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008 har vært et år i forandringens
tegn for MiRA-Senteret. Vi har for
første gang i vår over 20 år lange
historie fått nye, romslige og lyse
lokaler hvor vi kan arrangere våre
egne aktiviteter. Her skal vi utvikle
senteret til å bli det aktivitets- og
kreativitetshuset som MiRAs grunnleggere hele tiden har ønsket at MiRASenteret skal være. Gjennom midler til
å styrke MiRA-Senterets arbeid mot
tvangsekteskap, fikk vi for første gang
også muligheten til å utvide forebyggingsarbeidet til å være nasjonalt
dekkende. Denne høsten har vi hatt
stor suksess med konferansen Tvang
er ikke min kultur! i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Konferansene
har gitt unge minoritetsjenter en møteplass og vi har brukt anledningen til å
styrke unge jenters nettverk i de fire
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Forandring er også et nøkkelord for å
beskrive 2008 internasjonalt. USA har
fått sin første svarte president, og
Obama har gjennom hele valgkampen
frontet sitt kandidatur under overskriften «FORANDRING». Barack
Obama blir ikke bare den første svarte
presidenten i USA, han blir også den
første amerikanske presidenten med
nære røtter utenfor USA og utenfor
den vestlige verden. Dette gir håp til
veldig mange immigranter verden over
om at det er mulig for dem å finne en
plass og forme sine egne liv i de
samfunnene de har flyttet til. Viktigst
av alt, er at Obamas muligheter for å
lykkes i det amerikanske samfunnet
ikke ble ødelagt av hans status som
svart og som innvandrerbarn. Obama
har krevd sin plass og kjempet seg vei
opp og frem, først som medborger og
senere også som senator og presidentkandidat for Demokratene. Det at han
har blitt betraktet som en borger av det
nordamerikanske samfunnet og ikke
bare som et fremmedelement, har vært
helt sentralt for hans muligheter til å
lykkes.
Her har vi fremdeles store utfordringer igjen i Europa og i Norge.
I dagens Norge har ikke en minoritetskvinne- eller mann med ikke-vestlig
bakgrunn de samme mulighetene som
en etnisk norsk kvinne eller mann. Her
anses minoritetsbefolkningen fortsatt
som en egen gruppe, som en annen
befolkning, og som annenrangs borgere
– sammenlignet med majoritetsbefolkningen. I Europa og i Norge føler
minoriteter seg fortsatt utenfor,
tilsidesatt og fremmedgjort – og sliter
fortsatt med å inkluderes på lik linje
med majoritetsbefolkningen.
Dette nummeret av MiRA-Magasinet
handler om vold mot kvinner. MiRASenteret har fokusert på vold i nære
relasjoner og forskjellige former for
vold i flere år. Vi er glade for å samle
ulike aspekter ved vold mot kvinner
i dette temanummeret. Til tross for at
kjønnsbasert vold har fått større
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oppmerksomhet i media og av
myndighetene de seneste årene, så
ser vi samtidig at den grove volden
mot minoritetskvinner øker. Den
fysiske volden har blitt grovere, og
bruken av psykisk vold har blitt mer
utbredt. Hvor mange flere kvinner og
jenter må oppleve det marerittet som
vold i nære relasjoner er, før politiske
og praktiske tiltak som virker settes
i verk? Vi håper at dette nummeret
bidrar til debatt og gir nyttig informasjon om vold i nære relasjoner og
utfordringer knyttet til bekjempelse
og forebygging av kjønnsbasert vold.
Samme dagen som MiRA-Senteret i
høst inviterte til konferanse om unge
minoritetsjenter og psykisk vold og
stress, kom rapporten «Forebygging
av vold i oppdragelsen. Samarbeid
mellom hjelpeapparat og minoritetsforeldre – en kunnskapsoversikt»,
utgitt av Nasjonalt kunnskapssenter
for vold og traumatisk stress
(NKVTS). Rapporten dokumenterer

at flere minoritetsbarn er utsatt for
vold i familien sammenlignet med
etnisk norske barn. 7,4 prosent av
minoritetsjenter i Norge oppgir å ha
blitt slått det siste året – mot 4,1
prosent av etnisk norske jenter.
MiRA-Senteret mener at fysisk og
psykisk vold er totalt uakseptabelt
– enten den rammer kvinner eller
barn. Vi ønsker velkommen den
nye lovendringen som sier at til og
med klapsing er forbudt i barneoppdragelse. Samtidig mener vi at
lovbestemmelser og kriminalisering
av foreldre ikke er nok i seg selv. Det
bør settes i gang omfattende tiltak for
å endre holdningene til foreldre som
ser på «klapsing» som en naturlig del
av barnas oppdragelse.
Barn har et like stort krav på og
rett til beskyttelse mot vold som
voksne har, og som for kvinner som
utsettes for vold i sine nære
relasjoner, har fysisk avstraffelse
i barneoppdragelsen en skadelig
innvirkning på barnas psykiske

helse. MiRA-Senteret understreker
betydningen av forebygging av alle
former for vold, og mener forebygging
mot vold i nære relasjoner også bør
inkludere forebygging av avstraffelse
av barn. I denne prosessen blir skoler
og nærmiljø veldig viktige arenaer.
Vi håper at de positive forandringene
vi har sett i Norge og internasjonalt i
2008 setter eksemplet for utviklingen
i 2009 – og vi håper at fokuset på
forebyggende arbeid mot vold i nære
relasjoner styrkes i fremtiden.
MiRA-Magasinet ønsker alle sine
lesere godt nytt år.

Tabuenes andre ansikt
En film om minoritetskvinner og seksualitet av Fakhra Salimi
Hvilket forhold har kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn
til sin egen kropp og seksualitet? Hvor viktig er ære og skam,
dyd og frigjøring? Hvorfor velger noen jenter å vente, og andre
å ha sex? Og hva svarer man når noen spør hvorfor du
fremdeles er jomfru…?

Tabuenes andre ansikt viser at det finnes en hel verden av
individuelle historier om hva det vil si å være minoritetskvinne,
men samtidig en sterk felles plattform basert på det å leve med
sine røtter i én kultur, og sine føtter
i en annen.

Filmen Tabuenes andre ansikt av Fakhra Salimi om og med
minoritetskvinner i Norge handler om deres tanker om kropp,
seksualitet og relasjoner. Den tar et oppgjør både med kulturelle
tabuer og med forestillingene om disse kvinnene som undertrykte og uten innflytelse over sine egne liv. I Tabuenes andre
ansikt presenterer kvinnene selv sine historier.

Filmen kan bestilles hos MiRA-Senteret
via våre nettsider www.mirasenteret.no
eller pr epost post@mirasenteret.no
og koster kr. 300,–
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TEMA VOLD MOT KVINNER
MiRA-Magasinet har i dette
dobbeltnummeret tatt opp
temaet vold mot kvinner.
Over de neste 22 sidene kan
du lese om kvinner som på
ulike måter berøres av vold.
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SEKSUALISERT VOLD

i krig og konflikt
«Han slo meg så jeg ikke lenger var klar over hvor jeg var. Han voldtok
meg rektalt, vaginalt og oralt. Etterpå tvang han meg til å kle på meg.
Jeg tok på meg det som var helt, men jeg vet ikke hvordan. Han sa at hvis
jeg fortalte dette til noen kom han til å drepe alle de andre fangene.»
Kvinne, 52 år, vitne i krigsforbrytersaken i Oslo tingrett 29.09.2008
Illustrasjoner: Sureyya Aydin

ettsaken mot krigsforbrytertiltalte
Mirsad Repak i Oslo Tingrett i år
minner oss om massevoldtektene
som for 15 år siden gjorde krigene i det
tidligere Jugoslavia så brutalt kjent for
en hel verden.
Den massive og kontinuerlige mediedekningen av seksuelle overgrep i Bosnia belyste og stilte spørsmål ved en
militær strategi som forlenger og overfører slagmarken til kvinners kropper.
Til nå hadde denne formen for overgrep
blitt ansett som en naturlig konsekvens
av menns krigføring, og blitt møtt med
medias og verdenssamfunnets overdøvende stillhet. Samfunnet generelt, og
det militære spesielt, hadde en «boys will

R

Samfunnet hadde en «boys
will be boys»-tilnærming, der
seksuelle overgrep i krig ble
forstått som uunngåelige biprodukter av menns kamp for
fedreland, frihet og sikkerhet…
be boys»-tilnærming, der seksuelle overgrep i krig ble forstått som uunngåelige
biprodukter av menns kamp for fedreland, frihet og sikkerhet.
De brutale krigene i Bosnia-Herzegovina og Rwanda tidlig på 1990-tallet og
medienes tilstedeværelse og effektive

formidling av overgrepene,
endret dette. Seksualisert krigføring fikk noe
av den oppmerksomheten som dens iboende
brutalitet og urettferdighet fortjener. Mediene
tvang vår oppmerksomhet
mot den seksualiserte krigsvolden gjennom reportasjer
om overlevende som hadde
blitt voldtatt, som hadde sett
døtre, mødre, og venner bli voldtatt, og som hadde blitt tvunget
til å bære frem barna voldtektene
resulterte i. Overgriperne var ofte
tidligere venner, naboer – til og
med familiemedlemmer – og mye
av volden hadde en så sadistisk
karakter at den var svært vanskelig å lese om, og enda vanskeligere
å ta inn over seg at rammet virkelige mennesker.
Men seksualisert krigsvold rammer
virkelige mennesker – og stort sett jenter
og kvinner. Det har den gjort siden krigenes begynnelse og gjør det enda i dag.
Selv om eksempelet innledningsvis viser
til et overgrep som ble begått mot en
kvinne under de nå avsluttede krigene i
Bosnia, betyr ikke det at seksualisert
krigsvold er et tilbakelagt kapittel i
menneskets historie. Det betyr heller
ikke at denne formen for vold er et geografisk avgrenset fenomen som bare
finner sted i bestemte regioner blant

spesielle
folkeslag.
Historien viser
igjen og igjen at seksualisert krigsvold ikke kjenner
noen nasjonale eller regionale grenser.

Universelt problem
Mens krigsvoldtekter i Bosnia og (om
enn i mindre grad) Rwanda ble møtt med
stor medieoppmerksomhet – ble tyske
soldaters voldtekter av belgiske kvinner
under den første verdenskrigen, japanske soldaters massive voldtekter av
kinesiske kvinner og jenter, sovjetiske
soldaters voldtekter av tyske kvinner i
1945, og krigsvoldtektene i Bangladesh
forbigått i stillhet. Tilsvarende ser vi at
voldtekter i konfliktrammede områder
som Burma, Kambodsja, Kypros, Haiti,
Kurdistan, Liberia, Sierra Leone,
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grad blitt oppmerksomme. Forhåpentligvis vil det bidra til at FN og verdenssamfunnet raskt setter inn de
ressursene som er nødvendige,
inkludert flere fredsbevarende
styrker med et tydeligere mandat
til å stanse ethvert overgrep mot
sivile. Vi har ikke råd til et nytt
Rwanda, der verdenssamfunnet blir sittende på sidelinjen
som passive tilskuere til
folkemord, seksualisert
krigføring, utbredt
rekruttering av barnesoldater og massive
brudd på folkeretten.

Internasjonalt arbeid
og Resolusjon 1820
Somalia, Sudan og Uganda (listen er
dessverre ikke uttømmende) heller ikke
møtes med den samme «medieiveren».
De ekstreme overgrepene og bruddene
på internasjonale lover og regler som
disse forbrytelsene fortsatt representerer, oppfyller uten tvil kriteriene som ligger bak det berømte journalistiske ordtaket «if it bleeds – it leeds». Er det fordi
nyhetens interesse har lagt seg at media
ikke fortsetter å sette kontinuerlig søkelys på disse overgrepene som rammer
tusener av kvinner hver dag – også i
2008? Eller skyldes det, for norske og
vestlige mediers vedkommende, den
fysiske avstanden og det at volden ikke
lengre blir begått i vår egen «bakgård»
slik tilfellet var med Bosnia? Krigen i
den Demokratiske Republikken Kongo,
som kostet nærmere fem og en halv millioner mennesker livet i perioden 1998 til
6
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en fredsavtale ble inngått i 2002/2003,
var preget av utbredt seksualisert krigføring. Til tross for de massive ødeleggelsene, fikk Afrikas verdenskrig foregå i ly
av medienes overdøvende stillhet. Konflikten har fortsatt i Kongos østlige deler

Er det fordi nyhetens interesse
har lagt seg at media ikke fortsetter å sette kontinuerlig søkelys på overgrepene som rammer
tusener av kvinner hver dag…
frem til i dag, med de samme brutale
krigføringstaktikkene og den samme
mangelen på informasjon og fokus i vestlige medier. Etter at kampene blusset
opp igjen i høst, har mediene i større

Som i fredstid er det for overgripere i krigstid knyttet lav risiko til
seksualiserte voldshandlinger. Straff og
sanksjoner for slike overgrep tilhører
unntakene snarere enn regelen. Men det
internasjonale samfunnet er i stadig
endring, og flere ildsjeler i FN, NGOer og
blant statlige representanter forsøker å
ro det tungrodde systemet i retning av
en mer rettferdig tilnærming. Først og
fremst arbeides det for å knytte utøvelsen av seksuelle overgrep i krig til økt
sannsynlighet for strafferettslig forfølgelse. Flere domfellelser i FNs krigsforbryterdomstoler for krigene i det
tidligere Jugoslavia og folkemordet i
Rwanda anerkjenner krigsvoldtekter og
annen seksualisert krigsvold som krigføringstaktikker med militære strategiske, territoriale og politiske formål og
konsekvenser. Likeledes signaliserer
krigsforbrytersaken i Oslo Tingrett at
overgripere ikke fritas for ansvar eller
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Den enkelte kvinnen som utsettes for seksualisert krigsvold
får manifestert i og på kroppen sin nasjonalistiske, etniske og
kjønnete maktrelasjoner.

tildeles amnesti selv om overgrepene ble
begått for lenge siden, i en krig som for
lengst er avsluttet og under en annen
nasjons flagg.
Så sent som 19. juni 2008 vedtok et
enstemmig Sikkerhetsråd i FN Resolusjon 1820 om seksualisert krigsvold. Her
anerkjenner FNs mektigste organ seksualisert krigsvold som en trussel mot
internasjonal fred og sikkerhet, og resolusjonen utgjør et viktig og nødvendig

FNs krigsforbryterdomstoler
anerkjenner krigsvoldtekter og
annen seksualisert krigsvold
som krigføringstaktikker…
fremskritt – om enn på overtid. Inntil i
år har seksualisert krigsvold blitt ansett
som et humanitært anliggende, og hatt
et offer- og beskyttelsesfokus. En konsekvens har vært at tiltakene primært har
vært reaktive. Opphøyningen av seksualisert krigsvold til et sikkerhetspolitisk
anliggende gjør at denne voldsformen i
mye større grad kommer på dagsordenen
til viktige politiske beslutningstakere i
internasjonale fora. Resolusjon 1820
åpner for en mer proaktiv tilnærming, et
større fokus på overgriperne, og muliggjør mer helhetlige, mer effektive og mer
målrettede tiltak mot seksualisert
krigsvold.

Seksualisert krigsvold
– traumatisert fredstid
Den enkelte kvinnen eller jenta som
utsettes for voldtekter, gruppevoldtekter
og/eller annen seksualisert krigsvold –
får manifestert i og på kroppen sin nasjo-

Er du eller har du blitt utsatt for vold eller kjenner du
noen andre som er det? Disse kan hjelpe deg:
MiRA Ressurssenter for minoritetskvinner
Besøksadresse: Storgata 38, 0182 Oslo
Telefon: 22 11 69 20
E-post: krisehjelp@mirasenteret.no
Internett: www.mirasenteret.no
Krisesentersekretariatet
Besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo
Telefon: 23 01 03 41
E-post: ks.sekretariatet@oslo.online.no
Internett: www.krisesenter.com
Støttetelefon for kriminalitetsofre
Telefon: 800 40 008
Internett: www.stottetelefon.no

nalistiske, etniske og kjønnete maktrelasjoner. Hun fratas i overgrepet sin
individuelle, fysiske integritet og makt,
blir objektivisert, og kroppen hennes
reduseres til et kommunikasjonsmiddel
mellom de krigende partene. Overgrepet
kan i seg selv vare bare noen få minutter
(eller i timer, uker og måneder) – men
ettervirkningene for den overlevende
kvinnen kan vare livet ut. For mange, og
kanskje de fleste, er det å ha blitt voldtatt tabu- og skambelagt. Mange overlevende tier derfor om volden de har blitt
utsatt for, og finner ikke utløp for følelsesmessige reaksjoner og oppsøker heller
ikke den hjelpen som samfunnet kan
tilby. Dette kan by på ekstra utfordringer for å mestre hverdagen i etterkrigstiden. For overlevende av seksualisert
krigsvold oppleves ikke nødvendigvis

Politiet
Telefon: 02 800
Internett: www.politi.no
Sosial vakttjeneste
– voldtektsmottaket (Oslo)
Besøksadresse: Storgata 40, 0182 Oslo
Telefon: 23 48 70 90
DIXI Ressurssenter for kvinner
utsatt for voldtekt (Oslo)
Besøksadresse: Arbinsgt. 1 (3. etg.), 0253 Oslo
Telefon: 22 11 43 20
E-post: dixioslo@online.no
Internett: www.dixi.no

krigen som over selv om våpnene er
senket, fredsavtaler signert og flukten
har endt med permanent opphold i et
fredelig samfunn som for eksempel
Norge. Dette gir offentlige myndigheter
et særlig ansvar for å ivareta behovene
til flyktninger fra krigs- og konfliktrammede områder. I tekstboksen gis det mer
informasjon om hvilke organisasjoner og
instanser som kan hjelpe dersom du eller
noen du kjenner har behov for hjelp
og/eller noen å snakke med på bakgrunn
av erfaringer med seksualisert
(krigs)vold.
AV ANETTE BRINGEDAL HOUGE
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FRIHET FRA FRYKT
Vold mot kvinner
i norske asylmottak
«Vi er veldig takknemlige for å være i Norge (…) Men det er ikke fred.
I Norge er det jo fred, men her i mottaket er det akkurat som før. Her er det ikke fred.»

jønnsbasert vold mot kvinner
rammer kvinner i alle samfunnslag, i alle land, i alle regioner,
kulturer og verdensdeler. Flyktningejenter- og kvinner er ofte på flukt på
grunn av overgrep, de vil ofte ha overlevd overgrep mens de er på flukt – og
forskning viser igjen og igjen at kvinner
som har vært utsatt for vold tidligere –
lever i større fare for å utsettes for vold
igjen. Hver tredje kvinne som kommer
til Norge for å søke asyl oppgir å ha blitt
voldtatt, mens to av tre har vært utsatt
for andre typer overgrep eller vært vitner til at andre tortureres (Jakobsen
m.fl. 2007). Kvinner som søker om asyl

K

Mye tyder på at kvinners
rettssikkerhet og krav på
beskyttelse ikke gjelder de mest
sårbare kvinnene blant oss.
i Norge og bor på asylmottak mens de
venter på at søknaden skal behandles
ferdig, utgjør derfor en spesielt utsatt
gruppe kvinner her i landet. Mye tyder
på at kvinners rettssikkerhet og krav på
beskyttelse ikke gjelder de mest sårbare
kvinnene blant oss.
21. oktober lanserte Amnesty International Norge rapporten Vold mot
kvinner i asylmottak og kampanjen
8
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Frihet fra frykt som følger opp rapportens funn og anbefalinger. Mange
kvinner i norske asylmottak lever i konstant frykt for å bli voldtatt, mishandlet,
trakassert og diskriminert – og myndighetene gjør ikke nok for å ivareta
kvinnenes menneskerettigheter,
konkluderer Amnesty.
– De er redde for å gjøre dagligdagse
og livsnødvendige ting som å gå på
kjøkkenet for å lage mat, eller gå på
toalettet, sa generalsekretær i Amnesty,
John Peder Egenæs, under pressekonferansen i høst. Undersøkelsene avslører
videre at omfanget av vold mot kvinner i
asylmottak er større enn det Utlendingsdirektoratets egen registrering tilsier, og
de ansatte ved mottakene mangler
nødvendig kunnskap for å avdekke og
håndtere volden som kvinner utsettes
for på deres arbeidsplass. Amnesty
krever at myndighetene og mottakene
tar asylsøkende kvinners frykt for
mishandling og konkrete voldstilfeller
på alvor, og at det iverksettes effektive
tiltak umiddelbart.

Kunnskapsmangel og ensidig fokus
på «eksotisk» vold
I følge Amnestys rapport er opplæringen
om vold i nære relasjoner som tilbys
ansatte ved asylmottak begrenset til
«eksotiske voldsformer», det vil si
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
Partnervolden, som rammer langt flere,

Foto: Anette Bringedal Houge

Kvinne på asylmottak i Amnesty International Norge 2008:44

Grunnen til at anbefalingene
ikke er fulgt opp, til tross for at
de har blitt satt frem i flere år
allerede, er et uttrykk for en
kjønnsbasert diskriminering
av kvinner, som ikke bare
rammer kvinner i asylmottak,
men som også er et problem
på mange andre områder i det
norske samfunnet.
Patricia Kaatee,
rådgiver i Amnesty
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og også familier i majoritetssamfunnet,
overses i stor grad. Videre har personalet
et hovedfokus på fysisk og synlig vold,
mens psykisk vold, kontroll og isolasjon
ikke anses som overgrep, kommer i bakgrunnen eller ignoreres. Disse formene
for overgrep kan ha like alvorlige eller
verre konsekvenser for den voldsutsatte
kvinnen, fordi smerten og lidelsene ikke
anerkjennes.
Mange av de ansatte i mottak som har
blitt intervjuet i forbindelse med Frihet
fra frykt-kampanjen, innrømmer en stor
kunnskapsmangel om vold i nære
relasjoner. Dette er med på å skape
usikkerhet og avmaktsfølelse i møte med
voldsutsatte kvinner eller situasjoner der
det er grunn til å mistenke vold i nære
relasjoner. Personalet kjenner ikke til
typiske reaksjoner vold i nære relasjoner
kan gi, eller konsekvensene volden kan
resultere i, og de vet heller ikke hvilken
bistand voldsutsatte kvinner har behov
for. Mange lar derfor være å gripe inn.
Egenæs fortalte også at det i liten grad
virker som om de ansatte er klar over
hvilken innvirkning selve asylsøknadsprosessen har på kvinner som lever i
voldelige parforhold i asylmottak:
– I mange tilfeller er familiens søknad
om asyl begrunnet i mannens politiske
aktivitet – og kvinner kan frykte at et
eventuelt brudd med voldsutøver kan
ødelegge muligheten for å få beskyttelse
i Norge. Dilemmaet gjør at mange

kvinner velger å tie om volden de utsettes for – i håp om at asylsøknaden
i mellomtiden innvilges.

