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Den rød-grønne regjeringen har
gjort tvangsekteskap til en av de
store satsningsområdene for å

fremme sin inkluderingspolitikk. De
har bevilget over 70 millioner kroner
til bekjempelse av denne tradisjonen.
I tillegg til kriseboliger med fire etnisk
norske ansatte, skal det opprettes
tretti tvangsekteskapsrådgiver-
stillinger på utvalgte skoler rundt om
i landet. Vi håper at noen av disse

rådgivere vil ha etnisk minoritetsbak-
grunn, og at særlig de gruppene som er
direkte berørt av tvangsekteskap vil bli
representert.

Det flyter millioner av kroner rundt
i form av kortvarige prosjekter og
integreringstiltak, samtidig med at
MiRA-Senteret, som det eneste
ressurssenter for innvandrer- og flykt-
ningkvinner sliter for å overleve og
opprettholde det helhetlige tilbudet til
unge jenter og kvinner med minoritets-
bakgrunn. Vi mener at hvis denne
regjeringen virkelig ønsker å ta ansvar
og bidra med forebygging av kvinne-
undertrykkende tradisjoner i det

flerkulturelle Norge, må de satse på
minoritetskvinners egne ressurser.
En måte å ta ansvar på er å tildele økte
ressurser for å styrke det langsiktige
og helhetlige tilbudet som er utviklet
gjennom mange ti år av etniske
minoritetskvinner på MiRA-Senteret. 

MiRA-Senteret og mange andre
organisasjoner har lenge kjempet for å
synliggjøre ekskluderingsmekanismer
i det norske samfunnet. Vi mener at
både lovgivning og bevisstgjørings-
tiltak, særlig de som er bygget på
empowerment, er nødvendige for å
forhindre vold mot kvinner generelt og
tvangsekteskap spesielt. Det er derfor
nødvendig å støtte organisasjoner som
arbeid innenfor minoritetsmiljøer, og
særlig støtte de organisasjonene som
står fremst i kampen for å bekjempe
vold mot kvinner og som kjemper for
kvinners rettigheter. Enhver annen
strategi risikerer å skape et tilbakeslag
og kan virke ekskluderende på
minoritetsbefolkningen. 

I dette nummeret av MiRA-Magasinet
fokuserer vi på mangfoldige temaer,
som for eksempel HIV/AIDS-proble-
matikken, eksklusjon i kjølevannet av
multikulturalisme, MiRA på Mela,

med mer. Innholdet i bladet reflekterer
også MiRA-Senterets arbeid både
blant minoriteter og i norsk offentlig-
het. Til tross for begrensede økonomi-
ske ressurser har MiRA-Senteret opp-
levd et år fyllt av store begivenheter og
flere hundre har deltatt på aktiviteter
hos oss. Vi håper å fortsette i samme
ånden i 2008 og ønsker alle våre lesere
et godt nytt år. 
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å ta ansvar og bidra med forebygging av kvinne-

undertrykkende tradisjoner i det flerkulturelle Norge, 
må de satse på minoritetskvinners egne ressurser!
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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 2008 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 2008 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. 

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

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

aktivitetskalender 2008
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M iRA-Senterets samling
inneholder også materiale
om den klassisk utdannede

spirituals-/gospelsangeren Ruth
Reese (1921–1990), – også kalt «The
Black Rose». Via 14 foto- og klipp-
album, grundig og nydelig arbeid
utført av Ruths ektemann, Paul
Shetelig, kan man lese ikke bare en
svart sangerinnes historie, men også
få et interessant møte med et Blenda-
hvitt Norge!

Ruth Reese var den første etabler-
te svarte artisten i Norge. Hun arbei-
det utrettelig i alle år for å spre
kunnskap om svartes situasjon og
kjempe for rettferd og frihet. Reese
ble en inspirator for flere av de nye
innvandrerne som
kom på 1960- og 70-
tallet. Hun var med
på å starte MiRA-
Senteret og var
aktiv med i forløp-
eren til senteret,
Foreign Women’s
Group i 1979. Ruth Reese uttalte til
Samora 3/89: «– Foreign Women’s
Group er som en utvidelse av min
familie, hvor jeg føler jeg er blant
søstere. Jeg kan snakke med dem og
jeg har en sterk følelse av at de for-
står mine problemer. I FWG føler jeg
at jeg er en part og ikke skjøvet ut i
periferien. I andre organisasjoner
hvor jeg har deltatt, har de en spesi-
ell måte å holde meg og andre inn-
vandrere utenfor.» Hun var også
blant de grunnleggere av kunstner-
gruppa Artists for Liberation og sam-
arbeidet med blant annet Cliff Mous-

tache i fra 1985. De ville fremme
antirasistisk kunst og kultur og
hadde flere teateroppsettinger. Reese
døde på scenen på kulturhuset
Slurpen, da hun i 1990 mottok første
æresmedlemskap i SOS rasisme for
sin kamp mot rasisme og apartheid.

Omtalt som «negersangerinne»
Reese kom til Europa med et klassisk
konsertrepertoar. Hun fikk en
mangeårig konsertkarriere. Kabaret-
bransjen ga også tilbud og ga henne
navnet «The Black Rose». I nesten
10 år sang hun på begge typer scener
i mange europeiske land. Reese kom
til et Blenda-hvitt Norge i 1956. Vi
ser i klippalbumene vi har fått depo-

nert at hun ofte i
avisene ble omtalt
som «negersanger-
inne». Hun ble defi-
nert ut fra hud-
fargen sin – her,
i London og Paris,
som i USA der hun

kom fra. Den amerikanske sanger-
innen ble avvist da hun søkte hybel
i Oslo og vertinnen fikk se at huden
hennes var mørk (den gang sto det
også «nordlendinger ikke ønsket» i til
leieannonsene i hovedstadsavisene).
Det skjedde seks ganger den første
sommeren hun skulle bo her, så hun
ble boende på hotell. Og hun ble en
populær sanger og fikk oppdrag her.
Hun fant kjærligheten og giftet seg
med Paul Shetelig, så hun valgte å bli
i landet hun elsket fra 1959. Det
norske samfunnet har aldri vært så
enhetlig som på 1950 og -60-tallet.

Det var et mer homogent samfunn
(urfolk og nasjonale minoriteter var
ennå ikke anerkjent) enn det hadde
vært før og siden skulle bli. Reese
opplevde stor uvitenhet i Europa om
sitt eget folks musikk og kultur og
trålet biblioteker og samlet stoff
imellom konsertene.

Kronikkforfatter og aktivist
«Vår hud er sort» het kronikken Ruth
Reese skrev i Dagbladet 24.07.1959.
Da hadde hun lest om en hvit mann
som ble funnet skyldig i voldtekt av
en svart jente i USA, men slapp døds-
straff. Den hvite mannen unngikk
den straff som en svart mann hadde
måttet lide for samme forbrytelse.
Hun sier: «Alle skandinaver synes

Ruth Reese:
Striden følger meg!
«The Black Rose» er i Oslo byarkiv! MiRA-Senteret har bidratt med sitt
rikholdige arkiv om denne store sangerinnen som fra 1960- og 70-tallet også gjorde
seg gjeldende med sitt budskap om likhet og rettferdighet. 

Ruth Reese var den
første etablerte svarte

artisten i Norge!
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det er fryktelig med Little Rock. Men
vi er glad over Little Rock. Den åpner
forhåpentlig opp for liknende hendel-
ser i andre søramerikanske byer.
Amerika liker ikke å få verdens øyne
rettet kritisk mot sine egne indre
anliggender.»

Hun synger ut sin fortvilelse og
sier svarte føler kollektiv skyld når
en «representant» dummer seg ut,
hvorfor gjør ikke hvite det? Hun sier
den afrikanske revolusjonen kom-
mer. «Den vil
bli fryktelig,
utslettende,
nådeløs men
uunngåelig.
Blodigere enn
noen revolu-
sjon i verdens-
historien. De
hvite i Kenya, Sør-Afrika, Kamerun,
Tanganyika og Kongo skulle ha lyttet
til historiens røst.» Det ble ramaskrik
fra mange hold. Hvorfor skulle uskyl-
dige nordmenn pålegges noe ansvar

for «the white man’s burden» i USA?
Hvorfor skulle hennes slaveforfedre
ha noe å si for vår forståelse av
henne? Debatten som raste i avisene,
ser vi av klippalbumene i arkivet,
sier mye om denne tidas homogene
samfunn og ubevissthet. For eksem-
pel ble Ruth intervjua av en journa-
list i billedbladet «Nå» som tok med
Kapp-appelsiner hjem til henne og
krympet seg når han skjønte det.
Hun hadde da skrevet i kronikken

sin hvor provose-
rende det var for
henne å oppleve
at kjøpmannen
på hjørnet solgte
Kapp-appelsiner
og ekspeditøren
på Vinmonopolet
som anbefalte

henne, som var svart som en ovn, en
billig og god hetvin fra Sør-Afrika og
dermed var med på å opprettholde
apartheidregimet. 

Hun var sjokkert over uopplyst-

heten og ville informere så en boikott
kunne bli effektiv, hun ville fortelle
hvordan hun opplevde rasisme på
kroppen også her i landet. På grunn
av sin hudfarge bærer hun på «four
hundred years of resentment (eng-
elsk for nag, harme)» som hun skri-
ver i diktet «To stop a story». Hun
frustreres over at publikum her kun
oppfatter det melodiøse i hennes
spirituals, at de ikke oppfatter
teksten og det sterke innholdet! 

Folkeopplyseren
Reese tok på seg rollen som folkeopp-
lyser – om svarte amerikaneres
musikk, kultur, historie og tradisjon.
Første gang var i Universitetets aula
med foredraget «Rasehat og demo-
krati» 20. januar 1960. Siden ble det
turné i 14 fylker for Folkeakademiet
og andre organisasjoner. Avisene
skrev om foredraget og debatten
gikk. I 1960 satte også fagbevegelsen
i verk en boikott av varer fra Sør-
Afrika som fikk hennes støtte, hun
talte for boikott til støtte for sør-
afrikanernes frihetskamp på Youngs-
torget 1. mai det året. Hun holdt
musikkåserier om musikken over
hele Skandinavia, første gang i oslo-
skolene i 1960 med «De amerikanske
negrenes musikkhistorie gjennom
360 år». Reese framførte konserter
over det ganske land og i Norden for
øvrig, og hun skrev kronikker i avis-
ene om svarte amerikanere. Et utvalg
av kronikkene ble samlet mellom to
permer i «Lang svart vei» («Long
Black Road») som kom ut 1972. 

Hun hadde tatt et valg. I selvbiografi-
en «Min vei» som kom i 1985 sier hun: 

«Jeg er fullstendig klar over at min
politiske karriere har skadet min
sangkarriere. Jeg går ut fra at det
burde ha vært nok å synge. Men ikke

Svarte føler kollektiv skyld
når en «representant»

dummer seg ut, hvorfor gjør
ikke hvite det?

Alt for damene: Reese kom til Europa med
et klassisk konsertrepertoar. Hun fikk en
mangeårig konsertkarriere. Kabaretbransjen
ga henne navnet «The Black Rose». Her på
forsiden til Alt for damene nr. 37 i 1958. 
I arkivet til MiRA-Senteret. Oslo byarkiv.



for meg. Det finnes millioner av fat-
tige mennesker på denne jord som
aldri får anledning til å uttykke sin
fortvilelse. Jeg tror at kunstnere som
får publikum til å høre på seg, bør
snakke ut på vegne av disse uheldige
brødrene og søstrene våre. Jeg har
forsøkt, og jeg vil fortsette å tale og
synge for å bidra til en forandring.
Jeg har alltid gjort felles sak med alle
undertykte folk. Jeg har også alltid
følt at jeg har hatt det norske folk med
meg, og det har hjulpet meg til å
holde fast ved min menneskekjærlig-
het. Og det takker jeg Gud for.»

Arven
Ruth Reese utga kun en LP, «Mother-
less Child», i Norge i 1979. Hun fikk
heller ikke drahjelp fra NRK – på
tross av sin popularitet. Der møtte
hun, sier hun i biografien, «det tradi-
sjonelle hvite overherredømmet» og
ble avvist på tross av sitt ønske om å
lage flere programmer. Sangeren
Kristin Asbjørnsen var elev av Ruth
Reese og fikk overta hennes note-
hefter med spirituals. Kristin har
allerede gitt Byarkivet noen av note-
partiturene hun arvet, blant annet
en av Ruth Reeses egne komposisjo-
ner. Når hun sjøl har gjort seg ferdig
med dem, vil kanskje flere av notene
forvaltes av Oslo byarkiv. Høsten
2006 utga Kristin Asbjørnsen en CD
hvor hun har tatt tak i arven fra
Ruth. CD-en inneholder spirituals i
Kristins egen tolkning og har høstet
strålende kritikker. En bieffekt har
vært at navnet til Ruth Reese igjen
løftes fram. Under CD-lansering og
på konserter har Kristin Asbjørnsen
hele tida klart å fokusere på at dette
er arven etter Ruth Reese. Æres den
som æres bør!

