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I 2009 har MiRA-Senteret 
20-årsjubileum, og samtidig feirer
også MiRA-Magasinet 15 år. 
Da senteret startet opp i 1989 var
dette realiseringen av en visjon
fra 1970-tallet, om et sted hvor 
minoritetskvinner i fellesskap kunne
arbeide for likestilling og
menneskerettigheter i Norge. 

av FAKHRA SALIMI
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I 1994 var det med glede og spenning vi
utga det første nummeret av MiRA-
Magasinet. På denne tiden var det få

kvinner med minoritetsbakgrunn blant
journalister, nyhetsreportere og i medier
generelt. MiRA-Magasinet ble et viktig
forum, og gjennom årene har vi klart å
synliggjøre mange stemmer som ellers
ikke ville ha kommet frem i offentlig-
heten. Dette er siste papirutgave av
magasinet. Når MiRA-Magasinet nå går
over fra papirform til å bli nettblad,
håper jeg dette vil føre til at flere slike
viktige stemmer vil bli synliggjort. Dette
gjelder spesielt vår stadig økende andel
unge kvinner og jenter, som vil være
viktige for utviklingen av magasinet
i fremtiden.

I lederen til det første nummeret av
MiRA-Magasinet skrev jeg at livene til et
stort antall minoritetskvinner har blitt
usynliggjort, ved at de har blitt margina-
lisert i majoritetssamfunnet. Dette har
påvirket deres muligheter til å få seg en
jobb, og til å kunne arbeide for å oppnå
glede og frihet. Mange minoritets-
kvinner har våget å snakke høyt om
denne marginaliseringen, og de har
forsøkt å bringe sin virkelighet inn i
søkelyset. Allerede i det første nummeret
ble det tatt opp viktige spørsmål og
temaer som fremdeles er aktuelle i dag.
Vi startet med å vise hvordan prinsipper
og regler i det norske lovverket virket
undertrykkende på innvandrerkvinner,
gjennom at de tok utgangspunkt i
mannens rolle som familiens overhode
og forsørger. Videre så vi på utfordring-
ene minoritetskvinner møter, både på
veien inn i arbeidslivet og på arbeids-
plassen. Vi fikk høre en minoritets-
kvinne fortelle hvordan hun selv opp-
levde at etnisk norske kollegaer og
naboer reagerte på hennes klesdrakt og
religiøse praksis. En annen kvinne viste

hvordan hun lot utfordringene knyttet
til det å stå mellom to kulturer inspirere
henne til å skrive poesi. 

Gjennom 15 år med MiRA-Magasinet
har mange spennende temaer blitt
belyst, og det fra flere forskjellige stå-
steder. Veldig mange kvinner har blitt
portrettert, og deres sterke historier har
kommet frem. MiRA-Magasinet har
reflektert mangfoldet blant minoritets-
kvinner, de ressursene som finnes blant
dem, og de problemstillinger som opp-
står i møtet med det norske samfunnet.
Bladet har vært et levende forum, gitt
stemme til mange, og det har vært et
stort antall bidragsytere. 

I alle disse 15 årene har MiRA-Magasi-
net strevet veldig mye med økonomien,
og bladet kan dessverre ikke lenger fort-
sette videre i sin opprinnelige trykte
form. Det er med tristhet vi må avslutte
papirutgaven av bladet, men samtidig
ser vi med stor glede og optimisme på det
at vi nå skal gå over til å bli et nett-
magasin. 

På vår egen hjemmeside, og gjennom
nettsamfunnet FaceBook, har vi sett at
vi har nådd spesielt mange unge kvinner
og jenter med minoritetsbakgrunn.
Vi ønsker at disse skal få bidra mer i
forhold til MiRA-Magasinet, og til utvik-
lingen av MiRA-Senteret generelt.
Nettmagasinet vil ha en ung profil, men
det vil fremdeles være aktuelt for mino-
ritetskvinner i alle aldre, og også for
andre som er opptatt av temaer knyttet
til likestilling, mangfold og integrering.
Det kommer til å bli store utfordringer i
årene som kommer, særlig i forhold til
identitetspolitikk. MiRA-Senteret har,
gjennom sine første 20 år, sett hvor vik-
tig det er å ha et fristed for unge jenter,
et sted hvor de kan utvikle seg selv og

sitt selvbilde, uavhengig av etnisk og
religiøs tilknytning. MiRA-Senteret har i
alle disse årene vært et slikt fristed, og vi
ønsker at dette skal utvides i det norske
storsamfunnet, slik at en ny generasjon
av minoritetskvinner selv skal kunne
definere hvem de er uten press fra
etniske og religiøse krav. I denne proses-
sen vil de unge samtidig være med på å
forme MiRA-Magasinet.

Jeg ønsker å takke alle som har bidratt
med MiRA-Magasinets utvikling
gjennom 15 år. Uten deres støtte ville jeg
ikke ha klart å lage så flott blad. Jeg
ønsker alle lesere en God Jul og et Godt
nytt år! 

MiRA-Senteret har, gjennom 
sine første 20 år, sett hvor viktig 

det er å ha et fristed for unge
jenter, et sted hvor de kan utvikle

seg selv og sitt selvbilde,
uavhengig av etnisk og 

religiøs tilknytning. 

 snakke!
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I årevis har de fleipet med rasismen, og
fått oss til å le av fordommene vi
omgir oss med, sist i beste sendetid i

høst i anledning TV-aksjonen. Men mens
mange av oss i hovedstaden har sett
Queendoms sketsjer før, er det først nå
de når ut til hele det norske folk. Og
temaene identitet, neger-begrepet,
norskhet og det flerkulturelle Norge er
mer aktuelt enn noen gang. Derfor har
dronningene et spesielt ansvar for å
fortsette å snakke om de samme tingene. 

Det mener Asta Busingye Lydersen,
medlem av Queendom, og skribent,
skuespiller og fersk nestleder i Norsk
Kulturråd. 

– Det hender vi i Queendom blir lei og
har lyst til å fornye oss, ikke bare snakke
om kultur og etnisitet. I dag jobber vi
derfor mye med låtskriving og musikk.
Men som kunstnere har vi et litt annet
mandat enn de med majoritetsbak-
grunn. Vi er avklarte og trygge på vår
identitet som svarte norske kvinner,
men utenfor Oslo Øst er flerkulturell
identitet uvanlig og oppleves som nytt.
Nå som det er flere enn de spesielt inter-
esserte som lytter til oss, må vi benytte
anledningen til å utdanne befolkningen.
Derfor valgte vi å fleipe med – for oss
– gamle og velkjente temaer i TV-
aksjonen, fordi den når ut til hele det
norske folk, sier Lydersen. 

Samtidig erfarer hun at minoritets-
ungdom diskuterer nøyaktig de samme
tingene i dag som Queendom diskuterte
for ti år siden. Folk putter fremdeles
minoriteter i bås, og tror de vet noe om
hvem de er uten å kjenne dem, mener

Minoritetene er kommet til overflaten,
og kan ikke lenger ignoreres. De krever
å definere seg selv og være en del av
det store norske «vi». – Vi er også
«oss», sier Asta Busingye Lydersen,
noe Ola og Kari Nordmann er blitt nødt
til å forholde seg til.

av ELLEN STOKLAND

Vi er også «oss»
Foto: Ståle Ertzgaard
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hun. Derfor er det viktig at Queendom
fortsetter å ta opp disse temaene når de
for eksempel reiser på skoleturné i
2009–2010.

Tvinges til å ta stilling
– Da Queendom startet for 10 år siden,
var integrering og flerkultur nærmest et
nisjefag. Nordmenn flest kjente ikke så
mange innvandrere, og det berørte ikke
deres hverdagsliv i stor grad. I dag leser
alle om tvangsekteskap, innvandrer-
kriminalitet og kjønnslemlestelse i avisa
eller på nett, og jo mer man diskuterer
det, jo mer tvinges vanlige nordmenn til
å ta stilling og ha en mening, sier
Lydersen. Hun trekker frem organisasjo-
ner som MiRA-Senteret og Antirasistisk
Senter og kjendiser som Tommy Sharif,
Shabana Rehman, Abid Raja som – på
godt og vondt – har vært med på å gjøre
minoritetene synlige. 

– Vi kan ikke lenger ignoreres. Vi er
her og krever å være en del av det store
norske «vi». Vi er også «oss», fastslår
Asta Busingye Lydersen, som gjennom ti
år med Queendom har kjempet for ret-
ten til å definere seg selv. I dag er kunn-
skapen og bevisstheten mye høyere blant
folk flest. 

– Vi i Queendom har opplevd flere
ganger å få epost og sms fra ukjente
mennesker som setter pris på det vi gjør
og kjenner seg igjen. Etter at jeg deltok i
nok en neger-
debatt på TV for et
par år siden, var
telefonen min full
av meldinger fra
folk over hele
landet. En mor
kunne fortelle om
sin sønn med afri-
kansk pappa, som
var så stolt over endelig å ha sett noen
som han kunne identifisere seg med på
norsk TV. Jeg har også e-postkontakt
med en annen norsk kvinne med svarte
barn. Hun bor på et lite sted i Norge, og
trenger noen å snakke med om hår-
produkter til barna, selvfølelse, om å
være glad i seg selv, sin hud og sitt hår.
Vi treffes kanskje aldri, men hun er bare
glad for at vi finnes, forteller Lydersen. 

Ignorert virkelighet
Da jentene i Queendom entret
voksenlivet på 90-tallet, var det
ikke mange forbilder med
samme bakgrunn eller utseende
som dem. MiRA-Senteret var et
lyspunkt som flere av dem stiftet
bekjentskap med da de deltok på
workshops og seminarer.

– Fakhra Salimi ble et forbilde for oss.
Hun utfordret stereotypier og var ikke
redd for å si sin mening. Hun tilhører
generasjonen foran oss, som har banet
vei og gjort det mulig å gjøre det vi har
gjort, sier Lydersen. Hun var med på å
bygge opp Afrikan Youth in Norway
(AYIN) fra grunnen på 90-tallet, og råd-
førte seg ofte med Salimi. Den gangen
var det mange som så på AYIN som
obskure og militante, svarte ekstremis-
ter med forskrudd virkelighetsoppfat-
ning. De fikk høre at de var hårsåre og
ikke forsto det norske samfunnet.

Samfunnsåpnere
– Vi svarte ungdommer var usynlige i
Norge på 90-tallet. Majoritetssamfunnet
var nedlatende og forsøkte å snakke oss
til fornuft. Men så dukket det opp en fag-
lig autoritet som støttet oss. Nå avdøde
antropologiprofessor Marianne Gulle-
stad anerkjente våre erfaringer og forsto
hvordan vi som minoriteter så verden.
Det var utrolig viktig, sier Lydersen, som

mener at både aka-
demikere som Gulle-
stad og aktivister
som Fakhra Salimi
har vært med på å
åpne opp det norske
samfunnet.

Både Queendom
og AYIN har gjen-
tatte ganger opp-

trådt for MiRA-Senteret. Lydersen var
konferansier under 15-årsjubileet i 2004,
og har tidligere holdt foredrag sammen
med Queendom-søster Hannah Wozene
Kvam. På 20-årsmarkeringen
14. november i år stod de igjen på
scenen for MiRA.

– MiRA-Senteret har bidratt til vår
selvtillit. Senteret er et trygt sted med
kvinner som støtter hverandre. Vi har

lært mye av Salimi, hun har høy kunn-
skap om rasisme og feminisme, har lest
mye og erfart mye gjennom levd liv. Da
jeg var yngre ønsket jeg nok å bli som
henne, og i mitt bidrag til feminist-
antologien Råtekst i 1999, nevnte jeg
henne som et av mine forbilder. Jeg
kommer alltid ut av samtaler med henne
med en følelse av å ha lært noe nytt.

Ser lyst på fremtiden
Asta Busingye Lydersen ble nylig utpekt
til nestleder i Norsk kulturråd, et svært
krevende verv hvor hun er med og
bestemmer hvordan norsk kulturliv skal
se ut. Samtidig fortsetter hun som
kunstner i Queendom, tar oppdrag som
skuespiller og konferansier, og leverer
radiokåserier til NRK. Norge ser veldig
annerledes ut i dag, samtidig som mye er
ved det samme.

– Etter 20 år trenger vi fremdeles
MiRA-Senteret. Innvandringen fortset-
ter, og mange jenter og kvinner kjenner
fortsatt ikke sine rettigheter. De trenger
styrke til å stå opp å være den de ønsker
å være. MiRA har en enestående mulig-
het til å påvirke foreldregenerasjonen og
gi jentene selvtillit. Og snart vil disse
unge jentene ta over etter Fakhra
Salimi. De vil gjøre ting og ta valg som
hun av og til vil heie på, og av og til vil
være uenig i. Det er som å se sine barn
vokse opp. Jeg opplevde det samme med
AYIN, sier Asta Busingye Lydersen. 

Hun gleder seg til å se fruktene av
MiRA-Senterets tiår med arbeid i frem-
tiden, når hun selv blir gammel.

– Da er det jentene som har vært
innom MiRA på kurs, klatring, vært med
på dans eller selvforsvar, som skal ta
over Norge. Det er disse jentene som
kommer til å være Fakhra Salimis lege
eller Abid Rajas advokat. Eller politi-
kvinnen med hijab som leier meg hjem
når jeg er 90 og har gått meg vill fra
gamlehjemmet.

Minoritetsungdom diskuterer
nøyaktig de samme tingene i dag

som Queendom diskuterte 
for ti år siden.

Foto: Victoria Uw
onkunda/N
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F ra sitt nye kontor i 4. etasje i Blå-
korsgården i Storgata, har Fakhra
Salimi god utsikt ned på Anker-

torget. Et stoppested for buss og trikk i
Oslo sentrum, like ved Oslo legevakt og
UDI, i et område det ikke bare er mors
beste barn som ferdes. Rett som det er
stopper arbeidsdagen opp av at det er
sirener utenfor, politi som rykker ut, en
brannbil som uler forbi. Forleden prøvde

en mann å gjøre slutt på livet ved å hoppe
ut fra nabobygget. Etter timers drama
kom han heldigvis på bedre tanker.

Nye lokaler. Høyt over denne asfaltens
ståk har norske minoritetskvinner sitt
fristed. Sommeren 2008 flyttet senteret
fra Torggata og inn i nye, moderne loka-
ler. Det har fått større plass, flere konto-
rer og møterom, det er blitt plass til et

eget hyggelig rom for terapi, og det store
møterommet har plass til 30 mennesker.
Alle de politiske partiene var innom her
med sine kvinnepolitiske representanter
før valget i høst. Fakhra Salimi har fem
medarbeidere ansatt på heltid, samt et
stort antall frivillige som gjør ukentlig
innsats. Slik har det ikke alltid vært.

– Jeg har bladd i gamle årsrapporter
og minnes hvordan det var. Den gangen
hadde vi, det vil si jeg, kun en 10 pro-
sents stilling, forteller Fakhra Salimi.
Hun vil snakke om MiRA-Senterets
arbeid gjennom 20 år, utfordringer og
erfaringer på veien og kvinner som har
satt spor. På overflaten er det stille og
rolig, men opp gjennom årene har MiRA-
Senteret opplevd flere dramatiske histo-
rier og kvinneskjebner enn folk flest her i
landet. Ikke alle er blant oss lenger. Selv
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Traumer og suksess:

fra synliggjøring til identitets

Gjennom 20 år har MiRA-Senteret gått fra å være en marginal aktør som 
strevde med å bli sett, til å bli et dynamisk møtested for unge minoritetsjenter
som selv vil sette premissene for samfunnets identitetspolitikk. 
Fakhra Salimi har vært senterets leder siden starten, både grovt traumatiske 
og suksessrike kvinnehistorier har satt spor.

Fakhra Salimi
intervjuet av Ellen Stokland



mistet Salimi sin søster i 2006, en tra-
gedie som nesten tok knekken på henne.

– Jobben vår er å hjelpe kvinner i
krise. Noen ganger betyr det at vi ikke
får tid til å sørge våre egne tap, fordi
andres tap blir viktigere.

Da Salimi kom på kontoret få dager
etter at søsteren døde, ventet en kvinne
i en dramatisk livssituasjon på henne.
Dermed måtte hun sette lokk på sin egen
uutholdelige sorg, og redde et annet
menneskes liv. 

De første ti årene: Synliggjøring 
Hvordan var MiRA-Senteret da det
startet i 1989?