Alle kvinner som har bodd
i mottak lenge har selvfølgelig
blitt misbrukt og mishandlet.
Kvinne på asylmottak i Amnesty
International Norge 2008:44
Amnesty trekker også frem den fysiske
utformingen av mange asylmottak som
en fryktskapende faktor for mange kvinner. I fellesarealer som kjøkken, toaletter og baderom er det mennene som setter premissene. I noen mottak finnes
ikke egne kvinneganger overhodet, i
andre mottak der slike områder finnes,
overholdes ikke begrensningene satt for
menn. En årsak er lav bemanning, en
annen manglende døgnbemanning. Når
personalet ikke er til stede, er det «fritt
frem» for menn å ta seg inn på områder
forbeholdt kvinner.
I august sa avdelingsdirektør i UDI,
Siri Rustad, til Aftenposten at asylmottak kun er «bemannet i arbeidstiden.
Mottakene er ikke en institusjon, men et
botilbud hvor målet er å gi beboerne en
normal bosituasjon selv om de er i en
uvanlig situasjon» (Skotheim 2008). Men
som Nora Sveaas påpeker i samme

artikkel: asylmottak er ikke alminnelige
bofellesskap. Mennesker som søker asyl
har opplevd og overlevd alvorlige,
traumatiske overgrep og hendelser – og
har behov for beskyttelse og trygghet i
hverdagen. Flyktninger som selv har
deltatt i krigshandlinger har behov for å
avreagere og takle traumene – og vil i
mange tilfeller også ha behov for hjelp til
å finne fredelige måter å gjøre dette på.
Hvis myndighetene er seg sitt ansvar
bevisst, må de følgelig sørge for at
mottakene har kompetent personale
tilgjengelig hele døgnet – også i helgene.

– Det er verre på et asylmottak
enn i norske fengsler
Under pressekonferansen for rapportlanseringen var også generalsekretær i
Norsk Folkehjelp, Petter Eide, tilstede.
Norsk Folkehjelp er driftsoperatør av en
rekke mottak på oppdrag fra UDI og
samtidig en stor humanitær organisasjon som arbeider i konfliktrammede
land som Somalia, Irak og Etiopia. Eide
påpekte at staten bevilger svært lite
penger til drift av mottak – og understrekte at dette legger kraftige begrensninger på operatørers muligheter til å
bedre forholdene for kvinner på sine
mottak. – En følge av dette, sa Eide, er at
asylmottak i Norge er den dårligste
fysiske fasiliteten som norske myndigheter kan tilby. Det er verre på et asylmottak enn i norske fengsler.
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Foto: Norsk Folkehjelp

Asylmottak er den dårligste
fysiske fasiliteten som norske
myndigheter kan tilby…

Den boligstandarden som
myndighetene i Norge tilbyr
brukes bevisst som en
avskrekking for asylsøkere
rundt omkring i verden.
Petter Eide, generalsekretær
i Norsk Folkehjelp

Han tror også at boligforholdene i seg
selv er konfliktskapende. I følge Eide er
boligstandarden som norske myndigheter tilbyr i norske asylmottak del av en
bevisst taktikk for å avskrekke potensielle asylsøkere fra å søke asyl i Norge.
Under et slikt regime, er det svært
vanskelig å få bevilget ressurser til å
bekjempe og forebygge vold mot kvinner.

Kulturrelativisme?
Ved fire av mottakene forteller ansatte om
kvinner som ikke får lov av ektemannen
10
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til å forlate egen boenhet for å delta i
aktiviteter eller andre gjøremål. Dette
forklares som «gammeldagstenkende
muslimer», som et «kulturelt fenomen»
eller at «mennene passer godt på konene
sine». Èn ansatt betegner dette som kontroll og knytter det til vold. (Amnesty
International Norge 2008: 22).
Sitatet ovenfor er hentet fra Vold mot
kvinner i asylmottak. Rapporten avdekker at personalet på asylmottak i Norge
ikke vet hvordan de skal håndtere vold
mot kvinner. Er det slik at ansatte i
norske asylmottak lar være å gripe inn
når de ser eller mistenker vold i nære
relasjoner på grunn av kulturrelativistiske hensyn, slik sitatet over
indikerer? Vegrer hjelpeapparatet seg
for å involvere seg fordi volden oppfattes
som et (fremmed)kulturelt betinget
fenomen?
– Det denne rapporten primært
dokumenterer er mangel på kunnskap
om vold mot kvinner generelt. Det kan
godt hende at årsaken til at ansatte
unngår å gripe inn også skyldes en
manglende kulturell sensitivitet, men
dette er ikke utdypet i rapporten, og vi
kan ikke uten videre konkludere med
det, sier Patricia Kaatee, rådgiver i
Amnesty og prosjektleder for organisasjonens Stopp vold mot kvinner-kampanje. Hun understreker videre at flere
av kravene Amnesty kommer med overfor mottakene og myndighetene – som
for eksempel økt bemanning, døgnbemanning, reelt beskyttede privatsfærer for kvinner, kompetanseheving –
er konkrete krav som tidligere har blitt
fremmet av andre organisasjoner og
forskere. – Grunnen til at anbefalingene
ikke er fulgt opp, til tross for at de har
blitt satt frem i flere år allerede, er en

kjønnsbasert diskriminering av kvinner
som ikke bare rammer kvinner i asylmottak, men som også er et problem på
mange andre områder i det norske
samfunnet. Problemer og utfordringer
som spesielt rammer kvinner blir ofte
ikke tatt med det nødvendige alvor,
avslutter Kaatee.
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Vil aldri vær
Sarita Skagnes ga i 2007 ut boka Bare en datter. Det er en svært sterk fortelling om de grove krenkelsene
hun ble utsatt for fra sin egen familie under store deler av oppveksten, både i India og etter at hun kom til
Norge som 16-åring. Sarita ble nødt til å bryte med familien, og hun var den første sikhjenta som gjorde
dette i Norge. Men Sarita har klart seg, på tross av alt: – Enten så knekker du, eller så kommer du deg
gjennom traumene, sier hun.

Foto: Unni Mathisen

arita ble født inn i en sikhfamilie i
indiske Punjab. Hun var den tredje
datteren, hvilket var en tragedie
for Saritas far. Han forsøkte derfor å ta
livet av babyen kort tid etter fødselen,
men Sarita overlevde. Tre år gammel ble
hun forlatt i India da foreldrene og de to
eldre søstrene flyttet til Norge. Hun ble
plassert hos sin tante, og her ble hennes
liv raskt til et rent helvete. Hun ble ikke
regnet for mer enn en slave i huset. Fire
år gammel overlevde hun sin første vold-

S

tekt da hennes fetter forgrep seg på
henne. Han solgte henne etter hvert til
andre menn, og med tiden ble Sarita
også offer for sin tantes lyster. I 12 årsalderen ble hun plassert hos sine besteforeldre, og opplevde for første gang i
livet en viss omsorg. Men i denne
perioden ble hun voldtatt av sin egen far
under et av hans opphold i India. 16 år
gammel ble Sarita sendt til Norge for å
bo sammen med resten av familien her.
Sarita beskriver i boka hvordan hun

ankom Norge med store forventninger.
Endelig skulle hun inkluderes i sin egen
kjernefamilie, og hun skulle få bo i et rikt
land. Kanskje far endelig var blitt glad i
henne på den måten en far egentlig skal
være i sitt barn?
I Norge ble det imidlertid raskt klart
at Sarita var kommet hit som arbeidskraft for familien.
Hun gikk på skole, lærte seg raskt
norsk, og var en flink elev. Utenom
skoletiden arbeidet hun som vaskehjelp
MIRA-MAGASINET
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og gikk med avisen. Både for henne,
søsknene og mor vanket det ofte bank fra
far. Saritas familie hadde vanskelig for å
akseptere henne. På gata kalte nordmenn henne for pakkis, og hun fikk
beskjed av søsknene om å holde seg unna
dem når de var ute slik at ikke betegnelsen smittet over på dem som hadde bodd
i landet i lang tid og kjente de norske
kodene. Men i nordmenns øyne var de
pakkiser alle sammen.

mer
Vil aldri være stille

Men Sarita er en opprører. Etter
hvert vokste sinnet og hatet mot faren
som slo og forgrep seg, mot mora som var
en fullstendig kuet kvinne og mot
dobbeltmoralen hun så rundt seg. Søstrene mante henne til forsiktighet og sa
hun begynte å få «norske frihetsvinger».

Jeg kaller dem aldri foreldrene
mine. Når jeg snakker om
dem sier jeg alltid «de som
har lagd meg».
I et oppgjør med faren sa Sarita: – Mine
norske venninner er ikke horer. Det er
dine døtre som er horer, din egen søster er
hore, fordi du ikke har klart å holde deg
unna. Jeg skal fortelle alt til alle, og da
mister du din dyrebare izzat [ære] for
alltid. Sarita ville aldri være stille mer.
På dette tidspunktet var Sarita blitt
20 år. Hun var forelsket i sønnen til en
norsk dame hun vasket for. De forlovet
seg. Underveis kom det til sterke konfrontasjoner og drapstrusler. For å redde
sitt eget liv måtte Sarita bryte med sin
indiske familie, og flytte på hemmelig
adresse sammen med sin nye, norske
familie.
Da boka kom ut i fjor var det gått
atten år siden Sarita forlot sin familie.
I mellomtiden har Sarita fått livet sitt på
beina, med god støtte fra ektemannen og
hans familie. Hun har utdannet seg og er
i fullt arbeid. Hun er bosatt i utlandet
det meste av tiden, men fremdeles på
hemmelig adresse.
Den Sarita som MiRA-Magasinet
treffer, er en rolig og engasjert kvinne.
– Føler du fremdeles at det er en trusselsituasjon rundt deg fra familien din?
– Nei, ikke direkte. Men jeg tror at
hvis de har tenkt å gjøre meg noe, så
klarer de det uansett. De har makten i
sine hender. Men akkurat nå tror jeg de
føler mye skam.
12
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En gave til lillesøster
Det var Saritas lillesøster, Nikki, som
inspirerte henne til å skrive boka. Etter
mange år tok Nikki plutselig kontakt
gjennom et brev. Hun var innlagt på
psykiatrisk sykehjem, og var skilt fra sin
mann. Lillesøster fortalte at hennes siste
ønske var å skrive bok om Sarita, som
var hennes store forbilde. Men Sarita
visste at søsteren var svært syk, og
derfor bestemte hun seg for å påta seg
oppgaven selv.
– Når min søster tok kontakt hadde
jeg brukt mye krefter på å glemme
henne, glemme familien. Så plutselig
måtte jeg forberede meg på hvordan jeg
skulle ta kontakt med henne, men hun
sa det ikke kom til å være farlig. Gjennom oppveksten min har jeg skrevet små
notater om ting jeg har opplevd. Når jeg
traff søsteren min igjen, var motivasjonen der. Og hver gang jeg besøkte henne
fikk jeg ny motivasjon til å skrive. Vi
snakket om barndommen, om Nikkis
ekteskap og om ekteskapet til den andre
søstera vår som var like elendig. Jeg fant
ut at selv om jeg hadde levd et forferdelig
liv, og hadde kommet ut av det, så fantes
problemene der uansett. Selv om

problemene for indiske jenter er mindre
nå enn da jeg var ung.
– Hvordan har situasjonen blitt bedre?
– Nå er det andre og tredje generasjon
som vokser opp. Når mine søsken får
barn vil de behandle dem mykere enn vi
ble behandla av våre foreldre. Og
samtidig er det flere som har fått seg

Jeg har fått mye støtte fra det
indiske miljøet, og det har gitt
meg styrke.
utdannelse, og kommet mer inn i det
norske samfunnet enn det vi klarte den
gangen. Men fremdeles vet vi at slike
ting som tvangsgifting foregår.
Sarita skrev ned tusen sider i løpet
av et halvår. På samme tid var hun i full
jobb, og ofte på besøk hos sin syke søster.
Så døde søsteren. Hun hadde flere selvmordsforsøk bak seg. Dermed ble de
tusen sidene liggende i en skuff i to år.
– Der bidro de jo til ingenting. Søstera
mi var jo død allikevel. Boka måtte
komme ut. Den måtte bidra til noe.
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Sarita kontaktet et forlag, fikk hjelp
fra en forfatter, og Bare en datter kom ut
i 2007. Den ble en gave til lillesøster.
– Hvilke reaksjoner fikk du på boka da
den kom ut?
– Jeg fikk veldig mange reaksjoner
med én gang. Folk sa «vi indiske er ikke
sånn» eller «vi sikher er ikke sånn.» Men
de fleste hadde ikke lest boka, bare det
som står i media. Jeg har snakket med
mange på telefonen, vært på møter og
snakket i radio. Etter dette har mange

Målet mitt har vært å gi et
ansikt til forferdelige
opplevelser, traumer og en
forferdelig barndom.
forandret mening. Jeg har jo aldri sagt at
vi sikher voldtar våre jenter. Dette er jo
historien min. Nå synes de det er bra at
boka kom, selv om den rysta det indiske
samfunnet.
– Var det lettere for deg å gjøre opprører enn det var for søsknene dine?
– Jeg tror at de også hadde forsøkt å
gjøre opprør, men de hadde jo bodd med
familien i mange år. Jeg var jo tilsidesatt
hele tida. Og siden jeg var kommet fra
India, så jeg kanskje ting som ikke de så.
Da var det kanskje lettere for meg å
gjøre opprør.
Saritas bok har også møtt kritikk
fra annet hold. I pressen har enkelte
sagt at den kan bidra til fremmedfrykt
fordi den portretterer det indiske sikhmiljøet på en svært generaliserende og
lite flatterende måte. Sarita er ikke redd
for dette. Hun tror at folk forstår at dette
er hennes historie. Selv mener hun at
boka tvert i mot vil bidra til mer åpenhet, ikke mer rasisme.

Åpenhet, ikke skam
Sarita Skagnes’ bok er en svært åpen og
direkte beskrivelse av de overgrepene
som har blitt gjort mot henne. Dette er
ting som er belagt med mye skam og er
tabubelagt både i indiske, norske og
andre samfunn. Hun forteller at hun ble
opplært til å tro at det som skjedde var
hennes egen feil, og at dette var skjebnen
som gud hadde skjenket henne. Sarita
hadde ikke bodd så lenge i Norge når
hun måtte bryte med familien. Hun
hadde få personer hun følte at hun
kunne stole på i sikhmiljøet.
– Det var ekkelt for meg å være

sikhjente. Men det var på grunn av mine
opplevelser, ikke fordi jeg syntes at India
er så fælt. Nå er det for eksempel forferdelig ekkelt for meg å kalle meg
dattera til… Jeg kaller dem aldri foreldrene mine. Når jeg snakker om dem sier
jeg alltid «de som har lagd meg.»
I løpet av årene som har gått har
Sarita vært tilbake i India mange
ganger. Det har vært godt for henne.
Hun har reist mange forskjellige steder
og opplevd andre sider av landet enn det
hun forbinder med alle de vonde opplevelsene fra oppveksten. Hun er en
engasjert faddermor for fire jenter i
India, og har til og med blitt bestemor.
– Nå kan jeg sitte og prate helt åpnet
om det som har skjedd meg. Jeg kan godt
si at jeg ble voldtatt når jeg var fire år.
Det var forferdelig smertefullt, og det er
det fortsatt. Men det betyr ikke at jeg
skal grine hver gang jeg forteller det for å
overbevise andre om at det har skjedd
meg. Dessuten var det jo ikke min feil.
– Det virker i boka som om det offentlige hjelpeapparatet ikke var så mye til
stede, og som om det var lite politiet
kunne gjøre for å hjelpe deg?
– Man må huske på at jeg var den
første jenta som brøt ut av min familie,
min slekt og hele sikhmiljøet her i Norge.
Slike ting skjedde rett og slett ikke den
gangen. Politiet og hjelpeapparatet var
hjelpeløse, de visste så lite.
– Trodde de på deg?
– Ja, de trodde på meg. Men så lenge
det ikke skjedde noe kriminelt med
vitner til stede så kunne ikke politiet
gjøre noe.
Sarita har aldri anmeldt sin far eller
noen andre familiemedlemmer for overgrepene.
– På MiRA-Senteret er vi opptatt av
forebygging. Har du noen ideer i forhold
til hvordan man kan forebygge den type
overgrep som du har vært utsatt for?
– Jeg tror åpenhet. Å snakke åpent om
ting, og det må starte allerede i barnehagen. Man må bare spørre åpent – om
hvorfor barnet er så stille, hvorfor det
ikke deltar i ting som andre barn er med
på. Det går an å si at det er ikke lov å slå
barn i Norge.
Sarita ser at det absolutt er fellestrekk mellom vold i nære relasjoner
enten dette foregår i indiske eller etnisk
norske familier. Det er det samme det
går ut på. Men Sarita vokste opp i et
ganske lukket miljø der det var viktig å
bevare ansikt og ære. Sarita opplevde

derfor at det var svært lite hjelp å få, selv
om folk visste hva som foregikk. Dette er
noe av det verste ved det hele, synes
Sarita. At folk visste, uten å gripe inn.
I boka står Sarita fram med sitt
eget ansikt, og med fullt navn.
Hun måtte forberede seg på at det kunne
bli vanskelig.
– Jeg har fått mye støtte fra det indiske miljøet, og det har gitt meg styrke.
Jeg har møtt mye motgang også. Det er
mange som mener at jeg har stigmatisert
miljøet, at jeg har påført meg selv, familien min og det indiske samfunnet skam.
Men det er jo det som har skjedd med
meg som er skammelig.
Sarita vil imidlertid ikke at folk skal
synes synd på henne. Hun har jo, som
hun sier, klart seg veldig bra.
– Jeg har i utgangspunktet ikke hatt
behov for å skrive denne boka for min
skyld. Boka skal åpne øynene og ørene til
folk slik at de tenker at «ja, dette kan skje
i vårt samfunn og i det miljøet du og jeg
lever i.» Selv om det ikke var meningen,
så har det jo vært terapi for meg å skrive
boka. Det har gjort at jeg har opplevd alt
på nytt. Det er bare jeg som vet hvordan
jeg har fått dette ned, hvor mange tårer
jeg har felt. Men målet mitt har vært å gi
et ansikt til forferdelige opplevelser,
traumer og en forferdelig barndom.
– Du har et godt liv nå?
– Ja, jeg har et veldig godt liv. Men jeg
vil jo bidra til noe. Jeg kan jo ikke bare
slutte å bry meg om mine medsøstere, og
om andre. Voldtekt og tvangsekteskap…
egentlig er det vårt alles problem.
Sarita Skagnes mottok Mental Helses
Åpenhetspris på Verdensdagen for
psykisk helse 10. oktober 2008. MiRASenteret gratulerer!
AV UNNI MATHISEN

BARE EN DATTER
Sarita Skagnes og Lene Wikander
Gyldendal 2007
Inntektene fra salget
av boka Bare en
datter går til å støtte
høyere utdanning av
jenter i India. Boken
kan kjøpes gjennom
Fadderbarnas
framtid www.faf.no
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GROV VOLD
i nære relasjoner
Paramjit Kaur er opprinnelig fra India, og er i dag en 35 år gammel, skilt
trebarnsmor som bor i Norge og har norsk statsborgerskap. Hun er også
nesten blind, delvis lammet, hjerneskadet og har svært begrenset taleevne
etter at hennes eksmann forsøkte å drepe henne sommeren 1997. Da hadde
han tidligere kastet kokende vann og mat på henne, stengt henne naken ute
i vinterkulda og slått henne flere ganger.
Illustrasjon: Sureyya Aydin

aramjit kom til
Norge i 1989 som
en typisk barnebrud,
14 år gammel og arrangert gift
med en indisk mann bosatt i Norge. Mannen drev en systematisk undertrykking
og mishandling av henne fra begynnelsen. Hun fødte de to første barna i løpet
av hennes to første år i landet. Sommeren
1997 hadde Paramjit skilt seg, men var
fremdeles underlagt eksmannens makt
og kontroll – han lot henne ikke leve i
fred. En periode levde han sammen med
både henne og sin nye kone mens han
brukte barna som pressmiddel under
trussel om å ikke tillate samvær med
dem. Hun kontaktet kommunen og en
advokat per brev, der hun fortalte at hun
fryktet for livet og at eksmannen ødela
henne. Natt til 1. juli gikk han til angrep
på henne med hammer og kniv og forsøkte å drepe henne. Da naboene fortvilet
prøvde å komme seg inn i hjemmet på
grunn av Paramjits skrik, stakk eks-

P

14

•

MIRA-MAGASINET

1–2/08

mannen av og lot
Paramjit ligge blødende igjen. Overgriperen fikk
6 års fengsel og
permisjon allerede etter tre år.
Paramjit overlevde – mot alle
odds – men må
leve med skadene mannen påførte
henne resten av livet.
Etter sykehusoppholdet, ble hun plassert på et
pleiehjem for eldre, 22 år
gammel. Hun lever i dag i en
omsorgsbolig, avhengig av andres hjelp
for å komme gjennom hverdagen og for å
gjøre seg forstått. De tre barna hennes
bor i fosterhjem. Paramjit delte sin historie i VG i 2007.
Paramjits historie er ekstrem fordi
overgrepene var så brutale og konsekvensene så dyptgripende. Men hennes
erfaringer er spesielle også utover
overgrepets karakter i seg selv. Paramjit
var nemlig ikke ressurssvak og hun
underkommuniserte ikke. Hun lærte seg
norsk og benyttet seg av det da hun tok
kontakt med hjelpeapparatet fordi hun
var redd i tiden før drapsforsøket.
I etterkant har vergen hennes vært en
pådriver utenom det vanlige for at hun
skal få den hjelpen hun behøver av de
riktige offentlige instanser.
Men fellestrekkene mellom Paramjits

erfaringer og mange andre minoritetskvinners erfaringer i møte med det
offentlige hjelpeapparatet er likevel
mange. Underveis har Paramjit og
vergen møtt engasjerte og behjelpelige
enkeltpersoner i hjelpeapparatet, men
oppfølgingen som ble tilbudt fra systemet var dessverre mangelfull i den viktige første tiden etter skadene. Samtidig
fikk overgriperen en veldig mild straff og
har blitt tilbudt all mulig bistand og
oppfølging fra det offentlige. Dessverre
tilhører verken grov familievold eller
vold i nære relasjoner generelt sjeldenhetene. Selv om det ikke eksisterer noen
omfangsundersøkelser på vold i nære
relasjoner, antar Verdens helseorganisasjon at omfanget og konsekvensene er så
store at denne volden defineres som et
folkehelseproblem. MiRA-Senteret
jobber mye med minoritetskvinner- og