AV ELLEN RØSJØ

Parkkveld: Et stort publikum lytter til Ruth Reese
på en parkkveld i Oslo i august 1959. Reese var
den første etablerte svarte artisten i Norge og
arbeidet for å spre kunnskap om svartes situa-
sjon og kjempe for rettferd og frihet. I arkivet til
MiRA-Senteret. Oslo byarkiv.
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LITTLE ROCK
Avisene verden over var opptatt av Little Rock i Arkansasi 1957. Ni svarte elever (bildet) fikk komme inn på denhelhvite Central High School. I slutten av september fikk deni adgang til Little Rock Central High under beskyttelse avden amerikanske hæren. Men mobben ventet på demutenfor skolen hver morgen og ettermiddag hele året.Inne på skolen fikk de like grusom behandling. 

Kilder:
MiRA-Senterets samling om Ruth Reese:Alt for damene, «Vanskelig å være neger – også i Norge» 10.09.1958Dagbladet «Vår hud er sort» 24.07.1959Nå, «Ruth Reese synger ut» 22.08.1959



MiRA-Magasinet har truffet denne
modige kvinnen som har gitt HIV
et ansikt i Burundi. Kampen har
vært lang og blitt ført på mange
fronter. Men Jeanne Gapiya står
ikke alene. 

I 1994 var Jeanne Gapiya den første
som snakket åpent om hiv og aids i
Burundi i Afrika. Den gangen hevdet

de fleste afrikanske land at problemet
var vestlig eller europeisk og knyttet til
homofili. Personer med hiv og aids ble
sterkt diskriminert og det var tabu å
snakke om problemet. Folk snakket om
statistikk og antall smittede, men
ansiktene til de som var rammet forble
usynlige. Jeanne og en gruppe unge
mennesker startet l’ Association Natio-
nale de Soutien aux seropositifs et mal-
des du SIDA au Burundi (ANSS) for å
støtte og rette oppmerksomhet mot
menneskene bak det dødelige viruset. 

MiRA-Magasinet traff Jeanne i
Burundis hovedstad, Bujumbura, etter
en internasjonal kvinnekonferanse om
HIV og AIDS i Nairobi i juli 2007.

Jeannes vitnemål
– I 1988 mistet jeg min 18 måneder
gamle sønn som var født med hiv i 1987,
forteller Jeanne. Sykehuset hiv-testet
babyen uten familiens samtykke og de
fant ut at han hadde aids. De fortalte at
han var smittet og at det ikke var noe
som kunne gjøres for å redde ham. 

– De fortalte oss at også vi var smittet
og kun hadde to-tre år igjen å leve. Det
var en traumatisk opplevelse, særlig å
se barnet vårt dø sakte uten noen
medisinsk hjelp.

Ifølge Jeanne er søn-
nens fødselsdag en veldig
viktig dag for henne og
hun går alltid i kirken for
å be for ham. Hun pleier
å gå i den største kate-
dralen i Bujumbura.

– En dag i desember
1994 jeg som vanlig var i kirken for å be
og sørge over mitt uskyldige barns død,
hørte jeg presten si at de som lever med
hiv og aids er syndere. Ifølge ham ville
ikke folk bli smittet om de fulgte
Bibelens ord. 

– Jeg kunne ikke sitte stille og lytte til
hans hyklerske preken. Jeg reiste meg
og sa at min baby som døde av aids bare

var 18 måneder og ikke kunne være noen
synder. Selv hadde jeg heller ikke gjort
noe galt for å bli smittet av viruset, for-
teller Jeanne, som opplevde at å godta
prestens ord ville være å forråde sitt
barn. 

– Jeg gikk frem til ham og sa at jeg
ikke kunne akseptere hans definisjon av
syndere. At mitt barn ble rammet fordi
jeg var smittet. Jeg spurte også om de
som var til stede i kirken kunne si de var
engler, for da ville jeg gjerne møte dem. 

Det var første gangen
noen i Burundi snakket
åpent om hiv og aids.

Jeanne fikk veldig posi-
tiv respons fra de som var i
kirken og fikk mot til å
fortsette kampen for ret-
tighetene til personer med
hiv og aids. Hun kom på

TV i beste sendetid for å snakke om sine
erfaringer. Hun mistet sin mann, en
søster og en bror på grunn av aids, men
siden har hun samlet en stor gruppe hiv-
positive som har organisert seg for å
kjempe for sine rettigheter. 

– Selv om jeg er rammet av hiv og
aids, er jeg fremdeles burundisk og jeg er
fremdeles et menneske. Folk kan leve

fakta om HIV og AIDS
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Livets ansikt bak det
dødelige viruset
Intervju med Jeanne Gapiya, leder for de l’ Association Nationale
de Soutien aux seropositifs et maldes du SIDA au Burundi (ANSS).

Foto: Fakhra Salimi

Jeg er en kriger og jeg
kjemper mot hiv og aids.

Ikke bare i min egen
kropp, men også mot

samfunnets fordommer…

• HIV er en forkortelse av humant
immunsviktvirus.

• De første tilfellene av HIV smitte ble
oppdaget i USA tidlig på 80-tallet.

• Ca 40 millioner mennesker lever med
HIV smitte på verdensbasis.

• 17,3 millioner over 15 år lever med HIV.
• 2,3 millioner av dem er barn under

15 år.
• Mer enn 15 millioner barn har blitt

foreldreløse pga AIDS.

• Ca 3 millioner dør hvert år pga AIDS.
• Det har globalt aldri vært så mange

kvinner som lever med HIV som i dag,
og i Afrika rammer HIV og AIDS kvin-
ner særlig hardt, der hele 59 prosent
av de smittende nå er kvinner.

• Afrika sør for Sahara bærer den
største byrden av sykdommen, med
to tredjedeler av det totale antall
smittede, og nesten tre fjerdedeler av
det totale antall døde i 2006. 

• Regionalt har den største økningen
de siste to årene vært i øst og sør
i Asia og i Øst-Europa.

• I 2006 fikk 4,6 millioner flere
mennesker smitten.

• Aldersmessig ser man at økningen
i nye smittede er størst blant unge
voksne (15–24 år).

Kilde: UNAIDS





10 •    MIRA-MAGASINET    2/07

lenge med hiv og aids. Det er jeg et bevis
på. Jeg fikk diagnosen i 1987, nå skriver
vi 2007. Og jeg lever fremdeles, sier
Jeanne.

Kampen mot fordommer
Aktivisten reiser landet rundt for å spre
kunnskap om hiv og aids og for å snakke
om sin egen erfaring på skoler og andre
steder. 

– Jeg er en kriger og jeg kjemper mot
hiv og aids. Ikke bare i min egen kropp,
men også mot samfunnets fordommer
mot personer med viruset, sier hun.

Ny statistikk viser at hiv-viruset sprer
seg raskere blant unge mennesker i
Burundi enn det offisielle rapporter tid-
ligere har dokumentert. Offisiell statis-
tikk sier det er rundt 25.000 mennesker

i Burundi som trenger behandling mot
hiv og aids. Men ifølge Jeanne kan opp
mot 100.000 være smittet av viruset. 

– Vi er totalt syv millioner innbyggere i
Burundi. Det er derfor en svært høy
andel av befolkningen som har hiv. Det
er flere kvinner enn menn som er smittet.

Levende døde
I Burundi er det et alvorlig problem at
kvinner med hiv og aids vanligvis mister
sin eiendomsrett. Hvis
både mann og kone er
smittet og mannen dør
først, vil hans familie
vente på at også hun dør.

– Ifølge våre tradisjo-
ner har vi en stor farvel-
seremoni for den avdøde
ett år etter at han eller
hun er død. Familien
arrangerer ikke bryllup eller andre
fester i denne perioden. Den etterlatte
mannen eller kvinnen kan ikke gifte seg
på nytt før seremonien er gjennomført,
forteller Jeanne. Det som nå skjer er at

om en mann dør av aids, lar hans familie
være å organisere farvel-seremonien og
blokkerer enkens mulighet til å gå vid-
ere. Mange sier de vil vente og heller
gjennomføre en felles farvel-seremoni
siden også kvinnen kommer til å dø
snart. Kvinner behandles som levende
døde i sitt eget hus.

ANSS har nylig vunnet
en viktig sak for en kvin-
ne som mistet sin mann
på grunn av aids i 1999. 

– Paret arbeidet og
hadde bra inntekt, og de bygde seg et
flott hus. Men da mannen døde, fryktet
hans familie at enken ville selge og tok
derfor over hele huset. Enken ble stengt
inne i et lite rom og fikk ikke lov til å
bruke kjøkkenet eller bevege seg rundt i

huset, forteller Jeanne, og legger til:
– Om en kvinne ikke har barn blir hun

behandlet som om hun var død, selv om
hun er ung og sunn. 

Seier i retten
I 2006 besøkte kvinnen sin bror som var
syk. Da hun kom hjem gikk mannens
slektninger løs på henne og mishandlet
henne så kraftig at hun brakk begge
beina. De visste at om hun ikke fikk

medisinsk behandling ville
hun få infeksjoner og dø
raskere.

– ANSS pleide å hjelpe
denne kvinnen, og da vi fikk
vite at hun var blitt mishand-
let av familien bestemt vi oss
for å gjøre noe. Først tok vi
saken til media og fikk bred
omtale. Det fikk oss til å

forfølge saken videre i rettssystemet,
forteller Jeanne. De leide en advokat og
gikk til sak for at kvinnen skulle få
tilbake huset sitt.

– Det var en veldig vanskelig sak fordi

noen medlemmer av den avdøde ekte-
mannens familie satt i regjeringen. De
var mektige mennesker og jeg fikk
beskjed om å trekke saken. Selv lederen
for domstolen var påvirket av familie-
medlemmer. Men media gjorde en
fantastisk jobb og avslørte korrupsjonen

i rettssystemet. Vi
demonstrerte utenfor
rettssalene i tre dager, til
tross for trusler om at vi
ville bli arrestert av
politiet. I april 2007 vant

vi rettssaken.
Etter denne seieren har ANSS lagt økt

press på kvinnelige regjeringsmedlem-
mer og statsråder og krevd at de gjør noe
for kvinners rettigheter og særlig for hiv-
positive kvinner.

– Dette skjer ikke bare med kvinner,
men også med foreldreløse barn som har
mistet begge foreldrene til aids. Barna
sendes til landsbygda for å dø, mens
familien tar over eiendommen. Vår
organisasjon arbeider for at kvinner og
foreldreløse barn skal organisere seg og
kjempe for sine rettigheter, sier Jeanne.

Fratas retten til arv
Da hennes første mann døde forsøkte
hans familie å ta over Jeannes eiendom.
Siden hennes eneste barn døde da han
var bare 18 måneder, kom hans familie
med andres barn og hevdet at hennes
avdøde mann var faren. Det betydde at
hun ikke kunne gjøre noe med eiendom-
men uten deres samtykke.

– Jeg visste at min mann ville ha for-
talt meg det om han hadde en annen
familie. Derfor begynte jeg å undersøke
hvor disse barna kom fra. Det viste seg
at min manns slektninger bare hadde
kommet med dem for å ta fra meg det
som var mitt.

Hiv-medisiner er svært dyre, så har

Om en kvinne ikke har
barn blir hun behandlet
som om hun var død…

Barn som har mistet
begge foreldrene til

aids… sendes til
landsbygda for å dø,

mens familien tar
over eiendommen…



man eiendom kan man selge deler av den
for å finansiere behandling. Men de fles-
te kvinner mister eiendomsretten når
mannen dør av aids. 

– Det er den generelle situasjonen for
kvinner i Afrika, og i mange land har de
ikke arverett etter sine foreldre eller sine
menn. Men har kvinnene hiv blir situa-
sjonen ytterligere forverret fordi de bok-
stavelig talt blir fratatt alt de eier og sky-
ves mot døden av ektemannens familie.
Burundis myndigheter forsøker å lage
nye lover for å beskytte kvinners rettig-
heter, men det er mye motstand mot
disse endringene, forteller Jeanne.

Arve- og eiendomsretten er det viktig-
ste spørsmålet for kvinner over hele
Afrika. Kvinner er like økonomisk aktive
som menn og de bidrar til å skape for-

mue ved for eksempel å bygge et hus.
Men eiendommen står som regel i man-
nens navn. 