– De første ti årene av MiRA-Sente-
rets eksistens handlet om synliggjøring
av minoritetskvinner og deres situasjon,
forteller Salimi. Det handlet om: 

1) å sette minoritetskvinnespørsmål på
den offentlige dagsorden for likestilling, 
2) å samle støtte fra norske feminister til
minoritetskvinner i krisesituasjoner og
mot den diskriminerende 3-årsregelen,
og 3) å utfordre ekskluderende holdning-
er og redefinere hvem som er en norsk
kvinne, samt utvide definisjonen av like-
stilling slik at den inkluderte minoritets-
kvinnenes spesielle situasjon. 

Vårt eget sted. – Det var første gang vi
fikk mulighet til å ha vårt eget sted. Et
sted som skulle bli til et stort aktivitets-
senter for minoritetskvinner i Norge, og
som skulle synliggjøre de ressurser kvin-
nene hadde med
seg. Gjennom enga-
sjement og forskjel-
lige aktiviteter
skulle vi endre sam-
funnets bilde av
minoritetskvinner,
delta i den offentli-
ge debatt og påvir-
ke statens politikk,
forteller Salimi. Det viktigste den gang-
en var å bygge nettverk, etablere kontak-
ter, sette sitt preg på den offentlige dags-
orden og debatt om likestilling, og få inn-
pass i det offentlige rom. MiRA ville ha
sin plass i kvinnebevegelsen.

– Hva var deres spesielle behov?
– Den etnisk norske kvinnebevegelsen

– om man kan kalle den det – var veldig
ekskluderende i sine analyser av minori-
tetskvinner, og vi ble holdt utenfor deres
virksomhet. De så ikke på innvandring
og innvandrere som en del av det norske
samfunnet. Innvandrerkvinner ble mar-
ginalisert, vi var ikke «norske kvinner»,
forklarer Salimi. Når MiRA ville ha
fokus på rasisme og diskriminering på
arbeidsplassen, svarte den norske
kvinnebevegelsen at fokus på innvan-
drerkvinner hørte hjemme i kategorien
internasjonalt solidaritetsarbeid.

– Men vi var jo her, ler Salimi oppgitt.
– For oss var det viktig å jobbe for at de
skulle se at vi også var kommet for å bli,
og at vi ville være likeverdige partnere. 

3-årsregelen har vært en nøkkelkamp
for MiRA-Senteret i alle år, en sak av
også veldig symbolsk betydning. Hun
forklarer:

– I Norge er ingen norske kvinner et
vedheng til sin mann, men innvandrer-
kvinner er juridisk avhengig av sin
mann i tre år. Og det med velsignelse av

norsk lov. Hun får ikke selvstendig
opphold før etter tre år. Det er ingen
grunn til at det skal være slik, slår hun
fast. Hun påpeker at loven særlig har
alvorlige konsekvenser for kvinner, fordi
de kan bli fanget i et ekteskap med vold.
Det er som regel menn som bruker vold i
nære relasjoner.

– Men er det ikke en forsikring at
voldelige ektemenn som kommer fra
utlandet kan sendes hjem igjen i løpet av
de første tre årene?

Salimi ler.
– Ektemenn som kommer gjennom

familiegjenforening kan jo oppføre seg
pent de første tre årene. Nei, det er

kvinnene som ram-
mes på en kjønns-
diskriminerende
måte av 3-årsregel-
en. Loven skal jo
beskytte kvinner,
men dette er en lov
som diskriminerer,
fastslår hun. Reds-
elen for ikke å bli

trodd gjør at mange kvinner ikke tør å
melde fra, selv om norsk lov gjør unntak
fra 3-årsregelen ved vold. Argumentet om
at 3-årsregelen reduserer antall profor-
maekteskap avvises av Fakhra Salimi.

– Ingen statistikk viser at man unn-
går proformaekteskap med 3-årsregelen.
I Storbritannia får man selvstendig opp-
hold etter ett års ekteskap. Det er et land
med svært mange innvandrere, og det er
tydeligvis ikke noe problem der. Så hvor-
for må Norge være strengere, spør hun
retorisk, og minner om at kvinnefri-
gjøring handler om å endre forholdene i
samfunnet som virker undertrykkende
på kvinner. 

– Om vi ser på likestillingsloven og
andre tiltak som kvotering av kvinner til
høyere stillinger, så handler det om å
endre strukturelle og institusjonelle
forhold. Det er dette kvinnekampen
handler om, endre maktstrukturer.
Minoritetskvinnebevegelsen kjemper
den samme kampen. Men vår kamp har
flere dimensjoner – vi diskrimineres for
vår etnisitet, kulturelle tradisjoner og
religion. Vår kamp kjempes på flere
fronter – både innad i minoritetsmiljø-
ene, mellom ulike etniske grupper og i
forhold til det norske storsamfunnet.

– Du var en av få som støttet en sam-
menslåing av Senter mot etnisk diskrimi-
nering og Likestillingsombudet til et
felles ombud for noen år siden. Hvorfor?
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politikk

Jobben vår er å hjelpe kvinner 
i krise. Noen ganger betyr det at vi

ikke får tid til å sørge våre egne tap,
fordi andres tap blir viktigere.

Alle foto: Ellen Stokland



– Fordi vi alltid havnet mellom to
stoler. Når vi gikk til SMED med en sak
om diskriminering på arbeidsplassen, sa
de at det var kjønnsdiskriminering og
sendte oss til ombudet. Ombudet på sin
side hevdet at det var etnisk diskrimine-
ring. Begge vridde seg unna ansvaret.
Derfor var vi glade for sammenslåingen.
Nå har de ikke lenger noen unnskyld-
ning og må ta de sakene vi kommer med
på alvor, forklarer Salimi. Hun etter-
lyser dog mer bevegelse fra det nye like-
stillings- og diskrimineringsombudet,
men roser dem for å ha satt fokus på at
flere dimensjoner kan ligge til grunn ved
diskriminering. 

Arbeidsmarkedet var et viktig tema for
MiRA-Senteret på 1990-tallet. Det var
særlig to temaer som ble løftet.

– Vi hadde flere saker der kvinner ble
diskriminert fordi de bar hijab. Andre
saker omhandlet diskriminering på
grunn av hudfarge, etnisitet, religion og
ulike religiøse symboler. Samtidig var vi
opptatt av nivåbasert og yrkesrelatert
norskopplæring. Kvinnene som kommer
til Norge har ulik utdanning og kompe-
tanse med seg fra hjemlandet. Det betyr
at en lege fra et annet land straks bør få
norskopplæring tilpasset sitt språklige
nivå og sitt fagfelt. I tillegg må hun få
oppgradert sin legekompetanse slik at
den tilpasses norske forhold, sier Fakhra
Salimi.

De siste ti årene: 
Identitetspolitikk og unge jenter
Etter ti års virksomhet hadde MiRA-
Senteret etablert seg som en viktig
stemme som talte minoritetskvinners
sak på egne premisser. Samtidig kom
debatten om innvandring og det fler-
kulturelle Norge stadig høyere på
medienes og politikernes dagsorden.
Det var ikke lenger et marginalt inter-
essefelt som bare noen innvandrere og
spesielt interesserte fagfolk interesserte
seg for. Det neste
tiåret har ifølge
Fakhra Salimi
vært preget av
identitetspolitikk
og unge minori-
tetsjenter som er
kommet på banen.

– Mediene hadde økt fokus på innvan-
dringsspørsmål, og tok ofte opp minori-
tetskvinner og -jenters situasjon, men ut
fra en synsvinkel som gjorde henne til et
passivt offer for egen kultur. Det skapte

reaksjoner og en viktig utvikling, mener
Fakhra Salimi. Etter drapet på Fadime i
Sverige i 2002 ble offerbildet av unge
minoritetsjenter forsterket ytterligere. 

– I debatten som fulgte fikk ofrenes
stemmer stor plass, men de var ikke de
eneste. Det kom også en sterk reaksjon
fra unge minoritetsjenter som ikke kjen-
te seg igjen i den stereotype offerrollen.
Disse artikulerte jentene tok plass i det
offentlige rom, og krevde en redefinering
av hva det ville si å være minoritets-
kvinne i Norge. Det snudde utviklingen,
det var ikke lenger bare norske medier
og etnisk norske eksperter som satte
dagsorden. Sterke stemmer fortalte
alternative historier. Å være muslim og å
tilhøre en etnisk gruppe betydde ikke
automatisk at man var undertrykt. Og
litt etter litt endret bildet av den unge
minoritetskvinnen seg.

Begrensende id-merker. Unge jenter har
også vært en viktig målgruppe for MiRA
de siste ti årene. Mange jenter har vært
tilknyttet senteret, og Salimi har sett
dem ta høyere utdanning og gjøre karrie-

re innen medisin, jus,
journalistikk, helse-
fag og politikken. I
dag stiller disse unge
yrkeskvinnene opp
gratis for MiRA-
Senteret og bidrar

med juridisk rådgivning og andre tilbud.
MiRA-nettverket gjør at minoritets-
kvinner lettere får kontakt med fag-
personer med minoritetsbakgrunn som
har større forutsetning for å kjenne til de
utfordringer de har. Salimi er opptatt av

at samfunnet får øynene opp for minori-
tetene som hele mennesker.

– Når man i det offentlige rom beskri-
ver minoriteter gjennom religiøse eller
etniske id-merkelapper, begrenser det
deres utviklingsmuligheter som indivi-
der. Mennesker er så mye mer enn
etnisitet og religion, påpeker hun. Hun
mener det er blitt en markant politise-
ring av religiøs og etnisk identitet de
siste årene, og påpeker at det for eksem-
pel er mange flere unge jenter som bru-
ker hijab i dag enn det var for ti år siden. 

– Det skyldes politiseringen av identi-
tet. Dette er bevisst identitetspolitikk fra
jentene, og en reaksjon på samfunnets
negative fokus på islam. Jo mer aggres-
siv kritikken og de negative holdningene
til jentenes religion og kultur er, jo ster-
kere blir deres behov for tilhørighet og
for å markere sin kulturelle og religiøse
identitet, forklarer Salimi. I kjølvannet
av dette er mange religiøse grupper blitt
styrket. Det beklager MiRA-lederen.

Imamenes makt. – Media og politikere
har gitt imamene for mye makt over
identitetspolitikken. Det har de gjort ved
å stille de religiøse lederne til ansvar når
noe har skjedd. Regjeringen kontakter
religiøse grupper om minoritets-
spørsmål. Dermed gis imamene en
legitimitet de ikke fortjener, og de blir
premissleverandører for hva det vil si å
være ung muslimsk kvinne. Når norske
medier og politikere krever at imamer
skal definere likestilling, begrenses like-
stillingen til de religiøse rammene de
står for. Innenfor religionen har ikke
kvinner de samme rettigheter som de

Fakhra Salimi ble i år tildelt  X-plosivs hederspris for sin innsats for minoritetskvinner gjennom 30 år. 
Prisen ble utdelt av Hadia Tajik og Nadeem Butt på LItteraturhuset (bildet foran). Her med pressen.
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FAKHRA SALIMI INTERVJUET AV ELLEN STOKLAND

Vi hadde flere saker der kvinner ble
diskriminert fordi de bar hijab.
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universelle menneskerettighetene gir
dem, forklarer Salimi. 

Konservative religiøse miljøer har
vært flinke til å skaffe seg ressurser og
mobilisere rundt tro, andre grupper kla-
rer ikke dette like godt. De siste ti årene
har det vært en økning i polariseringen
mellom de konservative religiøse grup-
pene på den ene siden, og moderne og
mer sekulære
minoriteter på
den andre. 

– Paradokset er
at vi som står for
kvinners univer-
selle menneske-
rettigheter – så i tråd med såkalte «nor-
ske verdier» – vi blir usynlige og holdt
utenfor den viktige debatten i det offent-
lige rom. MiRA-Senteret blir ikke invi-
tert til de store verdidebattene. Vi blir for
saklige og lite underholdende sammen-
liknet med imamer som stilles til ansvar.

MiRAs traumer. Noen av de skjebnene
som får medier og myndigheter til å løpe
til de religiøse lederne, handler om kvin-
ner som verdsetter sekulære verdier og
individuell frihet. Noen av dem har hatt
tilhold ved MiRA-Senteret. I høst har vi
kunnet lese om en minoritetskvinne som
ble så grovt og ondskapsfullt mishandlet
av sin eksmann at hun mistet synet. Det
som ikke sto i avisene var at denne
kvinnen – la oss kalle henne «Miriam» –
arbeidet ved MiRA-Senteret. Senterets
arbeid berører alt fra enkeltkvinner i
krisesituasjoner til lobby mot politikerne
som bestemmer.

– Vi har opplevd traumatiske historier
og at grov vold rammer kvinner som står
oss svært nært. Hos oss er ikke vold mot
kvinner en abstraksjon, noe som skjer
der ute, et teoretisk tema man skriver om
i handlingsplaner eller statistikk om. Vi
kjenner disse kvinnene og deres familier,
vi er glade i dem, og rammes følelsesmes-
sig av deres skjebner. Deres sorg er vår
sorg. Opp gjennom årene har vi sett kvin-
ner bli ødelagt for livet, eller drept, og
flere har tatt selvmord fordi de ikke orker
mer fysisk eller psykisk vold i ekteska-
pet, forteller Salimi. Styrke til å fortsette
finner hun likevel i møtet med disse kvin-
nene.

Kamp for å overleve. – Det er stor sår-
barhet i disse kvinnenes historier, men i
deres fortvilelse opplever vi også en
styrke, en kamp uten like for å overleve.
Når en kvinne kommer til oss slipper vi

henne ikke før hun har fått kontakt med
sine sterke sider. Det gjør henne i stand
til å takle det vanskelige livet. Lykkes vi
med å gi kvinner kontakt med sin styrke,
da har MiRA-Senteret lykkes.

MiRA tilbyr blant annet samtale-
grupper for kvinner. Kvinnene har ulik
bakgrunn, noen er flyktninger, andre er
kommet til Norge på familiegjenfore-

ning, noen har høy
utdanning, andre har
nesten ingen skole-
gang. De er eldre,
unge, muslimer, krist-
ne, ateister, fra Asia,
Amerika eller Afrika. 

– I starten opplever vi ofte at de er helt
nedbrutt, men etter to–tre møter begyn-
ner de å vokse. Jeg husker særlig en kvin-
ne fra et krigsområde som kom til oss.
Hun var blitt voldtatt og mishandlet, og
hadde sett mye vold og død. Hun hadde
mareritt hver natt, og hadde aldri snak-
ket om denne traumatiske historien tidli-
gere. Hun hadde ingen å snakke med.
Hun kom bare to ganger, siste gangen
hun var her fortalte hun at hun hadde
fått sove godt, og hun takket for at vi
hadde lyttet til henne. Det var alt hun
trengte.

Psykisk helse. Jo lenger man bærer på
slike traumer, jo vanskeligere blir hver-
dagen. Å få historiene ut i vennlige om-
givelser, bli trodd, forstått og bekreftet,
kan skape den trygghetsfølelse disse
kvinnene trenger.

– Vi er sosiale
vesener. Vi trenger
trygghet og nærhet.
Slik kan vi forebyg-
ge psykiske lidelser,
sier Fakhra Salimi.
Hun understreker at samtalegruppene
ikke utretter mirakler, men gir en mulig-
het til å snakke for første gang. Den vide-
re prosessen kan begynne etter hvert.

For «Miriam» er denne prosessen
allerede i gang. Hun har mistet synet for
alltid, men har også fått kontakt med
styrken i seg selv. Slik kan hun gå videre
med livet sitt. Nå vil hun hjelpe andre
kvinner, og bygge sitt liv på andre måter.
Litt etter litt vil hun nok også komme
tilbake til MiRA-Senteret. 

Fremtiden: Rom for frihet og
normalisering av likestilling
Hva har MiRA-Senteret oppnådd i løpet
av sine 20 år?

– Vi har fått til mye, blant annet tre

viktige lovendringer: forbud mot tvangs-
ekteskap, mot kjønnslemlestelse, og dis-
krimineringsloven. Alle snakker om
inkludering, og vi har til og med fått et
eget departement for dette, påpeker
Fakhra Salimi, og trekker også frem
myndighetenes nye kurs i kulturpolitik-
ken. For ti år siden handlet det om å
beskytte norsk kulturarv mot truslene
utenfra. Nå omtales Norge som et fler-
kulturelt samfunn, og et eget mangfolds-
år ble iverksatt for å fremme mangfold i
kulturlivet. Samtidig har myndighetene
kopiert MiRA-Senterets mangeårige
skolemodell for arbeid mot tvangsekte-
skap, og plassert minoritetsrådgivere
ved over 30 skoler på landsbasis.