Paramjit skilte seg, men var
fremdeles underlagt eksmannens makt og kontroll –
han lot henne ikke leve i fred.
jenter som utsettes for vold i nære
relasjoner. – De seneste årene har vi
merket en særlig tendens til at nær
relasjonsvold, spesielt blant flyktninger
fra krigsrammede områder, blir grovere
– og voldsmetodene er av en art vi ikke
tidligere har sett, sier leder Fakhra
Salimi. Jenter og kvinner utsettes for
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voldshandlinger som gir alvorlige fysiske
og psykiske mèn for resten av livet, og
mange blir følgelig ufrivillig arbeidsuføre
for livet i svært ung alder. Andre overlever ikke.
Tove Smaadahl fra Krisesentersekretariatet forteller MiRA-Magasinet at også de fleste krisesentrene melder om grovere vold. Krisesentrene opplever en stadig økende pågang, og spesielt at minoritetskvinner utgjør en større
andel av brukerne. Kristin Berntsen ved
Oslo Krisesenter og Kristin Mettenes
ved Bokollektivet i Oslo antar at grunnen til at så mange kvinner med minoritetsbakgrunn oppsøker krisesentrene
skyldes både at de mangler et alternativt
nettverk å støtte seg på – og at de har
fått kjennskap til at krisesentrene eksisterer. Det finnes flere utfordringer for
minoritetskvinner- og jenter som ut-

settes for vold i nære relasjoner. Mange
snakker ikke språket, kjenner ikke sine
muligheter og rettigheter, og tier om det
de anser som et tabu- og skambelagt
tema i sin hverdag. Alle som lever i voldelige forhold – lever med en viss grad av
isolasjon, både etnisk norske vestkantfruer og minoritetsjenter. Men for minoritetsjenter- og kvinner kan isolasjonen
være mer omfattende fordi de ofte mangler et alternativt nettvark til familien,
sier Kristin Berntsen. Hun påpeker
videre at definisjonen av vold rent juridisk er enkel å forholde seg til, mens den
enkeltes subjektive forståelse av hva
som utgjør vold og overgrep, ikke er
universell. Ulike kvinner vil derfor ha
ulik terskel for å oppsøke hjelp når de
opplever vold i nære relasjoner. Berntsen og Mettenes understreker videre at
konsekvensene volden har for den voldsutsatte ikke avhenger av voldens

«Sibel» er født og oppvokst i en
mindre landsby i Tyrkia…
Fra hun var liten jente hadde hun hele tiden visst at når hun ble stor skulle hun gifte seg med
sin fetter. Han bodde med sine foreldre og søsken i Norge, og var på besøk i landsbyen hver
sommer. Sibel synes han var svært kjekk, og gledet seg i åresvis til å bli hans kone.
Etter et stort bryllup i Tyrkia kom Sibel til Norge på familiegjenforening. Hun flyttet inn til ektemannen, hans foreldre og to brødre med sine koner og barn. Sibel fikk med det samme status som
hushjelp i familien. Hun måtte stå opp tidligere enn alle andre for å lage frokost. Hele dagen gikk
med til å vaske og lage mat. Selv måtte hun spise restemat etter at familien var ferdig med sine
måltider. Ektemannen var mye borte, og begynte etter hvert å komme full hjem om nettene. Da
voldtok han Sibel. Sibel forsøkte å stille noen krav: hun ville gå på norskkurs, hun ville bli tatt med
ut noen ganger, og hun ville at de andre kvinnene skulle bidra mer med husarbeidet. Sibel fikk
mer kjeft, og hun ble slått flere ganger av svigermor. Når hele familien var samlet, fikk Sibel
beskjed om å si unnskyld for sin oppførsel og kysse føttene til alle familiemedlemmene. Først
protesterte hun, før hun igjen ble slått og dyttet rundt. Gråtende ba hun om unnskyldning, og
vasket og kysset føttene etter tur.
Etter denne hendelsen protesterte ikke Sibel noe mer. Hun fortsatte som hushjelp, og ble voldtatt av ektemannen de få nettene han kom hjem i det hele tatt. En dag kom det en kvinne på
døren, som sa til Sibel at hun var sammen med ektemannen hennes, og at de hadde et barn
sammen. Kvinnen ba Sibel om å reise tilbake til Tyrkia og det viste seg at hele familien visste om
mannens «andre» samboer, de hadde vært sammen lenge før ekteskapet med Sibel ble
arrangert. Ekteskapet varte i fem år. Helsesøster på helsestasjonen mistenkte at noe var galt.
Hun innkalte Sibel til en time med tolk uten at familiemedlemmer var med og helsesøsteren hjalp
Sibel videre til et krisesenter.

karakter eller brutalitet. Andre faktorer
spiller også inn, og Berntsen og Mettenes
har særlig inntrykk av at familiens støtte eller mangel på støtte er svært viktig
for hvordan kvinner takler overgrep. Et

Flere voldsutsatte minoritetskvinner som oppsøker sosialkontorene og hjelpeapparatet
forøvrig, møtes av fordommer,
kunnskapsmangel, manglende
respekt og feilinformasjon.
annet problem er at mange kvinner med
minoritetsbakgrunn som søker hjelp,
ikke får den bistanden de rettmessig har
krav på av det offentlige hjelpeapparatet, og de møter hindringer MiRASenteret mener rammer dem spesielt.
Paramjit tok kontakt med instanser hun
trodde kunne hjelpe, likevel ble ikke tiltak iverksatt som kunne ha forhindret
overgrepet. Flere voldsutsatte minoritetskvinner som oppsøker sosialkontorene og hjelpeapparatet forøvrig, møtes av
fordommer, kunnskapsmangel, manglende respekt og feilinformasjon. MiRASenteret kjenner dessverre til flere grove
overgrepstilfeller fra de seneste årene
som burde ha vært avverget, men som i
stedet ender med invalidiserte kvinner
og ødelagte familier.

Treårsregelen i praksis
En utfordring som MiRA-Senteret har
jobbet med og mot i lang tid, er knyttet til
treårsregelen for familiegjenforening.
Det er ikke mulig å ivareta rettighetene
til kvinner og jenter som kommer til
Norge via familiegjenforening, så lenge
de ikke har selvstendig juridisk status.
Kristin Berntsen fra Oslo Krisesenter
mener at unntaksbestemmelsen som
åpner for at kvinner som utsettes for vold
i nære relasjoner kan søke om selvstendig opphold før tre år har gått, er god –
men at håndhevingen utgjør et stort
problem. Mange minoritetskvinner har
vanskelig for å formidle riktig eller godt
nok om volden de utsettes for. Derfor
MIRA-MAGASINET
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«Rashida» kommer opprinnelig
fra Pakistan…
Hun ble presset til å gifte seg med en norsk enkemann med pakistansk bakgrunn – og kom til
Norge gjennom familiegjenforening. Rashida ønsket ikke å gifte seg med ham – han var
dobbelt så gammel som henne og lite attraktiv. Men familien hennes mente at hennes muligheter på ekteskapsmarkedet var begrenset siden hun tidligere hadde vært gift og eksmannen
hadde forlatt henne etter kort tid.
Kort tid etter Rashida kom til Norge, begynte mannen å mishandle henne. Grovt. Han slo henne
med tunge gjenstander, flere ganger med en stekepanne. Han dyttet henne, sparket henne mens
hun lå nede, truet henne med å kaste henne ut av balkongen. Hun ble voldtatt og misbrukt
seksuelt, og fikk aldri gå ut av leiligheten. Hun fikk ikke gå på norskkurs og kunne ikke ha kontakt
med andre. De eneste hun kunne omgås var mannens bror og brorens kone og barn. Mannens
bror voldtok Rashida gjentatte ganger.
Etter fire år med kontinuerlige overgrep, ringte en nabo til politiet på grunn av bråk i Rashidas
leilighet. Politiet rykket ut, fant Rashida hardt skadet og kjørte henne til legevakten. Derfra kom
hun til krisesenteret.

er det essensielt at utlendingsmyndighetene stiller konkrete spørsmål og er
vare for tilsløringer og underkommunikasjon. For at intervjuene søkerne går
gjennom skal virke i følge sin hensikt er
det derfor også av avgjørende betydning
at intervjuet gjennomføres på det språket
søkeren er mest komfortabel med, og at
tolken har en bakgrunn som er tillitsvekkende. I følge NKVTS (2008:23) behandlet UDI i løpet av 2007 72 søknader om
opphold på selvstendig grunnlag. 57 av
disse ble innvilget. Sannsynligheten for å
få innvilget søknad om selvstendig opp-

Det er ikke mulig å ivareta
rettighetene til kvinner og jenter
som kommer til Norge via
familiegjenforening, så lenge
de ikke har selvstendig
juridisk status.
hold på bakgrunn av partnervold ser ved
første øyekast stor ut – og det er positivt
at en så stor andel av søknadene går
gjennom. Hva dette tallet ikke sier noe
om, er alle de kvinnene som har dårlige
erfaringer med UDI fra tidligere og
derfor ikke søker i det hele tatt. MiRASenteret mener at mange kvinner, av
frykt for å bli kastet ut av landet, velger å
bli i voldelige forhold til tre år har gått –
på bekostning av helsa og med livet på
spill. Tallet sier heller ikke noe om de
mange kvinnene som får vedtaksbrev i
posten pålydende «grunnlaget for opphold er borte» så snart UDI mottar informasjon om eventuelle samlivsbrudd.
16
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Ettersom mange kvinner som er i landet
på familiegjenforening ikke kjenner egne
rettigheter, er det flere som ikke vet at
det finnes muligheter for å søke om opphold på selvstendig grunnlag, og de tar
derfor vedtaksbrevet som en bekreftelse
på at oppholdstillatelsen er ugjenkallelig
inndratt.
MiRA-Senterets erfaring er at både
ansatte i hjelpeapparatet og mange
minoritetskvinner mangler svært viktig
kunnskap om treårsregelen. Det kan
være av livsviktig betydning for voldsutsatte kvinner som er i landet på
familiegjenforening å vite at de har krav
på selvstendig oppholdstillatelse hvis
partnerne utsetter dem for vold. Et tiltak
som derfor vil bedre kvinners rettsikkerhet er at introduksjonsprogrammet også
tilbys kvinner og jenter som kommer hit
på familiegjenforening. Slik det er i dag
er det bare flyktninger og flyktningers
ektefeller som har rett og plikt til å delta
på introduksjonsprogrammet. Enslige
kvinner som kommer gjennom familiegjenforening har ofte bare partneren å
forholde seg til, og kjenner ikke sine rettigheter, hvor denne informasjonen kan
hentes eller hvor hun kan henvende seg.
Dermed er kvinner og jenter som kommer hit på familiegjenforening i mange
tilfeller prisgitt ektefellenes vilje, eller
uvilje, til å gi denne informasjonen.

Flere årsaker – mange utfordringer
Thor Christiansen fra Sentrum familievernkontor i Oslo sier det ikke eksisterer
noen tvil om at vi har fått et mer voldelig
samfunn. Familievernkontorene fokuserer primært på forebygging og dialog

– men melder om flere tilfeller av sulteforing, trakassering og brutale voldsepisoder, hvor familievernkontorene
ikke lenger ser det som forsvarlig å
arbeide for forsoning. Som Fakhra
Salimi sier, påpeker også Christiansen
at traumer og krigserfaringer kan være
viktige bakenforliggende årsaker til
voldsutøvelsen. – For mange fortsetter
krigføringen i hjemmet her i Norge. I til-

Det ikke eksisterer noen tvil
om at vi har fått et mer voldelig
samfunn!
legg kommer utfordringer knyttet til
kjønnsrollemønstre som endres, manglende fotfeste, arbeidsledighet, økonomiske vanskeligheter, og i det hele tatt,
de mange mulighetene for skuffelser
som møter minoritetsfamilier i det norske samfunnet, fortsetter Christiansen.
Christiansen understreker hvor
viktig det er at hjelpeapparatet fokuserer på barna som vokser opp i voldelige
hjem. Partnervold mellom foreldre rammer også barna som blir vitner, selv om
de ikke rammes rent fysisk. I en selvrapporteringsstudie med 7000 avgangselever i videregående skole i 2007 kom
det frem at åtte prosent av ungdommene
var utsatt for grov vold fra minst en av
foreldrene, og risikoen hang sammen
med familiens levekår. Grov vold ble
definert som: vold som medførte synlige
merker, vold som ga smerter dagen
etter, å ha blitt banket opp samt vold
som medførte behov for legehjelp (NOVA
2007:93). Familievernkontorene har
arbeidet mye med forebygging av vold i
minoritetsfamilier – og erfarer at det er
et stort behov for informasjon om hvordan det norske samfunnet fungerer,
aktuelle lover og, rent praktisk, et behov
for å se og lære om alternativer til
korporlig avstraffelse i oppdragelse og
samliv. Han understreker avslutningsvis at det er svært viktig å huske på
hvordan oppdragelsespraksiser og
kjønnsrollemønstre har forandret seg i
Norge bare de siste 60–70 årene.

Referanser
• NKVTS 2008: Arbeid med voldsutsatte
kvinner med minoritetsbakgrunn- veileder.
(Elin Skogøy).
• NOVA 2007: Vold og overgrep mot barn
og unge. Rapport 20/07. (Kari Stefansen og
Svein Mossige).
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Seksualisert

vold mot kvinner

Enhver voldtekt er en voldtekt for mye, og vold mot kvinner er ikke et «kvinneproblem» – like lite som
det er et «privatanliggende». Det er et samfunnsproblem. I denne artikkelen ser vi nærmere på tilgjengelig
voldsstatistikk, konfronterer myter om overgripere og argumenterer for at holdningsskapende arbeid er det
viktigste virkemiddelet i kampen mot vold mot kvinner.
Illustrasjon: Everlyn Nicodemus

april 2008 kom rapporten Voldtekt i
Oslo 2007 ut. Rapporten presenterer
Oslopolitiets gjennomgang av
anmeldte voldtekter og voldtektssaker
ved Oslo Politidistrikt i 2007 og fikk stor
oppmerksomhet – mye på grunn av presentasjonen av gjerningsmennenes landbakgrunn. Nylig utkom også Statistisk
sentralbyrås (SSB) rapport om krisesentrene i Norge i 2007. I det følgende ser vi
nærmere på statistikken rapportene presenterer, og drøfter tallenes betydning.

I

Statsborgerskap og landbakgrunn
Majoriteten av ofrene i de anmeldte voldtektene i Oslo i 2007 hadde norsk stats-

borgerskap (84,7 prosent) og norsk landbakgrunn (73 prosent). Samtidig var
majoriteten (58 prosent) av beboerne på
krisesentrene på landsbasis samme år
kvinner med minoritetsbakgrunn
(Grytdal og Meland 2008:4; Hirsch og
Nørgaard 2008). For krisesentrene har
andelen kvinner med minoritetsbakgrunn som oppsøker og oppholder seg på
krisesentrene økt kraftig de senere år
(fra 45 prosent i 2003), samtidig som det
reelle antallet kvinner uten minoritetsbakgrunn synker (Hirsch og Nørgaard
2008:3).
Hva gjelder overgriperne, har majoriteten av de registrerte gjerningsmenne-

ne i de anmeldte voldtektene norsk statsborgerskap (60,3 prosent). Men når oslopolitiet i sin rapport også ser på overgripernes landbakgrunn viser det seg at
gjerningspersonen i 72,8 prosent av de
anmeldte voldtektene hadde en annen
landbakgrunn enn Norge (Grytdal og
Meland 2008:18,19). Denne andelen har
økt fra 53 prosent i 2001. Politiet problematiserer at den største gruppen
anmeldte gjerningsmenn har landbakgrunn fra Afrika, og at antallet
gjerningsmenn fra denne gruppen øker
spesielt, fra 10 prosent av overgriperne i
2001 til 30,5 prosent i 2007. Et annet forhold det er verdt å merke seg er at gjerMIRA-MAGASINET
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ningspersoner med ikke-norsk landbakgrunn gjerne har sin bakgrunn fra konfliktrammede land som Somalia, Irak og
Afghanistan. Flesteparten av gjerningspersonene fra Afrika kommer fra Somalia. I realiteten dreier dette seg om 15
somaliske menn – som påvirker andelsfordelingen basert på landbakgrunn for
overgripere på grunn av fleres deltakelse
i gjeng- og serievoldtekter. En overgriper
som har begått flere voldtekter registreres i statistikken flere ganger og vil
påvirke statistikkens fordeling av overgriperes landbakgrunn tilsvarende.
Voldtektsrapporten legger her opp til
fremmedfrykt og fordommer mot en hel
folkegruppe, men sier ingenting om at 15
somaliere bare utgjør 0,084 prosent av
den somaliske befolkningen i Oslo.
55 prosent av overgriperne som beboerne ved krisesentrene i 2007 rapporterte
om, var uten innvandrerbakgrunn, og
overgripers opprinnelse varierte tydelig
ut fra hvilken opprinnelse beboerne
hadde: «Nær ni av ti beboere uten innvandrerbakgrunn (88 prosent) oppga at
overgriper ikke hadde innvandrerbakgrunn» (Hirsch og Nørgaard 2008:21).
Samtidig oppga en av tre av beboerne
med minoritetsbakgrunn at overgriper
var etnisk norsk (Hirsch og Nørgaard
2008:21).

Overfallsvoldtekter og krigføring
i hjemmet
«Overfallsvoldtekt» defineres av Oslopolitiet som «overgrep som rammer et
intetanende offer plutselig uten noen
som helst foranledning» (Grytdal og
Meland 2008:28). Av de anmeldte overfallsvoldtektene i Oslo i 2007 hadde 81,3
prosent av gjerningsmennene en ikkenorsk bakgrunn (Grytdal og Meland
2008:29). Det er i denne sammenhengen
viktig at vi ikke glemmer at såkalte
«overfallsvoldtekter» utgjør en brøkdel
av all kjønnsbasert vold – og at de fleste
voldtekter begås av en gjerningsmanneller menn som offeret kjenner. I følge
Oslopolitiets rapport var under 17 prosent av de anmeldte voldtektene i 2007
«overfallsvoldtekter» (Grytdal og Meland
2008:28). Tallet representerer riktignok
en økning fra tidligere år, men sammen18
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lignet med den resterende andelen voldtekter der offeret kjenner overgriperen,
er det bemerkelsesverdig hvor liten oppmerksomhet sistnevnte form får.
Det er uten tvil «overfallsvoldtektene»
som får størst oppmerksomhet i media,
og det er de som tilsynelatende skremmer oss mest. Det er når jenter og kvinner drar ut på byen de blir møtt med formaninger fra det offentlige, politikere og
politi om å ta forholdsregler, gå sammen
to og to eller flere, være påpasselige med
alkoholinntaket og så videre. Jeg setter
«overfallsvoldtekter» i hermetegn fordi
jeg er skeptisk til begrensningene lagt på
bruken av begrepet. Jeg anser enhver

Menn vil ikke voldta hvis
ikke holdningene deres
tillater dem det.
voldtekt som et overfall – og ser ikke med
mindre alvorlige øyne på voldtektene i de
(bokstavelig talt) mange tusen hjem, enn
jeg ser på de voldtektene som rammer
kvinner utenfor hjemmet. Jeg sier ikke
her at politiet og det offentlige gjør det
heller, men det er nå en gang slik at det
er i gatene tiltakene settes i verk, ikke i
de private sfærene. Det er i gatene politiet gjør seg mer synlige for potensielle
overgripere, det er ute på byen kvinner
formanes og advares mot å drikke alkohol og å kle seg uanstendig. Fremdeles
anses husets fire yttervegger som en
grense det offentlige ikke greit kan trå
over. Det er ingen som advarer kvinner
mot å dra hjem eller bli hjemme på lør-

dagskvelden – selv om det altså er i
hjemmene langt de fleste overgrepene
blir begått.

Store mørketall og forklaringsfaktorer
Politiets gjennomgang av de anmeldte
voldtektene i Oslo i 2007 sier ikke noe
om antall faktiske voldtekter som ble
begått i 2007, eller noe om sannsynligheten for å bli straffet for seksuelle overgrep. Voldtektsutvalgets rapport Fra
Ord til Handling (NOU 2008/4:7) anslår
at det årlig begås mellom 8000 og 16000
voldtekter eller voldtektsforsøk i Norge.
Anslaget omtales som konservativt, og
tydeliggjør at kun de færreste voldtekter
i Norge anmeldes av offeret. Politiet i
Oslo fremmer flere faktorer som kan
bidra til å forklare hvorfor det er store
mørketall: offerets skyld- og skamfølelse,
tradisjonelle maktforhold mellom kjønn,
voldtekter i nære relasjoner, frykt for
represalier fra gjerningsperson eller
omgivelser, samt manglende tillit til
politiet og frykt for ikke å bli tatt på
alvor (Grytdal og Meland 2008:7).
Min antakelse er at de største mørketallene gjelder vold i nære relasjoner –
partnervold, vennevold og familievold.
Og hva angår kvinner med minoritetsbakgrunn er det grunn til å tro at flere av
faktorene nevnt over gjelder dem i særlig
grad. I MiRA-Senterets høringsuttalelse
vedrørende Fra Ord til handling sier
leder Fakhra Salimi om hjelpeapparatets tilnærming til minoritetskvinner
som oppsøker hjelp i forbindelse med
overgrep:
Deler av hjelpeapparatet har ikke
bare manglende kompetanse, men utviser
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ved flere anledninger også manglende
interesse overfor denne gruppen.
(MiRA-Senteret 2008)
Videre melder Amnesty International at
bare 16 prosent av de anmeldte voldtektene ender i en rettssak, og i «retten frifinnes 25–30 prosent av de tiltalte i voldtektssaker, mot 7–8 prosent av tiltalte i
andre straffesaker» (Amnesty International Norge 2008). Når sannsynligheten
for å bli trodd og få gjerningsmannen
dømt er så liten er det ikke overraskende
at mørketallene er tilsvarende store.

Overrepresentasjon av hva?
Mye av medieoppmerksomheten rundt
Oslopolitiets voldtektsstatistikk var
knyttet til presentasjonen av gjerningsmennenes landbakgrunn. I denne sammenhengen er det viktig å påpeke at verken tallene fra krisesentrene eller politiet sier noe om det faktiske omfanget av
kjønnsbasert vold i Norge – og kan ikke
uten videre ses som representative for
fordelingen av vold begått i den urnorske
befolkningen og blant innbyggere med
minoritetsbakgrunn. Men den respektive overrepresentasjonen sett i forhold til
folketall1 av overgripere med minoritetsbakgrunn i politiets statistikk over overgripere og av ofre med minoritetsbakgrunn i krisesentrenes statistikk over
beboere – er et faktum som verken kan
eller bør ties i hjel. Å ikke snakke om
dette av hensyn til politisk misforstått
korrekthet er ikke bare dumt – det er
uansvarlig. Det tillater partier og grupperinger på ytre høyre fløy en for stor
definisjonsmakt og etterlater denne volden som et innvandringspolitisk anliggende, snarere enn en kamp vi må føre
innen likestillings- og justissektoren på
lik linje med de mange (flere) overgrepene urnorske menn utsetter kvinner for.
Et resultat av dette er at menns vold
mot kvinner i minoritetsgrupper gjerne
anses som «kulturell vold» av den norske
allmennheten, mens menns vold mot
kvinner i majoritetsfamilier (les: urnorske familier) forstås som individuell eller
strukturell (Bredal 2007:58). Til tross for
denne oppfatningen, viser undersøkelsen
Hvem bryr seg? En rapport om menns

holdninger til vold mot kvinner (Amnesty
International Norge og Reform 2007:5) at
annenhver mann i Norge mener en kvinne er helt eller delvis ansvarlig for å ha
blitt utsatt for seksuelle overgrep dersom
hun flørter åpenlyst. Tilsvarende mener
tre av ti menn at kvinnen er ansvarlig
hvis hun når overgrepet finner sted er
beruset eller har på seg sexy klær, og en
av fem menn mener kvinnen er helt eller
delvis ansvarlig for å ha blitt utsatt for
seksuelle overgrep dersom hun er kjent
for å ha hatt flere partnere. Dette er et
uttrykk for ansvarliggjøring av ofre og tilhørende legitimering av overgrep i norske menns holdninger generelt2, ikke hos
overgripere spesielt – og sier noe om det
norske samfunnet, eller den norske
kulturen, hvor de fleste overgripere i
Norge blir konstruert.