– Islam gir kvinner arverett, men selv
i muslimske miljøer i Øst-Afrika får ikke
kvinner denne rettigheten. Lokale tradi-
sjoner som fratar kvinner eiendsomsret-
ten er så sterk at ingen religion har greid
å overprøve dem, sier Jeanne. Kvinneor-
ganisasjoner kjemper en tung kamp for å
endre rettssystemene og i noen land har
de oppnådd juridiske reformer, men i
praksis er det fremdeles mannlige fami-
liemedlemmer som har ansvar for eien-
dom. 

Menns ansvar
Selv om ANSS arbeider for alle som lever
med hiv-positive, er det veldig vanskelig
å få menn til å komme på møtene. Nes-
ten 80 prosent av de som deltar på akti-
viteter er kvinner. Det er alvorlig, for om
ikke menn tar ansvar for sin seksuelle
atferd vil det være svært vanskelig å
forebygge fortsatt spredning av hiv-
viruset.

– Vår erfaring er at når en mann har
testet positivt, er det veldig vanskelig å
få ham til å fortelle det til kona umiddel-
bart. Han kan også ha andre sexpartnere
og risikerer å spre hiv til mange kvinner,
sier Jeanne.

Kvinner i Burundi må bli økonomisk
selvstendige. Samtidig er det svært vik-
tig at de blir informert om konsekvenser
av hiv og aids og fødselshelse. 

– Mange unge jenter med hiv blir gra-
vide. Når mannen bestemmer at han vil
ha barn, er det vanskelig for kvinnen å si
nei. Hun er redd han vil gå fra henne. Og
siden hun ikke har noe sted å dra og ikke
kan forsørge seg selv, er hun tvunget til å
oppfylle hans ønsker. Resultatet er at
barn blir født hiv-positive, forteller Jean-
ne, og forklarer at derfor er økonomisk

selvstendighet og bevisstgjøring av kvin-
ner et av de viktigste målene for ANSS.
Association Nationale de Soutien aux
seropositifs et maldes du SIDA au
Burundi er involvert i en rekke inntekts-
skapende prosjekter for kvinner. De dis-
tribuerer også gratis medisiner til sine
medlemmer. Siden 2004 har også myn-
dighetene forsøkt å distribuere gratis
medisin til en del mennesker.

– I utgangspunktet har alle som er
hiv-smittet rett til gratis medisin, men
på grunn av korrupsjon i systemet er ofte
medisinen solgt til folk som trenger det.
Vårt mål er å skape bevissthet og gjøre
alle som er rammet av hiv og aids selv-
stendige sier en livsglade Jenne Gapiya.

AV FAKHRA SALIMI
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D et finnes ulike måter å betrakte
individet på. En holistisk tilnær-
ming innebærer å anse individet

som en tidsbetinget kollektiv enhet med
samfunnet. Et slikt syn på mennesket
skiller seg fra den aktørorienterte til-
nærmingen hvor indivi-
det betraktes først og
fremst som et autonomt
og helhetlig vesen som
kan rasjonaliseres
gjennom valgte atferds-
mønstre. En slik indivi-
dorientert tankegang
tilsier med andre ord et fokus på ulike
attributter ved individet. En tredje til-
nærming av individet kalles av enkelte
for «det kantianske skillet» hvor tanken
med all fornuft er adskilt fra kroppen der
følelser lokaliseres. Å være fornuftig
og/eller profesjonell vil innen en slik
måte å betrakte individet på tilsi å holde
emosjoner, som anses for å være irrasjo-
nelle faktorer, i sjakk for å la fornuften
råde. Den objektiviteten byråkratiet
etterstreber vil da være et faktum og
samfunnet vil kunne betraktes som pro-
dukt av såkalt menneskelig rasjonalitet.

Realiteten tilsier at det levde liv er
annerledes enn den teoretiske hverdagen.
Hvorledes et samfunn velger å betrakte
sine borgere, og dermed individet gene-
relt, gjenspeiles ofte i den eksisterende
institusjonelle praksisen. Et multikultu-
relt samfunn består av et samfunn hvor
flere kulturer lever side om side. I den
forstand er Norge i dag et multikulturelt
samfunn. Kjernen i multikulturalisme,
ideologi om det multikulturelle, kan
anses å være hyllest av pluralitet og
mangfold. Det er ikke til å se bort fra at
vi mennesker er avhengige av organise-
rende og strukturerende mekanismer

rundt oss for å kunne leve sammen i all
fordraglighet. Slike mekanismer er
ytterst påkrevd i alle samfunn som blant
annet ikke ønsker å føre en rigid assimi-
leringspolitikk. For å sikre harmonisk
kulturell sameksistens, må det føres en

politikk for å se til at for-
skjellene ikke byr på større
friksjoner. 

Et av hovedproblemene i
dagens Norge er at det ikke
føres en konsekvent politikk
som tar høyde for harmonisk
sameksistens mellom kultu-

rer. Dagens samfunnsinstitusjoner er i
utgangspunktet tenkt å fungere optimalt
i et konstruert monokulturelt samfunn
hva gjelder synet på for eksempel religiø-
sitet, språkkompetanse og etikk. En
monokulturell tilnærming av et multi-
kulturelt samfunn vil hovedsakelig føre
til at flere grupper i befolkningen erfarer
en politisk hverdag bestående av en
kamp om å rettferdig-
gjøre og/eller forklare
sine handlinger og sin
rett til eksistens. De av
befolkningen som kjen-
ner seg igjen i de mono-
kulturelle praksisene
vil måtte gjøre det
samme men ut i fra et
annet sett med argumentasjoner for å
beholde maktposisjonene de besitter.

Det er ingen hemmelighet at nasjonalstaten
Norge fører en ekskluderende politikk
overfor mennesker som divergerer for
mye fra ideen om «den hvite nordman-
nen». I denne omgang er det ikke et
poeng å dvele ved betydningen av ulike
begreper ei heller hvilke markører som
tilsier «for mye» avvik fra normer om den
hvite nordmannen. Videre skal det ikke

brukes tid på å utdype rasistiske hold-
ninger og praksiser. I denne omgang
nøyer jeg meg med å henvise til blant
annet antropologen Marianne Gullestad
og boken «Plausible prejudice» fra 2006.
Gullestad beskriver her detaljert hvor-
dan rasisme har blitt naturalisert og
hvilke skjebnesvangre følger dette har
og har hatt. 

Fokuset er her på multikulturalisme
og det menneskesynet myndighetene
utviser gjennom sin institusjonelle prak-
sis. En praksis hvor kulturrelativistisk
tankegang har blitt anvendt med uheldi-
ge følger for enkeltskjebner og for enkel-
te grupper av befolkningen. Den norske
stat har gjennom store deler av sitt lov-
verk og gjennom undertegnelse og ratifi-
sering av flere internasjonale konvensjo-
ner gitt uttrykk for at assimilering ikke
er ønskelig i dette landet. Samtidig fin-
nes det deler av lovverket med tilhøren-
de forskrifter som utrykker det motsatte.

Loven skal være «lik for
alle» med visse unntak.
Unntakene er ment for å
ivareta et mangfold som er
ønskelig mens det uønske-
de mangfoldet skal lukes
bort eller holdes under
streng kontroll. Med hen-
visning til brudd på indivi-

dets frihet, menneskerettigheter og
demokratiske prinsipper iverksettes og
endres lovverket for i praksis å eksklude-
re mennesker nasjonalstaten ikke har
greid å definere som «ekte» eller «ønske-
de» borgere. 

For en nasjonalstat vil det reelt sett være
meget problematisk å gjennomføre en poli-
tikk som ivaretar interessene til ulike
konstruerte grupper utenom de som til-
hører en såkalt overordnet inngruppe.
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Eksklusjon i kjølevannet av
MULTIKULTURALISME

Det er ingen hemmelighet at nasjonalstaten Norge fører en 
ekskluderende politikk overfor mennesker som avviker for mye 

fra ideen om «den hvite nordmann». En løsning må være at 
herskeklassen gir fra seg makt, og legger fordommene til side.

Realiteten tilsier at
det levde liv er

annerledes enn den
teoretiske hverdagen. 

Den norske stat har
gjennom store deler av

sitt lovverk… gitt uttrykk
for at assimilering ikke er

ønskelig i dette landet.
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Hovedskillet vil med andre ord gå mel-
lom konstruksjonene «vi»/inngruppen og
«de andre»/utgruppen. «De andre» får
lettgjenkjennelige merkelapper slik at et
vi-fellesskap konstrueres ut i fra hvor-
dan de andre er eller ikke er. Utgruppen
defineres med andre ord ut i fra sine
mangler på positive forhold og egenska-
per. I politisk sammenheng fører dette til
at utgruppen i realiteten byr på proble-
mer for inngruppens konstruerte univer-
salitet og konformitet.
Sanksjonene er så og si
de samme hver gang
utgruppens medlemmer
divergerer negativt med
de gjeldende normer.
Utallige eksempler kan
gis ved å vise til dagsak-
tuelle nyhetsinnslag.
For eksempel knyttes
kriminelle handlinger
utført av utgruppens
medlemmer raskt til utgruppers gene-
relle og antatte kultur, religion og/eller
etnisitet og ofte deres mangel på integre-
ring i storsamfunnet. Dernest prøver
politikere å løse såkalte kulturelle, reli-
giøse eller etniske problemer gjennom
forskrifter og lovendringer som på sett
og vis, om ikke direkte, kan relateres til
innvandringsregulerende mekanismer.

Institusjonell multikulturalisme i
dagens Norge tar med andre ord
utgangspunkt i henvisninger til ulike
problemstillinger individer i utgruppen
står overfor deriblant kulturelle, religiø-
se og etniske markører. Med slike forkla-
ringsmodeller usynliggjøres samfunns-
messige og strukturelle årsaksfaktorer.
Sagt med andre ord: det utøves en blind-
het overfor essensielle sosiale problemer
grunnet feilslått multikulturalistisk
politikk. Psykososiale, diskriminerende
og rasistiske forhold, samt klasseproble-
matikk og økonomisk knapphet, er
eksempler på kulturrelativiserte sosiale
problemer med negative stigmatiserende
effekter for utgruppers medlemmer
generelt. I dag tilsier slike negative
effekter at utgruppenes medlemmer
kommer til kort i flere samfunnsarenaer,
blant annet arbeidsmarkedet, boligmar-
kedet, utdanningssystemet og helsevese-
net. Flere av utgruppenes medlemmer
har med andre ord større tilbøyelighet
for å ende opp som såkalte samfunnsta-
pere enn medlemmer av inngruppen.
Inngruppens berørte medlemmer blir i
slike tilfeller som regel usynliggjort. 

Forskningsresultater fra ulike felt viser
at systematisk eksklusjon på samfunns-
nivå tilsier stor sannsynlighet for nega-
tive helsemessige konsekvenser. Oppsø-
kes legen i den forbindelse er det dess-

verre som regel liten hjelp å få. Slik det
ble nevnt ovenfor, er helsevesenet en
kulturrelativisert samfunnsarena.
Pasienter og avviste pasienter i denne
kategorien støtter også oppunder slike
funn gjennom sine erfaringer ervervet i
møter med «de uforståelige legene».
Dette er leger som betraktet enkelte av
sine pasienter som «de uforståelige
pasientene». Atter en gang viser det seg
at legene i de aller fleste tilfeller tyr til

forklaringsmodeller
basert på ideer om deter-
minerende kulturelle
og/eller religiøse forhold.
En slik fremstilling av
lidelsene til disse
individene bidrar til
usynliggjøring av den
ekskluderende hverdagen
utgruppens medlemmer
lever med grunnet segre-
geringspolitikken nasjo-

nalstaten Norge tar utgangspunkt i.
Basert på det som her har blitt nevnt,

er det ingen motsigelse å si at Norge for
tiden indoktrinerer sine borgere i å
betrakte individet ut ifra et hierarkisk
aktørorientert menneskesyn. Et slikt
syn på individet gir rom for utøvelse av
makt og undertrykkelse uten krav om
godtgjørelse for ugjerninger nasjonen
nekter å gjenkjenne som overgrep. En
slik maktposisjon gjelder selvsagt for de
som faller innunder en løst definert her-
skeklassse, også kalt inngruppen i denne
artikkelen. Historiens gang tilsier at det
som regel ikke blir noe bedre for utgrup-
per eller de som blir her-
sket over tiltross for
omdefinering av inngrup-
pen og endring av praksi-
sen ved enkelte sam-
funnsinstitusjoner. Ideen
om retten til å herske på
bekostning av enkelt-
skjebner, eller «herre-
slave» mentalitet, ser ut til å gå i arv
uavhengig av innføring av såkalte huma-
ne ideologier. Slik jeg ser det må det en
storstilt omskolering til for å overkomme
dette. 