Flere stemmer. – De mange og ulike
minoritetsstemmene som nå deltar i den
offentlige debatt er en viktig synliggjø-
ring. Særlig de mange stemmene og den
store uenigheten i den siste debatten om
hijab i politiet viser at vi har kommet
langt. En slik debatt ville ikke skjedd for
20 år siden. På 1980-tallet var det bare
Nita Kapoor og jeg som fikk represente-
rer innvandrerkvinnene, nå er alle de
nye stemmene der ute i det offentlige
rom. Det er bra.

Utviklingen gjennom 20 år har ifølge
Fakhra Salimi hatt både positive og neg-
ative trekk. Hun begeistres av de mange
unge, sterke minoritetskvinnene som har
tatt ordet i debatten. Samtidig bekymrer
hun seg for den økte polariseringen og

begrensende identi-
tetspolitikken.

– Den store utfor-
dringen for den nær-
meste fremtiden er å
skape rom for at alle
kvinner skal kunne

utvikle seg som frie individer, at vi sam-
tidig kan bygge våre identiteter på grunn-
lag av individets lengsel etter å tilhøre.
Frihet og kvinnefrigjøring betyr også at
man må utfordre undertrykking der den
finnes. Da må man også utfordre under-
trykking i religiøse miljøer, tradisjonelle
familiestrukturer og i nære relasjoner.
Bare slik kan vi skape likestilling for alle.
Likestilling handler om å endre makt-
forhold mellom kjønnene, i samfunnet og
i familien. Det er skremmende. Religion
er ingen trussel, der er kvinnerollen defi-
nert. I dag er det fremdeles slik at de som
påpeker mangel på likestilling oppfattes
som et uromoment. Utfordringen er å
gjøre likestilling så normalt at mangel på
likestilling blir et de facto uromoment.

Mennesker er så mye mer enn
etnisitet og religion…

Opp gjennom årene har vi sett
kvinner bli ødelagt for livet…
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I 1979 var 23 år gamle Nita Kapoor en
av initiativtakerne til Foreign
Women’s Group (FWG), og året etter

deltok hun og flere av hennes medsøstre
på NGO-forum i anledning en FN-konfe-
ranse om kvinner i København. De var
de eneste innvandrerkvinnene som del-
tok, og den eneste norske kvinnegruppe
som avholdt seminar under konferansen.
Og de ble lagt merke til. De prøvde helt
fra starten å arbeide systematisk på flere
nivåer; strate-
gisk og politisk
så vel som prak-
tisk. De ville
ikke la seg
avgrense, og rea-
gerte skarpt om
noen forsøkte å
sette dem i bås. 

Ti år senere
ble Nita Kapoor
håndplukket til programlederjobben for
TV-aksjonen Kvinner i den 3. verden som
et antall kvinneorganisasjoner hadde
gått sammen om å søke. FWG var også
med, og var den eneste organisasjonen

som skulle bruke pengene til et prosjekt i
Norge, et ressurssenter for innvandrer-
kvinner. Det ble begynnelsen for MiRA-
Senteret, og Kapoor var med fra starten.

Knappe fire år senere ble norsk-
inderen hentet som informasjonsleder til
solidaritetsaksjonen Olympic Aid under
OL på Lillehammer, og hun fikk Johann
Olav Koss’ premiedryss i fanget. Deret-
ter ble hun prosjektleder for kampanjen
Stans vold mot kvinner i Norsk Folke-

hjelp. Men tross
erfaringene innen
frivillig sektor, er det
karrieren innen
«mainstream»
næringsliv som tar
mest plass på hennes
cv, alt fra forsik-
ringsbransjen, bank,
stat og regjering.
Nita Kapoor ble det

aller første svarte regjeringsmedlem i
Norge da hun ble utnevnt til politisk
rådgiver for kulturminister Turid
Birkeland i Torbjørn Jaglands regjering
i 1996. Siden har hun vært med i

konsernledelsen i NSB, vært kultursjef i
NRK, ledet kvinnevoldsutvalget under
Justisdepartementet, og tiltrådte nylig
stillingen som direktør for Fredskorpset.
Men veien dit har ikke vært noen dans
på roser.

Fri fra det ytre blikket
– Jeg har møtt mange slags såkalte
glasstak opp gjennom årene, hindre som
jeg valgte ulike strategier for å komme
forbi. De tidlige årene med antirasistisk
og feministisk arbeid, blant annet for
MiRA-Senteret, har formet meg veldig
mye og gitt meg verdier, holdninger og
evner jeg har tatt med meg over i main-
stream, forteller Kapoor. Frem til hun
engasjerte seg politisk, følte hun seg
ensom i sin opplevelse av verden og
verdens opplevelse av henne. 

– Jeg kom inn i en gruppe som var
veldig eksistensiell for meg og mine
muligheter. Noe ble spisset i meg gjen-
nom politisk erfaring. Når du møter
glasstaket får du alle slags indre reaksjo-
ner, alt fra skuffelse, sinne, en «nå skal
jeg lure dem»-holdning eller «nå skal jeg

Hun var den første minoritetskvinne som inntok norske regjeringskontorer,
hun har vært kultursjef i NRK, konserndirektør i NSB og er nå direktør
for Fredskorpset. Men med seg gjennom hele karrieren har Nita Kapoor
hatt kunnskap og verdier fra kampen mot rasisme og for likestilling
gjennom Antirasistisk senter og MiRA-Senteret. Hun mener det har gitt
verdifull ballast i hennes karriere som leder i norsk næringsliv.

av ELLEN STOKLAND

nita
- på heltid

Foto: Ellen Stokland

En ting er å frigjøre seg fra den ytre
bedømmelsen, men det er jobber
som skal gjøres og resultater som

skal oppnås hele tiden…
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late som ingenting». Jeg prøvde nok
ulike metoder for å finne veien rundt, for
å overleve eller komme forbi alle spille-
ne. Men det var først med politisk arbeid
at jeg kunne forstå systemisk undertryk-
king og marginalisering, forstå at jeg
ikke er alene, og ha en gruppe å dele
slike erfaringer med. Det gjorde meg
sterkere, både i kropp og sinn. Det gjorde
det mulig å frigjøre meg fra det ytre blik-
ket. I dag kan jeg si at jeg har trygghet i
meg selv og ikke lar meg affisere av hvor-
dan andre tolker meg. 

Nita Kapoor har erfart og lært mye av
de fem hersketeknikkene som ble
beskrevet av Berit Ås i 1979: Usynlig-
gjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse
av informasjon, fordømt uansett hva du
gjør og påføring av skyld og skam er
metoder mennesker bruker for å forsøke
å utøve makt overfor hverandre. 

– Ås’ analyse er så riktig og har betydd
så mye for meg personlig, at jeg har tatt
kunnskapen om dem med meg som et
«evig gull». Hersketeknikkene fortsetter
å være allmenngyldige og relevante.
Dessverre, sier hun. Opp igjennom

karrieren har hun gått inn i situasjoner
og posisjoner hvor hun selv har forvaltet
makt og ansvar. Sine egne erfaringer
med marginalisering, rasisme og kvinne-
diskriminering har hun tatt med seg, og
hun tror de har gjort henne mer var for
hvordan hun selv bør utøve makt uten å
misbruke den. 

Konfrontasjon mot fordommer 
Nita Kapoor gjorde et bevisst karriere-
valg da hun søkte seg inn i mainstream
næringsliv. Allerede på 1980-tallet reiste
hun ut som reiseleder for Vingreiser. 

– Det var litt av en opplevelse å bli
konfrontert med å være norsk i Spania
den gangen, når du ser ut sånn som meg,
ler hun. Nylig ble hun minnet om
nettopp reiseledertilværelsen i et møte
med en av Fredskorpsets samarbeids-
partnere. 

– Prosjektlederen kom bort til meg og
sa hun hadde møtt meg før, på en Ving-
buss i Spania på 80-tallet, da jeg kjekt
hadde presentert meg og sagt «Hei, jeg
heter Nita og er – som dere ser – norsk.»
Det var min måte å konfrontere for-

dommene på. Selvironisk har jeg fortsatt
å være, det er en viktig verdi for meg å
kunne le av meg selv og unngå selv-
høytidelighet – men kanskje også en god
medisin mot fordommer.

Tilbake i Norge fikk Kapoor jobb
i Vingreisers markedsavdeling, tok
bedriftsøkonomistudiet på BI og gikk
etter hvert over i forsikringsbransjen og
bank. Parallelt jobbet hun med både
Antirasistisk senter og MiRA, og
redigerte blant annet Ord i bevegelse
sammen med Fakhra Salimi. Det ble en
del medieoppmerksomhet og rabalder av
det. 

– Vår holdning var hele tiden å
utfordre strukturell urett, og å konfron-
tere fordommer i så vel storsamfunnet
som blant minoritetsgrupper. MiRA-
Senteret har vært en kontinuerlig spyd-
spiss og eksponent for dette. Men det er
en tendens i Norge til å ville unngå åpen
konfrontasjon, norsk politikk og debatt
har i altfor mange år vært preget av
dette. Reaksjonene kan være ufine, du
får tilbaketrekning og en del irrasjonel-
le forsvarsmekanismer. 

MiRA-Senteret, har formet meg
veldig mye og gitt meg verdier,
holdninger og evner jeg har tatt
med meg over i mainstream…
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Nita Kapoor beundrer MiRA-Senteret,
og særlig Fakhra Salimi, for hele tiden å
ha holdt fast ved sitt brede fokus, til
tross for stor motstand og storsamfun-
nets hersketeknikker. Senteret har
gjennom sine 20 år greid å tenke paral-
lelt, på individuell selvutvikling og
praktisk arbeid så vel som strategisk og
systematisk politisk arbeid. Samtidig
har senteret vært prinsippfast og tydelig
på at her er det minoritetskvinner som
er premissleverandører.

– Jeg tok med meg både politisk
analyse og prak-
tiske arbeidsme-
toder inn i yrke-
skarrieren. For
meg har det vært
viktig med gjensi-
dig overføring av
kunnskap, kom-
petanse og følel-
ser. Først da får
man reell deling. Vi må spille hverandre
gode. MiRA-Senteret har vært en sand-
kasse for dette i mange år, og minoritets-
kvinner når stadig lenger i samfunnet,
mener Kapoor. 

Respekt må vinnes hver dag
Det har ikke vært bare-bare å bli kastet
inn i alle karriereposisjonene, ingen
posisjon kommer nødvendigvis lett, og i
hvert fall ikke for outsideren. Fordomm-
er har hun møtt ofte, både i krasse og
mildere, tilslørte former. Selv i jobbin-
tervjuer har hun fått spørsmål som
overhodet ikke har noe med jobben å
gjøre, men som har veldig mye med fore-
stillinger om hennes etnisitet å gjøre.
Heldigvis er det nå en stund siden sist
hun selv har opplevd den slags. 

– Å få og ta makt er et stort ansvar.
Mer enn en gang har jeg tenkt at dette
klarer jeg ikke, og kjent på krav til egen
perfeksjonisme og følelse av utilstrek-
kelighet. Men så har jeg valgt å ta jobben
og møtt kravene. Det gjelder likevel å
være realistisk på egne vegne, ikke
strekke strikken for langt, sier hun, og
legger til at man som leder må lære
spillereglene som er knyttet til å forvalte
autoritet. 

– Vi lever i et kunnskapssamfunn og
blir målt og veid hele tiden. En ting er å
frigjøre seg fra den ytre bedømmelsen,
men det er jobber som skal gjøres og
resultater som skal oppnås hele tiden –
det dreier seg om en profesjonell kontrakt

mellom deg og arbeidsgiver. Man skal
ikke komme til kort for mange ganger.
Men en må heller ikke utslette seg selv i
prosessen. Det kan gå veldig galt om sko-
ene er for store, sier Kapoor, som er klar
over at hun alltid vil bli vurdert som en
representant, en som er vellykket og har
gjort karriere. Innenfra oppleves makt,
autoritet og ansvar litt annerledes. 

– Makt kan være skremmende, hem-
mende og lammende, fordi man ikke har
vært vant til å ha den, forvalte den eller
forvente den. Og når man plutselig står

der med makt, vet
man ikke hva man
skal gjøre. Man må
finne mestrings-
mekanismer for
ikke å la makten bli
til avmakt, eller, for
den saks skyld, til
overmakt eller
maktmisbruk. 

I Norge, hvor hierarkier er lite synlige,
er det også en utfordring at folk ikke uten
videre aksepterer autoriteter. Å få en
posisjon betyr ikke nødvendigvis at du
blir respektert. Men selv har Kapoor
vært godt forberedt, hun har hatt kunn-
skap om motstandsmekanismene i stor-
samfunnet og opparbeidet seg beredskap
gjennom politisk arbeid. Det har gjort at
hun har kunnet gå inn i posisjoner uten
altfor mye kamp, det være seg i møte med
den indre motstanden i seg selv eller i de
maktstrukturer hun har trådt inn i.

– En lederposisjon må vinnes hver
dag, slik er den norske ledelseskulturen.
En ting er hva som står på visittkortet
ditt, noe ganske annet hvordan du for-
valter funksjonen
i praksis, hvilke
beslutninger du
tar, hvordan du
bidrar til samspill
og det å oppnå
resultater gjen-
nom og sammen
med andre men-
nesker. Som leder
skal du finne
balansen mellom strategisk, faglig og
administrativt fokus. Du skal håndtere
konflikter og problemer, personalsaker
og tøffe omstillinger. Du skal kunne
drive krisehåndtering og brannslokking
– ofte raskt og samtidig empatisk. En
leder skal kunne fronte og feire god
måloppnåelse, og samtidig kunne ta

upopulære avgjørelser eller gjennomføre
den vanskelige samtalen. Du må lære å
gi og møte kritikk uten å ta den personlig
– å skille sak fra person løpende, i en
hektisk hverdag. Du skal ville og evne å
bli målt på resultater. Det er noe av
utfordringen ved å være leder, men også
det som gjør det så morsomt, forteller
Kapoor. 

Toppen av kransekaken
Hun har mistet pusten noen ganger, som
da hun som nyutnevnt politisk rådgiver i
1996 sto ansikt til ansikt – først med
statsminister Jagland, og dernest med
selveste Gro Harlem-Brundtland.

– Det var det første møtet i stortings-
gruppa, vi var i et stort rom inne i
Stortinget og alle var begeistret. Det var
en oppriktig glede fra alle over den første
svarte kvinnen i en norsk regjering. Der
sto jeg og følte meg allerede overveldet –
og så kom Gro mot meg med skinnende
øyne og ga meg en stor klem. Det var helt
uvirkelig. Skjer dette meg? 

Det var seiersøyeblikket, en personlig
seier. Og så kommer hverdagen, med alt
du skal sette deg inn i, håndtere, forstå
og mestre, hvor du må jobbe langt utover
normalarbeidstid, og hvor du kan slite
deg helt ut og aldri synes du strekker
nok til. 

– Det har kanskje blitt en slags
klassereise i makt for min del. Større
maktfordeling er et vesentlig politisk
mål for marginaliserte grupper. Sam-
tidig innebærer det å faktisk få økt makt
et stort ansvar – og rett og slett veldig,
veldig mye hardt arbeid. Og så vil alle ha
en bit av deg. Men en del av beskyttelsen

er å avvise kravene
uten å avvise
menneskene. En
leder må kunne si
nei. Dessuten har
det vært en viktig
læring for meg at
man verken kan
eller bør prøve å
være en represen-
tant for alle innvan-

drere. Dette er det mange som ikke for-
står, ei heller i minoritetsmiljøene. 

– Jeg er utrolig stolt av min bakgrunn,
og bærer den i meg og med meg hele
tiden. Men jeg nekter å være innvandrer
på heltid, sier Nita Kapoor. 

– Jeg er Nita på heltid, og bare det,
slår hun fast.

Makt kan være skremmende,
hemmende og lammende. Fordi

man ikke har vært vant til å ha den,
forvalte den eller forvente den.