Å fremmedgjøre overgripere
med henvisninger til hans kultur
når han ikke har en vestlig
bakgrunn, og forklare etnisk
norske menns overgrep med
henvisninger til kvinnens
delaktighet, gjør det lettere å
skape avstand til den første
overgriperen og tilsvarende lett
å legitimere eller rasjonalisere
den andres overgrep.
Likevel trekkes kulturkortet sjelden
frem som forklaringsårsak når en
urnorsk mann begår overgrep. Heller
ikke når urnorske menn står bak en
tredjedel av overgrepene som minoritetskvinner i norske krisesentre utsettes for.
Hvordan kan det ha seg når holdningene
blant den norske mannlige befolkningen
er som Amnesty og Reform sin undersøkelse viser?
Å fremmedgjøre overgripere med henvisninger til hans kultur når han ikke
har en vestlig bakgrunn, og forklare
etnisk norske menns overgrep med henvisninger til kvinnens delaktighet, gjør
det lettere å skape avstand til den første

overgriperen og tilsvarende lett å legitimere eller rasjonalisere den andres overgrep. Slik kan vi beholde myten om
«ordentlige overgripere» som fødte
psykopater, som annerledes, som fremmedartede – og slipper å ta inn over oss
det nære, det i den norske allmennheten,
som tillater at menn begår overgrep.
Våre fordommer om både overgripere og
ofre gjenspeiles i kriminalstatistikken. I
Sverige har en voldtatt kvinne betydelig
større sjanse for å bli trodd og gjerningsmannen dømt dersom gjerningsmannen
er misbruker, kriminell eller innvandrer
– og dersom offeret selv ikke var påvirket
av alkohol eller har hatt mange seksuelle
partnere i forkant av overgrepet (se
Wennstam 2004). Det er ingen åpenbar
grunn til at forholdene skulle være
annerledes i Norge.
Det er også verdt å merke seg at mindre enn 1000 voldtekter anmeldes i løpet
av året – og som voldtektsutvalgets leder
Rita Sletner påpeker, vet vi ingenting
om verken overgriperne eller ofrene i de
7000 til 15000 voldtektene som ikke
anmeldes. Før vi har mer kunnskap om
dette er det ikke mulig å snakke om overrepresentasjonen i voldsstatistikken i
anmeldte politisaker som representative
for annet enn seg selv.
I følge Oslopolitiet ble 61,9 prosent av
alle registrerte voldtekter i Oslo i 2007
begått mellom klokken 24 og 09, og de
fleste natt til lørdag eller søndag. 58,9
prosent av gjerningsmennene var under
ruspåvirkning. Videre var 35,1 prosent
av overgriperne uten tilknytning til verken jobb eller utdanning. 40,9 prosent av
overgriperne med ikke-norsk etnisk bakgrunn havnet i denne kategorien, mens
kun 19,5 prosent av overgriperne med
etnisk norsk bakgrunn var uten jobbeller utdanningstilknytning (Grytdal og
Meland 2008:22–23). Ser vi på tallene
fra Krisesentrene, fremgår det at 35 prosent av beboerne med minoritetsbakgrunn var hjemmearbeidende, og 17 prosent mottok stønad/trygd/pensjon. De
tilsvarende tallene for urnorske beboere
på krisesentrene er henholdsvis 14 prosent og 50 prosent (Hirsch og Nørgaard
2008:16-17). Krisesentrene rapporterer
også at i mellom 39 og 43 prosent av
MIRA-MAGASINET
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En voldtatt kvinne har betydelig større sjanse for å bli trodd
og gjerningsmannen dømt dersom gjerningsmannen er misbruker,
kriminell eller innvandrer…
overgrepene var overgriperen under ruspåvirkning. Når vi ser at en høy andel av
overgriperne i Oslopolitiets statistikk
går på trygd eller andre sosiale støtteordninger, og videre, at flesteparten var
under ruspåvirkning da overgrepet fant
sted (noe vi også ser tendenser til i krisesentrenes data) er det nærliggende å tro
at årsaksforklaringene er sosiale og at
mye av volden kan være et uttrykk for
frustrasjon knyttet til marginalisering,
fattigdom og økonomiske vanskeligheter
– snarere enn et uttrykk for kulturelle
«tilbøyeligheter». Er andelen ikke-etnisk
norske overgripere uten utdanning- eller
jobbtilknytning et uttrykk for at menn
med traumer som gjør dem arbeidsuføre
ikke får riktig oppfølging? Tallene over
tyder på at forebyggende tiltak må være
arbeidsrettede og sosiale – snarere enn
knyttet opp til innvandringspolitikk, og
menns holdninger må endres.
Hva angår bakgrunnen til beboerne
på krisesentrene kan forklaringen for
overrepresentasjon av minoritetskvinner på samme måte finnes i levekårsstatistikken. Statistisk sentralbyrå
rapporterer at ikke-vestlige innvandrere
skårer lavt på levekårsindikatorer som
utdanning, sysselsetting og inntekt – og
det er godt mulig at det er flest kvinner
fra disse gruppene som oppsøker krisesentrene på grunn av mangel på andre
alternativer (se Jonassen 2007: 54).
Dette vil ikke si at det kun er i fattige
familier og forhold at kjønnsbasert vold
forekommer – men mer ressurssterke
kvinner har gjerne andre utveier og valgmuligheter når de bryter ut av voldelige
samliv – og benytter seg derfor ikke av
tilbudet fra krisesentrene.

Ansvarsfordeling
Enhver voldtekt er en voldtekt for mye,
og all kjønnsbasert vold som blir begått i
Norge må bekjempes. For å få til dette er
det viktig at offentlige myndigheter fører
en ansvarlig og helhetlig politikk, og tar
inn over seg at voldtekter begått av
urnorske menn ikke er (mer eller)
mindre kulturbaserte enn overgrep
minoritetsmenn begår.
Menn vil ikke voldta hvis ikke holdningene deres tillater dem det. Hvis vi
20
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tar på alvor at seksualitet og holdninger
knyttet til kjønn og øvrige identiteter er
noe som konstrueres og ligger til grunn
for voldelige handlinger, fremstår det
som svært viktig at gutter og jenter deltar i samtaler om hva slags seksualitet
og hvilke kjønnsroller og identiteter de
ønsker å delta i konstruksjonen av. Hvis
barn og unge opplever at de har medbestemmelsesrett her – at de er med på å
definere seg selv, andre og samfunnets
holdninger – så har vi et godt utgangspunkt for holdningsendring. Det handler
om hvordan menn(esker) konstruerer
seg selv og blir konstruert som maskuline, med forventninger til hva det maskuline innebærer, og i noen tilfeller til

Forebyggende tiltak må være
arbeidsrettede og sosiale
– snarere enn knyttet opp til
innvandringspolitikk, og menns
holdninger må endres.
overgripere, i diskursive prosesser, i mellommenneskelig samhandling. Og for å
forebygge vold mot kvinner og voldtekter
må vi identifisere de sosiale prosessene
som skaper overgripere og utfordre dem.
Vi må tilrettelegge for at menn av alle
opprinnelser – inkludert (og spesielt)
urnorske – finner fredelige mannsroller
å tre inn i, og vi må arbeide for fredelig
konfliktløsning når problemer i nære
relasjoner oppstår. Menn må på banen
for å få til dette – menn generelt må
engasjere seg for å tydeliggjøre at vold
mot kvinner ikke er akseptabelt, tøft
eller en form for makt som er med på å
befeste maskulinitet. I denne sammenheng vil det være konstruktivt om også
flere menn og gutter med minoritetsbakgrunn går ut mot vold mot kvinner. Ikke
fordi det er minoritetsmenn spesielt som
har et ansvar for å stoppe vold mot kvinner, men fordi menns vold mot kvinner
pågår i alle samfunnslag, og derfor er det
hensiktsmessig at menn fra alle samfunnsgrupper står sammen med kvinner
i kampen. På veien skader det ikke å
også styrke kvinners posisjon, selvtillit

og innflytelse. Vi må fortsatt arbeide for
å fjerne tabuene og understreke at det
aldri er offerets ansvar at hun blir voldtatt – ei heller hennes skam å bære.
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Notehenvisninger
1) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjør 8,9 prosent av befolkningen i
Norge – og i Oslo utgjør denne gruppen 25
prosent av alle innbyggere (SSB 2008).
2) Undersøkelsen baserer seg på svarene til et
representativt utvalg menn i den norske
befolkningen.
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MiRA-Magasinet har hatt en samtale med Rita Sletner om utfordringer
og muligheter i kampen for å stoppe seksualisert vold mot kvinner
generelt, og minoritetskvinner spesielt. Sletner ledet det regjeringsoppnevnte Voldtektsutvalget som i 2008 presenterte utredningen
Fra ord til handling – bekjempelse av voldtekt krever handling.
ustisminister Knut Storberget tok
Voldtektsutvalgets funn svært
alvorlig, og har i sin tid som statsråd profilert kampen mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Men hvordan synes voldtektsutvalgets leder at
justisministeren har forholdt seg til
utvalgets anbefalinger i etterkant? Innfrir han?
– Til Storbergets forsvar må jeg si at
høringsfristen gikk ut i juni. Når det er
sagt synes jeg ikke han innfrir i forhold
til hovedanbefalingen vår om opprettelsen av SEPOL (Politiets sentrale enhet
mot seksualisert vold, red.anm.) i neste
års budsjettforslag. Å opprette et miljø i
KRIPOS med fire stillinger er ikke tilstrekkelig og utgjør ikke et særområde.
– Hva vil du trekke frem som det mest
positive i regjeringens arbeid mot voldtekt og vold mot kvinner?
– Det at regjeringen nedsatte voldtektsutvalget for å faktisk se på voldtekt
og bringe dette fagfeltet videre – det var
veldig, veldig viktig. Det andre er at de
faktisk har laget handlingsplaner, og har
hatt et stort trykk når det gjelder vold
mot kvinner. Det skal de ha – det synes
jeg er bra.
– I MiRA-Senterets høringsuttalelse til
Voldtektsutvalgets rapport anerkjente vi
behovet utvalget fant for mer kunnskap
om voldtektsutsatte minoritetskvinner.
Men vi påpekte også at dette feltet ble viet
relativt liten oppmerksomhet, og vi var
skuffet over at treårsregelen ikke ble kritisert i denne sammenheng ettersom utvalget fikk i oppgave å komme med for-

J

slag til tiltak overfor etniske minoriteter.
Vi sa at «tre års ventetid for selvstendig
status etter familiegjenforening har den
konsekvensen at mange kvinner som blir
mishandlet av sine ektemenn ikke våger
å anmelde eller ta ut skilsmisse av frykt
for å bli sendt ut av landet. Disse kvinnene lever altså på sine ektemenns gunst i
over tre år, og er uten de samme rettighetene som andre kvinner her i landet».
Hvordan forholder Sletner seg til MiRASenterets holdepunkter?
– Vi hadde et helt spesifikt mandat fra
regjeringen som vi skulle svare på, og
der lå det ikke endringer i utlendingsloven. Dette er en kamp som har pågått
lenge, men jeg trodde faktisk det var
sånn at hvis man ble utsatt for fysisk
eller psykisk vold så fikk man selvstendig opphold.
– Man kan søke om selvstendig opphold før de tre årene har gått dersom man
kan vise til fysisk eller psykisk mishandling. Regelverket åpner for dette – men i
praksis…
– Jeg mente at dette var ivaretatt i
lovverket, men hvis ikke det håndheves,
så har vi fortsatt en jobb å gjøre. Det er
helt uakseptabelt at man skal måtte leve
med vold og tortur. Det er kjempebra at
MiRA-Senteret setter fokus på dette og
får det ut i en offentlig debatt. Som med
voldtekter ellers – det er ikke lengre
strengere lover som er det største problemet – men håndheving av lovverket som
allerede finnes.
– Ja, vi vil jo gjerne også hele treårsregelen til livs.

– Men det lå altså ikke i vårt mandat.
– Men det var en del av deres mandat å
se på minoritetskvinners situasjon?
– Ja, vi hadde som utgangspunkt at en
voldtekt er en voldtekt, og en kvinne er
en kvinne. Og vi forutsatte at det lovverket som allerede er på plass blir brukt. Vi
sier i utredningen at vi ønsker kompetanseheving på alle nivåer – fra barnehager og inn i domstolene. Vi så også på
introduksjonsprogrammet – og vi sier at
kvinner med svake norskkunnskaper
som sliter med å uttrykke seg og som har
liten kjennskap til egne rettigheter er
særlig sårbare dersom de utsettes for
vold og voldtekt. Derfor er det viktig at
kvinner i introduksjonsprogrammet får

Regjeringen nedsatte voldtektsutvalget for å faktisk se på voldtekt og bringe dette fagfeltet videre
– det var veldig, veldig viktig!
vite hvor de kan gå for å få hjelp. Likestilling er allerede inkludert i introduksjonsprogrammet – da kan vi enkelt også
snakke om vold og overgrep.
– Introduksjonsprogrammet gjelder jo
som kjent ikke alle som kommer til
Norge. Kvinner og jenter som kommer til
landet gjennom familiegjenforening, har
ikke samme rett og plikt til å delta – og er
i større grad avhengig av informasjonen
ektemannen gir. De som kommer hit
gjennom familiegjenforening og så utMIRA-MAGASINET
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settes for vold i nære relasjoner, er derfor
i en særlig sårbar gruppe.
– De fleste voldtekter skjer nettopp i
nære relasjoner – og kommer du til
Norge som flyktning, asylsøker eller
gjennom familiegjenforening, er du kanskje redd for å bli utvist hvis du rapporterer om overgrep av en i familien. Når
overgriperen også er asylsøker, står også
han i fare for å bli utvist. Det er en helt
forferdelig byrde på offeret her. Et stort,
stort ansvar.
– MiRA-Senteret har derfor i mange år
jobbet for at introduksjonsprogrammet
også skal gjelde de som kommer til Norge
gjennom familiegjenforening, slik at
disse kvinnene også får kunnskap om
hvilke rettigheter de har.
– Det er kjempeviktig, det er kjempeviktig. Vi sier også i utredningen at det
må stimuleres til at personer som kommer til Norge gjennom familiegjenforening deltar i norskundervisning og i
introduksjonsprogrammet. Dette har det
ikke blitt fokusert på!
– Gjerningspersoner som ikke har
etnisk norsk bakgrunn er overrepresentert blant anmeldte voldtektsovergripere i
Oslo. Noen kommentarer?
– Når så få faktisk anmelder, så kan vi
ikke si at ikke-vestlige menn er overrepresentert. Når estimatet er at mellom
8000 og 16 000 voldtekter begås i løpet
av et år, og 970 av disse faktisk blir
anmeldt, så kan du ikke si noe om over-

representasjon. Hvis vi tar bort de tusen
som anmelder, så sitter vi fortsatt igjen
med mellom 7000 og 15000 som vi ikke
vet noe om. For alt vi vet, kan de være
etnisk norske alle sammen.
– Fordi anmeldelsesraten er så lav, og
fordi vi faktisk vet så lite om hvem de som
voldtar og voldtas er, må vi få en

Kvinner med svake norskkunnskaper og som har liten
kjennskap til egne rettigheter er
særlig sårbare…
omfangsundersøkelse om vold mot
kvinner og vold i nære relasjoner.
– Ja, det er viktig. Hvis jeg skulle
trekke frem noe, så er det at vi må få på
plass en omfangsundersøkelse. Vi må få
mer kunnskap, og det kan vi få gjennom
mer forskning og omfangsundersøkelser.
– Alle kvinners rettigheter er like, men
minoritetskvinner utgjør på mange
måter en ekstra sårbar gruppe når de
utsettes for vold i nære relasjoner. Krever
tiltak for å hjelpe voldsutsatte minoritetskvinner, og for å stanse og forebygge vold
i minoritetsfamilier andre og nye tilnærminger sammenlignet med familievold i
majoritetsfamilier?
– Dette så vi nærmere på da vi var på
studiebesøk i USA. Der hadde rådgiv-

Voldtektsutvalgets rapport Fra ord til handling – bekjempelse av
voldtekt krever handling (NOU 2008:4) avslørte at:
•
•
•
•

Bare en av ti voldtekter anmeldes.
Færre enn én prosent av gjerningspersonene i voldtektssaker blir dømt.
Av 100 kvinner som anmelder opplever 80 at saken blir henlagt.
Utsatte grupper som prostituerte, minoriteter og menn sjelden eller
aldri anmelder overgrepene de blir utsatt for.
• Jo nærmere relasjonen er mellom offeret og overgriperen, jo mindre
sannsynlig er det at overgrepet anmeldes.
Voldtektsutvalget anbefalte blant annet opprettelsen av en ny sentral enhet i politiet, SEPOL,
som skal koordinere og veilede politidistriktene i hvordan voldtatte skal møtes, og understreket
betydningen av at oppfølging og rådgivning hos psykolog eller psykiater er gratis. Videre fant
utvalget det «beklagelig at det ikke er gjennomført noen landsdekkende representativ spørreundersøkelse» for å kartlegge omfanget av voldtekt i Norge (NOU 2008:4, s 33).
Kilde: NOU 2008:4 Fra ord til handling – bekjempelse av voldtekt krever handling!
Utredningen kan lastes ned via internett på adressen:
www.regjeringen.no/pages/2045170/PDFS/NOU200820080004000DDDPDFS.pdf
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ningskontorene minoritetsgrupper knyttet til seg på permanent basis for å sikre
at du som voldsutsatt kvinne blir møtt av
noen som skjønner, noen som virkelig forstår. Dette er kjempeviktig! I USA heter
disse kontorene Barrier free justice –
barrierefri rettferdighet. Det nærmeste
vi kommer i Norge er rådgivningskontorene for kriminalitetsofre – og vi mener
at de bør ta opp i seg dette med barrier
free justice. De bør ta på seg nye oppgaver, og tilby hjelp uavhengig av om overgrepet er anmeldt eller ei. Det er ikke alle
som ønsker å anmelde – og det skal heller
ikke være en forutsetning for å få hjelp.
– MiRA-Senteret anbefalte i høringsuttalelsen bedre rettslige og helsemessige tilbud gjennom kompetanseheving på minoritetsfeltet samt økt bruk av tolker. Vi
understreket behovet for at kvinner og
jenter som rapporterer om overgrep får
muligheten til å gjøre det på det språket
de føler seg mest komfortable med, og vi
påpekte at deler av hjelpeapparatet – hvis
rolle er å være en ressurs og støtte for voldsutsatte kvinner – ikke bare mangler nødvendig kompetanse, men også ved gjentatte anledninger viser manglende interesse
overfor minoritetskvinner som gruppe.
– Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre må ansette kompetente mennesker som har relevant kunnskap og tilhørighet – slik at de kan ta hensyn til behovene til kvinner i ulike grupper. Rådgivningskontorene [for kriminalitetsofre,
red.anm.] kan heller ikke bare bestå av
pensjonerte politifolk – de ansatte må ha
annen kompetanse også. I tillegg bør
representanter fra de ulike gruppene
være tilknyttet kontorene på permanent
basis – og de må være med på å utvikle
og tilrettelegge tilbud og tilpasse dem til
den enkeltes behov. Rådgivningskontorene er ikke landsdekkende enda, men vi
får håpe at det skjer. Jeg forstår ikke
hvorfor dette ikke har fått mer oppmerksomhet – vi synes det er veldig viktig.
– Er det avslutningsvis noe du ønsker å
trekke frem, eller understreke?
– Vi får håpe at en omfangsundersøkelse kommer på plass, SEPOL
etableres og at rådgivningskontorene
blir landsdekkende og får den riktige
kompetansen. For minoritetskvinner er
det uhyre viktig at de får riktig hjelp, til
riktig tid, på riktig språk og med den
riktige kulturforståelsen.
AV ANETTE BRINGEDAL HOUGE
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mira-senteret om

vold mot kvinner
MiRA-Senteret har daglig kontakt med minoritetskvinner- og jenter som utsettes
for vold i nære relasjoner. Vi tilbyr kriserådgivning, advokathjelp og et sosialt
samlingssted der de kan møte andre med liknende bakgrunn som dem selv.
Illustrasjoner: Sureyya Aydin

å bakgrunn av våre egne erfaringer
med voldsutsatte minoritetskvinner- og jenter, og basert på samtaler med ansatte i Krisesentrene, forskere
og brukere av våre tilbud for øvrig gjør vi
oss følgende dystre betraktninger:

P

• Volden minoritetskvinner- og jenter
utsettes for i sine nære relasjoner
stillties.
• Volden minoritetskvinner utsettes for
blir stadig grovere.
• Minoritetskvinner- og jenter som
utsettes for vold i nære relasjoner
møtes med manglende respekt og
forståelse i hjelpeapparatet.
• Minoritetsmenn som utøver vold i
nære relasjoner fanges ikke opp av
hjelpeapparatet.