«Et multikulturalistisk samfunn er et samfunn
av skravlere – folk som både vil forstå og
gjøre seg forstått», sa filosofen Espen
Hammer under et intervju med Morgen-
bladet 13. mai 2005. For at dette skal
være mulig må vi alle trolig tilbake til
skolebenken hvor vi kan læres opp i å
gjenkjenne egne fordommer for deretter
å avlære dem. Resultatet av en handling
hos en aktør bør for eksempel ikke
hovedsakelig relateres til klassemessige,
kulturelle, religiøse eller etniske forhold.
Vi bør alle skoleres i å betrakte individet

som et helhetlig biologisk og sosialt kjøn-
net situasjonsbetinget vesen og dermed
unngå å begå hva psykologer kaller for
den fundamentale attribusjonsfeil. 

Dagens utdanningssystem er et poli-
tisk oppdragelsesorgan ikke bare forbe-
holdt barn og ungdommer men mennes-
ker i alle aldre og i alle samfunnslag og
livssituasjon. Utdanningssystemet har
vist seg å være et velfungerende maktap-
parat, og et sted må vi begynne. Mens vi
venter på at skoleringen gir resultater,
bør vi revidere lovverket og all institusjo-
nell praksis som vi vet er basert på ideer
om en herskeklasses rett til å diskrimi-
nere de individer og grupper av individer
som anses for å måtte betjene de såkalt
betjeningsverdige. En fin start i dette til-
fellet vil være å la flere stemmer slippe
til i diskursene mediene dekker og hva
det offentlige tillater. Like viktig er det
at likestilte debattanter møtes for å dis-
kutere med tanke på å dekontekstualise-
re destruktive og inkonsistente barrierer
mellom konstruerte grupper. Til slutt
skal det også legges til at under revide-
ring av eksisterende institusjonell prak-
sis, er det viktig å ikke bli for navlebes-
kuende. I en slik prosess er det av stor
betydning å huske på hvordan kontak-
ten mellom landegrensene har økt og
trolig vil øke i fremtiden. Multikultura-
lisme kan ikke begrenses til kun innen-
rikspolitikk.

En gang i tiden greide den herskende
klassen i dette landet å kristne landet
gjennom drap tiltross for at ett av de ti
bud sier du skal ikke slå i hjel. Senere

har den samme klassen
greide å innføre ideen om
velferdsstaten og tanker
om solidaritet og likhet
tiltross for ekskludering
og overgrep mot deler av
befolkningen. I dag er
fokuset blant annet på
hvorledes «markedet» og

de såkalte nyliberalistene må få ture
frem tiltross for at store deler av befolk-
ningen slavebindes på ulik vis. Felles-
gestalten kan sies å være at de økono-
misk og kulturelt godt bemidlede i alle
tidsepoker har fått lov til å rettferdig-
gjøre sin urettferdighet. 

Eksklusjon fra storsamfunnet er
smertefull og har fatale ringvirkninger
for de berørte, mer er det ikke å si om
den saken i denne omgang. Tiden er
overmoden for reell innføring av multi-
kulturalisme uten hierarkiske under-
eller overtoner uansett hvor smertefull
en slik prosess vil være for de herskende
klasser og andre herskelystne. 

AV S. RAHIMA PARVIN

Forskningsresultater
fra ulike felt viser at

systematisk eksklusjon
på samfunnsnivå tilsier
stor sannsynlighet for

negative helsemessige
konsekvenser.

Et multikulturalistisk
samfunn er et samfunn
av skravlere – folk som
både vil forstå og gjøre

seg forstått.
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Blant dekorerte elefanter, fargerike bannere,
håndmalte kjøretøy, trommevirvler og fristende boder
med spesialiteter fra en hel verden hadde MiRA
satt opp telt for å fortelle om sine aktiviteter og
arrangementer, og for å sette litt farge på tilværelsen
med kurs i hennamaling.

Kurset var gratis og plass fikk de som kom først, derfor
var det tidlig fullt rundt bordene i teltet. Så fikk gjestene
også tid til å studere brosjyrer og informasjonsmateriell
som var lagt ut. Unni, Rahima og Necla (bildet t.v.)
var klare til å fortelle og forklare de mange interesserte
som besøkte teltet. Med «jenter kan» på T-skjorta
var de selv de beste ambassadørene for 
MiRA-Senterets budskap. 

«Møtestedet» MELA har fått status som knutepunktfestival og utnevnelsen
innleder også at 2008 er markeringsåret for kulturelt mangfold. Og mangfold var til
stede også i MiRA-teltet. Asma Butt som har stor erfaring i å veilede og instruere
uerfarne i hennamalingens kunst tar seg tålmodig av både store og små. 
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Her får alle følge sin egen smak. Noen liker mye kruseduller,
andre vil ha enkle linjer. Chiara (11) er fra Tyskland. Det er
første gang hun er i Norge, og første gang hun prøver seg
på egne hender. Kanskje ikke hva familien hadde ventet å få
med seg som ferieminne fra Norge?

Sandra om Maral (16) har kommet tidlig for å sikre seg
plass på kurset. De går på linja for design og håndverk
på Holtet videregående skole, og kan nesten ikke
regnes som amatører.

Det var ikke bare i MiRA-teltet det var
finmaling på gang. Tariq Memood fra
Rawalpindi hadde tatt med seg bilen
sin som han arbeidet intenst på. 

– En helt vanlig bil hos oss, hevdet han.
Kanskje noe å tenke på for bileiere i
Norge som går en mørk og kald årstid
i møte.
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Mela-festivalen er sikret i årene som
kommer, og vil gi bølger av farge, lyd,
smak og glede til noen dager i august,
og med gjenklang langt inn i det multi-
kulturelle samfunnet.

AV MARTE HOLMØY
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Misnøyesamfunnet
En situasjonsanalyse av dagens sam-
funn leder enkelte til å trekke en slut-
ning om at folk i dagens Norge lever i et
såkalt misnøyesamfunn. Noe som inne-
bærer et fokus på forhold som er til mis-
nøye. I den sammenheng kan det sies at
den eksisterende «misnøyekulturen» er
en følge av ideer om et abstrakt vi som
har det overmåtelig bra i Norge. Et land,
betraktet ut i fra estimert innhold av
statskassen, er et av verdens rikeste
land. Fokuset omfatter med andre ord
forestillinger om blant annet penger og
vaner og forventninger til konsum som
lett kan forveksles med behov.

Å relatere misnøye og behovskrav til
økonomiske forhold kan med andre ord
tolkes dit hen at mennesker i Norge er
smålige og lider av at «mye vil ha mer».
Det er negative personlighetstrekk, blant
annet evnen til å utvise misunnelse og
grådighet, det her trekkes veksler på. 

Men «misnøyekulturen» kan også for-
klares ut i fra at det er skattebetalernes
rett å stille krav overfor mennesker satt
til å forvalte skattepengene og det som
ansees for å være allmenninger i bred
forstand. Det er altså en hver borgers
rett, om ikke plikt, å stille krav til hvor-
ledes forvaltningen skal utarte seg. Ut
i fra slike forventninger overfor forvalt-
ningen er det ikke snakk om uttrykk for
misnøye men krav om rettigheter.

Kontroll over egen hverdag 
og økonomisk trygghet
Psykologen Abraham Maslow utarbeidet
i sin tid en «behovspyramide» for å illus-
trere hvorledes individet kan oppnå og
dermed erfare tilfredshet med tilværel-
sen. Maslows pyramide tar med andre
ord for seg ulike behov et individ må ha
innfridd for å erfare eksistensen av et til-
nærmet fullkomment eller fullverdig liv
hvor individuell selvrealisering anses for
å være det optimale men også det van-
skeligste å oppnå eller det som tar lengst
tid å etterkomme. Før den individuelle
selvrealiseringen kan oppfylles, er det
med andre ord visse basisbehov eller
grunnleggende kriterier som må etter-

kommes. Der i blant behovet for
«sikkerhet» eller «trygghet».

I dagens samfunn er økono-
misk trygghet i form av stabilitet
i hverdagen et slikt basisbehov.
Å vite hvor mye penger som kom-
mer inn på kontoen til hvilken tid, er
utgangspunktet for voksne mennesker
i dagens Norge i å erfare kontroll og der-
med innflytelse over livet generelt og
hverdagen spesifikt. For å etterkomme
et slikt økonomisk basisbehov og sam-
tidig etterkomme samfunnets krav om
gjenytelse i form av arbeidsinntekt som
siden gir tilgang på sekundære behov, er
det en nødvendighet å ha reell innpass til
arbeidsmarkedet. Noe som blant annet
tilsier at inntekt faktisk dekker løpende
utgifter et menneske og et hushold har i
tillegg til et økonomisk overskudd for
videre investeringer. 

Å formidle individuelle behov trenger
med andre ord ikke anses å være uttrykk
for misnøye eller etterspørsel av rettig-
heter men en nødvendighet for å leve et
verdig liv og for å ha muligheten til å
drømme om selvrealisering uten for stor
selvpålagt eller tvungen sensurering. En
form for selvrealisering som generelt
kun er et privilegium for de ubemidlede. 

Alternative fremgangsmåter
Den norske kvinnekampen fikk i sin tid
medhold om «norske» kvinners rett til
arbeid og reell tilgang på arbeidsmarke-
det. Positiv diskriminering i form av kvo-
tering var ett av tiltakene. Forholdene er
ikke optimale for dagens norske kvinner
men det er på bedringens vei. På samme
vis trenger minoritetskvinner drahjelp
for å kunne hevde seg og ikke minst
oppnå full anerkjennelse som likeverdige
medborgere. Kvotering på arbeidsmar-
kedet, i form av ansettelser og ikke minst
rettferdig lønn for utført arbeide, kan
minske muligheter for spekulasjoner fra
arbeidsgivers side vedrørende arbeids-
takere som blant annet betraktes som
midlertidig hjelp. Dette tiltross for full
sysselsetting sett ut i fra antall årsverk.
Statistisk tallmateriale viser dessverre
at minoritetskvinnene er overrepresen-

tert i slike
stillinger.
Samtidig

må opplærings-
tilbudet innen det offentlige og prak-

sisen innen forvaltningen ha et reelt
forhold til renhetsidealer, som kan sies å
ha opphav i nasjonalistisk tankemønstre.
Dette for aktivt å bidra til å se individet
fremfor kategorier av mennesker i de til-
feller dette medfører negativ diskrimine-
ring med uheldige utfall. I opplærings-
sammenheng må blant annet begreper
som rasisme, diskriminering og nasjona-
lisme settes i sammenheng for dermed å
oppnå kunnskap og muliggjøre en prak-
sis som er tuftet på reelle demokratiske
prinsipper og som samtidig tar hensyn til
menneskerettigheter. Gjøres dette, vil
ikke mistak som innføring av Kristen-
dom, Religion og Livssyn – faget, være så
enkelt å begå igjen. Det vil også vanske-
liggjøre kartleggingsprogrammer og skje-
ma hvor for eksempel kategoriene «føde-
sted», «språk» og «alder» anvendes uten
større omtanke for potensiell misbruk.
Alle disse og andre kategoriserings-
former er konsepter som muliggjør
misbruk, negativ forskjellsbehandling
eller feilbehandling med uheldig utfall
for enkelt individet.

Med andre ord:
– Kategorisering av menneskelige

ressurser må være bevisst tiltenkt
positiv funksjon.

– Opplæringstilbud i både etter- og
grunnutdanningen må sette aktivt
fokus på dekontekstualisering av
destruktive menneskesyn.

– Arbeidstakere uten fast eller fulltids-
engasjement må beskyttes mot over-
grep og misbruk gjennom lovverk og
praksis. 

– Kvotering gjennom positiv
diskriminering.

Artikkelen her er basert på et innlegg fremført
under MiRA-Senterets valgmøte avholdt 
1. september 2007. 

AV S. RAHIMA PARVIN

Økonomisk trygghet gjennom reell inkludering
i arbeidsmarkedet – et basisbehov
Under likestillingskampen på 1970-tallet ble det introdusert
kvoteringstiltak for å bedre situasjonen for kvinner på arbeids-
markedet. I dag trenger minoritetskvinner tilsvarende drahjelp 
for å kunne hevde seg og oppnå fullt likeverd.

Minoritetskvinner 
trenger drahjelp for å

oppnå full anerkjennelse
som likeverdige 

medborgere!
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Mange kvinner mangler grunnleggende informasjon om hvilke
økonomiske rettigheter de har etter en skilsmisse. Dette gjelder
spesielt kvinner som har kommet til Norge gjennom familie-
gjenforening med sine ektemenn. 