Jeg er utrolig stolt av min bak-
grunn, og bærer den i meg og med

meg hele tiden. Men jeg nekter
å være innvandrer på heltid…

NITA PÅ HELTID
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MiRAs kvinner

«Det er nødvendig for oss å skape
våre egne rollemodeller. Rasistisk
kjønnsdiskriminering betyr at alt må
rekonstrueres og skapes på nytt.»

«Vi må lære det norske samfunnet
om ressursene som svarte kvinner
representerer.»

«Hver dag når jeg våkner vil jeg ha 
mer av livet.»

«I min familie er kvinnene veldig
selvstendige. Min mor og bestemor har
alltid jobbet og bestemt over sitt eget liv,
og det gjør vi jentene også.»

«Det er både gode og vonde opplevelser
forbundet med å være innvandrer. 
Da jeg ble kjent med andre, ble livet mye
lettere. Venner og en sosial omgangskrets
er viktig.»

«Jeg vil ikke at andre skal diktere
mine følelser. Det er diskriminerende.»

«Det er viktig å ha røtter, men enda
viktigere å ha føtter så man kan bevege
seg omkring.»

«Identitet er ikke et statisk begrep, 
men noe som er i konstant utvikling.»

«Forståelsen og utviklingen av identitet
inkluderer både fortid, nåtid og fremtid.»

«Uvitenhet brukes ofte som en
unnskyldning for intoleranse.»

«Jeg er et individ, og vil behandles
deretter. Integrering krever innsats fra alle
parter i samfunnet. Samfunnet må også
forandres.»

«Du må ta et standpunkt.
Det er det politikk handler om.»

tar ordet!
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M iRA-Senterets leder Fakhra Sali-
mi har funnet veien til Tromsø
hvor hun møter sin gamle venn-

inne og medsøster Celi Valle. De to ble
kjent før MiRA-Senteret ble etablert,
under Foreign Women’s Groups (FWG)
nettverksseminar i Oslo. Celi var enga-
sjert i innvandrerkvinnenes situasjon i
Tromsø, og ble invitert til Oslo hvor
FWG arbeidet for å knytte kontakt med
minoritetskvinner andre steder og eta-
blere et landsdekkende nettverk. Det er
30 år siden nå og Celi tenker stadig mer
på hva alderdommen vil bringe.

Celi Valle: Da jeg kom til Norge var det
ikke så mange innvandrerkvinner nord-
på, det var flest menn her. De fleste av
oss kom for å gifte oss med nordmenn og
var ikke så veldig populære. Vi hadde
ikke noe nettverk eller kontor vi kunne
oppsøke for å få hjelp, og norsk måtte vi
lære på egen hånd. Med ordbok i hånden
satte jeg i gang og lærte meg norsk.

Fakhra Salimi: Det var ikke noen
integreringspolitikk den gangen…

Celi: Neida, ikke noe sånt. Men jeg
lærte fort, og snart lærte jeg at det var
noe som het likestilling. Jeg hadde jo sett
at de norske damene ikke var som oss
innvandrerkvinnene. Det syntes jeg var
spennende. Selv var jeg litt annerledes
enn kvinner flest da jeg bodde i Sri
Lanka, jeg var mer åpen og ville vite mer.
Men jeg hadde jo ingen jeg kunne spørre.

Fakhra: Du var bare 19 år da du kom
til Norge.

Celi: Ja, jeg kom som nittenåring,
nygift, giftet bort med en nordmann.

Fakhra: Når du sier «giftet bort» høres
det nesten ut som tvangsekteskap. Kan
man si det?

Celi: Ja, det kan man jo si, for jeg
hadde jo ikke noe valg. Det var foreldrene
som bestemte, mamma spesielt. Da jeg
lærte om den norske kvinnens frihet og
likestilling, festet det seg i tankene mine,
for det var jo noe vi trengte. Jeg fikk også
høre om norske kvinners problemer og
vold i familien, og jeg fikk høre om krise-
sentrene. Det syntes jeg var veldig inter-
essant, for det var vold i min familie også.
Da jeg begynte å jobbe på et krisesenter
var jeg vel en av de første mørke som tok
vakter. Jeg likte krisesenteret, for der
fikk du hjelp på alle mulige måter. Jeg
lærte mye, om hva det ville si å ha like-
stilling, at du hadde den samme retten
som mannen til å gjøre som du vil og at
du hadde frihet og rett til å ha egne
meninger og at ingen kunne bestemme
over deg, slik jeg var vant til hjemmefra.
Det var på krisesenteret jeg ble engasjert
i kvinnepolitikk, og vi startet en forening.

Fakhra: Her i Tromsø var det innvan-
drere generelt som organiserte seg, men
etter hvert kom det også en kvinneorga-
nisasjon. Da FWG skulle ha nettverks-
møte inviterte vi deg til Oslo. Kan du
fortelle litt om hvordan det var å møte
andre innvandrerkvinner i Oslo?

Celi: Ja det var jo stort å komme til
Oslo og se alle disse fargerike damene.
Det var også spennende å høre om de

– Nå som jeg begynner å bli eldre melder identitetskrisen seg med full kraft.
Hvem er jeg? Hvor hører jeg hjemme? Hvilket språk vil jeg snakke i alderdommen?
Etter over 30 år i Norge er det fremdeles Sri Lanka som er hjemme, det er der jeg
vil bli gammel, men mine barn og barnebarn er norske, sier Celi Valle, og utfordrer
MiRA-Senteret til å engasjere seg i eldre minoritetskvinners identitetskrise og
spørsmål knyttet til alderdom.

av ELLEN STOKLAND

Celi Valle fra Tromsø i samtale med Fakhra Salimi
Slites mellom to  
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forskjellige kvinnenes erfaringer og pro-
blemer på ulike områder, men samtidig
var det ganske likt. Vi ville bli godtatt av
samfunnet som kvinner, og bare som
kvinner, ikke på bakgrunn av hvorfor vi
var her eller hvor vi kom fra. Vi ville ha
de samme rettighetene som norske
kvinner. Det hadde vi jo ikke, det var noe
vi måtte kjempe for. 

Nettverksmøtet var en sterk opp-
levelse, med mange tårer og mye latter.
Det var første gangen vi møttes, bare
minoritetskvinner.

Fakhra: Ja. Det var et fristed, fri fra
alle ekspertene. Endelig kunne vi
snakke fritt uten å bli observert, og det
var mange tårefylte historier. Det var så
mye inspirasjon og energi samlet på en
plass, vi trengte et nasjonalt nettverk og
nå skulle vi jobbe. 

Celi: Og det gjorde vi jo også. Etter
dette første møtet åpnet veien seg videre
for oss, fordi vi visste hvordan vi skulle
gå frem. Så da vi kom hjem begynte vi å
engasjere oss mer.

Fakhra: Ja, det begynte på alle steder.
Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo…

Celi: Vi knyttet nettverk over hele
Norge, og ble kjent med stadig flere. Vi
holdt kontakt i mange år, og møttes når
vi kunne.

Fakhra: Vi hadde jo disse nettverks-
konferansene hvert år, men så skar det
seg økonomisk fordi vi ikke fikk nok
støtte. Men vi fortsatte arbeidet ved å
reise til forskjellige steder og støttet
andre minoritetskvinner til å organisere
seg. Jeg husker å ha reist nesten over
hele landet, og det ble etablert store og
små kvinnegrupper over alt. Men dess-
verre fikk jo ikke disse kvinnene nok
økonomisk støtte til å fortsette arbeidet.
Jeg husker at jeg var her da dere etabler-
te organisasjonen Verdens kvinner i
Tromsø. Dere arbeidet målrettet med
politiske prosesser, særlig med minori-
tetskvinners mulighet til å få jobb, eta-
blere egne firmaer og hvordan de skulle
markedsføre seg selv. Men også rasisme,
diskriminering og kvinnespørsmål var
på den politiske dagsordenen.

Da jeg kom til Norge var det 
ikke så mange innvandrerkvinner

nordpå, det var flest menn her.

Alle foto: W
ardha M

alik

hjemland
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Celi: Vi hadde jo mange menn som sto
bak oss. Jeg var veldig takknemlig for at
de støttet oss, de mørke mennene.

Fakhra: Ja, her var det også en myte
dere brøt, myten om at alle mørke menn
vil være i mot kvinnefrigjøring. Her var
det motsatt.

Celi: Det var nå ikke alle mennene
som var med. Men de som var engasjert i
politikk, de så jo hva som foregikk og da
forsto de at kvinner ikke bare var til for å
sitte hjemme og tvinne tommeltotter,
lage middag og sånt, men at vi hadde noe
annet også som de kunne lære av. 

Vi startet et prosjekt for at kvinnene
skulle lære seg språk. Mange kvinner
hadde ikke muligheten til å komme seg
ut på norskkurs fordi de var opptatt
hjemme med mange barn, siden menne-

ne ikke ville passe ungene. Så vi forsøkte
å finne aktiviteter kvinnene kunne delta
i utenfor hjemmet slik at de kunne lære
seg språk. Vi hadde en strikkegruppe
hvor kvinner fra forskjellige land kom,
og da måtte de jo snakke norsk. Vi akti-
viserte ungene så mødrene fikk fri, og
etter hvert etablerte vi en sommerkafé
for kvinner. Vi var bare tre som drev den,
og vi jobbet døgnet rundt, uten penger.
Men det var en suksess. Alle likte den, og
etter hvert fikk vi etablert et senter for
kvinner eller innvandrere. Vi var også
engasjert i politikk og prøvde å komme
inn i kommunestyret og fylkestinget. 

Men det tok på. Alltid måtte vi slåss
om penger og med politikere, og med alle
disse norske foreningene og alle som ville
blande seg inn i vårt opplegg og vise oss

hvordan det skulle gjøres. Alltid var det
noen som visste bedre enn oss. Det ble til
slutt for mye på en gang. 

Fakhra: Var det slik at det var veldig
mange som ville styre organiseringen i
en bestemt retning?

Celi: Ja.
Fakhra: Så dere fikk ikke muligheten

til å utvikle dere som dere selv ønsket?
Celi: Det kan man si. Norske kvinner

mente de visste bedre enn oss, og noen
ganger kan jo det stemme. Norge er jo
organisert på alle mulige måter, her har
man foreninger for alt mulig rart og på
den måten lærte vi at det går an å leve av
foreninger. Men problemet var at vi ikke
fikk utvikle oss ordentlig, fordi noen
andre hele tiden visste bedre enn oss.

Fakhra: Dette problemet har vi vært

veldig bevisste på i Oslo. Når det gjaldt
styre og hvem som skal sette dagsorden
for MiRA-Senteret, var det veldig klart
at det skulle være kvinner med minori-
tetsbakgrunn. Men vi engasjerte mange
norske kvinner og kvinner med vestlig
bakgrunn i forskjellige aktiviteter. Hvis
de ønsket å hjelpe, så måtte de hjelpe til
på de områdene vi kartla at vi trengte
deres hjelp. Det var veldig mange etnisk
norske kvinner som ikke likte det.
Særlig misfornøyde var de som studerte
antropologi og sosiologi, og skulle bli
forskere og eksperter på minoriteter. 

Celi: Men det er fordi dere var flere
sterke kvinner og Oslo er en stor plass.
I Nord-Norge er plassene så små, vi er
spredt og det er så store avstander at det
ikke var så ofte vi kunne møtes. Så

Verdens kvinner, vi var på forskjellige
plasser i Nord-Norge, og mange ganger
var det to-tre timers kjøring eller vi
måtte ta fly. Det hadde vi ikke råd til. Og
telefon var også for dyrt den gangen.

Vi var to–tre som var engasjert hele
tiden og som holdt ut, men til slutt måtte
vi jo gi opp. Jeg begynte å bli sliten og
kjente på kroppen både fysisk og psykisk
at det ble for mye for meg. Presset vi opp-
levde gikk veldig hardt inn på meg, og da
jeg sluttet med all politikk og engasje-
ment, raste alt sammen. Alt ble bare
borte. Norske kvinner forsøkte jo å enga-
sjere seg og forsøkte å samle oss igjen,
men det gikk ikke.

Fakhra: Vi i Oslo hadde store forhåp-
ninger til Verdens kvinner og syntes det
var veldig trist da det raste sammen. Du

hadde stort engasjement og sto på, men
det ble ikke verdsatt og du ble ikke
styrket på de premissene du ønsket for å
etablere denne organisasjonen. MiRA-
Senteret har nå vært et etablert senter i
20 år. Hvis du ser tilbake på alle disse
årene, hva vil du si at senteret betyr?

Celi: Det betyr jo mye for oss kvin-
nene, for kampen er ikke over. Senteret
har åpnet muligheter for kvinner til å
engasjere seg på forskjellige måter.
MiRA-Senteret er en stor ressurs som
ivaretar den gnisten vi alle hadde, og
viderefører minoritetskvinnene engasje-
ment i Norge. Det glemmer vi ikke,
senteret er blitt som et hjem som vi alltid
kommer tilbake til.

I tunge stunder går jeg tilbake og ser
på alle album, avisutklipp og artikler jeg

Alltid var det noen som visste
bedre enn oss. Det ble til slutt 

for mye på en gang…

SLITES MELLOM TO  HJEMLAND
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har tatt vare på og minnes. Det var jo et
fantastisk temperament på det vi gjorde,
og da tenker jeg at jeg fortsatt har mye jeg
kan gjøre. Som å reise hjem til Sri Lanka
og engasjere kvinnene og barna der.

Men det som tynger meg mest nå er
identitetskrisen min. Jeg føler ikke at jeg
hører hjemme i Norge og heller ikke i Sri
Lanka. Jeg sitter mellom to land, midt i
ingenmannsland, og lurer på hvor jeg
hører hjemme. Når jeg reiser til Sri
Lanka føler jeg meg som en fremmed,
skjønt jeg snakker språket mitt flytende.
Men likevel hører folk at jeg har en
annen måte å snakke på. Og så er jeg
veldig åpen, det er ikke vanlig i Sri
Lanka. Jeg føler meg ikke helt vel noen
plasser. Jeg tenker mye på hvordan det
vil bli å bli gammel og sitte der på gamle-
hjemmet eller et annet sted. Hvilket
språk vil komme? Kommer det norske,
det singalesiske, eller engelsk? Hvilket
språk vil jeg sitte der med? Og vil de for-
stå hva jeg sier? 

Det er sånne tanker jeg har. Men så
sier jeg «glem nå det, tenk heller på de
fattige kvinnene og barna i Sri Lanka».
Kirken har stor makt i min hjemby, så
jeg kommer til å engasjere meg der og gi
av det jeg har lært her. I Norge er vi vel-
dig opptatt av det psykiske og hvordan
det påvirker oss. Det er viktig, og noe
man ikke er vant til i Sri Lanka. 

Fakhra: Det er spennende å høre om
denne identitetskrisen du snakker om. Vi
snakker jo hele tiden om ungdom og iden-
titet, men ingen har hittil snakket om at
voksne kvinner kommer til å få identi-
tetskrise, fordi vi tror de vet hvem de er.

Celi: Med migrasjonen kommer et
stort tap. Selv etter 30 år i Norge er det
fremdeles Sri Lanka jeg kaller hjemme.
Norge er en plass jeg bor, det er ikke mitt
hjem. En dag må jeg hjem. Nå blir jeg
snart 50 år, og behovet for å høre til et
sted blir bare sterkere og sterkere. Jeg
klarer ikke være her i Norge, det er noe
som kaller meg tilbake. Det er vanskelig
for den personen man er gift med å forstå
denne identitetskrisen, særlig når denne
personen er fra en annen kultur. Jeg har
problemer med å forstå det selv. Hvorfor
lengter jeg hjem til Sri Lanka når jeg har
bodd her mesteparten av mitt liv? Men
da jeg var i Sri Lanka i fjor følte jeg meg
så vel. 

Jeg tror MiRA-Senteret bør engasjere
seg i eldre kvinners identitetskrise. Jeg
vet det er flere som tenker på samme
måte som meg. Nå som ungene er voksne
har vi tid til å tenke på oss selv. En

annen ting jeg har vært engasjert i lenge
er det å bli gammel i Norge, eldrepolitik-
ken har ikke forandret seg. Det er ingen
som tar seg av de eldre, de blir plassert
på gamlehjem og ingen har tid til å
besøke dem. De har de samme problem-
ene i dag som da jeg jobbet der for mange
år siden. Jeg vil ikke dit. Jeg har sagt til
min sønn at om det skjer meg noe, så må
de ikke holde meg i live, la dem få lov til
å trekke ut kontakten. For hva vil det bli
av meg om de ikke forstår hva jeg sier?
Det er jo ikke noe liv. Om jeg i stedet
reiser til Sri Lanka har jeg råd til å enga-
sjere andre til å ta vare på meg. Men er
det mitt hjem? Og hvilket språk vil jeg
snakke? Det er jeg veldig opptatt av.