Psykisk terror er også vold
For mange som kommer til Norge gjennom familiegjenforening, er det ikke et
alternativ å reise tilbake til opprinnelseslandet med et havarert ekteskap bak
seg i Norge – uavhengig av bruddets
årsak.
Vold i nære relasjoner kan ha mange
uttrykksformer. Fysisk vold, seksualisert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlesting er noen. Blant de minoritetskvinnene- og jentene som kommer til MiRA-

Senteret for å få
hjelp til å takle, og
noen ganger komme
seg ut av, voldelige
forhold, er alle disse
formene for vold representert. Men vi ser også
mye psykisk vold eller
psykologisk terror, og
mer av det i dag enn for
ti, tyve og tredve år tilbake.
– På 70- og 80-tallet
så vi mer fysisk vold, og
de voldsutsatte kvinnene fikk synlige fysiske
skader, sier MiRASenterets leder
Fakhra Salimi.
– Den gang vågde
ikke voldsutsatte
kvinner å ta ut skilsmisse hvis de ikke hadde
oppholdstillatelse – og vi så
at flere kvinner ble værende
to år i voldelige forhold, til de kunne få
opphold på selvstendig grunnlag.
I dag får ikke kvinner og jenter som
kommer til Norge gjennom familiegjenforening opphold på selvstendig grunnlag før etter tre år. Voldsutsatte kvinner

kan søke om selvstendig opphold før
disse tre årene har gått hvis de utsettes
for mishandling av ektemennene de har
fått familiegjenforening med. Men for at
voldsutsatte kvinner skal få innvilget
selvstendig opphold, vurderes det om
det faktisk foreligger en mishandlingssituasjon. I denne vurderingen inngår
MIRA-MAGASINET
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alvorlighetsgraden i volden som utøves,
omstendighetene volden utøves i, om
volden er del av et handlingsmønster og
over hvor lang tid overgrepene har blitt
begått. Enkelttilfeller av vold kvalifiserer ikke automatisk til opphold på selvstendig grunnlag.
– Etter unntaksbestemmelsen i 3-årsregelen ble innført, har vi sett en nedgang i denne formen for voldsbruk –
men vi opplever en økt pågang av kvinner som utsettes for psykisk vold og
terror, forklarer Salimi.
Ulike former for trakassering og trusler
om fysisk vold konstituerer også vold og
mishandling i nære relasjoner – og
ender ofte opp med faktisk fysisk voldsbruk. Men for søknader om selvstendig
opphold jamfør unntaksbestemmelsen i
treårsregelen i familiegjenforeningssaker, blir bevisførselen i disse sakene
mye vanskeligere.
– Selv om unntaket i seg selv åpner
for opphold på selvstendig grunnlag hvis
vold forekommer, ser vi at mange kvinner fortsatt må kjempe for å bli trodd.
Deres egne opplevelser og gjengivelse
blir ikke vektlagt, og det synes som at
blåmerker og synlige fysiske skader
fremdeles er et kriterium for å få innvilget opphold, forteller Salimi.
Det hjelper ikke med lover og forskrifter
som på papiret ser ut til å hjelpe voldsutsatte kvinner – så lenge de ikke
etterleves i praksis. Som vi påpeker i
artikkelen «Grov vold i nære relasjoner»
har mange minoritetskvinner som er i
landet gjennom familiegjenforening
dårlige erfaringer med UDI og liten
kjennskap til egne rettigheter. En svært
alvorlig og i noen tilfeller livsfarlig kon-

Vi opplever en økt pågang av
kvinner som utsettes for
psykisk vold og terror…
sekvens av disse faktorene, er at mange
kvinner som mishandles av ektemenn
de har fått familiegjenforening med,
ikke tar ut skilsmisse – og blir værende i
voldelige forhold til de tre påkrevde
årene har gått. I denne sammenhengen
ser det ut som om hensynet til kvinners
rettsvern, likestilling og vern mot vold,
må vike for ønsket om å gjennomføre
24
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innvandringspolitiske innstramminger.
MiRA-Senteret er av den oppfatning at
eventuelle kvinner som virkelig ønsker
å omgå lovverket og få oppholdstillatelse
på illegitimt grunnlag – finner andre
veier å gå enn samvær med voldelige
menn. Psykisk terror er også vold. For å
sikre mange minoritetskvinners rett til
et liv uten vold, er det derfor svært viktig at treårsregelen endres, at unntaksbestemmelsen håndheves og at minoritetskvinner som er her på familiegjenforening sikres solid kunnskap om egne
rettigheter. Hvis ikke lefler norske
myndigheter i praksis med voldsutsattes minoritetskvinners liv, snarere enn
å gi dem den hjelpen de rettmessig har
krav på.

Grov fysisk vold
– Tidligere så vi en større andel fysisk
vold. Til gjengjeld har de fysiske voldssakene vi ser i dag blitt mye grovere,
sier Fakhra Salimi.
– Voldsarten er mer brutal enn det vi
har sett her tidligere. Overgrepene gir
fysiske, varige mèn, og noen overgrep er
så omfattende at kvinnene dør. Brannsetting, kasting av kokende vann og olje
og trusler om dette, skjer oftere. Dette
gjelder særlig forhold der kvinnen har
fått norsk statsborgerskap, og ønsker å
bryte ut av ekteskapet.
Menn med minoritetsbakgrunn som har
voldsproblemer, får ikke hjelp eller nødvendig støtte til å finne andre måter å
løse konflikter og takle avmaktsfølelse
på, eller til å se at volden de utøver er et
problem de må ta tak i. De groveste
voldstilfellene MiRA-Senteret arbeider
med, blir ofte begått av traumatiserte
menn med flytningestatus og bakgrunn
fra konflikt- og krigsrammede områder.
MiRA-Senteret mener det er myndighetenes ansvar å ivareta flyktninger, og å
hjelpe dem å bearbeide sine traumer.
Hvilke sosiale premisser ligger til
grunn for at en overgriper opplever
overgrep som en mulighet? Hvordan
kan hjelpeapparatet motarbeide disse
konstruerte forestillingene – og vise
frem og gjøre praktisk tilgjengelig
alternative handlingsmuligheter og
andre måter å takle frustrasjon og
traumer på?
Den kjønnsbaserte volden minoritetskvinner utsettes for i sine nære
relasjoner må stanses og forebygges.

Alternativ til vold rapporterer at minoritetsmenn er underrepresentert i
behandlingstilbudene sine, og forklarer
dette med manglende kulturell sensitivitet og fleksibilitet i behandlingstilbudene – og etterlyser en mer pragmatisk
tilnærming i hjelpeapparatet (Alternativ til vold 2007). I en pragmatisk tilnærming er ikke målet å gjennomføre
behandlingen slik den er tillært i følge
vestlig medisin og psykologi, men sna-

De groveste voldstilfellene
MiRA-Senteret arbeider med,
blir ofte begått av traumatiserte
menn med flytningestatus og
bakgrunn fra konflikt- og krigsrammede områder.
rere å tilby en behandlingsform tilpasset den enkelte bruker, og som derfor
har effekt og motvirker det høye frafallet av menn med minoritetsbakgrunn.
MiRA-Senteret krever at det videreutvikles og spres et hjelpetilbud for menn
med voldsproblemer som også tar hensyn til spesielle utfordringer og behov
som behandling av menn med minoritetsbakgrunn forbindes med. Dette vil
samtidig bidra til av menneskerettighetene til flyktningekvinner- og barn,
derunder retten til et liv uten vold, blir
ivaretatt.

Hjelpeapparatets mangler
MiRA-Senteret har gjennom mange års
arbeid med minoritetskvinner- og jenter
lært om manglende kompetanse og
manglende interesse overfor denne
gruppen i det offentlige hjelpeapparatet.
Minoritetskvinner utsatt for vold i
hjemmet er derfor i en særlig utsatt og
sårbar situasjon, fordi de ikke bare må
forholde seg til en voldelig partner, men
også ofte opplever å bli betraktet som
annenrangs borger i samfunnet forøvrig. Videre ønsker de heller ikke å
bekrefte majoritetssamfunnets fordommer om «innvandrerkvinner som kuet».
Språk, tradisjon, oppvekst, forventninger, sosialt og økonomisk press legger
ytterligere vanskeligheter til byrde for
kvinnene.
MiRA-Senteret støtter seg til Voldtektsutvalgets anbefaling om å utbedre
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representativitet og vil på ingen (eller
svært begrenset) måte kunne si noe om
vold i nære relasjoner i minoritetsfamilier med begrenset norskkunnskap.
– Vold mot kvinner i nære relasjoner,
inkludert volden minoritetskvinner utsettes for, utgjør Norges største menneskerettighetsproblem, og må tilnærmes i
et likestillings- og menneskerettighetsperspektiv – ikke i kulturrelativistisk tradisjon
eller som et innvandringspolitisk anliggende, avslutter MiRASenterets leder, Fakhra
Salimi.

og utvikle tilbudet og kompetansen i Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (NOU
2008:4). Rådgivningskontorene må gjøres tilgjengelige for
minoritetskvinner gjennom
kompetente ansatte med
tilhørighet i minoritetsmiljøer, og de må være
landsdekkende. Hjelpen
kontorene tilbyr, kan
ikke være avhengig av
om forholdene er
anmeldt. MiRA-Senteret krever også at
introduksjonsprogrammet skal omfatte
alle som kommer til
Norge – slik at informasjon om rettigheter,
likestilling og lovverk
også når kvinner og jenter
som kommer til landet gjennom
familiegjenforening.

For å unngå mytedanning
og stigmatisering er det viktig at minoritetsmiljøer er
sentrale aktører i dette arbeidet – og MiRA-Senteret vil
svært gjerne være en ressurs
for myndighetene her.

Alvorlig kunnskapsmangel
Det finnes ingen omfangsundersøkelse om vold i nære
relasjoner i Norge i dag – og
heller ingen statistikk som tar
for seg volden minoritetskvinner- og jenter utsettes for spesielt. Vi vet at det ikke er enkelt å
forske på vold – det er et veldig
komplekst fenomen å måle – og
det er svært viktige etiske hensyn å ta. Men selv om slik forskning er vanskelig, gjør ikke det
forskningen mindre nødvendig!
For å lykkes med forebygging
trengs empirisk kunnskap om

For å lykkes med forebygging
trengs empirisk kunnskap om
faktiske forhold. Hva er det som
forårsaker volden? Hvilke tiltak
kan iverksettes for å hindre den?
faktiske forhold. Hva er det som forårsaker volden? Hvilke tiltak kan iverksettes for å hindre den? MiRA-Senteret
påpeker derfor behovet for en landsomfattende omfangsundersøkelse om vold
mot kvinner i nære relasjoner. Vi understreker betydningen av at denne utfor-

Ta ansvar!
MiRA-Senteret kjenner til ofre
for overgrep som har ropt på
hjelp og skreket i smerte i lang
tid når de ble utsatt for overgrepene – uten at naboer eller
andre har kommet dem til unnsetning. Vold mot kvinner kan
ikke ties i hjel, det må tales i
hjel. Som medmennesker må vi
ikke være redde for å blande oss –
det er bedre å spørre en gang for
mye enn en gang for lite. En gang for
lite kan koste liv.
mes på en slik måte at den også
kategoriserer voldutsattes- og
utøvers bakgrunn, voldens karakter,
voldens utstrekning i tid, samt overgripers sosiale status, inntektsnivå,
utdanningsnivå etc. Det bør også åpnes
for et eget kommentarfelt der respondenten selv kan tilføre egne betraktninger som ikke fanges opp i undersøkelsen for øvrig.
Fordi vi vet at det er stort frafall av
respondenter med minoritetsbakgrunn i
undersøkelser om vold, er det svært viktig at undersøkelsen utarbeides på flere
språk. Hvis dette ikke gjøres, vil kun
personer som behersker norsk forholdsvis godt ha muligheten til å besvare
spørreskjemaet. Dette vil ha åpenbare
konsekvenser for undersøkelsens

Referanser
• Alternativ til vold (2007), Rapport fra prosjektet Familievold og etnisitet 2005–2007.
AV ANETTE BRINGEDAL HOUGE
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43.000 kroner

overlevert kvinner rammet av jordskjelvet i Pakistan
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MiRA-Senterets innsamlingsaksjon Fra kvinner til kvinner
er nå avsluttet og 36 kvinner i det fattige Kashmir kan se
lysere på fremtiden for seg selv og sine familier.
Foto: Fakhra Salimi

or litt over tre år siden ble Kashmir
rammet av et kraftig jordskjelv.
75.000 mennesker mistet livet, og
man regner med at fire millioner mistet
sine hjem. Episenteret for skjelvet befant
seg på den pakistanske siden av grensen,
i den mest avsidesliggende og fattigste
delen av Pakistan. Færre enn to prosent
av kvinnene i denne delen av landet
kunne skrive og lese. Etter jordskjelvet
ble tusenvis av kvinner enker, og like
mange lemlestet etter skader. Nå, tre år
etter, er situasjonen fremdeles svært
vanskelig for veldig mange. I store
områder er det mangel på vann, mange
bor fremdeles i telt og har mistet sine
næringskilder.

F

Umiddelbart etter jordskjelvet satte
MiRA-Senteret i gang en innsamlingsaksjon som fikk navnet Fra kvinner til
kvinner. Det var minoritetskvinner selv,
blant annet med bakgrunn fra landet
som var rammet, som tok initiativ til
aksjonen. MiRA-Senterets frivillige har
spredt informasjon om innsamlingsaksjonen og samlet inn penger i forbindelse
med ulike arrangementer, slik som
Kvinnedagen og MELA-festivalen. Flere
kvinner i senterets nettverk har gitt
faste beløp fra sin egen lønn. Alle har
blitt oppfordret til å gi sine bidrag, enten
det er stort eller smått. Aksjonen fikk inn
til sammen 43.000 kroner. Selv om
beløpet er beskjedent i en større
sammenheng, har det uvurderlig
betydning for de kvinnene som får nytte
av dem.
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Etter jordskjelvet ble tusenvis av
kvinner enker, og like mange
lemlestet etter skader.
Nå, tre år etter, er situasjonen
fremdeles svært vanskelig for
veldig mange. I store områder er
det mangel på vann, mange bor
fremdeles i telt og har mistet
sine næringskilder.

Det ble fra starten av bestemt at
pengene uavkortet og med opptjente
renter skulle brukes på investeringer til
noen utvalgte kvinner som var spesielt
berørt av jordskjelvet, blant dem enslige
forsørgere. MiRA-Senteret inngikk et
samarbeid med den pakistanske
organisasjonen SACH – Struggle for
change som påtok seg å finne fram til de
aktuelle mottakerne av midlene, og
koordinere prosjektet med lokale
organisasjoner.
Etter at innsamlingsaksjonen ble
avsluttet forverret den politiske
situasjonen i Pakistan seg. Det var
derfor først i sommer at MiRA-Senteret
kunne reise til landet for å foreta den
formelle overrekkelsen av de innsamlede
midlene.
I Kashmir fikk MiRA-Senterets
representanter selv møte de totalt 36
kvinnene som mottok støtten. Disse var
bosatt i tre ulike distrikter i Kashmir
– Den’na, Serinager og Mozafarabad.
Kvinnene fikk overlevert egenkapital
eller utstyr som symaskiner og broderimaskiner. Dette skal gjøre det mulig for
kvinnene å etablere egne, inntektsgivende foretak, slik at de kan bli
økonomisk selvhjulpne. Kvinner spiller
en svært viktig rolle både for sine
familiers overlevelse, og for gjenoppbyggingen av lokalsamfunn etter
katastrofer som dette. Av de 36 kvinnene
mottok 19 sy- og broderimaskiner, åtte
mottok kapital til å starte egne
forretninger og ni mottok penger som
skulle investeres i annet utstyr.
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Etter at innsamlingsaksjonen
ble avsluttet forverret den
politiske situasjonen i Pakistan
seg. Det var derfor først
i sommer at MiRA-Senteret
kunne reise til landet for
å foreta den formelle
overrekkelsen av de
innsamlede midlene.

Kvinnene og representanter for de lokale
organisasjonene i landsbyene ga sterke
vitnesbyrd om det enorme omfanget av
katastrofen i et samfunn som allerede før
jordskjelvet inntraff befant seg i et av de
fattigste og mest isolerte områdene i
denne delen av verden. Selv tre år etter
er behovene for hjelp enorme.
MiRA-Senteret ble fortalt at mange
internasjonale hjelpeorganisasjoner var
på plass etter jordskjelvet, men dessverre forsvant svært mange av dem etter
kort tid. Kvinnene fortalte om hvordan
de forsøker å takle sine liv som enker og
eneforsørgere for barna sine. Flere av
kvinnene har også mistet barn i skjelvet.
Noen av de lokale organisasjonene som
MiRA-Senteret har samarbeidet med
har blant annet satt i gang små
fabrikker der kvinner kan produsere
klær, smykker og annet håndverk som
blir solgt til de større byene.
Jordskjelvet har hatt katastrofale
konsekvenser for folket i Kashmir, og
særlig for fattige kvinner. Men samtidig
har den åpnet døren for internasjonale
organisasjoner til denne provinsen, i
hvert fall på kort sikt. Dette har påvirket
kvinners forståelse av sin rolle, og de har
lært at de kan tjene sine egne penger. Å
være økonomisk uavhengig betyr at de
kan ha et friere spillerom i samfunnet og
i sine privatliv. Takket være alle de som
har bidratt til MiRA-Senterets innsamlingsaksjon har 36 kvinner i pakistanske
Kashmir fått en unik mulighet til å
styrke sin økonomiske uavhengighet.
AV UNNI MATHISEN
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FOKUS PÅ MELLOM-AMERIKA

Kvinnekamp på Cuba
Editorial de la Mujer, eller Kvinnens forlag, er talerøret for den store, cubanske kvinneorganisasjon
Federación de Mujeres Cubanas. Forlagets viktigste publikasjon er ukemagasinet Mujeres, Kvinner.
Isabel Moya har vært forlagets leder i mange år, og er også redaktør for magasinet.

iRA-Senteret har besøkt Federación de Mujeres Cubanas i deres
hovedkvarter i Havanna, Cuba.
Samtidig fikk vi et interessant møte
med Isabel Moya og hennes stab i kontorene til Editorial de la Mujer. Fra den
ærverdige kolonivillaen i Havannas
bedre strøk der Federación de Mujeres
Cubanas holder til, ble vi kjørt til
forlaget i downtown Havanna. Her er
det trangt mellom kontorcellene, og
stemningen er intens, tett og munter.
Men dette er et sted der ting skjer!
Bladet Mujeres dekker innholdsmessig et bredt spekter av problemstillinger. Her kan kvinner lese alt fra
politiske artikler om feminisme, kultur,
hvordan man kan tegne og sy sine egne
klær, de kan få råd om sex og kjærlighet
eller om barneoppdragelse og helse.

M

Kvinneaktivistene på Cuba
arbeider for å endre menns syn
på kvinner, og for å endre
kvinners syn på seg selv…
Revolusjonen har ikke klart å
avskaffe menns dominans.
Mujeres kom ut for første gang i 1961, to
år etter revolusjonen. Bladet skulle
erstatte 1950tallets cubanske kvinnemagasiner som presenterte «the
American way of life» som forbilde.
Revolusjonen satte en brå stopp for
amerikansk imperialisme på øya, og
Havanna var ikke lenger noen tumle-

plass for velstående amerikanske
borgere og deres økonomiske interesser.
Et av målene med revolusjonen ble å
styrke kvinners stilling. En viktig figur i
denne sammenheng var Vilma Espín,
kona til Fidel Castros bror, Raúl, som nå
har overtatt presidentembetet på grunn
av Fidels langvarige sykdom. Vilma var
i praksis Cubas førstedame fram til sin
død i 2007. Det var hun som etablerte
magasinet Mujeres, og hun var svært
betydningsfull når det gjaldt sosiale og
politiske reformer for å sikre kvinners
rettigheter på Cuba.

Mannlig dominans er et kulturelt problem
Selv om juridiske og sosiale rettigheter
er oppnådd, er det fremdeles mange
utfordringer for kvinner på Cuba. Det
føres en pågående kamp for å motvirke
patriarkalske strukturer og holdninger
på flere nivåer. Å endre strukturer som
er nedfelt i folks bevisste eller ubevisste
handlinger eller verdier lar seg
vanskelig avskaffe gjennom noen få
generasjoner, ei heller gjennom en
revolusjon. Kvinneaktivistene på Cuba
arbeider for å endre menns syn på kvinner, og for å endre kvinners syn på seg
selv. Dette er kanskje en enda vanskeligere prosess enn en omlegging fra
kapitalisme. Revolusjonen har ikke
klart å avskaffe menns dominans. – Det
er verdiene i kulturen som er problemet,
sier Moya. – Lovene er på plass, men
likestilling må være i «the blood and the
flesh» hos cubanerne.
Mujeres publiserer blant annet
artikler om vold mot kvinner. Her er de

opptatt av å sette fokus på ulike former
for vold, blant annet fysisk og psykisk
vold, samt seksualisert vold. De er også
opptatt av forebygging og betydningen
av kommunikasjon. Magasinet gir viktig
informasjon til kvinner om hvor de kan
søke hjelp og hvordan problemer i parforhold og mellom foreldre og barn kan
løses på konstruktive måter.
Isabel Moya mener at vold mot kvinner
ikke bare er et politisk problem, det er
også kulturelt fundert. Det er en lang
prosess å endre den patriarkalske kulturen som gjennom flere århundrer har
dominert det meste av verdens tanke-

Vold mot kvinner ikke bare er
et politisk problem, det er også
kulturelt fundert.
gang. Isabel Moya mener derfor at det
ikke er tilstrekkelig å si i fra om de tilfeller der vold finner sted, man må samtidig også sette fokus på hvordan konflikter kan løses uten å ty til vold. For,
som hun sier «konflikt er jo naturlig».
Man må hjelpe mennesker ut av problemene, og tilby hjelp til både kvinner og
menn, til offer og gjerningsperson. –
Samtidig må vi ikke glemme den volden
som barn utsettes for, sier Isabel Moya.

Kvinners situasjon
Cuba ligger godt an i verdensrankingen
med hensyn til kvinners tilgang til
posisjoner, arbeid og helsetilbud. Landet
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ligger på tredje plass når det gjelder
andelen kvinner i nasjonalforsamlingen. Cuba har i tillegg en egen familielov,
introdusert i 1975, som skal sikre like
rettigheter mellom kvinner og menn i
hjemmet. I løpet av de siste 25 årene har
den kvinnelige arbeidsstyrken på Cuba
økt kraftig, og i 2004 besto 37 % av
denne av kvinner i følge tall fra
Verdensbanken. Sammenlignet med
andre land i Latin-Amerika ligger
Cuba langt fremme når det gjelder
alfabetisering, helse og utdanning. Det
er også en jevnere fordeling mellom
kvinner og menn på Cuba enn i andre
latinamerikanske land (Verdensbanken
2004).
Men det er ett trekk som bekymrer
Isabel Moya og andre cubanske
meningsytrere, nemlig den lave fruktbarheten. Cubanske kvinner føder i
snitt 1,5 barn. Dette er ett barn mindre
enn gjennomsnittet for resten av kontinentet og 0,3 barn under Norge. Norge
er et relevant land å sammenligne med i
denne forbindelsen i og med at prevensjon mer utbredt og abort tillatt på
Cuba, i motsetning til de fleste andre
latinamerikanske land. Cuba har også

På den tiden fikk kvinner god
tilgang på prevensjon, de ble
oppmerksomme på at de kunne
kontrollere sin egen fruktbarhet
og at de hadde selvstendige
rettigheter.
svært mange eldre. Moya mener at man
må se tilbake i tid, til kvinnefrigjøringen
som startet på 1970-tallet, for å finne
årsakssammenhengene til den lave
fruktbarheten. På denne tiden fikk kvinner god tilgang på prevensjon, de ble
oppmerksomme på at de kunne kontrol32
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lere sin egen fruktbarhet og at de hadde
selvstendige rettigheter.
– Mange mener at årsaken til at
cubanske kvinner føder så få barn har å
gjøre med økonomiske spørsmål. Dette
stemmer ikke. Det har heller å gjøre
med kvinners empowerment. Utover
1970-tallet ble kvinner mer bevisste på
at menn ikke tok sin del av arbeidsforpliktelsene, verken hjemme eller ute.
Under slike omstendigheter var det
mange kvinner som ikke ønsket å føde
mange barn.
Det er svært viktig, mener Moya, at
den enkelte kvinne føler at hennes
offentlige og private liv stemmer overens, og at hun kan realisere seg selv på
begge arenaer. Dessverre er det slik at
på grunn av den fremdeles eksisterende
patriarkalske kulturen, så opplever
mange kvinner motsetning mellom
hjemmet og det offentlige liv. Selv om
kvinner på Cuba i stor grad deltar i inntektsgivende arbeid, og har tilgang til
gratis utdanning, så er det fremdeles
kvinner som møter motstand i hjemmet,
for eksempel fra en mann som ikke tar
sin del av det praktiske, emosjonelle og
økonomiske ansvaret. – Både det private og det offentlige livet er jo viktig, og
kvinnen må føle at disse er kompatible.
Til tross for dette mener Isabel Moya at

det er i forhold til farsrollen at man faktisk ser de største endringene når det
gjelder kjønnsrelasjoner på Cuba.