A isha er 50 år gammel. Hun kom til Norge for 30 år siden, på
familiegjenforening med mannen. Aisha har aldri hatt egen
inntekt, fordi hun har vært hjemme med ekteparets felles

barn. Det er mannen som har forsørget familien, og det er han som
har ordnet med alt utenfor hjemmet. Huset og alle eiendelene er på
mannens navn. Aisha har levd 30 år i et ekteskap hvor både hun og
barna har vært utsatt for fysisk og psykisk vold. Selv om Aisha
mange ganger har ønsket å gå fra mannen, har hun måttet bli i
ekteskapet av økonomiske grunner. Aisha tror at dersom hun og
mannen skilles vil han kaste henne ut av huset.
Siden det er mannen som har tjent pengene, så
kan han ifølge Aisha gjøre krav på alle eien-
delene og etterlate henne på bar bakke. 

Denne tankegangen er en vond virkelig-
het for mange minoritetskvinner som kom-
mer til Norge på familiegjenforening med
sin ektefelle og som blir hjemmeværende. 

Kvinner som Aisha er en særlig sårbar
gruppe, som lett kan falle utenfor det norske
samfunnet. Det kan skyldes for det første at de
kommer til Norge i voksen alder. De får dermed
ikke blitt kjent med systemet og sine rettigheter på
samme måte som en person som er født og oppvokst i Norge. For
det andre forblir disse kvinnene hjemmeværende. Dette kan føre til
at de ikke får kommet i kontakt med det systemet som kan inform-
ere dem om deres rettigheter. Resultatet blir at noen av disse
kvinnene forblir i vanskelige ekteskap av økonomiske årsaker, selv
om de blir utsatt for vold, trusler og lignende. 

Advokater og andre hjelpere som kommer i kontakt med disse
kvinnene, opplever at svært mange er uvitende om sine rettigheter
eller at de ikke er klar over hva som kan gjøres for å få rettighetene
oppfylt. Dermed greier de ikke å ta neste skritt, og blir stående hele
livet på ett ben. 

Hjemmeværende kvinner som Aisha eier mer enn de tror, og ved
separasjon og skilsmisse har de en rekke rettigheter som de kan og
bør gjøre krav på. 

Økonomisk oppgjør ved skilsmisse
Når ektefellene går fra hverandre, må formuen deles mellom dem.
Rettshjelpere erfarer at en del minoritetskvinner tror at de ikke kan
gjøre krav på formuen ved deling på grunn av deres passive innsats
utenfor hjemmet. Dette stemmer ikke. 

For å få en rettferdig fordeling, er hovedregelen i norsk rett at
formuen deles likt mellom ektefellene, dersom det ikke er avtalt noe
annet. Dette forklares med at de verdiene som blir skapt under
ekteskapet vanligvis er et resultat av ektefellenes felles innsats.
Som innsats regnes også arbeid i hjemmet. Husmoren har da utført
arbeid i hjemmet som mannen ellers ville ha gjort selv, og da ville
han ikke kunne ha tjent de pengene det er snakk om å dele. Derfor
kan det oppstå sameie i felles bolig og vanlig innbo, selv om en av
partene har vært hjemmeværende og derfor helt uten egen inntekt.
Har den hjemmeværede ansvar for felles barn, vil det i hvert fall
være tilstrekkelig. Dette kalles husmorsameie. 

Det finnes likevel en rekke verdier som kan holdes utenfor like-
deling, som for eksempel formue den ene ektefellen hadde da ekte-

skapet ble inngått, verdier som den ene ektefellen har fått i arv eller
gave fra andre enn ektefellen osv. Disse trekkes fra fordi det er
klart at disse verdiene ikke er skapt gjennom ektefellenes felles
innsats. 

Underholdsbidrag
En ektefelle kan få bidrag fra den andre ektefellen etter en skils-
misse. For å få bidrag kreves det at den som får bidrag, har fått
redusert sine muligheter for å sørge for et passende underhold på
grunn av omsorgen for barn og fordelingen av oppgaver under
samlivet. Den typiske situasjonen er at mannen har hatt inntekts-
givende arbeid, men kona har vært hjemmeværende under ekte-
skapet. Underholdsbidraget vil da erstatte noe for den vanskelige
situasjonen hustruen kommer i etter et samlivsbrudd. Det kan her
være snakk om store summer. Advokater forteller om avgjørelser

hvor kvinnen har fått opp til 8 000 –10 000 kr i måneden, som
regel i en periode på tre år. 

Hvor mye man kan få utbetalt i bidrag avhenger av den
berettigedes behov og den andres betalingsevne. Det er
vanskelig å si noe om hvor lenge bidragsplikten varer. Det
vanlige er at bidraget ikke skal løpe mer enn tre år. Men
bidraget kan gis for en lengre periode dersom særlige

grunner taler for det. I Aishas tilfelle kan det sies å fore-
ligge særlige grunner. Av interesse er at Aisha har vært

hjemmeværende med felles barn, og at ekteskapet oppløses
etter 30 år. Ektemannen vil normalt bli pålagt et livsvarig bidrag

til Aisha, hvis hun ikke har midler til å forsørge seg selv og heller
ikke greier å komme seg i arbeid. 

Fri rettshjelp
Fri rettshjelp innebærer at staten helt eller delvis dekker utgiftene
til advokathjelp. For å få fri rettshjelp må man ha bruttoinntekt og
formue under bestemte grenser. Man kan ikke få fri rettshjelp hvis
inntekten er over 230 000 kr eller formue over 100 000 kr. Formues-
grensen er sjelden noe problem. Selv om man eier en dyr bolig vil
man få fri rettshjelp fordi man bare regner med boligens liknings-
verdi minus all gjeld. 

Som regel vil en hjemmeværende kvinne komme inn under inn-
tekts- og formuesgrensen, sånn at hun kan få fri rettshjelp. Da kan
vedkommende få fri veiledning og hjelp av en advokat i saker om
separasjon, skilsmisse og deling av formuen mellom ektefeller. Det
er derfor lurt å ta kontakt med kontoret for fri rettshjelp i Oslo. Hvis
du på forhånd vet at du oppfyller kravene for å få fri rettshjelp, er
det beste å ta kontakt med et advokatfirma som gir fri rettshjelp.
Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp i saker om
kvinnemishandling, både fysisk og psykisk (trusler, nedvurdering
som kvinne og lignende). 

Kjenn dine rettigheter, uvitenhet løser ingen problemer 
Det som ikke har blitt nevnt er at husmoren også kan kreve
erstatning for tapt pensjonspoeng, fordi hun ikke har fått kommet
seg i arbeid og derfor mistet pensjonspoeng. Man kan også få fri
rettshjelp i saker om barnefordeling og samvær. 

Det er mulig å få fri rettshjelp for å forutberegne sin rettsstilling
før man har tatt en avgjørelse om separasjon og skilsmisse.
Dersom du har behov for hjelp i din konkrete sak, vil en god start
være å snakke med de ansatte ved MiRA-Senteret som kan sette
deg i kontakt med en advokat. 

AV NAFISA AKRAM GHAURI
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D et politiske panelet som besto
av partipolitikere fra de fleste
av Oslos partier ble anmodet

om å lytte til kvinnene og om å ta
dem på alvor.

Første kvinne ut med klare krav
til politikerne var Meltem Safak
Lundsten som snakket om forskjells-
Norge. Av 12.000 barn som lever
under vanskelige forhold, er 10.000
barn med innvandrerbakgrunn. 

Hva er det som skaper disse for-
holdene? Hva kan det offentlige
Norge gjøre for å bedre disse tallene?

Lundsten gir noen av svarene:
– Raskere godkjenning av

utdanning og kompetanse fra hjem-
land slik at alle kommer fortest
mulig ut i arbeid.

– Slå hardt ned på rasisme og
diskriminering i arbeidslivet. 

– Gi kvinnene mulighet til å delta i
samfunnet på lik linje med menn ved
å sikre dem språkkurs og sørge for
barnepass.

– Lovfest kvotering av minoritets-
kvinner.

Ved å sikre kvinnene trygghet,
selvstendighet og arbeid, vil vi hindre
reproduksjon av fattigdom og gi
barna bedre fremtidsmuligheter.

Uzoamaka Okoroafor var mildere i sin
kritikk av det norske samfunnet,
men selv om hun etter 30 år i Norge
mener forholdene er bedre her enn i
mange andre land, understreket hun
betydningen av å møtes, å sitte
sammen, og å snakke sammen.
Kvinner ønsker mer selvstendighet
og økonomisk uavhengighet. De
ønsker å delta aktivt i samfunnet
men mangler ofte det viktigste verk-

tøyet, språket. Å beherske språket
gjør det lettere å bli integrert, og
lettere å lære seg samfunnskoder.
For barna er det viktig med gode
boligforhold og tiltak som vil bedre
skoleprestasjonene og stoppe van-
dringen fra skole til sosialkontor.

Rahima Parvin avsluttet denne delen
av møtet med å minne om de basis-
behov et menneske har, ikke minst
når det gjelder sikkerhet og trygghet.
I denne sammenhengen er økono-
misk trygghet, og et reelt innpass til
arbeidslivet vesentlig for å kunne
realisere seg selv og for å kjenne seg
som en sosialt verdig borger og ha et
fullverdig liv.

Minoritetskvinner krever opp-
læringstilbud. Minoritetskvinner
krever rett til arbeid. Minoritets-
kvinner krever kvotering.
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Valgmøte 2007
Lørdag 1.  september, Håndverkeren konferansesenter

Det er et mål for regjeringen at alle, uavhengig av
opprinnelse og kjønn, skal ha like muligheter, rettigheter
og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser.
Innsats mot rasisme og diskriminering er viktig for å nå
dette målet. (Regjeringen.no)

inkludering eller marginalisering?
MiRA-Senteret inviterte til møte før høstens valg. Målet var å fremme minoritetskvinnenes krav, og å høre
hva politikere fra de forskjellige partiene ville gjøre for å fremme integrering og likestilling blant kvinner og
jenter med minoritetsbakgrunn. Fakhra Salimi fra Mira-Senteret ønsket velkommen og snakket om noen av
sakene som skal til for å fremme et trygt og antidiskriminerende samfunn hvor bolig, utdanning, arbeid og
tospråklighet er viktige temaer. Foto: Marte Holmøy
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Er du god i ditt eget språk blir du god
i norsk! Forskningen støtter mors-
målsundervisningen, og Ragnar Næss
som har engasjert seg i språkdebat-
ten sa klart fra hva han mente om
ansvarsfraskrivelsen i det offentlige
når det gjaldt et godt morsmålstilbud
i skolene. Barn med minoritetsbak-
grunn har rett til å vedlikeholde sin
kultur ifølge Barne-
konvensjonen. Språk
er kultur, og all forsk-
ning viser at begreps-
forståelse og språkut-
vikling i norsk henger
nøye sammen med
morsmålskunnskapene. Hvilke
språk er viktige i framtiden? Er det
urdu, arabisk, kinesisk...eller norsk? 

Rune Gerhardsen som hadde en travel
dag innledet politikernes taletid med
å sammenligne folkevandringer gjen-
nom tidene. Han mente «nordmenn»
var begynt å sette pris på mangfold,
og berømmet Oslo kommune som
hadde gratistid i barnehager i
områder hvor en stor del av befolk-
ningen har innvandrerbakgrunn. 

Kari Pahle fra SV fortsatte, først med
å takke MiRA-Senteret for initiativ-
et, deretter for å redegjøre for SV sin
politikk i forhold til minoritetskvin-
nenes krav. Hun sammenlignet deres
kamp med kampen norske kvinner
hadde for å nå fram med sine krav på
60-tallet, og gir kvinner med minori-
tetsbakgrunn topplass på priorite-
ringslista. SV vil styrke morsmåls-
undervisningen i skolen, de foreslår
at ungdomsskolen tilbyr et av ver-
densspråkene som språkfag, de
ønsker kvotering av kvalifiserte
minoriteter inn i arbeidslivet. Lik
behandling etter loven og særtiltak
for å skape lik mulighet for alle. 

Sylvi Listhaug fra FRP tok tråden opp
når det gjaldt likebehandling av alle,
men mente samfunnet ikke er ensi-
dig ansvarlig for rådende forhold, og
at alle må bidra til at arbeidstrening
og språkopplæring blir fulgt opp. 