Fakhra: Dette er viktig. Vi har vært
opptatt av ungdom og identitet, men må

også se på dette spørsmålet koblet opp
mot de eldre. Vi som er den første gene-
rasjonen, som har vært engasjert og
kjempet for å synliggjøre hvem vi er i
dette samfunnet, vi havner nå i den
situasjonen du beskriver, vi begynner nå
å bli gamle. Vi må se på alle disse tilbu-
dene som finnes for eldre, og se på hva
eldre minoritetskvinner egentlig føler og
tenker, og gi rom også for deres behov.
Det er viktig at samfunnet anerkjenner
at det bor folk her med forskjellig bak-
grunn, og at det skapes tilbud som møter
de behovene de eldre med minoritets-
bakgrunn har. 

Har du hørt noe fra de kvinnene som
kom hit og giftet seg med nordmenn og
som nå er blitt eldre? Hva skjer med
dem? Flytter de på gamlehjem?

Celi: De fleste er ennå ikke blitt så
gamle at de har flyttet på institusjoner.
Men det er viktig at vi engasjerer oss for
dette nå, slik at det blir en forandring før
vi havner der selv og kanskje ikke lenger
har et språk til å fortelle hvordan vi vil
ha det. 

Nordmenn sier at vi må lære den
norske kulturen når vi lever i Norge, og
den har vi jo lært. Men likevel sitter den
andre kulturbakgrunnen i oss, og den
sniker seg nærmere og nærmere når vi
blir eldre. Da jeg var ung var det ikke så
sterkt. Jeg lærte jo mye fra Norge, om
norske kvinner og friheten som jeg setter
stor pris på. Jeg er ikke redd for å bli
eldre, men jeg er redd for hva det vil si i
fremtiden og hvor identiteten min
havner. 

Fakhra: Men hva med barna som er
født og oppvokst her sammen med
foreldre med to kulturer, hva skjer med
dem?

Celi: Godt spørsmål, men de har jo en
mer norsk bakgrunn, de er vokst opp i
Norge. Sånn som min sønn. Han sier at
han er norsk, på alle mulige måter, og
han har sin identitet, han er ikke redd.
Han vil alltid være i Norge, han vil ikke
reise til Sri Lanka og bosette seg der, slik
som jeg. Jeg vil hjem.

Fakhra: Sier du at mødrene ikke har
klart å gjøre Norge til sitt hjem, selv om
de har bodd her i flere tiår? Hvordan
føles det da når barna sier at Norge er
deres hjem?

Celi: Der står jeg midt oppe i et dilem-
ma, for mitt hjem det er her også. Jeg har
ungen min her, og så kommer det barne-
barn. Hva skjer da? En norsk venninne
stilte meg spørsmål om dette, om hvor-
dan jeg kan reise hjem til Sri Lanka, når
jeg har barnebarna her. Det er klart de
kan besøke meg og jeg kan besøke dem,
men det blir jo ikke det samme. Jeg
mister oppveksten deres og hverdags-
livet. Jeg tenker mye over dette, det er et
dilemma. Jeg kan ikke bare dra, riste det
av meg, sånn som jeg gjorde da jeg kom. 

Likevel vil jeg si at jeg føler at jeg må
tenke på meg selv også. Hele livet har jeg
vært engasjert i andre. Derfor oppfordrer
jeg dere på MiRA-Senteret til å engasje-
re dere i eldres situasjon og i deres
identitetskrise. Og inviter meg gjerne,
jeg kommer gjerne og forteller om dette.
For engasjementet endrer seg ikke, og
eldrepolitikken i Norge er like gammel
som da jeg kom til Norge for 30 år siden.
Den har ikke forandret seg i det hele
tatt.

En dag må jeg hjem. Nå blir jeg
snart 50 år, og behovet for å høre til

et sted blir bare sterkere…
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Dette essayet om eksil som tap og
gevinst er en hyllest til MIRA-Sente-
rets 20-årsjubileum. Selv om det ikke
særskilt berører situasjonen til kvinner
og barn, er deres kamp og lidelse, men
også glede, innskrevet i denne teksten.
MIRA-Senteret har i 20 år bidratt til å
fremme eksilkvinners og deres barns
rettigheter. Kvinners særlige vansker
i eksil blir lett usynlige i den generelle
diskusjonen omkring innvandring.
Mira-senteret representerer et dyna-
misk og kraftfullt møtested for eksil-
kvinner og mellom dem og nordmenn. 

Eksilet er en prosess. I eksil har eksil-
anten ofte flere statuser. Flyktning
er en av dem. Identitet og status

knyttes nært til denne kategorien –
dersom omgivelsene tilskriver deg den.
Med andre ord blir flyktning den pri-
mære status og det primære identifika-
sjonspunkt for millioner av mennesker
på verdensbasis. 

I dette essayet tar jeg utgangspunkt i
personer som tilskrives status som flykt-
ning i objektiv forstand, og som selv defi-
nerer seg som dette, noe som på ulike
måter berører, påvirker og endrer indivi-
dets identitet, status og posisjon i eksil.
Betegnelsen eksil bruker jeg om alle per-
soner og deres barn som ufrivillig har
måttet forlate sitt hjemland eller det
bosted som de betraktet som sitt hjem. 

I eksil kan det oppleves å være en mot-
setning mellom det subjektivt opplevde
og det objektivt tilskrevne på flere om-
råder. Eksilanter tillegges for eksempel
ofte nye roller og posisjoner og står der-
med i fare for å tilskrives nye og kanskje
fremmedgjørende identitet(er). Man kan
kanskje si at det er i grenselandet mel-
lom det personen opplevde som seg selv i
hjemlandet, og hva personen ønsker for
sin fremtid, at eksilets dilemma ligger.

Myndighetenes, og andres «merkelap-
per», har ikke bare betydning for hvilken
beskyttelse man får, eventuelt hvilke
rettigheter og plikter man har, «merke-
lappene» griper lenger inn enn som så.
De påvirker ofte individets identitet og
eksistens. Status, om den er selvtilskre-
vet eller tilskrevet av andre, påvirker på
ulike måter og i ulik grad personlig iden-
titet og relasjoner til andre mennesker.

Blant flyktninger i eksil har begrepet
status mange betydninger. For mange
har det stor betydning hvilken status-
kategori man havner i. Den sosiale status
eller posisjon man hadde i hjemlandet
kan i eksil underkjennes, opprettholdes
eller maksimeres. Dette gjelder både i
forhold til egne landsmenn og ovenfor
norske omgivelser. Men flyktningen selv
vil søke å bli vurdert ut fra den posisjon
han eller hun hadde i hjemlandet, og søke
å få denne bekreftet i nye omgivelser. 

Mange flyktninger vil gjerne unngå å
bli vurdert ut i fra likhet med andre flykt-
ninger. Den personlige identiteten er
selvtilskrevet, men gjerne også tilskrevet
av slekt og venner. Dette bekrefter at
man har sosial støtte fra de nære sosiale
omgivelser. Den selvtilskrevne identite-
ten, som er knyttet til personens livsløp,
står i forhold til en identitet som er til-

skrevet av andre. I tilfeller der den til-
skrevne identiteten ikke samsvarer med
den selvtilskrevne, er det som oftest den
selvtilskrevne identiteten som trekkes i
tvil av omgivelsene. En kvinnelig vietna-
mesisk jurist med erfaring fra egen prak-
sis i Vietnam, jobber som rengjører i
Norge. Hun klarer ikke å verifisere
verken sin utdanning eller praksis. Kvin-
nen var også ukjent
for mange av sine
landsmenn og der-
for mistrodd, mens
nordmenn stort sett
bare behandlet
henne som arbei-
der. Her er kvinnens selvtilskrevne iden-
titet trukket i tvil, noe som på sikt også
kan påvirke den selvtilskrevne. En per-
son med lav sosial status i hjemlandet
kan derimot oppleve å få denne sosialt

oppgradert, enten ved å øke sin sosiale
posisjon blant egne landsmenn, eller ved
å forbedre sin økonomi. Det motsatte kan
inntreffe blant personer som hadde sen-
trale sosiale posisjoner i hjemlandet, og
som her opplever å få sin posisjon ned-
gradert, som i eksempelet over.

Eksilet inneholder mange eksistensi-
elle erfaringssituasjoner som danner
grunnlag for endringer i flyktningenes
identitet. For mange etterlater eksilet en
opplevelse av å være forlatt. Noen føler
at de er fratatt grunnleggende mennes-
kerettigheter som oppleves som nødven-
dige for flyktningens livskvalitet og
kanskje eksistensmuligheter. 

Eksilet rommer store tap, deriblant
tap av den sosiale og kulturelle grunn-
mur som liv og identitet er bygget på.
Livet i eksil oppleves som fylt av kon-
traster og motsetninger fordi to, ofte
motsetningsfylte, virkeligheter stilles
opp mot hverandre. Det er for mange
som en evig flukt, et stadig oppbrudd fra
det som var viktig i denne personens liv.
Fenomenet har blitt beskrevet som den
ulegelige riften som oppstår som følge av
at mennesket skilles fra sitt fødested,
avstanden fra selvet og dets egentlige
hjem. Eksilet blir på denne måte en sosi-
al forstyrring som påvirker flyktninge-

nes liv og alle vitale dimensjoner: sosialt,
kulturelt, emosjonelt og fysisk. Det har
som oftest en politisk begrunnelse, men
berører det dypeste i menneskelivet.

Eksilet representerer en stadig søken
etter tilhørighet – som betyr langt mer
enn en jobb og et sted å bo. Det dreier seg
om å bli gjenkjent som den man er – som
er det motsatte av anonymitet. Å skape

tilhørighet er en
prosess som aktive-
rer indre og ytre
krefter. De ytre
kreftene finnes i det
samfunn hvor de
nye livssjansene lig-

ger. Et hjemsted blir mer enn et sted på
kartet, det er et sted som gir muligheter
til dem som har hjemstedstilhørighet
der. De indre kreftene er den enkeltes
evne og vilje til å motta og bruke de

Blant flyktninger i eksil har begre-
pet status mange betydninger.

eksilets konse
Haci Akman er forsker ved Universitetet i Bergen og har i en årrekke forsket på eksil og eksilrelaterte problemstillinger.



MIRA-MAGASINET    1–2/09     •     19

muligheter som hjemstedet kan tilby.
Dermed styrkes tilhørighet til stedet og
menneskene, noe som gjør eksilanten
synligere i sine omgivelser. De fleste
føler det ikke imidlertid ikke slik. Mulig-
hetene og sjansene kan synes vanskelige
å få øye på. Mange blir trette og trekker
seg tilbake, isolerer seg, og blir tause. På
tross av denne tilstanden skal forpliktel-
ser overholdes – overfor familie og jobb.
Dette er en stor belastning og mange
utvikler psykiske plager. Selvbildet skal
opprettholdes – ingen må oppdage hvor
dårlig det står til. Ingen må få vite om
fornedrelsen. Å åpne opp for disse følel-
sene ved å snakke om dem, kan ha følger
som personen selv eller omgivelsene ikke
er beredt til å håndtere. De store indre
og ytre endringene som flukt og eksil
fører med seg, kommer som regel så
raskt at de kan være vanskelig å hånd-
tere. Ved å la være å snakke om dem
håper eksilanten at tiden skal dempe
angst og smert. Tausheten er en måte å
vinne tid og få kontroll på.

Eksilets første fase kan beskrives som
et overgangsritual som gir flyktningene
adgang til et annet samfunn. I dette tids-
rommet transformeres et maktspråk, det
de kom fra, til et annet, der flyktningene
møter de andres (ofte hjelpeapparatets)

forståelse og sannhet om dem selv. Flykt-
ningene møter med sine egne sannheter
og sin egen forståelse av seg selv. I dette
møtet oppstår det et spenningsfelt av
forskjellige krav til hvordan det rett-
ferdige og sanne skal defineres. 

Eksilet fører eksilanten inn i en språk-
lig kontekst hvor morsmålet ikke kan
brukes til å beherske den nye verden
med. Morsmålet kan lett oppleves å være
uten verdi – i verste fall kan det oppleves
som belastende. Dette medfører at perso-
nen ikke har det nødvendige redskap til
å uttrykke seg. Ved «tap» av morsmålet
taper individet en stor del av sin identi-
tet og personlighet. I eksil blir du en
annen enn den du var i kjente hjemlige
omgivelser – ofte blir du en som har bruk
for hjelp, en ikke-produktiv mottaker av
sosiale goder og for mange oppleves dette
som tap av status, stolthet og ære. 

Tap kan også ses i forhold til de enkel-
te roller i familien. Mannsrollen – forsør-
ger, ektemann, far og overhode – degra-
deres på et vis, sett i lys av den tradisjo-
nelle familiestrukturen. Endringer i
kvinnerollen og kvinnens stilling i famili-
en har konsekvenser for mannens rolle-
sett. Arbeidsfordelingen endres gjerne
både i offentlig og privat sfære. Mange
menn er arbeidsledige, mens kvinnene
kanskje opplever å
få jobb og slik bli
familiens hoved-
forsørger. Dette
kan påvirke for-
holdet mellom
ektefellene. Også
farsrollen oppleves for mange å ha blitt
endret i eksil, ved at foreldre og særlig far
får mindre innflytelse i barnas liv.
Endret struktur har medført redusert
mulighet til kontroll over barnas situa-
sjon – særlig utenfor hjemmet. At barna
og kvinnen kan ha aktiviteter, skole og
jobb utenfor familien kan også føre til at
kommunikasjonen innad i familien blir
annerledes. Noen familier mestrer de nye
utfordringene familien blir stilt overfor,
mens andre gjennomgår dype kriser. 

Kvinnene kan ofte synes å mestre
eksiltilværelsen bedre enn mennene.

Mennene er ofte skeptiske til kvinnenes
økende individualisering og frihet. De
fleste kvinner fra tradisjonelle familie-
strukturer oppnår i mange tilfeller større
grad av frihet og selvstendighet, og tar i
større grad avgjørelser som angår eget liv
og fremtid. Mange foreldre opplever at
det er vanskelig å ha kontroll med barnas
liv utenfor hjemmet; hva de foretar seg og
hvem de er sammen med. Dette gjelder
også skole og utdanning. Det kan være
vanskelig å få oversikt over skolesystem;
forpliktelser og rettigheter, lekser og
kontakten med skolen. 

Foreldre har ofte et ønske om å fast-
holde fortiden, særlig hvis barna er født i
hjemlandet. De møter endringene med
svar fra i går og forventninger om at
barna bærer den kulturelle arven videre.
Mange foreldre sitter fast i fortiden,
mens nåtiden oppleves som midlertidig –

et venteværelse for en usikker fremtid.
Barn og unge i familien opplever kanskje
å ha tilhørighet i to hjem, men kan van-
skelig fylle krav om forpliktelser til to
kulturer. Mange opplever også at etter-
som årene går, øker avstanden til forel-
drenes tradisjonelle livsmønster. Enkel-
te klarer å ivareta deler av foreldrear-
ven, samtidig som de har en god forank-
ring i eksillandets levesett, mens andre

ikke mestrer dette
like bra. Foreldre kan
oppleve sine barns til-
synelatende nyvunne
frihet som en trussel,
både mot foreldreau-
toriteten og mot den

kultur foreldrene representerer. Gradvis
kan de oppleve å «miste» kontakten med
barna og få avstand til alt det nye barna
står for. Det kan synes å være motset-
ning mellom foreldrenes ønske om auto-
ritet og barnas ønske om autonomi. 

Barna gjør sine egne erfaringer og får
kunnskap som kan stå i kontrast til
foreldrenes erfaringer og kunnskaper.
Foreldrene er ofte svært opptatt av hvor-
dan barna integreres i eksilsamfunnet,
og hevder kanskje at sosialiseringen i
hjemmet brytes ned i skolen, og at skolen
og samfunnet nedvurderer og under-
graver den etniske kulturen. I sin ytter-
ste konsekvens hender det at barn og
ungdom må ta standpunkt til hvorvidt
de vil følge foreldrenes ønsker for dem,
eller ta utfordringene som eksilsamfun-
net byr dem. Det ideelle ville være at de
kunne imøtekomme begge – og samtidig
holde fast ved seg selv og egne håp og
ønsker for fremtiden.