Kjønnsstereotypier og medias rolle
Ett tema som ligger Isabel Moyas hjerte
nært er kvinners deltagelse i media.
Hun er både opptatt av hvordan kvinner
portretteres og at kvinner skal sette sine

På Cuba arbeider mange
kvinner innenfor media, men få
av dem er i ledende stillinger.
Ett unntak er radioene, der
mange kvinner sitter som ledere
ved radiostasjoner.
interesser på agendaen gjennom sin
virksomhet i ulike medier. På Cuba
arbeider mange kvinner innenfor
media, men få av dem er i ledende stillinger. Ett unntak er radioene, der
mange kvinner sitter som ledere ved
radiostasjoner, påpeker Moya. Samtidig
er det ikke tilstrekkelig kun å ha
bevissthet i forhold til ett kjønnsparameter. Faktorer som alder og hudfarge
er nødvendige å ta med i betraktningen.
Isabel Moya forteller at hun har måttet
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Man må hjelpe mennesker ut av problemene, og tilby hjelp til både
kvinner og menn, til offer og gjerningsperson. – Samtidig må vi ikke
glemme den volden som barn utsettes for. Isabel Moya, redaktør Mujeres.

ta mange diskusjoner med grafiske
designere og andre i sin redaksjon for å
overbevise om at for eksempel svarte og
eldre kvinner egner seg like godt på forsiden av magasinet som de unge og lyse.
– Designerne mine sier «Nei, vi kan ikke
ha den gamle damen på forsiden, leserne vil ikke like det.» Da svarer jeg «hvor-

Hva som oppfattes som
vakkert eller stygt er kulturelt
konstruert, og det er
variasjonen mellom mennesker
som er det virkelig vakre!
for det? Vårt budskap er jo at det som
virkelig er naturlig er det som stammer
fra variasjon i alder og hudfarge.» Etter
hvert har man begynt å forstå hva hun
mener. Gjennom Mujeres forsøker Moya
og hennes redaksjon å vise at hva som
oppfattes som vakkert eller stygt faktisk
er kulturelt konstruert, og at det er variasjonen mellom mennesker som er det
virkelig vakre.
I tillegg til å være redaktør er Isabel
Moya også leder for Avdeling for Kjønn
og kommunikasjon ved Institutt for
internasjonal journalistikk Jose Martí i
Havanna. Hun har dermed en del å si
om temaet kvinner i media, og har reist
verden rundt for å holde foredrag
omkring dette temaet. Det er ofte de
samme problemstillingene som viser seg
flere steder i verden når det gjelder
kvinners representasjon i media. Det
handler veldig ofte om stereotypier som
har fått lov til å vedvare, mener Moya.
Kvinners stemme blir ofte diskreditert,
og både kvinner og menn blir portrettert
gjennom generaliserte og forenklede
ideer om hva kvinner og menn er. Moya
skulle ønske at bildet var mer mang-

foldig. Den kvinnen som de store,
dominerende mediene presenterer har
jo ingenting med gjennomsnittskvinnen
å gjøre.

Mangfoldet og fremtiden
Aksept av mangfoldet mellom kvinner
dreier seg ikke bare om representasjon i
media.
Isabel Moya trekker stolt fram det
arbeidet som har blitt gjort den siste
tiden for å sikre rettighetene til homofile
på Cuba. Vilma Espíns datter, Mariela,
har vært svært sentral i dette arbeidet.
Hun leder Det nasjonale senteret for
seksualopplysning, og i løpet av 2008 vil
hun legge fram et forslag for nasjonalforsamlingen om å endre familieloven
fra 1975. Dersom denne blir vedtatt vil
cubansk lov bli den mest homovennlige
på hele det amerikanske kontinentet, og
den vil innebære full anerkjennelse av
de sivile rettighetene til homofile, lesbiske, biseksuelle og transeksuelle. Mariela Castro gjør en viktig innsats for å
ufarliggjøre og bekjempe fordommene,
tabuene og skammen knyttet til homofili. Hun arbeider også svært aktivt for
forebygging og bekjempelse av AIDS på
Cuba. I følge Isabel Moya har det vært
lite diskriminering av homofile på Cuba,
men det har ikke vært tilstrekkelig
fokus på homofiles behov. Editorial de la
Mujer har publisert boken Enigmas of
female sexuality, der lesbiske kvinners
sex og helse er integrert som en viktig
del. Boka har blitt en bestseller på
Cuba, og den har fått mye oppmerksomhet fordi den er svært åpen omkring
kvinner og seksualitet generelt.
Mujeres kommer ut fire ganger i året.
Det når ut til kvinner i hele landet og
har et opplag på 139.000. Dette er et
svært høyt tall, og viser hvor stor betydning bladet har. Cubanere er et av verdens mest utdannede folk, og til og med
universitetsutdannelse er gratis. Det er

altså ingen tilfeldighet at det leses mye
på Cuba. På den annen side er medier i
stor grad nasjonalisert og pressefriheten
er langt fra tilfredsstillende. Dette faktum, sammen med den amerikanske
handelsblokaden mot Cuba, medfører at
tilgangen til og variasjonen av medier er
begrenset.
Men Cuba står overfor store endringer. Raúl Castro ser ut til å ha en litt mer
liberal holdning enn sin bror Fidel. Tidligere i år gjorde han det mulig for cubanere å få tilgang til PCer, mobiltelefoner
og til dels internett, selv om de færreste
har økonomi til å anskaffe seg disse
tingene. Det er imidlertid vanskelig å
forutsi den politiske retningen som Raúl
Castro vil stake ut i fremtiden. Det
samme kan man si når det gjelder ame-

Cubanere er et av verdens mest
utdannede folk, og til og med
universitetsutdannelse er
gratis. Det er altså ingen tilfeldighet at det leses mye på Cuba.
rikanernes økonomiske politikk og militære strategier overfor landet. Handelsblokaden etterlater alvorlige økonomiske og sosiale utfordringer for den enkelte cubaner. På den positive siden har
Venezuela og Kina blitt viktige støttespillere og bidratt til økt handel. Uansett hvilke endringer som måtte komme,
er det nok svært mange cubanere som
også i fremtiden vil snakke med stolthet
om hvordan de maktet å gjennomføre en
revolusjon som i stor grad har utjevnet
sosiale skiller og gitt kvinner en sterk
posisjon i samfunnet. I manges øyne
lever revolusjonen videre.
AV UNNI MATHISEN
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Revolutionary
En historie om den nicaraguanske kvinnebevegelsen
Martha Juarez var 16 år gammel da en bevæpnet gerilja- og sosialbevegelse styrtet den diktatoriske regjeringen som hennes familie
og land hadde levd med i over 30 år. Året var 1979 og landet var
Nicaragua. FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional eller den
Nasjonale Sandinistiske Frigjøringsfronten) kom til makten med bred
populær støtte og endte med å regjere i 11 år. Martha ble medlem av
partiet og en del av den revolusjonære bevegelsen. Som mange
andre i hennes generasjon ble hun dypt politisk engasjert og bevisst
på ulikhetene som omringet henne.
Foto: Yerina Rock

et er nå 2008 og jeg sitter med
Martha Juarez på hennes gårdsplass. Det holder på å bli kveld. Nå
kaller Martha seg selv feminist og har
en lang historie bak seg som aktivist.
Hun har vært del av hva mange mener
har vært den mest aktive kvinnebevegelsen i Mellom-Amerika, og den mest
kritiske og sterke sosiale bevegelsen i
Nicaragua de siste 20 årene.
Men det er trøtthet og mangel på
illusjoner som fyller henne når hun tenker på fremtidens politiske utfordringer.
Hun tenker spesielt på den nye regjeringen, det nyvalgte FSLN, som ledes av
Daniel Ortega.
Det er spesielt to hendelser som står
frem som svært negative. Den ene er
avskaffelsen av terapeutisk abort, som
ble drevet frem av FSLN i nasjonalforsamlingen før valget i 2006. Dette
styrket deres allianse med det katolske

D

Den andre hendelsen var den offentlige etterforskningen av ni av de mest
profilerte personene innenfor kvinnebevegelsen. I mot dem står fire anklager
som har å gjøre med deres offentlige støtte til abort. Mange mener imidlertid at
dette handler om mer enn abortspørsmålet. Det handler også om å ydmyke opposisjonen, i dette tilfellet representert ved
ni sterke kritikere av regjeringen.
Denne historien handler om Martha
og kvinnebevegelsen hun er del av, om
hvordan den vokste frem og utviklet seg.
Det er en historie som gir hint om hvordan nåtiden har blitt den mest kritiske
perioden for kvinnebevegelsen i senere
nicaraguansk historie. Den forteller om
en sterkere innflytelse av konservative,
religiøse krefter, som står imot et syn
der kvinner har rett til å bestemme over
sine egne kropper, seksualitet og reproduksjon.

Om å bli feminist

Tiltaket avskaffet kvinners rett
til å ta abort etter voldtekt…
hierarkiet i landet, og gikk blant annet
ut på at det skulle høres støtteerklæringer for partiet fra de fleste kirkene i
landet. Tiltaket avskaffet kvinners rett
til å ta abort, også etter voldtekt eller
når kvinnens liv står i fare.
34
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Martha begynte å kalle seg selv feminist i
1988. I tiden før dette hadde hun opplevd
at det var visse kamper som var spesielt
viktig for kvinner, og at hennes mannlige
kolleger ikke helt klarte å forstå kvinnene eller var villige til å støtte dem.
På midten av 1980-tallet ble Martha
enslig mor. Hennes mannlige partner
reiste tilbake til El Salvador for å fortsette å kjempe for revolusjon i sitt hjem-
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I de uheldige tilfellene av voldtekt…
blir et eventuelt barn fortsatt sett på som en gave fra Gud.

land, mens hun ble igjen i Nicaragua
med deres sønn. Selv om han sendte
penger hver måned, reagerte hun sterkt
på at det skulle være så lett for ham å gi
slipp på sitt følelsesmessige ansvar og
bånd til både henne og sønnen. Noen få
år senere fikk Martha sparken fra jobben for å ha støttet en kvinnelig kollega i
å få en lederstilling, og ikke sin mannlige sjef, som også var hennes partisjef.
Mange kvinner organiserte og engasjerte seg i det revolusjonære prosjektet,
men de støtte på machokultur blant sine
kolleger og i det private liv. Spesielt kom
dette til syne når de ønsket å avansere
til mer ansvarsfulle stillinger, når de
stilte spørsmål ved om deres rolle først
og fremst var som mødre eller når de
krevde at fedre burde dele foreldreansvaret på en mer rettferdig måte. Ironisk nok var det møtet mellom revolusjonens løfter, nemlig sosial rettferdighet, og hva mange kvinner følte at de ble
konfrontert med i praksis, nemlig
kjønnsdiskriminering, som ledet til en
voksende feministisk analyse blant
disse kvinnene.
Selv om en progressiv lovstiftning
som støttet kvinners rettigheter ble innført i de tidlige årene av revolusjonen,
mens borgerkrigen pågikk, kom kvinners interesser i andre rekke. Dette var
en skuffelse for dem som ønsket å gjennomføre flere reformer. I etterkant kan
man se at det var flere gode intensjoner
til stede, blandet med noen av de mer
problematiske. Man kan også forstå

Man kan ikke se bort fra den
farlige presedensen som ble
lagt for seksuelt misbruk…
hvor vanskelig det var å forandre relasjoner som gjelder sex og kjærlighet,
relasjoner innad i familier og mellom
kjønnene. Å gi opp kontroll på disse
områdene er kanskje en av de mest revolusjonære forandringene av alle.
Mens revolusjonsårene nærmet seg
slutten bestemte Martha, sammen med
mange andre kvinner, at de skulle
trekke seg ut av partiet og fortsette sitt
36
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revolusjonære virke utenfor FSLN. Når
FSLN tapte valget i 1990 forlot flere
kvinner partiet for å starte en uavhengig kvinnebevegelse. De som grunnla
disse nye organisasjonene hadde mange
år bak seg med politisk og organisatorisk erfaring. De hadde dannet arenaer
der de utviklet sin egen feministiske
analyse med innflytelse utenfra, men
med røtter i den nicaraguanske revolusjonære opplevelsen. Ikke overraskende
gjennomlevde Nicaragua på denne tiden
oppblomstringen av den mest aktive
kvinnebevegelsen i området.

Kvinnebevegelsens oppblomstring
og senere tids utfordringer
Etter 1990 gikk Nicaragua gjennom tre
nyliberale regjeringer, men FSLN fortsatte å være en sterk politisk spiller med
solid populær støtte. Kvinnebevegelsen
oppnådde viktige resultater i denne perioden. De utviklet organiseringen på
grasrota og fikk mulighet til å yte praktisk bistand til kvinner, spesielt når det
gjaldt seksuell og reproduktiv helse,
samt forebygging av vold. En ny lov mot
vold i nære relasjoner ble innført, og det
ble dannet en ny avdeling av politiet med
en bred, landsdekkende tilstedeværelse
som skulle ta seg av spørsmål som gjaldt
kvinner og barn. I dag er situasjonen en
ganske annen, og det er særlig tre hendelser som ledet frem til de utfordringene kvinnebevegelsen konfronteres med.
For det første ble Daniel Ortega i 1998
anklaget for å ha seksuelt misbrukt sin
stedatter, Zoilamerica, mens hun var
liten. Til tross for sterke stemmer fra
kvinnebevegelsen om at han måtte svare
på anklagene, ble han aldri stilt til rette
for dem. Selv om frihet fra straff blant de
innflytelsesrike og rike heller er en norm
enn et unntak, så kan man ikke se bort
fra den farlige presedensen som ble lagt
for seksuelt misbruk. Når det gjaldt Ortega selv, så ble hans forhold til kvinnebevegelsen etter dette høyst personlig.
For det andre har historien om lille
«Rosa» betydd mye. I 2002 ble åtte år
gamle Rosa voldtatt og smittet med en
seksuelt overførbar sykdom. I tillegg ble
hun gravid. Media ble fylt opp med
denne historien. Landet ble splittet

mellom dem som støttet Rosa og hennes
families ønske om at jenta skulle få ta
abort, og de som stod imot. Blant de sistnevnte var blant annet høyerestående
representanter for kirken og nøkkelfigurer innenfor regjeringen, som blant
annet inkluderte helse- og familieministrene. Grupper fra kvinnebevegelsen la
til rette for at Rosa kunne gjennomføre
en abort, og det skjedde midt på natten
ved en ukjent klinikk. Erkebiskopen
bannlyste symbolsk alle som var inn-

I 2002 ble åtte år gamle Rosa
voldtatt og smittet med en
seksuelt overførbar sykdom.
I tillegg ble hun gravid…
Landet ble splittet mellom dem
som støttet Rosa og hennes
families ønske om å få ta abort,
og de som sto imot.
blandet, da han ikke hadde autorisasjonen til en riktig bannlysning.
Selv om meningsmålinger viste at
majoriteten av nicaraguanerne støttet
Rosa og hennes families valg, var det
tydelig at motstanden mot ideen om at
kvinner skulle kunne kontrollere sin
egen seksualitet og reproduksjon var
styrket. I løpet av litt over ti år hadde
debatten skiftet fra legalisering av alle
former for abort, til å stille spørsmål ved
om abort var en rettighet etter voldtekt,
og i tilfeller som Rosas, der livet til en
ung jente sto i fare fordi hun ikke hadde
en kropp som var nok fysisk utviklet til
å kunne gjennomgå en fødsel.
Den konservative kirken og tilknyttede organisasjoner har jobbet strategisk
for å «gjenoppbygge» familien slik den
var før revolusjonen, basert på ideen om
at sex kun er tilknyttet ekteskapet og for
reproduksjon. Reaksjonene som ofte sees
etter sterke sosiale forandringer truer de
gamle verdisettene. I Nicaragua var
disse gamle verdisettene representert
ved velfinansierte og politisk innflytelsesrike grupper. Selv om feministene var
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mange flere i antall, så har de som står
imot både Gud og de høyerestående
gruppene av regjeringen på sin side.
To fundamentalt forskjellige oppfatninger av seksualitet står i strid med
hverandre. På den ene siden er de som
ser seksualitet som noe farlig, som noe
som må kontrolleres på lik linje som
kvinnen gjennom regler, rykte og skam.
Avholdenhet og giftemål utgjør de eneste
faktorene som skal bestemme eventuelle
morskap. I de uheldige tilfellene av voldtekt eller mishandling, blir et eventuelt
barn fortsatt sett på som en gave fra
Gud. Den andre oppfatningen er seksualitet som noe som kan nytes, men med
ansvar og respekt. Kvinnebevegelsens
oppgave er å finne ut hvilke verktøy som
kan la oss gjøre dette, og deretter lære
dem bort og utvikle dem. Dette åpner
opp et helt nytt spekter av valgmuligheter og kontroll i kvinners liv som også
inkluderer morskap og giftemål. Den
radikale revolusjonen består allikevel i
at muligheten er til stede for å kunne
nyte sex uten reproduksjon som formål.
De fundamentalt forskjellige oppfat-

ningene av seksualitet bør ses i sammenheng med de to grupperingenes
divergerende syn på samfunnet. Den
ene siden forstår ubetinget mannen som
familiens overhode. Vold mot kvinner
ses som et problem som kan løses med
kvinners gode oppførsel og menns velvilje. Den andre sidens syn innebærer en

Når FSLN tapte valget i 1990
forlot flere kvinner partiet for
å starte en uavhengig
kvinnebevegelse.
visjon om å gjøre kvinner mindre
avhengige av menn. Denne søker å eliminere vold gjennom å oppnå mer likhet
mellom kjønnene og gi kvinner muligheten å kunne leve uavhengige liv.
Til sist, pågår det også interne problemer innad i kvinnebevegelsen som har
ledet til splittelser på høyt nivå like før
avskaffelsen av terapeutisk abort fant
sted. Organisasjonene og aktørene som

identifiserte seg med bevegelsen hadde
bestandig vært forskjellige fra hverandre. Dette ble i de tidligere årene sett på
som en styrke, og slagordet den tiden
var «enhet i mangfoldet». Men enhet
kan være vanskelig å bevare når forskjellene blir for store. Når forslaget om
å avskaffe rettigheten til terapeutisk
abort lå på bordet, trakk de indre problemene oppmerksomhet og energi bort fra
denne viktige kampen og svekket bevegelsens kollektive respons.

Utfordringene for nicaraguanske kvinner
som mobiliserer for å skape forandring
Utfordringene for kvinnebevegelsen er
store. Det gjelder både indre splittelser,
og den kritikk og overvåkning bevegelsen er gjenstand for fra regjeringens
side. Sistnevnte har bakgrunn i det at de
nettopp arbeider for kvinners rettigheter, og fordi bevegelsen er kritiske medlemmer av det sivile samfunn. Den statlige makten i Nicaragua er i ferd med å
bli så konsentrert som man ikke har sett
den siden 1979. Ortega, gjennom FSLN,
kontrollerer høyesterett (som er de som
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overvåker valgene), har flertallet i nasjonalforsamlingen gjennom sine politiske
paktdannelser og han har satt sine allierte i nøkkelposisjoner i politiet. I tillegg
organiserer partiet befolkningen også på
lokalt nivå. Dette er et initiativ som ble
gjennomført ved presidentens bestemmelse, til tross for at forslaget ble nedstemt i nasjonalforsamlingen.
Hvordan ser Martha på fremtiden?
En minimumsagenda for kvinners
rettigheter må bli skapt for å samle så
mange deler av bevegelsen som mulig
under ett mål. Styrke i antall må søkes
og enhet gjenskapes. Mange føler at det
er viktig å knytte bånd til de religiøse,
heller enn å kjempe i mot i dette landet
med så stor grad av religiøst engasjement. Visjonen om at Gud støtter kvinners uavhengighet må bli styrket, og det
må opprettes en dialog med regjeringen.
Selv om direktiver fra toppen er aggressive, så etterspør mange offentlige
tjenestepersoner på lavere nivåer
kvinneorganisasjonenes råd, støtte og
38
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trening. Disse mulighetene må brukes.
I tillegg må internasjonale allianser
styrkes, og nye av disse søkes.
Et nyere forskningsarbeid har vist at
unge mennesker de siste årene har blitt
mer åpne for likhet mellom kjønnene. Å
fortsette å legge til rette for en kritisk
analyse omkring kjønn, og å støtte nye,
sosiale normer i det daglige livet til

Utfordringene for kvinnebevegelsen er store. Det gjelder
både indre splittelser, og den
kritikk og overvåkning
bevegelsen er gjenstand for fra
regjeringens side.
nicaraguanere er en langsiktig og vanskelig jobb, spesielt i disse tider. Men
det er nødvendig for å skape varige
kjønnsmessige endringer og for å skaffe
allierte initiativtakere på grasrota.