Kari Lise Holmberg fra Høyre snakket
om arbeid som det viktigste i samfun-
net, og det som gir hverdagen
mening. Det er viktig å huske at de
fleste innvandrere er i arbeid og kla-
rer seg bra, og at det er forskjeller
internt i innvandrergrupper basert
på kultur og kjønn. Høyre vil utvide
introduksjonsopplæringen med 250
timer fordi språkopplæringen er så
grunnleggende for deltakelse i

arbeidslivet. Hun foreslår et kompe-
tansedokument hvor den enkeltes
realkompetanse blir beskrevet, og
myndigheter og næringsliv kan
utarbeide dette. 

Ola Elvestuen fra Venstre mente man
må bli flinkere til å motta folk i byen.
Det er for lett å klage på de som kom-

mer. Lokale fagforeninger
spiller en viktig rolle i
arbeidslivet, og bør være
en god støttespiller for alle
arbeidstakere. Også språk
er viktig for Venstre, og
det er viktig for Oslo

at mange beholder tospråkligheten
mente han. Han mente MiRA-Sente-
ret burde få mer midler til sitt arbeid
og at senteret bør bli brukt som res-
surssenter i Oslo når det er behov for
den kompetansen senteret har.

Oslo Byaksjon ved Dilek Ayhan
snakket varmt for en flerkulturell
verdiskapning og om den internasjo-
nale kulturkompetansen represen-
tert ved de 60.000 unge som er født i
Norge av foreldre fra etniske minori-
teter. Også for henne var språk
viktig, både morsmålet
som ressurs og språklæ-
ring for alle alderstrinn.
Særlig kvinnene i vok-
sen alder trenger kur-
sing og hjelp til barne-
pass hvis de skal ha en
mulighet til integrering. Oslo må
også sørge for en sosial utbygging av
boliger for å demme opp for de håp-
løse prisene på boligmarkedet. 

Rina Mariann Hansen fra AP kom til-
bake til den store levekårsforskjellen
i Oslo. AP ønsker både lettere og
raskere godkjenning av kompetanse,
og er for kvotering i arbeidslivet.

Arbeidet med å få stillinger fra deltid
til heltid i Oslo kommune er viktig
fordi deltidsstillinger er et kvinne-
problem. Midlertidige stillinger skal
vekk. AP vil ha et krafttak for språk-
opplæring i Oslo, introduksjonspro-
grammet skal forsterkes og skoler
som har mer enn 25% elever med
minoritetsbakgrunn skal få ekstra
ressurser.

RV ved Negar Enayati støtter opp om
morsmålsundervisningen fordi mest-
ring styrker selvfølelsen. Hun mener
gratis leksehjelp bør være fast tilbud
til alle som har behov. Oslo kommune
må ikke selge unna sine eiendom-
mer, men heller ekspropriere for å
sørge for at alle har mulighet til å bo
godt og rimelig. Barnehager og skole-
fritidsordningen bør være gratis. Inn-
vandrerne har gjort Norge til et rike-
re land, men mange innvandrere
føler seg diskriminert i arbeidslivet.
RV mener en endring i arbeidsmiljø-
loven er nødvendig for å sikre deres
rettigheter. 

I debatten var det språk og språkets
betydning som var i fokus. Mange

nok norskkurs, individu-
elt tilrettelagte norsk-
kurs også for kvinner
som er analfabeter, gra-
tis norskkurs, styrking
av morsmålsopplæring-
en. Naturlig nok var også

de unge et tema. Oslo må styrke
ungdomsklubbene i stedet for å legge
dem ned. Et ungdomshus i sentrum
vil fange opp mange unge som ellers
ikke har er tilbud.

AV MARTE HOLMØY

Minoritets-
kvinner krever
rett til arbeid.

Minoritets-
kvinner krever

kvotering.
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H ovedforedragsholder på MiRA-
Senterets nasjonale konferan-
se om minoritetskvinner og

psykisk helse «Minoritetsbakgrunn
– ressurs eller byrde?» var professor
Ravinder Barn. Hun er professor i
sosialpolitikk og sosialt arbeid ved
Department of Health and Social
Care, Royal Holloway, University of
London. 

Konferanselokalet var fylt til
randen av ansatte innenfor skole-
vesenet, helse- og omsorgssektoren,
barnevern og psykiatri. Mange fri-
villige organisasjoner var også repre-
sentert, blant dem innvandrerorga-
nisasjoner og grupper som jobber for
rettighetene til andre minoriteter i

det norske samfunnet, for eksempel
homofile. Det var stort engasjement
blant tilhørerne, og energinivået var
på topp. Det var helt tydelig at tema-
ene for konferansen engasjerte
veldig mange. 

Migrasjon og barneoppdragelse
Ravinder Barn er selv britisk-indisk.
Hun er sikh og punjabi, og flyttet
med familien fra India til England
da hun var 12 år gammel. Av utdan-
nelse er hun sosiolog, og hennes fag-
lige interessefelt er raseproblema-
tikk, etnisitet og velferd. Hun har
deltatt i flere forskningsprosjekter
om forholdene til barn og unge med
etnisk minoritetsbakgrunn innenfor

det offentlige hjelpeapparatet. Det
meste av hennes forskning har blitt
gjort i England, men hun har også
sett på familieforhold og foreldre-
rollen i henholdsvis Canada og India.
Av hennes publikasjoner kan nevnes
Black Children in the Public Care
System, Batsford, 1993; Working
with Black Children and Adolescents
in Need, BAAF, 1999 og Parenting in
Multi-Racial Britain, NCB, 2006.

Dr. Barns innlegg dreide seg i
hovedsak om hvilke konsekvenser
migrasjon har på oppdragelsen av
barn med etnisk minoritetsbak-
grunn i Europa. Hun var opptatt av
hvordan barnas identitet utvikler
seg i den doble sosialiseringen som

– Trygghet og selvtillit  

MiRA-Senteret samler minoritetskvinner og fagpersoner
til viktig meningsutveksling om migrasjon og psykisk helse. 

Foto: Lars Gartå

Hovedforedragsholder professor Ravinder Barn



foregår mellom storsamfunnet på
den ene siden, og familier med bak-
grunn fra land utenfor Europa på
den andre. 

Dr. Barn fikk ros for sin overveien-
de positive framstilling av minori-
tetsforeldre. Dette er en kontrast til
de mytene vi vet
eksisterer om inn-
vandrerforeldre
som ressurssvake
oppdragere med
manglende forstå-
else for nødvendig-
heten av at barna
deres blir en del av
for eksempel det
norske eller det bri-
tiske samfunnet. Hennes forskning
viser at mange foreldrene med mino-
ritetsbakgrunn tvert i mot er svært
bevisste på at deres barn vokser opp
i et samfunn som er ganske annerle-
des enn det de selv har forlatt. Dette
kommer blant annet til uttrykk ved

at mange er opptatt av å bidra til at
deres barn føler trygghet, blant
annet i sin egen identitet. 

– Barna skal bli en del av storsam-
funnet, men samtidig mener mange
foreldre det er viktig at de bærer
med seg en trygghet i sin egen etnis-

ke bakgrunn. Mange for-
eldre mener også at ved å
bygge opp en trygg iden-
titet hos barna, kan man
motvirke at barna opp-
lever sosial eksklude-
ring, sa Ravinder Barn. 

Dette er svært inter-
essante perspektiver,
som viser minoritetsfor-
eldre som handlings- og

løsningsorienterte oppdragere som
er bevisste sitt ansvar som foreldre i
et flerkulturelt samfunn. Forskning
har også vist, i følge Barn, at det er
en sammenheng mellom en positiv
etnisk identitetsopplevelse, selvtillit
og god psykisk helse. 

 hindrer ekskludering

Minoritetsbakgrunn 
– ressurs eller byrde?
Som en del av MiRA-Senterets arbeid
innenfor psykisk helse, inviterte senteret den 
2. november til den nasjonale konferansen 
«Minoritetsbakgrunn – ressurs eller byrde?»

MiRA-Senteret ble overveldet over
den positive responsen. Over 50
personer sto fremdeles på venteliste
da konferansedagen var kommet.
På grunn av begrensede økonomiske
midler var det ikke mulig å åpne for
flere enn ett hundre deltagere. Etter
den enorme responsen og tilbake-
meldingene fra deltagerne å dømme, har hjelpe-
apparatet stort behov for mer kunnskap om pro-
blemstillingen minoritetskvinner og psykisk helse. 

Konferansen satt spesielt fokus på
konsekvensene av migrasjon for familiene og
utviklingen av identitet blant unge jenter med
minoritetsbakgrunn. Det ble også diskutert på
hvilke måter hjelpeapparatet kan møte denne
brukergruppen på deres premisser. 

MiRA-Senteret ønsket med konferansen å
sette fokus på hvordan migrasjonserfaring og
flerkulturell bakgrunn ikke kun kan begrenses til
en byrde og et problem, men heller til positive
drivkrefter både i individuelle kvinners og jenters
liv, og for deres omgivelser. 

MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi

Workshop ved Tom Sydhagen

Det aller viktigste
i møtet mellom hjelpe-
apparat og bruker er at

man først og fremst
evner å se det enkelte

mennesket.
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Samtidig er det slik at det er mye
press og spenninger innad i minori-
tetsfamilier, fortalte Dr. Barn. – Det
er minoritetsgruppene som opplever
de største utfor-
dringene i møtet
mellom flere kul-
turer, forteller
hun. – Minori-
tetsfamiliene er
spesielt sårbare,
på grunn av
migrasjonserfa-
ringen, manglen-
de nettverk og
sosiale problemer. Mange av spen-
ningene er nettopp resultat av den
sosiale og kulturelle tilpasningen
som familiene må gå gjennom. Dette
er spenninger både mellom foreldre
og barn, så vel som mellom ekte-
feller. 

– Det er svært viktig at hjelpe-
instansene som møter disse
familiene vet hvordan slike spen-
ninger skal takles. Familiene må
møtes med kulturkompetanse, men
også med en forståelse for hvilke
konsekvenser og begrensninger både

individuell og strukturell rasisme
fører med seg. 

Man kan ikke snakke om minori-
tetsgrupper og psykisk helse uten å

nevne eksistensen av
rasisme og andre former
for diskriminering. Dette
er kanskje ikke de temaene
som er mest fremme i
bevisstheten til de som
skal tilby hjelp. Mange
med minoritetsbakgrunn
møter diskriminering når
det gjelder bolig, helse,
utdanning og andre

offentlige tilbud.
– Dette er et hinder

for integrering, både
fordi det man mister
viktige rettigheter og
fordi rasisme fører til
at mange innvandrere
isolerer seg, fortsatte
hun. 

Kulturkompetanse?
Mange av deltagerne på konferansen
som arbeidet innenfor det offentlige
hjelpeapparatet var ivrige etter å få

svar på hvordan man kan møte
jenter og kvinner med minoritets-
bakgrunn. Men det finnes ikke noe
fasitsvar på dette spørsmålet. 

Betydningen av kulturkompetan-
se har blitt framhevet ved flere
anledninger, også på MiRA-Sente-
rets konferanse. Men hva innebærer
egentlig kulturkompetanse? Kultur-
kompetanse innebærer å ha kunn-
skap om menneskelig mangfoldig-
het. Kompetansen skal gjenspeile
refleksjon og bevissthet om at men-
nesker har ulike måter å handle på,
ulike verdisyn, normer osv. Det inne-
bærer også å prøve å unngå å trekke

slutninger basert på
etnosentriske hold-
ninger. Men det aller
viktigste i møtet mel-
lom hjelpeapparat og
bruker er at man først
og fremst evner å se
det enkelte mennes-
ket. Dette ble konklu-
sjonen i den ene

workshopen, som var ledet av
gestaltterapeut Tom Sydhagen. 

Tidligere på dagen hadde Tom

Man kan ikke snakke
om minoritetsgrupper
og psykisk helse uten

å nevne eksistensen av
rasisme og andre former

for diskriminering.

Det er en sammenheng
mellom en positiv

etnisk identitetsopp-
levelse, selvtillit og
god psykisk helse.

Workshopleder Hamida Schreiner

Nuray Yildirim delte erfaringer fra MiRA-Senterets skolekampanje



Sydhagen gitt konferansedeltagerne
en utfordring. – Hva er det første du
assosierer med en minoritetskvinne?
Alle fikk beskjed om å diskutere
spørsmålet med sidemannen.
Salen surret og energien var tett.
– En fighter – Et problem og en res-
surs – En outsider som bærer på mye
stress og traumer – En kvinne som er
tildekket med sjal og store klær. 

Det er viktig å reflektere over sine
egne fordommer, for vi har dem alle
sammen. Hovedsaken er vår egen
bevissthet om dem, og om den inn-
stillingen vi møter våre medmennes-
ker med, enten som profesjonelle
eller privatpersoner. Dersom man
som minoritetskvinne selv kan se sin
kulturelle tilhørighet som en positiv
ressurs, og dersom det offentlige
støtteapparatet rundt også deler
dette synet, har man kommet et godt
stykke på vei.