Barn av flyktninger, som kanskje til
og med er vokst opp i eksillandet, er en
del av det nye samfunnet, men de blir
aldri en helt anerkjent del av det. Forfat-
teren Mauricio Rojas kaller disse barna
og ungdommene for Utopias barn. De
søker et annet land, et land som ennå
ikke eksisterer. De tilhører et samfunn
for morgendagen – som ennå ikke er byg-
get. Disse barnas gradvise integrasjon
kan være en sterk trussel mot familiens
identitet. Det handler om foreldrenes tap
av autoritet og oppdragerkompetanse,
om fremmedgjøring overfor egne barn og
ikke minst handler det om stereotype
oppfatninger og bilder av det norske
samfunnet. Barna er produkter av dob-
bel erfaring og kunnskap, ikke bare av
foreldrenes historie og geografi. Barna
får en spesiell stilling, de tilhører på den
ene side ikke fortiden, på den annen side
heller ikke helt nåtiden. De har ikke
valgt flukten, men er kanskje i enda stør-
re grad enn foreldrene merket av den. De
skal skrive sin historie i eksillandet, med
komponenter fra fortid og fremtid.

kvenser

Tausheten er en måte å 
vinne tid og få kontroll på.
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Kalgacal Hassan har jobbet som
jordmor for jordmortjenesten i Sta-
vanger kommune siden 2002. Sam-

men med sin kollega, helsesøster Gjer-
trud Kringeland, har hun innarbeidet
systematisk forebyggende arbeid mot
kjønnslemlestelse ved helsestasjonene i
kommunen. Muligheten kom da helse-
virksomheten ble omorganisert og slått
sammen til én virksomhet i 2003. Den
nye ledelsen ønsket at dette skulle inn
som en del av virksomheten og ga
Hassan og Kringeland oppdraget. 

De to mener en grunnleggende for-
utsetning for at de har lykkes, er at
arbeidet ble integrert som en del av det
generelle helsestasjonstilbudet. Hadde
arbeidet i stedet vært organisert som et
prosjekt, ville risikoen vært stor for at
det forble et arbeid utenom det vanlige,
som ville avsluttes etter en tidsbegrenset
periode. Det skjedde blant annet med det
såkalte OK-prosjektet, som ble initiert
av tidligere barne- og familieminister
Karita Bekkemellem Orheim i 2000.

– Norske myndigheter må iverksette
langsiktige tiltak som virker, sier
Kalgacal Hassan, som selv kommer fra
et land der kjønnslemlestelse av små-
jenter er utbredt. Hun er skeptisk til den
foreslåtte underlivsundersøkelsen av
småjenter, og mener det må legges frem
et konkret opplegg for hvordan det skal
gjøres på en human og hensiktsmessig
måte. Slik forslaget nå fremstår, tror
hun det blir vanskelig å gjennomføre.

– Kjønnslemlestelse kan bare forebyg-
ges ved at folk får kunnskap om hvor
meningsløst og skadelig det er, samt at
det i Norge er lovstridig. Så må de
ansvarliggjøres i forhold til denne kunn-
skapen og velge selv. Vi arbeider med det

holdningsskapende, understreker
Hassan, og påpeker at det er politiets
oppgave å håndheve loven. 

Fast vennlig prosedyre 
Sammen har hun og Gjertrud Kringe-
land utarbeidet faste, obligatoriske
rutiner for skolehelsetjenesten og helse-
stasjonene. Disse er basert på deres egne
erfaringer, litteratur og forskning, samt
tilbakemeldinger de har fått. 

– Prosedyrene er lagt inn som en del
av de obligatoriske oppgavene i data-
programmet helsestasjonene bruker.
Seks uker etter fødselen skal temaet tas
opp med familien. Det vil være et avvik
om helsesøster eller jordmor ikke tar opp
kjønnslemlestelse i sine konsultasjoner,
forklarer de to.

I prosedyrene kan helsesøster eller
jordmor ved hjelp noen tastetrykk få opp
hjelpetekster som kan brukes i konsul-
tasjonen. For eksempel: «Vi vet at dere
kommer fra et land hvor omskjæring er
en tradisjon». «Som helsearbeider er vi
pliktig til å ta opp dette temaet». Helse-
arbeiderne har en såkalt avvergelses-
plikt som er nedfelt i §2 i Lov om forbud
mot kjønnslemlestelse.

– Mange synes det er vanskelig å ta
opp kjønnslemlestelse, hjelpetekstene
gjør det lettere for de ansatte på helse-
stasjonen, forklarer Kalgacal Hassan.
Hun understreker at fremgangsmåten er
åpen og vennlig. Ingen skal trenge å føle
seg støtt, at de ikke blir trodd eller at
sannheter dyttes på dem.

– Om noen benekter at kjønnslemles-
telse forekommer i deres hjemland, eller
mener informasjonen vi gir ikke stem-
mer, er det helt greit. Vi går ikke i en dis-
kusjon eller insisterer på at vi har rett,

– Som jordmor hjelper du kvinner i krise i et av de største øyeblikkene 
i deres liv. Det er et ansvarsfullt og faglig krevende yrke, og utrolig kjekt, 
sier Kalgacal Hassan. Den norsk-somaliske jordmoren er også engasjert mot
kjønnslemlestelse, og har plassert Stavanger i ledelsen for det forebyggende
arbeidet i Norge.

av ELLEN STOKLAND

En jordmors vennlige  
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Mange synes det er vanskelig 
å ta opp kjønnslemlestelse, 

hjelpetekstene gjør det lettere…

Alle foto: Ellen Stokland

kamp
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men vi er bevisst på å fortelle hvilke
kilder vi har informasjonen fra. Det tar
tid å bli overbevist om at gamle sann-
heter ikke stemmer. Derfor godtar de
den andres oppfatning, og oppfordrer
dem i stedet til å sjekke noen flere kilder.
Ikke sjelden kommer de da tilbake og
innrømmer at vi hadde rett, sier Hassan
og Kringeland. 

De mener systematiseringen av det
forebyggende arbeidet mot kjønns-
lemlestelse i Stavanger har gjort at kom-
munen er kommet lengre i dette arbeidet
enn andre kommuner i Norge. De to blir
ofte invitert til å holde foredrag om sine
prosedyrer, og de deler mer enn gjerne
av sine erfaringer. 

Kurs og barselgrupper for innvandrere
Til daglig arbeider Kalgacal Hassan med
alle slags gravide kvinner, norske som
utenlandske, og som de andre jord-
mødrene har hun ansvar for en egen
bydel. Men i tillegg til vanlige svanger-
skapskonsultasjoner, barselgrupper og
kurs, tilbyr Stavanger kommune egne
barselgrupper for innvandrerkvinner.
Det har vist seg at disse trenger en
annen informasjon enn norske kvinner.

– De kjenner ikke det norske helse-
systemet like godt, og trenger informa-
sjon om ulike tilbud. Mange av dem har
dessuten lite nettverk og har ikke den
samme mulighet til å få råd og støtte.
Hos oss får de informasjon via tolk, de
får omvisning og lærer om de tilbudene
vi har. De får også vite om relevant
norsk lovgivning, som for eksempel for-
bud mot kjønnslemlestelse og mulig-
heten til å få korrigert slike inngrep,
forklarer Hassan.

Gjertrud Kringe-
land og Kalgacal
Hassan arrangerer
også informatør-
kurs for å forebygge
kjønnslemlestelse. 

– Kursene orga-
niseres som samta-
legrupper, og drives av et team på to per-
soner som utfyller hverandre på faglig og
kulturell kompetanse. Den ene gruppele-
deren har samme bakgrunn som mål-
gruppen og den andre er en veileder med

helsefaglig bakgrunn. Om mulig foregår
samtalen på deltakernes morsmål.
Gruppene har mellom seks og åtte delta-
kere og tar opp åtte
temaer, forklarer
de. Temaene som
gjennomgås er:

• Hvilke tradisjo-
ner vil vi gi videre
til våre barn? Hva
er jeg stolt av og
ønsker at mine
barn skal holde fast ved i Norge? Hvil-
ke tradisjoner vil vi helst stoppe med?

• Hva er integrasjon? Hva betyr det?
Hva er assimilering og segresjon?

• Kvinners helse med fokus på
underlivet, menstruasjonssyklus. 

• Befruktning og fødsel. 
• Omskjæring og komplikasjoner etter

omskjæring. 
• Sosial kontroll. Hvem bestemmer

hvordan jeg skal være, hvem jeg skal
være sammen med, hvordan jeg skal
se ut?

• Bilder av hverandre. Hvordan ser vi
på nordmenn? Hvordan ser de på oss? 

– I høst har vi planlagt et slikt kurs for
unge kvinner fra Etiopia og Eritrea. På
slike kurs legger vi vekt på at kvinnene
skal bli kjent med kroppen sin. Et viktig
tema er de helsemessige konsekvensene
kvinnelig kjønnslemlestelse kan medføre
for kvinnen. Ved å dele tanker og erfa-
ringer med andre som kommer fra land
som praktiserer kvinnelig kjønnslem-
lestelse, får kvinnene innsikt i at det er
viktig og mulig å endre skadelige

tradisjoner, sier
Kalgacal Hassan.
Hun erfarer at
fellesskap med
andre kan skape en
personlig bevissthet
og innsikt, som
igjen ofte blir til en
drivkraft til å spre

den nye kunnskapen til andre. 
– I samtaler med kvinnene, informer-

er vi alltid om at omskårne kvinner og
jenter kan få hjelp ved gynekologisk poli-
klinikk ved Universitetssykehuset i

Stavanger. Sykehuset tilbyr en liten
operasjon dersom de er gjensydd, eller
kan foreta en undersøkelse eller behand-

ling ved senskader
etter kvinnelig
kjønnslemlestelse. 

Hassan vet ikke
hvor mange som
utsettes for kjønns-
lemlestelse i Norge
og kjenner ikke selv
til noen tilfeller.

– Det som er
viktig er at vi tør å ta opp temaet med
målgruppene. Som jordmor er det videre
viktig at jeg kartlegger omfanget av
lemlestelsen, slik at fødselssituasjonen
kan tilrettelegges for kvinnen og at hun
er mest mulig forberedt. Vi spør også
kvinnen om hun ønsker dette oppført i
journalen, slik at personalet på føde-
avdelingen blir oppmerksom på hennes
situasjon og kan gi henne den hjelpen
hun behøver.

Få utenlandske jordmødre
Kalgacal Hassan er en av få minoritets-
kvinner som arbeider som jordmor i
Stavanger kommune. I jordmortjenesten
i Stavanger er de totalt ni, bare én av
hennes kolleger har annen bakgrunn
enn norsk. Gjertrud Kringeland så
gjerne at det ble flere.

– Det hadde vært godt å ha flere
helsearbeidere med bakgrunn fra flere
ulike land. Helsearbeidere med minori-
tetsbakgrunn vil kunne ha mye kulturell
kunnskap de både kan formidle til
kolleger og i møte med brukere, sier
Kringeland, som ser at enkelte kommu-
nale virksomheter i Stavanger bevisst
har rekruttert ansatte med ulike
nasjonaliteter. Selv har Hassan aldri
opplevd at noen er skeptiske eller
reagerer negativt på at hun er fra
Somalia, snarere tvert imot. Hun opp-
lever å være ønsket.

– Jeg gjør jobben min, og den kan jeg.
Det hender selvfølgelig at man kan
kjenne at kjemien ikke stemmer, men
det er jo noe som skjer alle, sier hun.
Det hadde vært kjekt om flere
minoritetskvinner valgte å bli jordmor.
Interesse for helsefag fikk Hassan tidlig.

De får også vite om relevant norsk
lovgivning, som for eksempel

forbud mot kjønnslemlestelse…

Fellesskap med andre kan skape en
personlig bevissthet og innsikt,
som igjen blir til en drivkraft til å

spre den nye kunnskapen til andre.

EN JORDMORS VENNLIGE  KAMP
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Hun utdannet seg til hjelpepleier og fikk
jobb ved en barselavdeling.

– Jeg trivdes med å jobbe med fødsler,
amming og kvinner og barn. Derfor falt
det ganske naturlig å utdanne seg videre
i den retningen. Jeg tok videregående
skole for å få allmenn studiekompetanse,
slik at jeg kvalifiserte til å komme inn på
sykepleierhøgskolen i Tromsø. 

Sykepleierutdanningen tok tre år,
deretter måtte hun jobbe noen år før hun
kunne søke etterutdanning som jordmor. 

– Du blir ikke rik, men ellers er jord-
mor et veldig kjekt yrke. Det er ansvars-
fullt og krever at du behersker ditt fag og

kan vise empati. Å hjelpe en fødende
betyr å hjelpe en person som er i en slags
krise og som er helt avhengig av deg. Da
er det viktig å vite hvordan du skal
oppføre deg og ta raske og riktige av-
gjørelser, sier Hassan. Arbeidet går også
mye ut på å ha samtaler med og veilede
gravide kvinner. 

– En del kvinner har angst for å føde,
noen har ikke planlagt å få barn og har
vansker med å akseptere graviditeten,
andre igjen er redde for den nye livs-
situasjonen. Ikke alle tør å snakke med
andre om følelsene sine, men hos meg
møter de ingen fordømmelse for at de

ikke føler morslykke. Jeg veileder og
hjelper dem til å sortere tankene og
arbeide frem følelsene for barnet i
magen. 

Hassan møter mennesker i alle slags
livssituasjoner, men ingenting er ifølge
henne vanskelig, bare utfordrende. Hun
har tatt imot mange barn, og møtt så
mange kjekke mennesker at hun ikke
kan huske alle sammen. Men kvinnene
som har født husker Kalgacal Hassan, og
de hilser på gaten.

– Kanskje ikke så rart, det er ikke så
mange jordmødre som ser ut som meg,
ler hun.

Jordmor Kalgacal Hassan sammen med kollega helsesøster Gjertrud Kringeland.



F lere år senere møtes Hannah
Wozene Kvam og Fakhra Salimi
igjen på MiRA-Senteret. Hannah er

nå en etablert artist og skribent, mest
kjent fra humorgruppa Queendom. Det
ble mye latter, gjenoppfrisking av glemte
minner, og gammelt vennskap som
blusset opp igjen.

Hannah Wozene Kvam: Jeg hadde bodd
isolert på Nordstrand, og visste lite om
hva dere drev med. Å treffe dere som
drev med antirasistisk arbeid var som å
møte en helt ny verden. Cliff Moustach,
Khalid Salimi, deg. Dere var jo helt gale,
på en god måte. Dere skjønte fort at jeg
trengte kunnskap, så dere proppet ørene
mine fulle med sterke feminister som
Angela Davis og
bell hooks, og den
svarte kampen
som politisk
begrep. Dere
viste meg at vi
alle egentlig er
en stor familie,
fordi vi kjemper
for de samme ret-
tighetene.

Jeg lærte mye veldig tidlig. Om det å
være kvinne og feminist. Bare å få vite
alt det du har gjort for kvinner i Norge.
Dere har sett meg bli voksen. 

Fakhra Salimi: Nå beundrer jo vi deg,
Hannah. 

HWK: For meg har møtet med deg
vært en lang identitetsreise. Og takk til
MiRA-Senteret, det har vært med på å
forme den jeg har blitt.

FS: Den gangen definerte vi oss som
svarte, og var veldig bevisste det politis-
ke innholdet i begrepet. Det er interes-
sant å se hvordan utviklingen faktisk
har gått i retning av å fokusere på inklu-
dering. Nå handler det mer om integre-
ring. Vi går rundt i sirkler…

HWK: Vi går rundt grøten, løfter ikke
blikket. Men dere som har vært grasrota
i Norge, dere er nå blitt mer internasjo-
nale, og det kan være en vanskelig
balansegang. Dere løfter blikket, men

det er veldig få andre
som gjør det. Det må
være frustrerende.

FS: Det er frust-
rerende for alle oss
som arbeider med
kjønn og rasisme til
daglig, at det ikke
finnes et større miljø
rundt oss. Det er fint

å se alle menneskene som har kommet
innom MiRA-Senteret. De kommer og
får kunnskap og inspirasjon og tar det
videre selv – og de vet jo veldig godt
hvem som har gått foran dem. Men i

dag skal vi snakke om deg Hannah!
Hvordan var din oppvekst?

