med store
tabuer. Vi kjenner henne som forfatteren av to bestselgende trilogier. På 1980-tallet kom
bøkene om tyskerungen Tora i Huset med den blinde glassveranda, Det stumme rommet
og Hudløs himmel, og en stund senere Dinas bok, Lykkens sønn og Karnas arv. Den første
trilogien skapte debatt da den kom ut fordi den satte fokus på de svært sensitive temaene
incest, og behandlingen av «tyskerungene» i tiden etter den andre verdenskrig. Til tross
for tunge livsforhold, er det allikevel kvinnenes styrke og evne til overlevelse som ofte blir
hovedtemaene i Wassmos romaner. 

Wassmos siste roman, Et glass melk takk, handler om Dorte, en snart 16 år gammel
jente fra Litauen. Hun bor på et lite sted sammen med sin mor og søster. Faren er død.
Moren sliter med å få endene til å møtes, og frykter at de blir kastet ut fra huset de bor i
fordi de ikke kan betale husleia. Dortes eldre søster blir sendt ut i sene nattetimer for å få
ekstra inntjening. Savnet etter far er stort og Dorte drømmer tilbake til tiden da han var
blant dem. En dag får Dorte tilbud fra en jente hun kjenner om å bli med til Sverige. Jenta
kjenner noen der som kan skaffe dem jobb på en kafé. Dorte slår til, etterlater en lapp til
sin mor, og så er hun på vei ut av landet, alene sammen med to fremmede menn i en bil
med låste dører. 

Hva som venter Dorte i Sverige, og etter hvert Norge, er forferdelige utnyttelser som
intet menneske skal måtte erfare. Dorte blir holdt i fangenskap og lever som offer for
trafficking i et par år. 

Til tross for de store utnyttelsene og uverdighetene som blir beskrevet i romanen, er
det ikke Dorte som offer som blir det bærende i romanen, men hennes evne til over-
levelse. Romanen handler om drømmer, håp og overlevelse – i en tilværelse av sterke og
kontinuerlige prøvelser. Boken portretterer skikkelser som til tross for sin delaktighet i
kriminelle handlinger viser en form for medmenneskelighet. Hovedpersonen drar nytte av
disse sidene, sammen med sine drømmer og fantasier om sin far og om familien. Tanken
på onkelen som overlevde konsentrasjonsleiren under andre verdenskrig blir et forbilde
for henne. Boken handler også om Dortes forhold til egen kropp og psyke, og hvordan
man skal forholde seg til sin egen følelse av skam. 

Dortes tilværelse av frihetsberøvelse, misbruk og ondskap, virker som et nesten
ufattelig og parallelt univers til den norske hverdagen. Boken er absolutt en tankevekker,
og det bør ikke være noen tvil om at Dortes historie er den sanne historien til mange
jenter og unge kvinner som lever i skjul bak låste dører, ikke bare her i landet, men også
ellers i Europa. 

AV UNNI MATHISEN

Bestill publikasjoner 
og les mer om MiRA-Senterets

arbeid og aktiviteter på
www.mirasenteret.no
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GRATISBROSJYRER

«Si nei til vold mot kvinner»: Brosjyren forklarer om ulike former for vold
mot kvinner og gir konkrete råd til kvinner som er utsatt for vold. Heftet
finnes på norsk, engelsk, spansk, tyrkisk, arabisk, persisk og urdu.
«La meg snakke»: Brosjyren presenterer MiRA-Senterets skole-
kampanje, og har som formål å øke respekten og forståelsen mellom
elever med forskjellig etnisk bakgrunn og lærere i den norske skolen. 
«Kjærlighet er å ta ansvar» retter seg mot ungdom og tar opp temaer
knyttet til kjærlighet, helse, seksualitet, abort o.a., og informerer om
MiRA-Senterets rådgivningstilbud for unge minoritetsjenter.
«Bli med!»: Brosjyre om aktiviteter ved MiRA-Senteret.
«Ditt Valg» Populær rettighetsbrosjyre om tvangsekteskap.
«Odins kvinner» informerer om filmserien og boken ved samme navn.
«Om MiRA-Senteret» tar for seg MiRA-Senterets arbeid, og informerer
om senterets aktiviteter og tilbud. Brosjyren finnes på syv språk.
«Redd for å miste jomfruhinnen?» informerer om kvinnekroppen, og leg-
ger vekt på unge jenters og kvinners rett til egne valg. Finnes på 7 språk.
«Den usynlige smerte»: To brosjyrer som informerer om MiRA-Senterets
arbeid for å bedre den psykiske helsen til kvinner og unge jenter med
minoritetsbakgrunn.