AV UNNI MATHISEN
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Det er viktig å reflektere over sine egne fordommer, 
for vi har dem alle sammen. Hovedsaken er vår egen bevissthet om dem…

Artisten Amina Sewali
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Introduksjonsordningen
Lov om introduksjonsordning omfatter
nyankomne flyktninger mellom 18 og 55
år som har behov for grunnleggende
kvalifisering. Målgruppa er de som har
fått asyl eller fornybar oppholds- eller
arbeidstillatelse eller familiegjenfore-
ning med personer som har asyl eller
nyholdbar oppholds- eller arbeidstillat-
else. Personer i disse målgruppene har
både rett og plikt til å delta på introduk-
sjonsprogrammet. Videre er ordningen
et essensielt verktøy for kommunenes
arbeid med integrering av nyankomne
flyktninger. Loven stiller nemlig ikke
bare krav til flyktningene, men også til
kommunene. Blant annet plikter sist-
nevnte å tilrettelegge et introduksjons-
program innen tre måneder etter flykt-
ningens bosetting. Dersom dette ikke
skjer har innvandreren rett til å fram-
sette krav til kommunen om introduk-
sjonsprogram.

Programmet har en ramme på to år.
På den tiden skal deltakerne gjennom
norskopplæring, samfunnskunnskap og
forskjellige tiltak som forbereder mål-
gruppen til videre opplæring eller til-
knytning til arbeidslivet. Gjennom perio-
den i introduksjonsprogrammet mottar
deltakeren en såkalt introduksjonsstø-
nad fra kommunen. Denne summen er
lik for alle som deltar i ordningen, med
deltakere under 25 som unntak. Denne
gruppen mottar to tredje del av stønaden
blant annet fordi den ikke skal motvirke
deltakelse i ordinær utdanning. Deltak-
ere som uteblir fra opplæring og tiltak i
programmet, trekkes i stønaden. 

Fra teori til praksis 
Gjennom vedtaket om Lov om introduk-
sjonsordning ønsker Regjeringen med
andre ord å tilby en løsning på integre-
ringsproblemene i det norske samfun-
net. Målsettingen til programmet er å
endre nyankomne flyktningers status fra
passiv mottaker av sosialhjelp til aktive

Introduksjonsordningen
– En løsning på Norges integreringsproblemer?

4. juli 2003 vedtok Stortinget Lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger.
Loven skal bidra til at nyankomne personer med flyktningbakgrunn kvalifiseres
til å delta i ordinær utdanning eller i arbeidslivet, og på denne måten blir i stand til
å forsørge seg selv og sin familie. Det vektlegges at ordningen skal bidra til å forandre
den nyankomne flyktningen fra passiv mottaker til aktiv samfunnsdeltaker, 
men hvordan har introduksjonsordningen så langt lyktes i dette? Foto: MiRA-Senteret
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og velfungerende samfunnsdeltakere.
Et slikt tiltak høres i teorien veldig bra
ut. Nyankomne flyktninger får språk-
opplæring og tilegner seg kunnskaper
om det norske samfunnet, og skal på
denne måten hjelpes inn i enten ut-
danning eller jobb. NAV skal hjelpe til
med å finne praksisplasser til deltakere
når de nærmer seg slutten av program-
met. Gjennom en praksisplass i en
bedrift skal innvandreren lære om det
norske arbeidslivet, samt lære mer
norsk, for slik å kvalifiseres til ordinær
arbeidstaker etter endt introduksjons-
program. Tanken er at bedrifter som
tilbyr praksisplasser ansetter innvan-
dreren når praksisperioden er over. 

Ifølge Statistisk Sentralbyrå deltok
8800 personer i løpet av 2006 i introduk-
sjonsprogrammet. 23 prosent av disse
har fullført introduksjonsprogrammet,
mens rundt 6 prosent brøt på grunn av
overgang til lønnet
arbeid. Tilsvarende tall
for 2005 var 14 og 4 pro-
sent. Videre kunne man
i Aftenposten 1.9.2006
lese at arbeids- og inklu-
deringsminister Bjarne
Håkon Hanssen var for-
nøyd med at 53 prosent
av deltagerne i introduk-
sjonsprogrammet kunne vise til fulltids
arbeidsplass eller utdanningsplass som
følge av programmet. Men hva ligger
egentlig bak tallene og statistikken?
Hvordan fungerer egentlig ordningen
i praksis? Hvilke jobber kvalifiseres
deltakerne ved introduksjonsordningen
inn i? 

Susan Rakhsh har erfaring med intro-
duksjonsordningen og dens målgruppe
gjennom jobb som flyktningkonsulent og
introduksjonsprogramkoordinator.
Gjennom jobben sin møter hun hver dag
mennesker som gjør at hun innehar et
litt mer nyansert bilde av hvordan pro-
grammet fungerer i praksis. Hun har
gjentatte ganger sett sine klienter gå i
praksisplass hos en bedrift, for deretter
å komme tilbake til sosialkontoret uten
jobb et par måneder senere. Susan
poengterer at mens statistikk sier at
60 % av deltakerne i programmet er i
arbeidspraksis eller i gang med utdan-
ning etter endt introduksjonsprogram,
sier tallene ingenting om essensielle
fakta som for eksempel hvor lenge ved-
kommende er i jobben. Det viser seg
nemlig at mange av deltakerne i intro-
duksjonsprogrammet etter kort tid

kommer tilbake på sosialkontoret fordi
arbeidsgiver ikke var interessert i å sys-
selsette deltagerne videre. Det var også
oppe i media tidligere i høst, at arbeids-
praksis som et tiltak for å hjelpe mennes-
ker med minoritetsbakgrunn ut i
arbeidslivet ofte ikke fører til fast anset-
telse, men at det snarere kan se ut som
det blir «brukt» av arbeidsgiverne som en

billig måte å få unna arbeid
på. Videre mener Susan
man må se på hva slags
type arbeid en nyankommet
flyktning blir kvalifisert for
og hvilke jobber han eller
hun blir tilbudt. Kan det
kalles kvalifisering når en
innvandrer med høyere
utdanning fra Sri Lanka

settes til å arkivere eksamensklager?
Eller hvis en utdannet tannlege fra
Afghanistan ender opp med å vaske
toaletter på Oslo S? Susan har gjentatte
ganger sett at høyt utdannende mennes-
ker ender opp i praksis-
plasser hvor arbeidsopp-
gavene i liten grad står i
forhold til vedkommen-
des ferdigheter og kunn-
skaper, og hun mener
noe må gjøres for å endre
dette mønsteret. Man
kan saktens undre seg
over hva det hjelper å for-
berede nyankomne flyktninger på det
norske arbeidslivet hvis det norske
arbeidslivet ikke er forberedt, eller
villige til å forberede seg, på nyankomne
flyktninger.

Introduksjonsprogrammets utfordringer
På spørsmålet om hva som er det mest
positive med introduksjonsordningen
svarer Susan at «introduksjonsprogram
er positivt i seg selv.» Ifølge henne møter
introduksjonsprogrammet en stor utfor-
dring i det å finne en passende jobb
og/eller praksisplass til den nyankomne

innvandreren. Hun har selv ingen
eksempler på at en deltaker i introduk-
sjonsprogrammet etter endt program
har fått fast jobb som vedkommende er
kvalifisert for. En annen utfordring hun
nevner, er at det av og til kan være utfor-
drende å få nyankomne flyktninger til å
ville delta på programmet. Enkelte
nyankomne flyktninger ønsker heller å
motta sosialstønad i stedet for å delta på
introduksjonsprogrammet, til tross for
at lov om introduksjonsordning i teorien
skal bidra til å motvirke dette. Brukere
på sosialkontoret defineres som fattige.
Susan sier det fortsatt er like mange som
får sosialhjelp i Oslo nå som før. Dette
gjelder også innvandrere. Dersom intro-
duksjonsprogrammet hadde fungert
optimalt skulle man ha sett en klar
nedgang i antall fattige i byen. 

Hvor godt introduksjonsprogrammet
fungerer i forskjellige kommuner kan
selvsagt variere, og det er ingen hemme-
lighet at innbyggere på små steder ofte

er mer skeptiske til inn-
vandrere enn mennesker
som bor i større byer. Det er
derfor naturlig at flyktning-
er ønsker å komme til Oslo.
NAV har problemer med å
skaffe nok praksisplasser,
og ut ifra Susans erfaringer
er det også tydelig at de
praksisplassene som

eksisterer ikke alltid oppfyller introduk-
sjonsprogrammets kriterier. Når man
diskuterer introduksjonsprogrammets
resultater bør man derfor skifte fokus
fra kvantitet til kvalitet, og ikke la
statistikken bli en sovepute, presiserer
Susan. 

Kilder:
www.imdi.no
www.ssb.no 

AV STINE KVÆRNSTUEN

Man kan saktens undre seg over hva det hjelper å
forberede nyankomne flyktninger på det norske arbeids-
livet hvis det norske arbeidslivet ikke er forberedt, eller
villige til å forberede seg, på nyankomne flyktninger.

…endre status fra
passive mottakere av
sosialhjelp til aktive

og velfungerende
samfunnsdeltakere…

Kan det kalles kvali-
fisering hvis en tann-
lege fra Afghanistan

ender opp med å vaske
toalettene på Oslo S?
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Innspill til Voldtektsutvalget 
Er tilrettelagte møter mellom offer og gjerningsperson én vei å gå?
MiRA-Senterets innspill presentert for
voldtektsutvalget 23. mai 2007 i forbindelse
med spørsmålet om tilrettelegging av møter
mellom offer og gjerningsperson ved
seksuelle overgrep.

M iRA-Senteret har lest Karin Sten
Madsens rapport med stor interesse,
og synes modellen og metodene som

gjennomføres ved Center for voldtektsofre ved
Rigshospitalet i København ser interessante ut. 

Som et ressurssenter for innvandrer- og
flyktningkvinner i Norge, er MiRA-Senteret
opptatt av tiltak som kan forebygge at overgrep
skjer mot minoritetskvinner, og vi ønsker at
målgruppen skal motta best mulig hjelp i etter-
kant av eventuelle overgrep. MiRA-Senteret
tilbyr blant annet rådgivning til jenter og kvin-
ner som er berørt av ulike former for overgrep,
det være seg vold i nære relasjoner, seksuelle
overgrep, tvangsekteskap osv. Rådgivning til-
bys også ansatte innenfor det offentlige hjelpe-
apparatet som er i kontakt med målgruppen. 

MiRA-Senteret mener at i arbeidet mot
seksuelle overgrep, deriblant voldtekt, er det
svært viktig å ha helhetlige perspektiver til pro-
blemstillingen. Vi må være bevisste på hvilke
strukturelle forhold og maktrelasjoner som kan
knyttes til overgrepene, og samtidig være
bevisste på hvilke forestillinger som skapes og
reproduseres av etniske minoriteter som offer
og som overgriper. I arbeidet mot seksuelle
overgrep må det arbeides målbevisst for å
motarbeide forestillinger om innvandrer-
kvinnen som et hjelpeløst offer og innvandrer-
mannen som en demon. Slike holdninger må
unngås både innenfor hjelpeapparatet, politiet,
politiske beslutningstakere osv. 

Dersom det skal legges til rette for møter
mellom offer og gjerningsperson i voldtekts-
saker, er det viktig at vi unngår at de som leg-
ger til rette for møtene innehar holdninger av
denne typen. Det vil ikke være til den voldtekts-
utsatte minoritetskvinnes beste at både hun og
overgriper imøtekommes med fordommer eller
forutinntatte holdninger. Både offer og gjer-
ningsperson må ses som individer med helt
personlige livserfaringer og forutsetninger, og
ikke kun som kulturelle kasus. 

Vår erfaring er at minoritetskvinner som er
utsatt for seksuelle overgrep, enten overgriper
er ektemann, far, kjæreste, en bekjent eller en
ukjent person, må gjennomleve mange ekstra
påkjenninger i tillegg til selve overgrepet. For
det første er seksualitet generelt, og seksuelle
overgrep spesielt, ofte svært tabubelagt og
fortiet i hennes familie og omgangskrets. I til-
legg kan hun oppleve mangelfull hjelp hos poli-
ti eller offentlig hjelpeapparat, som blir hand-
lingslammet i møte med en fremmed kultur
eller miljø som de ikke tørr å gripe inn i. Disse

bidrar dermed til å opprettholde de samme
kreftene som undertrykker henne. Vi har også
de tilfeller der de som skal hjelpe i for stor grad
overstyrer kvinnen, veldig ofte ved å trekke
henne fullstendig ut av sitt eget miljø, med det
resultat at hennes nettverk brytes unødig. 