HWK: Jeg vokste opp blant veldig
sterke kvinner. Morfar var misjonær og
mormor var sykepleier, og de tok med
barna til India og Pakistan. Mormor var
hardtarbeidende og tok seg også av
barna. Moren min og tantene mine vok-
ste opp som misjonærbarn i India, og de
fikk hele ungdomstiden sin der. Dermed
har de alltid visst at det fantes en annen
verden. Det merket jo også jeg, da jeg
kom hit som adoptert, og de ble min mor
og mine tanter. De hadde en sterk
utreisetrang. De kunne ikke bare være
her, de måtte ut og stille opp for andre.
Jeg har lært mye av dem, og de er veldig
sterke forbilder. 

Men jeg lærte aldri noe om meg selv.
Jeg så på dem og tenkte at sånn kan jo
aldri jeg bli. Jeg kan lære å bry meg, men
ikke sånn som dem. De ble uoppnåelige.
Så møtte jeg dere, og oppdaget at jeg
måtte gå en vei selv. Dere hadde gått en
vei som sto meg nærmere, ikke fordi vi
har samme bakgrunn, men rett og slett
fordi vi har samme ståsted som svarte
kvinner.

FS: Det er interessant at du sier det.
Andre jeg har snakket med sier det
samme, nemlig hvor viktig det var for oss
kvinner med minoritetsbakgrunn å
organisere våre egne nettverk og fora.

– Det å tørre å gjøre noe jeg er redd for, har formet meg!

17 år gammel kom en ung norsk-afrikansk jente til MiRA-Senteret. Hannah Wozene Kvam hadde akkurat flyttet til byen,
begynt på videregående skole, og skulle treffe Fakhra Salimi for første gang. Den gangen var det kamp mot rasisme, nyere
kolonisering, migrasjon, og svarte helter som Malcolm X, Martin Luther King, Angela Davis og Maya Angelou, som inspirerte. 

av ELLEN STOKLAND
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En afropeisk  

Hannah Wozene Kvam i samtale med Fakhra Salimi

Jeg lærte mye veldig tidlig. Om det
å være kvinne og feminist…
Dere har sett meg bli voksen



reise

Foto: Thom
as Eckhoff
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Hvite feminister kritiserte oss, og lurte
på hvorfor vi isolerte oss, men vi ville
ikke ha «kikkergruppen» inn. Vi ønsket å
styrke svarte kvinner, og det var også
mange sterke stemmer der ute. Slik fikk
vi fritt diskutere hva det ville si å være
svart kvinne i det hvite Norge. For
mange var dette møtet avgjørende for
utviklingen av deres selvforståelse og
identitet. Det er en ære og jeg blir rørt
når folk i dag, 20–30 år etter, forteller
at mitt arbeid har betydd så mye for
deres liv.

HWK: Det er sant. Den sammefølel-
sen fikk jeg da jeg traff kvinnene jeg job-
ber med i Queendom. Det ble en slags
videreføring, en reise på vår egen måte.
Det var så deilig å kjenne at jeg etter
hvert kunne si at jeg elsker meg selv. Nå
respekterer jeg den jeg er, og vil aldri gi
slipp. Det er en daglig kamp, en god
kamp, en reise hvor jeg kan se meg selv
fra veldig mange forskjellige vinkler. Her
står jeg nå, sammen med andre og alene.
Andre klager på at de begynner å bli
gamle, jeg synes det bare er deilig.

FS: Men Hannah, du har jo reist
lenge. Fysisk forflytning, men også en
indre reise på forskjellige plan. Kan du
fortelle litt mer om det? 

HK: Før trodde jeg at alt var tilfeldig.
Jeg trodde det var tilfeldig at jeg traff
deg, at jeg begynte på teaterutdanningen

på Nordic, at det var tilfeldig hvilke
mennesker jeg traff. Men det var det jo
slett ikke. Det var en mening med det.
Noen har bestemt at jeg skal få lov til å
forske og finne ut av meg selv gjennom
de menneskene jeg har møtt. Jeg kunne
like godt ha havnet i et veldig hvitt miljø
på Nordstrand. Men sånn ble det ikke.

Reisen tilbake til mitt fødeland
Etiopia var jo fysisk, men den var også
ekstremt psykisk og jeg var redd. Men
uten den reisen hadde jeg stagnert.
Å være borte fra Norge så lenge, hjalp
meg til å se meg og andre i et nytt lys.
Syv–åtte år etter den første reisen, er alt
falt på plass. Det er blitt klarere for meg
hva jeg vil ha, og hva jeg ikke vil ha i
livet mitt. Det å tørre å gjøre noe jeg er
redd for, har formet meg. Etiopia lærte
meg at livet ikke er bullshit, at man ikke
kan surre rundt med dårlige ting. 

FS: Jeg satt alene og gråt da jeg så
dokumentaren om din reise tilbake til
din biologiske familie i Etiopia. Du viste
så mye, og jeg ble veldig rørt. Vi som har
gjennomgått en migrasjonsprosess har
på en måte ikke noe hjem. Hjemmet er
inne i oss, men vi søker også et hjem i det
ytre. Din søken på forskjellige plan viste
hvor mye smerte som ligger i dette, i det
relasjonelle, i sjelen din, i alle spørsmål-
ene vi stiller.

HWK: For meg var den dokumentaren
veldig viktig, reisen var viktig. Men nå
virker det så lenge siden. Og vi kjemper
videre. Jeg tenker at vi er her for nye
generasjoner. Vi
trengte dere som
gikk foran, nå
trenger andre oss.
Når vi er ferdige,
er det andre som
vil ta over og ha
helt andre ting å
kjempe for. Det vil alltid være noe i et
samfunn som trenger et «vent litt, hva
skjer her nå?» 

FS: Hvilke utfordringer ser du for deg
selv nå i kultur-Norge?

HWK: Å ikke stagnere, å tørre å
provosere og ikke bare være en sånn
snill artist. Vi må våge å røske opp i folks
tankesett og ikke bli det folk vil du skal
bli. Tørre å være den du selv vil være.
Det synes jeg faktisk er en utfordring.
Kultur-Norge er litt snilt, litt lite. Det er
akkurat som om vi ikke er i verden, alt
dreier seg om oss her. Vi har bare så vidt
begynt å forstå at vi trenger et skikkelig
Munch-museum og en opera. Vi er i
startgropa, vi kan ta noen grep og gjøre
Oslo til en storby med kulturen i høyse-
tet. Her er kulturen gjemt bort i krokene,
men i alle andre byer jeg reiser til er jo
kultur, kunst og musikk det første som
møter meg.

FS: Hva med svarte kunstnere, er de
i bybildet nå?

HWK: I mye større grad enn tidligere,
men jeg skulle ønske at det var mer
spredning i kunstformene. Jeg ser at det
har kommet gode billedkunstnere.
Queendom er jo der, men vi er mer til
stede på arenaer som standup-scenene.
Institutsjonsteatrene er fortsatt veldig
hvite: Det er pinlig, og særlig måten det
bortforklares på. Og så er det litt sånn at
om en svart skuespiller får prøve seg og
det ikke går så bra, så kan de ikke ta det
på nytt, fordi disse skuespillerne fra
andre steder ikke er så lette å ha med å
gjøre. Men en norsk hvit skuespiller får
sjanse på sjanse. Det holder ikke.

FS: Hva med TV? Det er jo blitt litt
bedre, men svarte skuespillere vises

fremdeles ikke på
prime-time.

HWK: På TV har
vi barne-TV og
Migrapolis, og det
er det. Det var en
bra start, men nå
har det vært slik i ti

år, nå må vi videre. Vi må inn i prime-
time. Hvorfor kan ikke jeg som norsk
statsborger kunne se noen på TV som
likner på meg? Det er et av Queendoms
mål, å lage ting for TV. 

HANNAH WOZENE KVAM I SAMTALE MED FAKHRA SALIMI

Nå respekterer jeg den jeg er 
og vil aldri gi slipp.

Hvorfor kan ikke jeg som norsk
statsborger kunne se noen på TV

som likner på meg?

Når vi er ferdige, er det andre som vil ta over.

Foto: Thom
as Eckhoff
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Hannah mener vi har et problem når
en statskanal bestemmer seg for å ha
Migrapolis, og så mener at de dekker
kvoten. Det har blitt noen flere fotografer,
men vi trenger også flere svarte
journalister, mener Hannah bestemt.
NRK har igangsatt rekrutterings-
prosjektet for å øke antall flerkulturelle
journalister, det er veldig bra. Men
sjefene er fremdeles hvite.

– Og så kommer vi, Queendom, inn i
NRK-kantina i 2009. Det blir som en rød
blink. Den har ikke forandret seg siden
jeg var der for 11 år siden. Jeg kommer
inn og oppdager at «oj, det er bare meg
her». Men det handler jo også om at folk
ansetter folk som likner på en selv.
Hadde jeg vært sjef ville jeg kanskje

ansatt deg, fordi du minner om meg selv.
Problemet oppstår når ingen av oss er i
de posisjonene. 

Hannah ler og forteller at det kommer
et morsomt uttrykk nå, afropeere. 

– Jeg er afropeer. Og jeg tror det første
vi må gjøre er å overbevise den norske
utenriksverdenen
om at vi også kan
representere norsk
kultur, og snakke
om Norge ute i ver-
den. Vi er allerede
på banen i Skandinavia. 

Hannah ønsker at den nye
generasjonen kvinner og menn må tørre
å snakke. Og hun sier selv mye gjennom
sine dikt. Et av Hannahs dikt heter

Svart og trenger neppe noen nærmere
forklaring om hva det handler om.
Et annet handler om hår, et heter
Queen of Sheeba.

Jeg kaller meg selv for slampoet.
Det startet i USA på 60-tallet, du skulle
snakke om ting som provoserte deg i

samfunnet. Det var
ikke rap, men en
slags spoken word.
Siden har det
utviklet seg. Det
handler mye om

identitet, om hvem man er i forhold til
farge, hår, menn – altså alt mulig. Denne
sjangeren er ikke så kjent i Norge, og folk
blir ofte litt overrasket når jeg opptrer.
Men de liker det, synes det er kult.

Jeg kaller meg selv for slampoet.

Vi må våge å røske opp i folks tankesett, og ikke bli det 
folk vil vi skal bli. Vi må tørre å være den vi selv vil være.

Foto: Ole Kaland/N
RK
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G jennom tre tiår har Fakhra løftet
fram et mangfold av erfaringer fra
kvinneverdener som noen av oss i

det store, ovenfra definerte majoritets-
vi-et overfladisk nok trodde at vi kjente.
Det gjorde vi oftest ikke. 

Menn med klippekort
Norge lider på en og samme tid både av
blindhet og et anstrengt forhold til sine
etniske minoriteter. Dette blir til stadig-
het demonstrert når stortingskandidater
skal nomineres og folk rekrutteres til
regjeringsapparatet. Mediene holdt seg
inntil for relativt få år siden med noen få
personer som skulle uttrykke seg «på
vegne av» de såkalte innvandrerne. De
var menn som fikk utdelt klippekort og

brukte dem flittig. Men all menneskelig
erfaring viser at en kultur eller sub-
kultur blir definert forskjellig etter hvem
som får tildelt ordet. Spør du kvinnene,
vil de ofte legge vekt på andre erfaringer
og friheter enn mennene gjør. 

Og om noen fant på å spørre en kvinne
som fra første trinn på norsk jord har
høstet erfaringer med å bli betraktet som
fremmed, annerledes, kanskje også noen
ganger som stakkarslig, så oppdaget de
snart at fra henne fikk de gjennom-
tenkte, utfordrende og skarpe svar. 

Fakhra Salimi kom til Norge fra
metropolen Lahore i 1979, til et lang-
strakt land med færre mennesker enn
hjembyen og et Oslo som må ha fortonet
seg som en småby. Hun ble ofte stilt
spørsmål om bakgrunnen sin. Fremdeles
opplever hun det. Og noen av spørsmål-
ene gjaldt hvordan hun som muslimsk
kvinne syntes det var å komme til et sek-
suelt frigjort land som Norge. Hun opp-
levde at uvitenheten om verden var stor,
også i akademia, men at skråsikker-
heten like fullt var utbredt. 

En seig strid
Tankene vandrer til en annen som kom
til Norge, om enn på et kort besøk. Briten

Caryl Philips skildrer sitt første møte
med landet i boken The European Tribe.
Denne forfatteren med afrokaribisk bak-
grunn, var ute for å kartlegge Europa, fra
sitt britiske ståsted. På gamle Fornebu,
før Schengen og før Gardermoen, ble han
tatt ut av køen og behandlet svært så
ugjestmildt, og i tollen spurte en av funk-
sjonærene om han syntes det var ubeha-
gelig å bli utspurt av en kvinne. Da lo han
så det runget i ankomsthallen. Kanskje
var det vel ment fra funksjonærens side.
En mørk utlending er vel ikke vant til
«våre» omgangsformer mellom kjønnene?

Det er ikke alltid så lett å le. Fakhra
har gjennom årene utfordret norsk poli-
tikk og norsk kvinnebevegelse og trykket
på en rekke ømme punkter. Utenlandske
kvinner som kommer hit via giftermål
har ennå ikke egen rett til opphold før
ekteskapet er tre år gammelt. Om de
rømmer fra mishandling, risikerer de å
bli sendt ut av Norge. Fakhra fremmet
krav om selvstendig juridisk status for
disse kvinnene tidlig på 1980-tallet. Kra-
vet har fått større oppslutning. Men len-
ge tok ikke kvinneorganisasjonene denne
diskrimineringen på alvor, fordi de foku-
serte mer på andre spørsmål i minoritets-
miljøene. Ofte talte hun for døve ører. 

uredd og verdig

Jubileumshilsen 
av ELISABETH EIDE

Denne artikkelen er en omarbeidet og
oppdatert versjon av en tale Elisabeth Eide
holdt til Fakhra Salimi da hun ble tildelt
Norsk PENs Ossietzkypris høsten 2005.
Prisen gis til individer som har gjort en
fremragende innsats for ytringsfriheten.

Jubileumshilsen til Fakhra Salimi

MiRAs grunnlegger, Fakhra Salimi, har bodd i Norge godt over
halve livet, og har fra første stund vært en annerledes røst.
Røsten fikk trolig den spesielle klangen fordi hun måtte kjempe
hardt for ikke å bli identifisert som et stumt offer av vel-
menende politikere og kvinnesakskvinner, for ikke å bli sett
på som en de skulle hjelpe, styre eller kooptere.
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Det finnes ulike poler i debatten om
det flerkulturelle samfunnet i dag. Å stå
mellom polene er både vanskelig, risika-
belt og dermed også slitsomt. I et medie-
samfunn med sans for det ekstreme, for
konflikt og polarisering, risikerer den
som står på to bein å bli oversett. Å stå
imellom betydde kontinuerlig å kritisere
rasisme og diskriminering fra storsam-
funnets og majoritetens side, men også å
konfrontere undertrykkende praksiser i
minoritetsmiljøer. Slik har Fakhra
navigert i det norske samfunnet.

Diskriminert av kvinnebevegelsen
Like etter ankomsten til Norge var
Fakhra med på å starte Foreign Women’s
Group, et nettverk av kvinner fra så vel
USA som fra Afrika og Asia. Hun opp-
daget snart at det fantes skiller mellom
kvinnenes erfaringer, fordi de sistnevnte
følte seg langt mer diskriminert i Norge.
Fakhra kalte det en tredobbel diskrimi-
nering: «Vi ble diskriminert som kvinner,
som minoritet, og ikke nok med det, også
av kvinnebevegelsen», sa hun til nett-
stedet Kilden i 2003. 

Jeg husker godt denne tidlige tiden.
Jeg var selv ny i Oslo da den iransk-
britiske forfatteren Manny Shirazi kom
for å presentere sin første roman 
Javady-smuget. Da møtte jeg et par
fortørnete norsk-norske feminister som
fortalte at Fakhra og Nita (Kapoor)
hadde villet møte Shirazi alene. Uten
dem! Flere majoritetsfeminister var ikke
i stand til å forstå hvorfor det var viktig
nettopp for Fakhra og hennes nærmeste
allierte å slippe til uavhengig av oss
andre, for å unngå å bli presset til side.
Men Shirazi forsto og aksepterte. Hun
kjente deres erfa-
ringer fra sin ver-
den. For mange med
meg var dette en
tidlig påminnelse. 