TEMAHEFTER 

Temahefte nr. 1: «Omskjæring av kvinner»
tar opp helsemessige konsekvenser av denne tradisjonen. Den gir råd
til sykepleiere og annet helsepersonell som kommer i kontakt med
kvinner som er omskåret, og presenterer politiske innspill i kampen
mot omskjæring. Kr. 70,–
Temahefte nr. 2: «Tvangsekteskap» 
gir bakgrunnsinformasjon om både tvangs-
ekteskap og arrangerte ekteskap og
presenterer politiske forslag og viktig arbeid
som drives i kampen mot tvang. Kr. 70,– 
Temahefte nr. 3: «Minoritetskvinner og medier» 
tar for seg medienes fremstilling av minoritets-
kvinner i Norge. Heftet har også som formål å
utfordre de stereotypiske forestillingene om
denne gruppen. Kr. 70,–
Temahefte nr. 4: «Likestilling for minoritets-
kvinner 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.
Temahefte nr. 6: «Minoritetskvinner og psykisk helse 
– Vold i nære relasjoner»
En rapport fra MiRA-Senterets nasjonale konferanse i 2006 om
minoritetskvinner og vold i nære relasjoner. Temaet blir tatt opp i lys av
sosiale og økonomiske utfordringer, norsk politikk og helsepraksis, og
med ulike sammenlignende perspektiver fra USA og Danmark.
Rapporten er samtidig å ses som et temahefte med en presentasjon av
ulike artikler på samme tematikk.  Kr. 120,–

BØKER 

«Ord i bevegelse»
Nita Kapoor/Fakhra Salimi (red.). Boken er den første litterære antologi
redigert, skrevet og illustrert av kvinner innvandret til Skandinavia.
Over 30 forfattere med bakgrunn i et tjuetallsland kommer til orde
i denne boka gjennom sin egen poesi og prosa. Kr. 150,–
«Odins kvinner setter farge på Norden»
Fakhra Salimi (red.). Boken presenterer et
mangfoldig bilde av innvandrer- og flykt-
ningkvinner i Norden, og bidrar til å skape
rollemodeller for nye generasjoner unge
jenter som vokser opp. Kr. 175,–
Håndboken: «Jeg vil lære å bli glad i livet» 
Boken tar opp senterets erfaringer fra de
siste årenes rådgivningsarbeid. Her kan
nevnes samlivsproblemer, familiekonflik-
ter, tvangsekteskap, sosiale problemer
eller vanskeligheter knyttet til asyl- og
flyktningsituasjonen. Boken viser blant annet hvordan disse problemstil-
lingene for en del kvinner er knyttet tett sammen, og hvordan de preger
liv og helse til unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Kr. 150,–

RAPPORTER

MiRA-Senteret har utarbeidet følgende rapporter som er
tilgjengelige for salg:
Minoritetskvinner og kompetansepolitikk 
– om arbeidsliv, utdannelse og arbeidsmarkedet. Kr. 70,–
Den usynlige smerte – om innvandrer- og flyktningkvinners
helsesituasjon i Norge. Kr. 30,–
Til døden skiller oss ad. Ekteskap og skilsmisse i islamsk rettspraksis
og norsk lovgivning. Kr. 150,–
Kjønn og rasisme i et likestillingsperspektiv. Kr. 70,–
La meg snakke – en redigert rapport fra
MiRA-Senterets jentekonferanse i 1996. Kr. 70,–

DIVERSE

Filmen «Norske verdier»
Hva er norske verdier? Hvordan kan et fler-
kulturelt samfunn skapes på best måte?
Filmen drøfter begreper som frihet, lojalitet
og identitet (DVD).  Kr. 300,–
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

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

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

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

which exist or arise. The MiRA Centre has numerous activities and
a large 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.

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

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

women. Through well-established legal and social services, information and networking, 
The MiRA Centre tries to strengthen immigrant and refugee women’s position in society. The MiRA Centre is also

a place for self-organisation and has created a space for minority women to define their own realities.

Resource Centre for Black, Immigrant and Refugee Women

THE MiRA CENTRE OFFERS:

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

1 ÅRS ABONNEMENT koster for individer kr 150,–  ❑ og organisasjoner kr 350,– ❑
Du kan betale inn årsabonnementet på bankkontonr. 1607 55 52665 eller be om å få tilsendt en
bankgiroblankett på telefon 22 11 69 20, 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

Abonnér på 

✂

MiRA0107_28-31  21.05.07  14:54  Side 31



MiRA FORUM FOR
MINORITETSKVINNER

ISSN: 0805-357X
nr. 1/07, løssalgspris kr. 75,–

UTGIVER 
MiRA – Ressurssenter for 

innvandrer-og flyktningkvinner
PB 1749 Vika, 0121 Oslo

Telefon: 22 11 69 20
Faks: 22 36 40 19

post@mirasenteret.no
www.mirasenteret.no

REDAKSJONSRÅD
Lan Siauw, Ferruh Øzalp, 

Meltem Safak Lundsten, Attia Mirza
Mehmood, Hamida Schreiner

(Trondheim), Celi Valle (Tromsø)

REDAKTØR
Fakhra Salimi

REDAKSJONSSEKRETÆR
Unni Mathisen

REDAKSJONELT ARBEID
Helene T. Strøm-Rasmussen

FORSIDEFOTO
Henrik Kreilisheim

DESIGN
Cazawa.no

TRYKK
M. Seyfarth Trykkeri AS

Vi takker Fritt Ord for økonomisk
støtte til denne utgaven.

MiRA står ikke ansvarlig for
meningsuttrykk som fremkommer
i intervjuer og innsendte artikler.
Viderekopiering er kun tillatt ved

skriftlig tillatelse fra MiRA.

My memory has

remained a blank page

since childhood

A mountain hidden

under water

with a single eye which

stares at me

The eye of God or Satan

For they are one

And I fear both of them

Fra «A daughter of Isis»
Nawal El Saadawi, 1999

MiRA0107_cover  21.05.07  14:28  Side 32