MiRA-Senteret vil oppfordre voldtekts-
utvalget og regjeringen til å benytte seg av
minoritetsorganisasjonenes egen kompetanse
og erfaring når det gjelder videreutviklingen av
tiltak som legger til rette for møter mellom offer
og gjerningsperson. 

Vi synes det er positivt og nødvendig at det
rettes et sterkt søkelys på seksuelle overgrep i
nære relasjoner og bekjentskapsvoldtekter. Vi
må absolutt ikke fjerne fokuset fra de såkalte
overfallsvoldtektene, men vi må samtidig, i
større grad en hittil, se på hva som kan gjøres
for å skape større bevissthet omkring de
seksuelle overgrep som foregår i andre
sammenhenger – mellom ektefeller, mellom
venner og bekjente, og incest. 

MiRA-Senteret følgende punkter som vi
mener er av stor betydning for at dialog eller
møter kan gjennomføres på en tilfredsstillende
måte:
• Det er av stor betydning at eventuell kontakt

eller dialog mellom offer og gjerningsperson
er frivillig fra begges side.

• Offerets interesser må ivaretas under hele
prosessen, og god og grundig oppfølging av
offeret i etterkant er av svært stor
betydning. Prosessen må hele veien foregå
på offerets egne premisser.

• Det er svært viktig at de personer som
fungerer som møteledere har gode faglige
kvalifikasjoner på feltet, og at disse får den
nødvendige opplæring når det gjelder meto-
diske tilnærminger, samt at disse blir fulgt
opp av en egen faggruppe. I møtene mellom
offer og gjerningsperson er det hele tiden
nødvendig at man unngår at offeret opp-
lever disse som et nytt overgrep. 

• Dersom tilbudet gjennomføres foreslår vi at
det opprettes en egen tverrfaglig gruppe
som kan følge med på utviklingen av tiltak-
ene, som kan gi innspill til de personer som
gjennomfører slike møter rundt om i landet,
og som eventuelt kan revurdere metoder og
innfallsvinkler. Det er svært viktig at perso-
ner med minoritetsbakgrunn og med minori-
tetsfaglig kompetanse innlemmes i en slik
gruppe, og at det rekrutteres personer med
minoritetsbakgrunn som møteledere. Man
må være påpasselig med at disses arbeid
ikke kun begrenses til saker der etniske
minoriteter er involvert. 

MiRA-Senteret har i tillegg ett konkret forslag
som springer ut i fra våre egne erfaringer. En
stor del av vårt arbeid er rettet mot minoritets-

jenter i skolealder. Vi har svært gode erfaringer
fra det arbeidet som gjøres av helsesøstrene
ved skolene. Helsesøstertjenesten er i høyeste
grad et lavterskeltilbud til en gruppe som er
svært utsatt når det gjelder bekjentskapsover-
grep. For ungdom, og da særlig unge jenter
(også de med minoritetsbakgrunn) er helse-
søster i mange tilfeller den voksenpersonen de
først går til når noe er galt. Et forslag fra vår
side er derfor at helsesøstertjenesten bringes
sterkere på banen når det gjelder arbeid mot
seksuelle overgrep. Dersom et tilbud om møter
mellom offer og gjerningsperson blir gjennom-
ført anbefaler vi at det opprettes et samarbeid
mellom denne instansen og helsesøster-
tjenestene.

Minoritetskvinners vanskeligheter er ofte
svært sammensatte. Vi ser svært ofte at kvin-
ner og jenter med minoritetsbakgrunn som er
utsatt for seksuelle overgrep og voldtekt, har
mange tilleggsproblemer. Dette kan være
sosiale og økonomiske spørsmål, tvangsekte-
skap, jomfruhinneproblematikk, skamfølelse
og psykiske helseplager, manglende kunn-
skaper om kropp og seksualitet, oppholds-
status og problemer med å oppnå skilsmisse. 

MiRA-Senteret har kontakt med svært
mange kvinner og jenter med minoritetsbak-
grunn som er ofre for treårsregelen. Dette er
kvinner som har kommet til Norge gjennom
familiegjenforening med herboende ektemann.
De første tre årene er kvinnene uten selvsten-
dig oppholdsstatus, noe som gjør dem spesielt
utsatte dersom de blir utsatt for vold i hjemmet.
Disse kvinnene lever altså på sine ektemenns
gunst, og dersom de blir utsatt for vold eller
voldtekt av sine ektemenn blir skilsmisse eller
anmeldelse svært vanskelig på grunn av redsel
for å bli sendt ut av landet. Når det gjelder
gruppen av nyankomne kvinner er MiRA-
Senteret av den oppfatning at en reduksjon av
treårsregelen vil være et svært viktig tiltak for å
bekjempe vold og voldtekt i nære relasjoner. 

Sten Madsen sier i rapporten at kvinnene
gjennom tilbudet om frivillig megling kan «tre ut
av en passiv offerrolle og ta til motmæle ved å
gi uttrykk for følelser, reaksjoner og konse-
kvenser. Dette har gitt kvinnene en opplevelse
av å ha fått oppreisning.» Dette er også helt i
tråd med MiRA-Senterets målsetninger. Vi er i
hele vårt arbeid opptatt av at kvinner og unge
jenter med minoritetsbakgrunn som er utsatt
for ulike former for overgrep skal støttes og
motiveres gjennom ulike tiltak og metoder som
bidrar til å gjøre dem trygge på seg selv, finner
trygghet i gode relasjoner og sosiale felles-
skap, gjør dem bevisste på sine rettigheter som
individ, som kvinne og som etnisk minoritet.
Samtidig må de støttes slik at de lettere kan
gjøre sine egne valg når det gjelder kropp og
seksualitet.



MIRA-MAGASINET    2/07     •     29

Berit Austveg er ansatt i Statens helsetilsyn og utdannet lege.
På 1970- og 80-tallet arbeidet hun i Helsetjenesten for inn-
vandrere i Oslo. Hun har vært en av nestorene når det

gjelder minoritetshelse i Norge. De siste 15 årene har hun imidlertid
konsentrert seg om kvinnehelse i utviklingsland. Blant annet har
hun jobbet for FNs befolkningsfond. MiRA-Senteret har ved ulike
anledninger dratt nytte av hennes kunnskaper og erfaringer fra
arbeidet med minoritetskvinners helsesituasjon, blant annet
gjennom hennes deltagelse på MiRA-Senterets helsekonferanse
tidlig på 1990-tallet.

Kvinners helse på spill tar for seg de mange viktige spørsmålene
rundt kvinners reproduktive helse. I mange utviklingsland er
kvinners helse ikke et prioritert område. Austveg forklarer at
mødredødeligheten er størst «i
samfunn der kvinner er i en
avmaktssituasjon, og med små
muligheter til å prioritere egen
helse.» Problemet henger altså
sammen med økonomiske forhold,
så vel som kvinners sosiale
status. Man vet jo at abort blir
gjennomført selv i de land som
har et forbud mot dette. Døds-
raten for kvinner i forbindelse
med illegale aborter er svært
høy, og svært mange kvinner får
livsvarige skader. I u-land finner
det sted 330 dødsfall per
100.000 aborter, mens tallet 
i i-land ligger på 0,7. 

Kvinners helse på spill er
høyst aktuell, og flere steder i
verden diskuteres abort på
politisk plan. Til tross for et økt
fokus på kvinners rettigheter
over sin egen kropp, øker de
konservative vindene i styrke
verden over. I USA markerer
abortmotstandere seg kraf-
tig, og den siste tiden er det
spesielt Nicaragua som har
vært i fokus da det her nylig
er innført totalforbud mot
abort. Dette innebærer en
innskjerping fra tidligere
regelverk i landet. Et totalforbud innebærer
forbud også når mors liv står i fare, og når svangerskap er resultat
av voldtekt eller incest. Samtidig beskriver Berit Austveg hvordan
utviklingen på internasjonalt plan er mer positiv når det gjelder
svangerskapsrelatert helse. Under FNs internasjonale konferanse
om befolkning og utvikling i Kairo i 1994 fikk kvinners reproduktive
rettigheter sin plass på agendaen i internasjonale fora. Man lyktes
også med å videreføre arbeidet under Kvinnekonferansen i Beijing
året etter. Kvinners reproduktive helse har fått en velfortjent plass
blant FNs tusenårsmål, der ett av målene går ut på å minske
mødredødeligheten med tre fjerdedeler innen 2015.

Austveg har mange ulike innfallsvinkler til temaet, både politisk,
samfunnsmedisinsk, befolkningsmessig, kulturelt og historisk.
Samtidig er kvinners reproduktive helse i de fleste samfunn knyttet
til dype moralske spørsmål. Svangerskap, abort og kvinners
seksualitet handler i stor grad ikke bare om helse, medisin eller
økonomi, men om moral og etikk som springer ut fra religiøse og
ideologiske normer. Dette gjør kvinners kropp til et offentlig anlig-
gende i mange samfunn og kulturer. Berit Austveg drøfter også
disse spørsmålene. 

Denne fagboken presenteres gjennom et lett tilgjengelig språk,
og på en levende og engasjerende måte. Det ligger klare oppfat-
ninger i bunn. Avslutningsvis kommenterer forfatteren diskursen
omkring selvbestemt abort og de eventuelle konsekvenser dette
har for kvinnens psykiske helse. Uønskede svangerskap er selv-

sagt noe man bør arbeide for å forhindre, men
Austveg argumenter for
at det ikke er uønsket
abort i seg selv som er
problemet. Problemet er
de diskursene, blant annet
i det norske samfunnet,
som motiverer kvinner og
unge jenter til å føle skyld
ved abort. Slik skam eller
skyld mener Austveg er
unødvendig. Austveg er
bekymret for at bekjempel-
sen av abort i mange sam-
funn går på bekostning av
kampen mot HIV og AIDS.
HIV, sier Austveg, er jo en
mye alvorligere trussel enn
uønsket graviditet i et land
som Norge der abort utføres i
svært trygge former. Dette er
et viktig poeng hvis vi tenker på
den norske handlingsplanen
om forebygging av uønskede
svangerskap og abort som blant
annet sørger for gratis p-piller til
jenter i alderen 16–19 år. For
svært mange er frykten for HIV
mindre enn frykten for svanger-
skap, hvilket medfører at
kondomer svært ofte ikke
benyttes som et tillegg til p-piller. 

Man kan si seg enig eller uenig
i Austveg sine synspunkter når det gjelder abort og det psykisk
helsemessige aspektet, men bokens helt klare budskap om den
skrikende mangel på medisinsk hjelp og moralsk støtte som gis
kvinner og jenter globalt sett når det gjelder svangerskap, fødsel og
abort, bør være en vekker for alle. 

AV UNNI MATHISEN

Berit Austveg: Kvinners helse på spill. 
Et historisk perspektiv på fødsel og abort
Viktig og tankevekkende bok om den store skjevheten på verdensbasis når det gjelder kvinners
tilgang til trygge helsetilbud i forbindelse med svangerskap, fødsel og abort. 
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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.
«Jenter ser fremover»: Brosjyreplakat om puberteten og om det å
beskytte kroppen sin. 
«Gravid?»: Om å ta sine egne valg hvis man har blitt gravid. Brosjyren gir
informasjon om hvor man kan henvende seg om man trenger hjelp/råd. 
«Voldtekt og seksuelle overgrep»: Tar for seg overgrep, incest og
seksuelle overgrep. Gir informasjon om hvor man kan henvende seg. 
«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 kvin-
ner som er omskåret, og presenterer politiske
innspill i kampen mot omskjæring. Kr. 70,–
Temahefte nr. 2: «Tvangsekteskap» 
gir bakgrunnsinformasjon om både tvangs-
ekteskap og arrangerte ekteskap og presen-
terer 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» relevant
informasjon om utdannelse og arbeidsliv. Tema-
heftet 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: «Minoritetskvinner og 
vold i nære relasjoner. Den usynlige smerte» 
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 helse-
praksis, 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. 150,–

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
flerkulturelt 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
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abandoned

Sitting by the window,

Sitting in the chill

- sitting alone With the silence

Darkness surrounds me,

Emptiness fills me,

And I’m sitting by the window

- like an alien in a strange world

I freeze,

But the chill is inside me.

The moon is cold, and

The stars are frozen

-  like waterdrops in the sky

Darkness,

Emptiness,

tighten around me.

- all feelings are gone..

Sitting by the window,

Sitting in the chill, 

sitting alone With the silence

abandoned

Eva Marie Schreiber
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