Kvinner og feminister forøvrig innser
at det skal mer til enn en revolusjon for
å kvitte seg med kjønnsbasert undertrykkelse og ulikhet. Det er et kontinuerlig arbeid bestående av kritisk analyse, motstand og stadig søken etter nye
veier og strategier. Det handler spesielt
om selvkritikk og selvfornyelse. Om
historien om FSLN har lært oss noe, så
er det hvor lett det er for endringsagenter å selv bli etterligninger av hva det
var de ville forandre på i utgangspunktet. Dette faktum bør også være en
påminnelse i kvinnebevegelsens
utviklingsprosesser.
Mulighetene for kvinner til å kontrollere sine liv og kropper oppstår ikke
automatisk, men krever kontinuerlig
forsvar. Nicaraguas nyere historie er et
eksempel på at organisert opposisjon
mot kvinners rettigheter fremdeles er en
utfordring som har reelle og dramatiske
konsekvenser for kvinner også i dag.
Men hendelsene i Nicaragua kan ikke
ses isolert og uavhengig av overgrep og
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Kvinner og feminister forøvrig innser at det skal mer til enn en revolusjon
for å kvitte seg med kjønnsbasert undertrykkelse og ulikhet.

trusler mot kvinners rettssikkerhet og
krav på menneskerettigheter i resten av
verden. I det fjerntliggende Norge må vi
huske og kjenne til vår rolle og innvirkning på utviklingen i Nicaragua. Den
nicaraguanske regjeringen og sivile
samfunnsorganisasjoner har mottatt
norske skattepenger via FN-organer,
Verdensbanken og Det Internasjonale
Pengefondet, og direkte gjennom
NORAD og UD. Statlige og offentlig
sanksjonerte forbrytelser mot kvinner
og jenter i Nicaragua i kjølvannet av vår
godt intenderte økonomiske støtte,
angår også oss.

Epilog
Kort tid etter at denne artikkelen ble
skrevet har flere alarmerende hendelser
funnet sted i Nicaragua som angår den
videre utviklingen på likestillingsfeltet i
landet: Zoilamerica har etter ti år
trukket tilbake anklagene om at
stefaren Daniel Ortega misbrukte
henne seksuelt. I etterkant har kvinneorganisasjonene som stod i spissen for
protestene mot myndighetene og
myndighetenes håndtering av anklagene blitt stormet av politiet og beskyldt
for korrupsjonsvirksomhet. Ni kvinneaktivister risikerer fremdeles fengselsstraff, og mange har rapportert om

innbrudd i hjemmene og personlige
trusler mot familiemedlemmer.
Samtidig har FSLN dannet og støttet
kvinneorganisasjoner med agendaer
som mer samsvarer med myndighetenes
egne, og kjøpt velkjente kvinneaktivisters stillhet ved å tilby dem statusposisjoner i regjeringen og det offentlige
apparatet. FSLNs strategi for å bringe
kvinnebevegelsen til taushet har på kort
tid gjort store fremskritt.
Situasjonen i Nicaragua i dag preges
av spenning og frykt. Aktivister og journalister frykter for deres personlige
sikkerhet og for deres organisasjoners
overlevelse. Det kommende kommunevalget vil være en lakmustest på Ortegas bulldoser-taktikker – og vil neppe
være verken frie eller rettferdige. To
opposisjonspartier har blitt forbudt å
stille til valg, og uavhengige valgobservatører blir benektet adgang. Kritiske
journalister er skyteskiver, og demonstranter og åpent opposisjonelle har
blitt angrepet av voldelige myndighetssupportere.
Sterk internasjonal fordømming av
myndighetenes innskrenkninger av
sivile rettigheter, ledet an av EU,
Amnesty International og en rekke tidligere Nobels fredsprisvinnere, ser ut til

Rosario Murillo, et viktig talerør for
FSLN og president Ortega’s kone.
«Hver gang vi hører at det snakkes
om reproduktive rettigheter, seksuell
helse, HIV/AIDS, støtte for seksuell
diversitet eller andre seksuelle legning-

Situasjonen i Nicaragua i dag
preges av spenning og frykt.
Aktivister og journalister frykter
for deres personlige sikkerhet
og for deres organisasjoners
overlevelse.
er, husk brødre og søstre, kamerater, at
de [feministene, red. anm] egentlig
snakker om noe annet. Dette er veltalende dødsskvadroner som opererer
under falskt flagg for å forandre våre
verdier og det som kjennetegner oss som
nicaraguere, og for å forgifte vår ungdom, våre kvinner og våre familier»
(EL 19, 2008:24)
Hva vil det bety for kvinners muligheter til å bestemme over egne liv og
kropper om Rosario Murillos diskurs
blir gjeldende for politisk praksis?

Referanser

Selv om en progressiv lovstiftning som støttet kvinners
rettigheter ble innført i de
tidlige årene av revolusjonen…
kom kvinners interesser i andre
rekke. Dette var en skuffelse for
dem som ønsket å gjennomføre
flere reformer.
å ha dempet myndighetenes aggressive
diskurs. Det er likevel tvilsomt at denne
forandringen reflekterer dypere
endringer i myndighetenes agenda og
det er derfor svært viktig at det internasjonale presset holdes oppe.
I den sammenheng passer det å
avslutte med noen ord skrevet av

• Bradshaw, Sarah (2008) «An Unholy Trinity:
The Church, the State, the Bank and the
Challenges for Women Mobilizing for
Change in Nicaragua»
• EL 19 (2008) 9. utgave, 16–22. Oktober 2008.
• Kampwirth, Karen (2004) «Feminism and the
Legacy of Revolution: Nicaragua, El Salvador, Chiapas»
• Lynch, Andrea (2008) «Expectativas y
Realidades: Jovenes Nicaraguenses
Navegando Entre las Olas del Genero,
Sexualidad, VIH y mas»
• Ramos, Helena (2003) «Ante el Derecho de
Rosa a Vivir se Dividio el Estado»
AV YERINA ROCK
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TVANGSEKTESKAPSKAMPANJEN 2008

Humera Khan:

Holding on - Letting go

Om tvangsekteskap, sosiale praksiser og trossensitive tilnærminger

Humera Khan, grunnlegger av An-Nisa Society,
og MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi, under
konferansen «Tvang er ikke min kultur!» i Bergen.
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Humera Khan er en britisk samfunnsaktivist med pakistanske røtter, og grunnlegger av den toneangivende
interesseorganisasjonen An-Nisa Society i London. Organisasjonen ble offisielt opprettet i 1985 og
drives av kvinner som arbeider for å fremme britiske muslimers rettigheter, og tar innover seg mangfoldet
i muslimske miljøer. An-Nisa jobber for å styrke velferden blant muslimske familier, og for å fremme
forståelse og respekt for religiøst orienterte individer i storsamfunnet. Khan var også en av grunnleggerne
av det ledende muslimske magasinet, Q-News Magazine.
Foto: Nuray Yildrim

jennom over 20 års arbeid med
minoriteters rettigheter i Storbritannia, inkludert utbredt arbeid
mot tvangsekteskap, besitter Humera
Khan viktig kunnskap og verdifulle erfaringer som kan komme arbeidet mot
tvangsekteskap i Norge til nytte. Khan
var derfor også hovedforedragsholder på
MiRA-Senterets landsdekkende konferanser Tvang er ikke min kultur! i Tromsø, Bergen og Oslo i høst. Tema for konferansene var tvangsekteskap og formålet

G

I dag føler mange muslimske
familier og samfunn seg
kriminaliserte i Storbritannia,
som følge av både myndigheters
og medias fordomsfulle
fremstilling av muslimer.
med kampanjen var å bringe minoritetskvinners- og jenters egne perspektiver
inn i debatten om hvilke tiltak som kan
være med på å bekjempe tvangsekteskap
som praksis.

Mangfold og felles utfordringer
Under tittelen «Holding on – Letting go»
vektla Khan forståelsen av diversitet,
kompleksitet og mangfold i arbeidet mot
tvangsekteskap i sine foredrag. Khan
har primært jobbet for og med muslimske minoriteter i London og Storbritannia, og hennes foredrag var basert på

erfaringer hun har gjort i arbeidet med
muslimske, religiøse mennesker og de
utfordringer denne gruppen møter innad
og i storsamfunnet. Felles for mange troende muslimer i Storbritannia er at de
møtes med fordommer og forestillinger
om hvem de er, hva de gjør og hva de
mener. Muslimske kvinner oppfattes
gjerne som gudfryktige, underdanige og
undertrykte objekter. Men selv om muslimske minoriteter her omtales som en
gruppe, og selv om mange muslimer
møter felles utfordringer og fordommer,
betyr ikke det at gruppen er ensartet. I
mange tilfeller vil det være noen fellestrekk muslimske familier og samfunn i
mellom, knyttet til patriarkalsk orden og
organisering, tradisjonelle kjønnsroller,
arrangerte ekteskapspraksiser og sterkt
familiesentrerte fokus. Men det finnes
ikke èn muslimsk identitet som favner
alle troende eller det hele mennesket
som den enkelte troende er. Derfor må
også de ulike samfunnsinstitusjonene
som arbeider med tvangsekteskapsproblematikken imøtekomme troende som
enkeltindivider, ikke som representanter for en gruppe. Khan forklarte at religiøse overbevisninger tilknyttet en
bestemt religion ikke tilsier at alle
innenfor en spesifikk religion praktiserer eller tolker religionen på samme vis.
Det finnes et mangfold av utøvelse av
religiøse praksiser innenfor en og samme
familie, innenfor en og samme region,
innenfor en og samme religion.
I dag føler mange muslimske familier
og samfunn seg kriminaliserte i Storbri-

tannia, som følge av både myndigheters
og medias fordomsfulle fremstilling av
muslimer. Khan fortalte at en konsekvens er at flere miljøer kommer på
defensiven – og noen kjemper for å beva-

Arbeidet mot tvangsekteskap
finner derfor solid belegg og
gode argumenter i Koranen. Det
er viktig å være klar over dette
i arbeidet mot tvangsekteskap.
re konservative praksiser som er i kontrast med storsamfunnets idealer. Èn
slik praksis, er tvangsekteskap. Khan
definerte tvangsekteskap som et ekteskap en eller begge parter tvinges inn i
mot sin vilje. Tvangen kan komme til
uttrykk som fysisk avstraffelse, som
trusler om fysisk mishandling, eller som
følelsesmessig utpressing, og alle disse
formene for tvang har det til felles at det
etterlater den utsatte uten valgmuligheter. Khan understrekte at tvangsekteskap er et brudd på fundamentale, universelle menneskerettigheter og kan verken legitimeres eller unnskyldes med
religiøse eller kulturelle henvisninger.

Grasrotaktivisme og inngående
kunnskap om Koranen
For å motarbeide tvangsekteskap
arbeider An-Nisa Society på grasrota
med å bygge gode relasjoner og tillit
mellom generasjonene i berørte familier.
MIRA-MAGASINET
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Det å være forankret i egen religion tillater nettopp
åpenhet for divergerende synspunkter…

Slik blir familier hvor barn og unge frykter tvangsekteskap i stand til å kommunisere og jobbe seg gjennom generasjonskonflikter og vanskeligheter, og finne
konstruktive løsninger der alles rettigheter blir ivaretatt, og alles behov og
stemmer blir hørt.
Ofte er det med religiøse eller
kulturelle fortegn at tvangsekteskapspraksiser forklares, legitimeres eller forsøksvis, men feilaktig, forstås. I arbeidet
med An-Nisa Society og for kvinners
rettigheter har Khan erfart at det noen
ganger eksisterer oppfatninger om hva
Koranen sier og ikke sier, som ikke
nødvendigvis finnes igjen i den hellige
skriften. Dette gjelder både i det offentlige hjelpeapparatet, og i minoritetsmiljøene selv. I tvangsekteskapssaker
tillegges ofte kravet om å hedre og
adlyde sine foreldre stor vekt, og sure

17:35 fremstår som religiøst argument
for at døtre skal gifte seg med den foreldrene peker ut, og dermed også som
begrunnelse for tvang. Men, påpeker
Khan, det mange foreldre i disse tilfellene ikke kjenner til, er at sure 4:134
pålegger troende alltid å kjempe for rettferdighet, selv når det innebærer å gå i
mot foreldre eller slektningers vilje. Khan
forstår Koranen slik at det er viktig å
hedre og adlyde sin far og mor, men aldri
dersom det går på bekostning av hva
som er rettferdig. Arbeidet mot tvangsekteskap finner derfor solid belegg og
gode argumenter i Koranen. Det er viktig å være klar over dette i arbeidet mot
tvangsekteskap. For religiøst orienterte
individer (både ofre for tvang og foreldre)
kan det være av helt essensiell betydning å vite at Koranen selv
argumenterer mot tvang.

«And your Lord has decreed that you worship none but
Him. And that you be dutiful to your parents. If one of them
or both of them attain old age in your life, say not to them
a word of disrespect, nor shout at them but address them
in terms of honour.»
Qur’an 17:23

«Oh, you who believe! Stand out firmly for justice, as
witnesses to God, even if be against yourselves, or your
parents, or your kin, and whether it be (against) rich or
poor: for God can best protect both. Follow not the lusts
(of your hearts), lest you swerve, and if you distort
(justice) or decline to do justice, verily God is wellacquainted with all that you do.»
Qur’an 4:134
42
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Videre fortalte Khan at religion og det å
være religiøs handler om å stille spørsmål. I Hadith står det at å søke kunnskap er en hellig plikt for enhver muslim, mann som kvinne. Khan mener
derfor at det å stille spørsmål er en forutsetning for å være et religiøst orientert
individ. I denne plikten ligger også en
mulighet for gode dialoger, under forutsetning av engasjement, åpenhet og
vilje til å lytte. – Det er vesentlig [i søken
etter kunnskap] å kunne lytte til andres
synspunkter, synspunkter som man ikke
nødvendigvis deler. Deretter er det viktig å ta inn over seg nye innspill og
revurdere det man selv tror på. Denne
revurderingen foregår naturligvis gjennom en dialog med egne religiøse overbevisninger og praksiser. Det å være forankret i egen religion tillater nettopp
åpenhet for divergerende synspunkter,
fortsatte Khan. Noen forståelser og overbevisninger kan vise seg å være reformèrbare, mens andre vil fortsette å fremstå som helt essensielle for utøvelsen av
egen religiøs overbevisning. I menneskerettighetsarbeid og arbeid mot tvangsekteskap i religiøse miljøer er det viktig
å finne kilder til og argumenter for åpenhet, nysgjerrighet og forandring i de
religiøse skriftene troen baseres på.

Kulturell og religiøs sensitivitet
I noen områder er tvangsekteskapspraksiser mer eller mindre institusjonalisert
og normalisert. Når en praksis utgjør en
selvsagt norm, er det fra innsiden vanskeligere å få øye på den og den urettferdigheten den eventuelt fører med seg.
Det gjør praksisen mer forståelig, men
ikke uretten mer akseptabel. Ofte er det
først i forbindelse med migrasjon og når
mennesker flytter på seg, at mennesker
blir seg selv bevisste i forhold til etablerte sosiale praksiser de selv tar del i. I
møte med samfunn som er orientert
annerledes enn det vante, kommer forskjellene frem. Her ligger både et potensial for spenning og konflikt, og muligheter for positiv utvikling for alle parter.
Det er vanlig at mennesker i en migrasjonssituasjon forsøker å balansere mel-
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ratet tilnærmer seg tvangsekteskapsproblematikken med en genuin forståelse for
religiøs praksis, tro og skrift, kombinert
med kultursensitivitet, vil møtet mellom
generasjoner, mellom minoriteter og
majoriteten, og mellom familier og
hjelpeapparat, med større sannsynlighet
åpne for dialog, gjensidig forståelse og
konstruktive fremskritt. Fordommer om
hva islam er og sier, kan ikke styre
hjelpeapparatets tilnærming til jenter og
familier i tvangsekteskapssituasjoner.
Det må heller ikke stilles et ultimatum
mellom religion og frihet, slik mange fordommer tilsynelatende legger opp til.

En tredelt tilnærming

Tvangsekteskap er et brudd på fundamentale, universelle
menneskerettigheter og kan verken legitimeres eller unnskyldes
med religiøse eller kulturelle henvisninger.
Humera Khan, grunnlegger av An-Nisa Society i London

lom kulturelle motsetninger og både forhandler og forholder seg til endrede livsmønstre, kjønnsroller, sosiale praksiser,
samfunnets forventninger til individet og
den enkeltes forventninger til samfunnet. Dette kan være en vanskelig prosess
å befinne seg i, spesielt hvis overgangen
er mellom et svært religiøst orientert
samfunn hvor individets religiøse identitet tas for gitt, og et sekulært samfunn,
hvor forståelsen for den enkeltes religiøse

overbevisninger og behov er begrenset.
– For hjelpeapparatet som skal bistå for
eksempel i tvangsekteskapssaker og
familiekonflikter, er det viktig å praktisere en kultur- og trossensitiv tilnærming
til individet, forklarte Khan. – Har man
innsikt i hvor stor plass religion har i et
religiøst orientert menneskes liv, er det
ikke vanskelig å forstå at trossensitivitet
absolutt bør innarbeids i institusjonell
praksis, fortsatte hun. Hvis hjelpeappa-

For å bekjempe tvangsekteskap foreslo
Humera Khan en tredelt tilnærming. For
det første er det viktig at det offentlige
støtter opp om tiltak for å forhindre
tvangsekteskap, særlig når initiativene
kommer fra minoritetsgrupper selv. I
Storbritannia var det minoritetsmiljøer
som satte tvangsekteskapsproblematikken på den politiske dagsorden, og det er
også i minoritetsmiljøene utgangspunktet og mulighetene for sosial endring
ligger. Hjelpeapparatet må også evne å
gripe inn i krisesituasjoner og tilby
tvangsutsatte jenter (og gutter) tilflukt
og kvalifisert hjelp når situasjonen har
kommet så langt at det er nødvendig.
Samtidig er det viktig å arbeide forebyggende, ved å investere og prioritere
grasrot- og empowermentarbeid, ved å gi
minoritetskvinner muligheter og rom til
å utfolde og utvikle seg, sine familier og
sine lokalsamfunn, og gjennom et fokus
på dialog mellom generasjoner og innad i
familier. Til sist er det nødvendig å utvikle rutiner og planer for kultur- og trossensitivitet i hjelpeapparatet og å utdanne
og lære opp ansatte i kultur- og trossensitiv praksis. I kampen mot tvangsekteskap er det mange muligheter her, som
bare venter på å bli sett og fulgt opp, og
som vil ha en reell innvirkning på kvinners liv, avsluttet Humera Khan.
AV S. RAHIMA PARVIN OG
ANETTE BRINGEDAL HOUGE
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TVANGSEKTESKAPSKAMPANJEN 2008

Denne høsten har MiRA-Senteret arrangert konferanser i Tromsø, Trondheim og Bergen
som del av den landsdekkende kampanjen Tvang er ikke min kultur! 6. desember avsluttes
kampanjen med en stor konferanse i Oslo.
Foto: Eva Marie Schreiber og Anette Bringedal Houge

Tvang er ikke min kultur!
inoritetskvinner- og jenter har i
lang tid vært vitne til at andre
snakker på vegne av dem om
intime deler av deres liv. Med denne
kampanjen, kalt Tvang er ikke min kultur!, ønsker MiRA-Senteret at minoritetskvinner over hele landet skal ta kontrollen tilbake, synliggjøre seg og ta et
oppgjør både med undertrykking i egne
miljøer og fordommer i det norske majoritetssamfunnet. MiRA-Senteret ønsker å
dele erfaringer og kunnskap, og ønsker
også å tilby et samlingssted for kvinner
og jenter med minoritetsbakgrunn og
relevante etater og organisasjoner som er
berørt av og jobber med og mot utfordringer knyttet til tvangsekteskapspraksiser. Målet er å styrke og engasjere kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn,
heve kompetansen i hjelpeapparatet og
bringe minoritetskvinners egne perspektiver inn i tvangsekteskapsdebatten.

M

Humera Khan, Ravinder Barn, Daljit
Jørgensen Kaur, Shaista Ayub og Bruna
Esdail er noen av kvinnene som har delt
av sine erfaringer, personlige opplevelser og faglige kunnskap på konferansene. Konferansedeltakerne var positivt
overrasket over at det var minoritetskvinner selv som tok til orde og var
eksperter på et tema som i stor grad
gjelder dem.
Emine Karatepe og Rukaia Khairy
koordinerer MiRA-Senterets aktiviteter
for og med unge jenter, og har vært viktige deltakere og bidragsytere på alle konferansene. De forteller at et av formålene
med kampanjen har vært å bygge ut
MiRA-Senterets nettverk, og å komme i
kontakt med minoritetskvinner- og
jenter landet rundt. MiRA-Senteret har
gjennom konferanseserien knyttet nye
kontakter og utvidet nettverket, og gjort
44
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mange flere oppmerksomme på arbeidet
Senteret driver. MiRA-Senterets deltakere har også tatt inn over seg de erfaringene både foredragsholdere og andre deltakere har delt underveis. Emine forteller at det har vært viktig å understreke at
tvangsekteskap ikke nødvendigvis er forbundet med fysisk vold. Psykisk vold og
press kan være vel så gode virkemidler
for å tvinge ei jente inn i et ekteskap hun
ikke ønsker. Denne volden er kanskje
vanskeligere å avdekke – men ekteskapet er like fullt et resultat av tvang.
Rukaia legger til at et annet viktig formål med konferansene har vært å tydeliggjøre skillet mellom arrangerte ekteskap og tvangsekteskap. Et arrangert

Tvangsekteskap ikke nødvendigvis er forbundet med fysisk
vold. Psykisk vold og press kan
være vel så gode virkemidler
for å tvinge ei jente inn i et
ekteskap hun ikke ønsker.
ekteskap kan være vel så godt som et
ekteskap inngått i kjærlighet – selv om
mange etnisk norske har vanskelig for å
akseptere dette. Problemet oppstår først
når jenter (og gutter) blir tvunget til å
gjøre noe de ikke vil. Et arrangert ekteskap kan utvikle seg til å bli et tvangsekteskap, avhengig av hvilket press som
utøves på jenta. Men i spekteret av ekteskapsforhandlinger som ligger i mellom,
kan ofte dialog og mer kommunikasjon
mellom generasjonene være et bedre
virkemiddel enn totale brudd. Dersom
foreldrene ønsker å arrangere et ekteskap mellom datteren og en utvalgt
kandidat – og datteren ikke klarer å for-

midle til foreldrene at dette er noe hun
virkelig ikke ønsker, kan foreldrenes og
datterens opplevelse av ekteskapsforberedelsene være drastisk forskjellige. I
slike tilfeller kan løsningen være å møtes
i dialog, der en tredjepart hjelper jenta
med å formidle at dette er noe hun ikke
ønsker. Hvis helsesøster, politi, skole og
krisesenter kobles inn umiddelbart kan
det gjøre større skade enn nytte i familier der foreldrenes hensikt aldri har vært
å utsette datteren for tvang.
– For å forebygge tvangsekteskap er
det derfor viktig å bygge opp jentene, slik
at de kan lære seg å si nei. Hvis jenta er
sterk nok til å si «nei, dette vil jeg ikke»
– så vil det sjelden gå så langt som til
tvangsekteskap. Og hvis jenta har et
nettverk hun kan støtte seg på om det
skulle gå så langt at hun må bryte, så
kan det gjør henne sterk nok til å si nei.
Det er mange som blir tvangsgiftet som
ikke sier nei eller bryter, fordi de ikke vil
miste familien. Derfor er det veldig viktig å ha et nettverk som MiRA-Senteret,
et samlingssted som kan gi jenter som
bryter med familien noen å støtte seg til.
– Det vi jobber for, er at jentene skal
komme i en posisjon der de kan og tør si
ja eller nei, fortsetter Emine.
Begge MiRA-jentene understreker at
det er viktig at hjelpeapparatet vet hva
de kan gjøre dersom de møter jenter som
er redde for å bli giftet bort mot sin vilje.
Emine tror at mange ansatte i berørte
etater og institusjoner er veldig usikre
på hvordan de skal håndtere slike saker.
Usikkerhet kan lede til at aktører handler feil, eller unnlater å gjøre noe i det
hele tatt. Ved å delta på Tvang er ikke
min kultur! har deltakerne møtt
mennesker som selv har vært utsatt for
tvangsekteskap – for mange har det vært
første gang.
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MiRA-Senteret ønsker å dele erfaringer og kunnskap, og ønsker også
å tilby et samlingssted for kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn
og relevante etater og organisasjoner som er berørt av og jobber med
og mot utfordringer knyttet til tvangsekteskapspraksiser.

Emine Karatepe og Rukaia Khairy
har vært viktige deltakere og
bidragsytere på alle konferansene.
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TVANGSEKTESKAPSKAMPANJEN 2008

Det er èn ting å lese om tvangsekteskap i aviser og bøker – noe helt annet å
møte ansikt til ansikt noen med personlige erfaringer, sier Emine. Foredragsholderne som selv har tatt valget mellom
å bryte med familien eller blir tvangsgiftet, har fortalt hva de ønsket å høre og
møte – og hva de ikke ønsket å høre og
møte – når de oppsøkte hjelpeapparatet.
Emine tror at mange av de ansatte i

Kultur er ikke noe som
kan fanges i et øyeblikk,
eller samles i ei bok.
hjelpeapparatet som har deltatt på
konferansene har lært svært mye, og i
større grad tatt inn over seg at dette
angår virkelige mennesker.

Tvangsekteskap er ikke et spørsmål
om kultur eller religion
Flere ser på tvangsekteskap som et
kulturelt eller religiøst problem. Denne
avgrensningen – eller opphøyelsen (alt
etter hvordan man ser det) – av tvangsekteskapsproblematikken gjør det vanskeligere å se de individuelle jentene som
utsettes for tvang for dem de er. Jenter og
unge kvinner som oppsøker hjelp fordi de
frykter å bli giftet bort mot sin vilje, eller
fordi de allerede har blitt tvunget inn i
ekteskap, har behov for å møte noen som
ser dem og ikke et abstrakt begrep som
«kultur» eller «religion».
– For eksempel, forteller Emine, kan
faren min være streng til visse tider
– i forhold til når jeg skal inn, hvem
jeg omgås, hvor jeg er. Jeg har fått høre
at dette er fordi han er så religiøs, fordi
han er muslim. Men faren min er ikke
religiøs i det hele tatt! Han er ikke streng
fordi han er muslim – han er streng fordi
det er hans personlighet.
– Det er faren din, fortsetter Rukaia.
– Faren min er praktiserende muslim,
han følger islam til punkt og prikke, men
han er ikke streng. Jeg kan komme hjem
akkurat når jeg vil, han er stolt av at jeg
jobber på MiRA-Senteret, og ekteskap…
Som pappa sa, «du kan gifte deg med en
søppelmann for min del, en kristen søppelmann, bare han gjør deg lykkelig». Og
han er praktiserende muslim.
– Religion har altså ingenting med
saken å gjøre. Kultur er heller ikke et
riktig begrep å bruke fordi kultur aldri er
en konstant, definert praksis. Kultur er
ikke noe statisk, poengterer Emine.
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Bilder fra konferansen i Tromsø: Øverst t.v.: Publikum. Øverst t.h.: Konferansier Hamida Schreiner.
Midten: Abha Johar og Emine Karatepe. Nederst t.v.: Foredragsholder Shaista Ayub.
Nederst t.h:. Mimmi Tamba som sto for underholdningen.

Kultur er ikke noe som kan fanges i et
øyeblikk, eller samles i ei bok. En kultur
er en kontinuerlig prosess, og hver og en
av oss deltar i konstruksjonen av mange
forskjellige kulturer – hver eneste dag.

Kultur varierer fra person til
person, og over tid – det er helt
individuelt hva ens kultur er!
Ingen kan «være ens kultur», eller
defineres som begrenset til den.
– Når foreldregenerasjonen vår kom
hit, så beholdt de tradisjonene slik de var
det øyeblikket de reiste – mens praksisene i opprinnelseslandet utviklet seg
videre, forklarer Emine og Rukaia. Hva

er det da som er den «riktige kulturen»
– den som har stagnert, langt fra sin opprinnelse, eller den som har forandret seg
– noen ganger så mye at den ikke er til å
kjenne igjen – i opprinnelseslandet?
– Du kan ikke kalle tvangsekteskap
for kultur. Mora mi vokste opp i et samfunn hvor tvangsekteskap var vanlig,
hvorfor tvangsgifter ikke hun meg hvis
det er «hennes kultur»? spør Emine. Hun
fortsetter – Foreldregenerasjonene er i
stadig forandring – det tar tid – men en
kultur er ikke låst.
– Kultur varierer fra person til person,
og over tid – det er helt individuelt hva
ens kultur er! Og min er ikke tvang!
avslutter Rukaia.
AV ANETTE BRINGEDAL HOUGE
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Mustafa Can er en prisbelønnet svensk journalist. Can
fikk sitt store gjennombrudd i Sverige etter to radioprogram der han fortalte historien om sine foreldre som
innvandret til Sverige på 1970-tallet. Programmene ble
en enorm suksess, likeså boken Tett inntil dagene som
kom ut i Sverige i 2006. Dette er hans første bok, og i år
kom den endelig på norsk.
ett inntil dagene er Mustafa Cans hyllest til sin
døende mor, Güllü. Hun ble født på slutten av
1930-tallet og vokste opp i stor fattigdom på den
tyrkisk-kurdiske landsbygda. Hun fødte femten barn,
hvorav syv døde mens de var små. Hennes mann fant
seg arbeid i Sverige tidlig på 1970-tallet i et forsøk på å
slippe unna nøden og for å brødfø familien i landsbyen.
Flere år senere kommer familien etter. Planen er å
returnere til landsbyen etter noen år, når de får spart
nok penger til en ny start. Men tiden går, barna
begynner på svensk skole, snakker svensk bedre enn
de snakker kurdisk, får venner og slår nye røtter.
Returen kommer aldri, og mor blir den første som
vender tilbake for godt, i sin egen kiste.
Güllü er analfabet. Hun lærer seg svært lite
svensk, selv etter tretti år i landet. Dagene tilbringer
hun med å ta seg av hjem og barn – lage mat, vaske,
bake, sy, yste og vise omsorg. Boken inneholder en
rørende beskrivelse av hvordan mor etter flere ukers
trening endelig lærer seg å skrive sitt eget navn slik
at hun selv kan ta ut barnetrygden i banken. Güllü
forteller svært lite om sitt eget liv til sine barn. Når
hennes liv begynner å ebbe ut, blir Mustafas behov
for å vite mer om moren enda mer påtrengende.
Hvordan opplevde hun det å miste syv barn?
Hvordan var barndommen hennes? For Mustafa
blir de siste månedene av mors liv en søken etter
hennes historie.
Tett inntil dagene beskriver betydningen av
språk, om å føle seg fremmedgjort i et nytt samfunn og om det
romantiske skjæret man ofte fargelegger fortiden med. Mustafas
far har nemlig lenge ønsket å returnere til Kurdistan, og sorgen
føles bare enda større på hans eldre dager. «I Sverige er jeg ingen.
Jeg vil ikke dø her som en navnløs fremmed.» Tett inntil dagene er
en åpenhjertet beretning om hva forfatteren beskriver som et stort
dyp mellom han og hans mor. Han oppdager det svenske språket
ved å pløye gjennom tusenvis av sider med litteratur han finner på
biblioteket. På kurdisk strekker han derimot ikke til, og dermed blir
kommunikasjonen til mor mer begrenset enn han i ettertid skulle
ønske seg. I oppveksten skammet han seg over henne fordi hun
brukte sjal og oppførte seg så rart. «Mor forsterket opphavet mitt.
Det spilte ingen rolle at jeg var populær og flink.» Som leser opplever man allikevel at nærheten mellom mor og sønn er usedvanlig
sterk etter hvert som Mustafa blir voksen.
Tett inntil dagene er fantastisk godt skrevet. Språket er poetisk,
vakkert og rikt. Innholdsmessig handler den om å bryte opp og om
å finne tilhørighet, om fattigdommens innvirkning på menneskers
liv, og om familie, skam og tilgivelse. Den er allmenngyldig fordi

T

lesekroken

Mustafa Can:
Tett inntil dagene. Fortellingen om min mor.
Cappelen 2008

den handler om menneskers behov for tilgivelse og kunnskap i
møtet med døden og tapet av sine nærmeste. Samtidig er den en
viktig bok fordi den dokumenterer og beskriver en del av vår samtid
og nære historie. Gjennom eksemplene fra Mustafa Cans egen
familie blir leseren kjent med den nøden og fattigdommen som
driver mennesker til å starte livet på nytt andre steder. Forfatteren
har også referanser til Vilhelm Mobergs epos Utvandrerne, om
utvandringen fra det skånske bondesamfunnet til Amerika. Noen
ville i dag kalt familien Can «lykkejegere.» Hvorfor dette begrepet
kan være både svært fornærmende og misvisende vil man forstå
gjennom å lese bokens beskrivelser av fattigdom, nød, hardt
arbeid og tap.
Tett inntil dagene er helt enkelt fantastisk lesning.
AV UNNI MATHISEN
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aktivitetskalender 2009

Tvangsekteskap

MiRA-Senteret bygger videre på vårt mangeårige arbeid
mot tvangsekteskap, og tar med oss erfaringene fra den
nasjonale konferanseserien Tvang er ikke min kultur! når
vi i 2009 fokuserer spesielt på forebyggende arbeid mot
tvangsekteskap. Dialog og god kommunikasjon mellom
generasjoner og mellom jenter som frykter å bli utsatt
for tvang og hjelpeapparatet vektlegges.

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. 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 kan
kontaktes på telefon 22 11 69 20 og e-post
ungejenter@mirasenteret.no. Vi oppfordrer
også unge jenter til å delta i vårt debattforum
på www.mirasenteret.no.

Ta-ordet kurs

Skolekampanje
Kursing av unge jenter (elever): MiRA-Senteret
satser på å videreutvikle innsatsen for
minoritetsjenter og møte dem der de ferdes til
daglig. Gjennom filmvising, foredrag og workshops ønsker vi i samhandling med jentene å
fremme tankevirksomhet som vil være til nytte i
deres hverdag. Kommunikasjon, likestilling,
identitet og generasjonskonflikter er temaer vi
gjennom dialog, diskusjon og lek ønsker å ta
opp, og sammen med elever med forskjellig
bakgrunn fremme økt forståelse mellom majoritets- og minoritetsungdom. Opplegget varer i to
skoletimer, og er tilrettelagt for 9.–10. klasse og
videregående skole. Skolekampanjens innhold
er pedagogisk og samfunnsfaglig tilrettelagt.
Kursing av ansatte på skolen: I tillegg til
opplegget for elever, har vi utarbeidet et eget
kursopplegg om tvangsekteskap for lærere.
Her vil vi ta opp spørsmål knyttet til skolens
rolle i forebygging av tvangsekteskap og
utfordringer på flerkulturelle skoler. Her vil
generasjonskonflikter blant minoritetsfamilier
og barn og unges rettigheter i forbindelse med
tvangsekteskap stå i fokus.
Kursing av foreldre: MiRA-Senteret ønsker i
tillegg til kursing av lærere og opplegg rettet
mot ungdom å nå frem til foreldre. Dette
ønsker vi bl.a. gjennom deltakelse på foreldremøter hvor vi vil tilpasse et opplegg. Foredraget «Flerkulturelle barn og unge i Norge –
skolens og hjemmets felles ansvar» vil fokusere på jenters og kvinners rettigheter og barneoppdragelse. Kurset vil gi rom for gruppearbeid, diskusjon og workshops. Målet med
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denne videreføringen er å få minoritetsforeldre på banen, slik at de gjennom deltakelse får innsikt i barn og unges rettigheter i
Norge. MiRA-Senteret har også egne opplegg
innenfor voksenopplæringen. Ta kontakt for å
diskutere et opplegg for din skole.
Ta kontakt med oss på telefon 22 11 69 20 eller
send e-post til ungejenter@mirasenteret.no

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

Jentegruppa La meg snakke
MiRA-Senteret har en nettverksgruppe for
jenter hvor målet er å tilby unge minoritetsjenter et sted der de kan definere sin egen virkelighet, samt delta på aktiviteter etter ønske og
interesse. Gruppa består av minoritetsjenter
med forskjellig bakgrunn i alderen 13–26 år.
Noen av jentene er studenter, andre jobber.
Aktiviteter er bl.a. gokart, klatring, diskusjonsgrupper, workshops og artikkelskriving til
MiRA-Magasinet, samt individuell veiledning
og rådgivning. Vi har selvfølgelig taushetsplikt! Jentene arrangerer selv temakvelder og

Kurset arrangeres vår og høst, og fokuserer på
hersketeknikker, argumentasjon, å ta ordet i
forsamlinger, debatteknikker og mediehåndtering. Her lærer du hvordan man oppdager at
motparten bruker hersketeknikker og forsøker
å usynliggjøre ens meninger. Kurset tar også
for seg hvordan man kan fremme sine
synspunkter på en konkret og direkte måte i
forsamlinger eller i mediene. Du lærer både
debatteknikker og argumentasjonsmetoder,
stemmebruk og holdninger. 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 telefon 22 11 69 20 eller e-post
ungejenter@mirasenteret.no hvis du er interessert. For mer info se www.mirasenteret.no

Samtalegrupper og forebyggende
psykisk helsearbeid
MiRA-Senteret er et sted der du kan møte
andre jenter og kvinner med forskjellig bakgrunn for å dele erfaringer, samt få veiledning
og støtte fra fagpersoner tilknyttet senteret. Vi
har samtalegrupper både for unge jenter og
voksne kvinner. Noen av spørsmålene som blir
tatt opp er: Hvordan ta vare på meg selv?
Hvordan kan jeg uttrykke min mening og mine
følelser? Hvordan kople av fra stresset
i hverdagen? Det legges opp til at deltagerne
selv kan komme med forslag til temaer de er
opptatt av. Ta kontakt på telefon 22 11 69 20
eller e-post krisehjelp@mirasenteret.no

Krisehjelp og rådgivning
En av de viktigste oppgavene våre er å gi råd
og veiledning til minoritetskvinner og -jenter
om deres rettigheter, muligheter og plikter i
det norske samfunnet. Vi hjelper til med å
rydde opp i økonomiske problemer, samlivskriser, generasjonskonflikter, problemer med
oppholdstillatelse m.m. Kvalifiserte kvinner
med relevant bakgrunn gir rådgivning og krisehjelp, ta kontakt på telefon 22 11 69 20 eller
e-post krisehjelp@mirasenteret.no
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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
tiltrekke andres oppmerksomhet.
Har du lyst til å begynne å trene og lære selvforsvar, har du dermed sjansen til dette. Meld
din interesse nå og få tilsendt informasjon når
programmet er klart. Følg med for mer info på
www.mirasenteret.no

Bildene er fra taekwondo- og
selvforsvarskurs, klatrekurs og
tegne- og malekurs arrangert
av MiRA-Senteret i 2008.

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 2009 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 infor på www.mirasenteret.no

Åpne kvelder,
film- og temakvelder
I 2009 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.
Følg med for mer info på www.mirasenteret.no

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

Satsningsog kompetanseområder
Tvangsekteskap, Vold mot kvinner,
Omskjæring, Psykisk helse, Rasisme og
diskriminering, Likestilling, Integrering m.m.

Besøk www.mirasenteret.no
På våre hjemmesider finner du info om
aktiviteter og bestillingsskjema for våre
publikasjoner. For mer informasjon kontakt
MiRA-Senteret på telefon 22 11 69 20, e-post
post@mirasenteret.no, eller kom innom våre
lokaler i Storgata 38.
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Aktuelle publikasjoner fra MiRA-Senteret
GRATISBROSJYRER OG PLAKATER

BØKER

«Tvang er ikke min kultur»: Plakaten presenterer MiRAs kampanje
«Tvangsekteskap er ikke min kultur!». Tvang er et dårlig utgangspunkt for
lykke og MiRA-Senteret arbeider for at jenter som ikke ønsker å gifte seg
med kandidaten foreldrene foretrekker, skal lære å si nei.
«Den usynlige smerte»: Plakaten er satt sammen av
flere gode sitater fra MiRA-Senterets konferanser
om minoritetsjenter- og kvinner og psykisk helse.
Mishandling er galt på alle språk!
«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 skolekampanje, og har som formål å øke respekten og forståelsen mellom
elever med forskjellig etnisk bakgrunn og lærere i den norske skolen.
«Kjærlighet er å ta ansvar» retter seg mot ungdom og tar opp temaer
knyttet til kjærlighet, helse, seksualitet, abort o.a., og informerer om
MiRA-Senterets rådgivningstilbud for unge minoritetsjenter.
«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 legger 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.

«Ord i bevegelse»: Nita Kapoor/Fakhra Salimi (red.). Boken er den første
litterære antologi redigert, skrevet og illustrert av kvinner innvandret til
Skandinavia. Over 30 forfattere med bakgrunn i et tjuetallsland kommer
til orde i denne boka gjennom sin egen poesi og prosa. Kr. 150,–
«Odins kvinner setter farge på Norden»: Fakhra Salimi (red.). Boken
presenterer et mangfoldig bilde av innvandrer- og flyktningkvinner i
Norden, og bidrar til å skape 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, familiekonflikter,
tvangsekteskap, sosiale problemer eller
vanskeligheter knyttet til asyl- og flyktningsituasjonen. Boken viser blant annet hvordan disse problemstillingene
for en del kvinner er knyttet tett sammen, og hvordan de preger liv og
helse til unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Kr. 150,–

TEMAHEFTER
Temahefte nr. 1: «Omskjæring av kvinner» tar opp
helsemessige konsekvenser av denne tradisjonen.
Den gir råd til sykepleiere og annet helsepersonell
som kommer i kontakt med kvinner som er omskåret, og presenterer politiske innspill i kampen mot omskjæring. Kr. 70,–
Temahefte nr. 2: «Tvangsekteskap» gir bakgrunnsinformasjon om både
tvangsekteskap og arrangerte ekteskap og presenterer politiske
forslag og viktig arbeid som drives i kampen mot tvang. Kr. 70,–
Temahefte nr. 3: «Minoritetskvinner og medier» tar for seg medienes
fremstilling av minoritetskvinner i Norge. Heftet har også som formål
å utfordre de stereotypiske forestillingene om denne gruppen. Kr. 70,–
Temahefte nr. 4: «Likestilling for minoritetskvinner i Norge. Utdanning
og arbeid» relevant informasjon om utdannelse og arbeidsliv.
Temaheftet er primært tenkt å være en veiledning og hjelp for kvinner
med minoritetsbakgrunn, men spørsmålene vi besvarer i forhold til
utdannelse, arbeidsliv, diskriminering og barn er relevante for alle
kvinner i det norske samfunnet. Kr. 40,–
Temahefte nr. 5: «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 helsepraksis, og med ulike sammenlignende perspektiver
fra USA og Danmark. Rapporten er samtidig å ses som et temahefte
med en presentasjon av ulike artikler på samme tematikk. Kr. 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,–

FILMER
«Tabuenes andre ansikt»: Filmen tar for seg en
rekke temaer knyttet til jenters og kvinners
seksualitet gjennom minoritetskvinners egne
fortellinger og erfaringer. Hvorfor velger noen
jenter å vente, og andre å ha sex? Filmen tar et
oppgjør med kulturelle tabuer og med forestillingene om disse kvinnene som undertrykte og uten
innflytelse over sine egne liv (DVD). Kr. 300,–
«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,–
«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,–
«Odins kvinner setter farge på Norden»: 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 2009
Bordkalenderen for 2009 har fått tittelen «Glede og
fellesskap». Ta kontakt hvis du ønsker den!
Vi selger også T-skjorter, postkort, kulepenner og kaffekopper.
Se www.mirasenteret.no for nærmere informasjon og bestilling.

Alle publikasjoner kan bestilles fra MiRA-Senteret på www.mirasenteret.no, post@mirasenteret.no eller telefon 22 11 69 20
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Resource Centre for Black, Immigrant and Refugee Women
The aim of The MiRA Centre is to promote equality for black, immigrant and refugee women in Norway.
We try to increase awareness about the specific conditions that often determine the life quality of minority
women. Through well-established legal and social services, information and networking,
The MiRA Centre tries to strengthen immigrant and refugee women’s position in society. The MiRA Centre is also
a place for self-organisation and has created a space for minority women to define their own realities.
THE MiRA CENTRE OFFERS:
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 socioeconomic, political and cultural situation. If you wish to be a part of
MiRA’s network or participate in any of the various activities
organised by MiRA, please do not hesitate in contacting us. The MiRA
Centre is also a meeting-place for young girls, and has a networkgroup of young girls. They arrange meetings and seminars about
subjects particularly concerning their situation. The girls mobilise
other girls, and build support groups.
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
The MiRA Centre
Phone (weekdays): (+47) 22 11 69 20
Postal address: PB 1749 Vika, NO-0121 Oslo
Visiting address: Storgata 38, 0182 Oslo
E-mail: post@mirasenteret.no
Internet: www.mirasenteret.no

Abonnér på
Forum for minoritetskvinner

✂

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

Navn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Send kupongen til MiRA-Senteret, Postboks 1749, Vika, NO-0121 Oslo, eller bestill direkte på www.mirasenteret.no
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Vi takker Fritt Ord for økonomisk
støtte til denne utgaven.
MiRA står ikke ansvarlig for
meningsuttrykk som fremkommer
i intervjuer og innsendte artikler.
Viderekopiering er kun tillatt ved
skriftlig tillatelse fra MiRA.

Jeg kjenner styrken i din kjærlighet
i hvert smertefulle slag
fra hender
- som elsker
Verden er mørk og uten vinduer
himmelen er uten stjerner
og speiler
- sjelens tomhet
Min kropp er en fremmed mark
et invadert voldtatt land
som ligger
- øde tilbake
Vår elskov fortærer meg uten medynk
du er mitt alt
du er
- mitt intet
Til tross dette, fødes en tanke
og et ønske om
å eie
- meg selv
Eva Marie Schreiber, 2008