Vakthund
Sommeren 1988 møtte jeg Fakhra som
vaktbikkje. Jeg skulle være redaktør for
avisen som kom ut hver dag under Nor-
disk Kvinneforum, en svær konferanse
med rundt 10 000 deltakere. Hun var
rett på sak: Fantes det noen innvandrer-
kvinner i redaksjonen min? Nei, det
gjorde ikke det. Men hun kunne skaffe!
Det gjorde hun. I tillegg minte hun
redaktøren om det nettverket hun og

andre minoritetskvinner skapte under
konferansen, og forlangte spalteplass i
avisen. Det handlet om å gi rom for flere
stemmer, og det handlet om å bli sett. 

I 1989 ble MiRA-Senteret født, og
Fakhra ble lederen. MiRA betyr se på
spansk. Det er verbets imperativ-form og
bør tolkes som et sterkt ønske om net-
topp å bli sett, en oppfordring fra kvin-
ner som ville stå fram med individuell
styrke. MiRA hadde også kollektive krav
til storsamfunnet, ikke om medlidenhet,
men respekt. I årene som har gått har
MiRA-Senteret
arbeidet både med
å bistå individer
og utfordre struk-
turer, og de har
gradvis nådd ut til
mange, de siste årene i større grad på
landsbasis. Gjennom MiRA-Magasinet,
andre publikasjoner og kontinuerlig
mediekritikk, har Fakhra ikke bare
skapt en kanal for seg selv i den norske
offentligheten, men også for andre per-
sonligheter som ellers opplever å bli
oversett. 

Utgivelsene Fakhra og MiRA-Senteret
har bidratt med er et kapittel for seg: I
1995 kom Ord i bevegelse, en antologi
skrevet av minoritetskvinner i Norden.
Få år seinere kom Odins kvinner setter
farge på Norden, både som bok og video-
serie, og siden senterets opplysnings-
hefter om tvangsekteskap, om omskjæ-
ring og om likestilling i arbeidslivet.
At MiRA har produsert en film som
oppmuntrer unge jenter til å ta ordet, og
arrangerer selvforsvarskurs, er typisk for
senterets allsidighet. Og da norsk helse-
personell drøftet om det var greit å sette

inn jomfruhinner på
unge jenter som
ville gjenopprette
sin såkalte renhet
før bryllupet, utfor-
dret Fakhra i MiRA-
Magasinet jentene

til å ta ansvar for sin egen seksualitet og
bryte med foreldete forventninger. 

Privilegier som tap
I dagens medieverden blir vi overveldet
av informasjon. Mengden er uendelig, og
derfor har vi vanskeligere enn før for å
begripe hva vi går glipp av. Mens vi
lenge var opptatt av retten til å snakke,
bør vi nå tenke mer på hvem som får

utdelt retten til å bli hørt. Mange kan
åpne en webside eller sende en snutt ut
på YouTube, men de har ingen garanti
for at den blir besøkt, sett eller lyttet til. 

Den indiske litteraturforskeren
Gayatri Spivak utfordrer vestlige og
andre privilegerte kvinner og menn til å
erkjenne sine privilegier, og til å betrak-
te privilegiene som tap. Hva består dette
tapet i? Det er ikke så umulig å se i
kjønnsdebatten; der menn lenge har blitt
utfordret til å ta mer omsorgsansvar.
Argumentet har vært at gjennom denne

nærheten vil de få et
rikere forhold til sine
barn og mer full-
verdige menneskelige
erfaringer. Men det
er kanskje vanskeli-

gere å erkjenne at privilegiet noen av oss
har til å snakke – og til å bli hørt – kan
gjøre oss dårligere i stand til å oppsøke
og få innsikt i andres erfaringer. Slik
kan horisontene våre bli snevre. Dess-
uten blir det mindre plass til andre
røster. Vi taper som individer, og en
nasjon taper sin allsidighet når bare
noen typer stemmer blir lyttet til. 

Se det universelle
Å bli marginalisert betyr å oppleve at
egne erfaringer blir betraktet som uvik-
tige og perifere. Dette har Fakhra Salimi
både observert og erfart. Det er lett å
resignere, la de vante stemmene tale, de
konvensjonelle synene rå grunnen. De
virker så seiglivete. Vi ser hvor lett det
er å fokusere ensidig på etnisitet og de
«andres» kulturer som forklaringsmodel-
ler for negativ atferd, og dermed tillate
at både kjønn og klasse sniker seg ut
bakdøren, som antropologen Marianne
Gullestad skrev det så treffende i 2002. 

Fakhra, MiRAs grunnlegger og leder,
fortjener sammen med senteret stor
hyllest og respekt. Hun har langt fra
resignert, men valgt å utfordre majorite-
tens blinde flekker og selvgodhet. Hun
har påpekt og motarbeidet undertryk-
kende praksiser både hos majoriteten og
minoritetene. Dessuten har hun i prak-
sis utfordret misjonsiveren hos dem som
dømmer hele kulturer nord og ned ledsa-
get av en avleggs forskjellsfilosofi. Gjen-
nom det har hun hjulpet mange av oss til
å forstå hvor mye vi har igjen å lære. 

Tusen takk for innsatsen! 
Lykke til med nye tiår!

Vi ble diskriminert som kvinner,
minoritet, og av kvinnebevegelsen.

Norge lider av et anstrengt forhold
til etniske minoriteter.
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Dette intervjuet ble gjennomført like
etter valget, og det var ennå ikke
avklart at hun skulle bytte depar-

tement og bli Kultur- og kirkeminister.
Barne- og likestillingsminister ble hun
da Manuela Ramin Osmundsen gikk av i
januar 2008. Huitfeldt har besøkt MiRA-
Senteret flere ganger,
sist sommeren 2009,
og hun husker opp-
starten i kjølvannet
av SOS Rasisme. Det
var på den tiden hun
selv begynte å enga-
sjere seg i politikk. Fakhra Salimi var en
foregangskvinne som Huitfeldt og
hennes studievenninner på 1990-tallet
la merke til og beundret. 

Så hva tenker statsråden om MiRA-
Senterets betydning?

– Senteret har betydd mye, ikke minst
som en stemme fra minoritetskvinnene
selv. MiRA har kommet med viktige per-
spektiver og korrektiver. Jeg liker for
eksempel at de unge jentene ved senteret
så tydelig slår fast at dette handler om
kvinnekamp, ikke innvandringspolitikk.
Det er et viktig perspektiv å bringe inn. 

Huitfeldt understreker at også hun
mener at fravær av likestilling ikke kan
forklares med kultur. 

– Kultur benyttes ofte for å ta temaer
ut av den politiske kampen. Men under-
trykking og vold mot kvinner er feil
uansett, og minoritetskvinnene henger
etter i kampen for likestilling, sier stats-
råden. Hun mener arbeidet for likestil-
ling er en forutsetning for å lykkes med
integreringen. Og likestilling er like vik-
tig på arbeidsmarkedet og i offentlig-
heten, som i nære relasjoner. 

– Likestilling i familien er også svært
viktig for barn som vokser opp her, fordi
verdier og tankesett man har med seg
hjemmefra er så viktig. Likestilling
hjemme gir barna et mye bedre utgangs-
punkt, mener Huitfeldt, og forklarer:

– Om en jente oppdras til at hun skal
slå blikket ned når
hun møter en
mann, så er ikke
det gunstig for
henne om hun for
eksempel skal
arbeide som advo-

kat. Like lite heldig er det om gutter
lærer å ha mindre respekt for jenter, det
fungerer ikke i norsk arbeidsliv. Likestil-
ling hjemme blir derfor en forutsetning
for å kunne delta i samfunnet på likever-
dige premisser. 

Den nylig fremlagte Handlingsplanen
for å fremme likestilling og hindre etnisk
diskriminering vektlegger også situasjo-
nen i privatsfæren, og et av tiltakene
skal kartlegge diskriminering av minori-
tetskvinner i egne miljøer. MiRA-Sente-
ret er bekymret for at dette kan virke til
ytterligere stigma-
tisering og forster-
king av forestilling-
ene om minoritets-
menn som kvin-
neundertrykkere
og minoritetskvin-
ner som ofre. Statsråden ser ingen grunn
til skepsis mot kartleggingstiltaket.

– Kunnskap om situasjonen er viktig,
og likestillingsloven griper faktisk også
inn i privatsfæren. Graverutvalget fore-
slo å fjerne privatsfæren fra lovgivning-
en, men det ble avvist, nettopp fordi det
som foregår på hjemmebane er så viktig

for likestillingen ellers i samfunnet.
Endringen av arbeidsfordelingen mel-
lom norske menn og kvinner hjemme er
et resultat av den offentlige diskusjonen
vi har hatt. 

Hun påpeker også at det jo er skjedd
mye også på hjemmebane i minoritets-
familier. Huitfeldt ser ofte pappaer med
minoritetsbakgrunn trille rundt på bar-
nevogn, det er ikke så mange år siden
det var et sjeldent syn. MiRA-Senteret
påpeker at det er viktig å se likestilling-
en i et større perspektiv, og en kart-
legging av minoritetsmiljøene også i en
større kontekst av diskriminering i stor-
samfunnet. Senterets erfaring er at stor-
samfunnets diskriminering av minorite-
tene bidrar til å forsterke eksisterende
maktstrukturer og diskriminering innad
i miljøene. Minoritetskvinner unngår å
ta opp diskriminering og mishandling,
fordi erfaring viser at det først og fremst
styrker diskrimineringen mot minori-
tetsmannen og påvirker hans evne til å
forsørge familien.

Anniken Huitdfeldt er enig i at
minoritetskvinner kan bli utsatt for
dobbel diskriminering, både som minori-
teter og som kvinner, og hun berømmer
MiRA-Senterets arbeid for og evne til å
«empower» minoritetskvinner. Hun
begeistres av slagordet «tvang er ikke
min kultur» og støtter opp om arbeidet
mot tvangsekteskap, skjønt senteret får
ingen økonomiske tilskudd til dette fra
Barne- og likestillingsdepartementet
(BLD). Andre statlige aktører som IMDi
har tatt en mer fremtredende plass på
dette feltet.

– Det er mange
frivillige organisa-
sjoner som har
arbeidet med
tvangsekteskap
gjennom flere år, og
det er viktig. Nå har

myndighetene også kommet på banen,
og de nye minoritetsrådgiverne som er
ansatt rundt på norske skoler har hatt
stor pågang, forteller hun. BLD har en
egen nettportal mot tvangsekteskap,
tvangsekteskap.no, som lenker til noen
få organisasjoner som jobber med tema-
et. MiRA-Senteret glimrer med sitt fra-

– MiRA-Senteret har gjennom 20 år kommet med viktige korrektiver og
perspektiver til likestillings- og integreringspolitikken i Norge. Fokuset på
kvinnekamp og at vi må jobbe universelt, og ikke gjennom etablerte religiøse
maktstrukturer, har vært nyttige innspill til norsk politikk, sier tidligere barne-
og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

av ELLEN STOKLAND

MiRA har kommet med viktige
perspektiver og korrektiver.

Kultur benyttes ofte for å ta temaer
ut av den politiske kampen.

Anniken Huitfeldt:

Lytter til minoritets
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vær på siden som bare lenker til Røde
Kors, SEIF og IMDis kompetansesenter
for tvangsekteskap. 

– Vi kunne godt ha MiRA-Senteret
med der, sier Huitfeldt og takker for tip-
set. Og etter dette intervjuet er MiRA-
Senteret kommet med på listen over nyt-
tige lenker vedrørende tvangsekteskap. 

MiRA-Senteret har imidlertid lang
erfaring i ikke å bli
nevnt. Gjennom
disse 20 årene har
senteret gjentatte
ganger opplevd at
kunnskap og
modeller det har
utarbeidet er tatt i
bruk av andre, også myndighetene, uten
at de viser til kilden. MiRA-Senteret
opplever dette som en usynliggjøring av
sin innsats og en opprettholdelse av
minoritetskvinner som hjelpeløse ofre
uten handlekraft. Statsråden deler ikke
oppfatningen.

– Jeg prøver ofte å vise til MiRA-
Senteret, og det er klart det er viktig å
anerkjenne det arbeid som gjøres. Men
samtidig mener jeg det er flott om andre
tar i bruk mitt vokabular og gjør det til
sitt. Det mener jeg er det aller beste teg-
net på at du virkelig har innflytelse.

Hva 3-årsregelen angår, viser Huit-
feldt til det samme standpunkt Arbei-
derpartiet har hatt, at den ønsker de
ikke å endre. Men det finnes en gruppe
kvinner – og menn – som ser ut til aldri å
få opphold på selvstendig grunnlag,
nemlig de som er gift med en ikke-norsk
EØS-borger i Norge, og selv kommer fra
et såkalt ikke-vestlig land. 

Synes statsråden det er akseptabelt at
noen mennesker aldri får varig opphold
på eget grunnlag?

– Her er det EØS-reglene som gjelder.
Jeg forholder meg til dem, er statsrådens
korte svar.

Arbeiderpartiet har ikke tatt et klart
standpunkt for eller mot 24 års grense
for familiegjenforening som et virkemid-
del mot tvangsekteskap. MiRA-Senteret
mener forslaget ikke vil virke etter hen-
sikten, blant annet fordi gjennomsnitts-
alderen for ekteskap blant minoritetene

er 24 år for jenter og 27 for gutter.
Anniken Huitfeldt vil ikke gi noe mer
konkret svar, men viser til at partiet
nå er i nye regjeringsforhandlinger.
Hun er opptatt av å diskutere
jentenes situasjon.

– Det er kommet ulike innspill
til dette forslaget. Mange jenter
som har vært utsatt for tvangsekte-

skap mener at
aldersgrense vil
hjelpe, andre
mener det vil
forsterke proble-
met og at jenter
vil bli sendt til
utlandet eller

gå under jorden. Hvilken konklu-
sjon vi til slutt trekker vil avhenge
av samarbeidet i den nye regje-
ringen, sier hun. 

Hva mener du er den viktigste
utfordringen for MiRA-Senteret
fremover?

– Den største utfordringen for
kvinnekampen er å få til bedre
samarbeid på tvers av kvinneorga-
nisasjonene, det gjelder både de
etnisk norske organisasjonene og
minoritetskvinnenes organi-
sasjoner, slår statsråden
fast. Hun ønsker fortsatt
korrektiver fra MiRA-
Senteret velkommen.

– Noe av det
viktigste MiRA-
Senteret har bidratt
med er det generelle
kvinneperspektivet.
MiRA-Senteret har
advart myndighet-
ene mot å forsterke
etablerte makt-
strukturer som
de religiøse.
Når det gjelder
kvinnekamp
anbefaler
senteret at vi
jobber gene-
relt. Det er et
veldig viktig
korrektiv.

Senteret har advart myndighetene
mot å forsterke etablerte

maktstrukturer som de religiøse.

kvinnenes stemmer

Foto: Scanpix
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Ja, vi elsker
– Ekteskapet er en stor forpliktelse som har mistet sin verdi. 

Det gjør det til en risikosport å gifte seg. Særlig for utenlandske kvinner. 

av ELLEN STOKLAND



D et mener zambiske Hamida
Esdaile som har valgt seg Norge og
Trondheim. Hun kjemper for

minoritetskvinners helse, rettigheter og
utdanning etter en gammel norsk
oppskrift: organisering. 

Da Hamida Esdaile kom til
Trondheim på 1980-tallet, kunne inn-
vandrerne i byen telles på en hånd. Hun
gikk på norskkurs om kvelden da kom-
munen oppfordret henne til å delta på et
nettverksmøte av Foreign Women’s
Group (FWG) i Oslo. Det ga startskuddet
for et livslangt engasjement. Der lærte
hun om 8. mars, at det ikke var noen
skam å gå ut og rope, stille krav. Det var
da det gikk opp for middelklassekvinnen
fra Zambia hvilken posisjon og lave
status hun var blitt tildelt i sitt nye
hjemland. 

– Jeg var gitt titler som «innvandrer»,
«utlending», «mulatt», «ressurssvak»,
«minoritetskvinne». Og alle disse titlene
er negativt ladet. I møte med medsøstre
fra hele landet innså jeg hva dette gjorde
med mitt selvbilde, min identitet og min
psykiske helse. Setter du en negativ tit-
tel foran navnet ditt, bryter det deg ned.
Derfor har jeg kvittet meg med alle title-
ne, sier Esdaile, som siden har vært
engasjert i minoritetskvinners psykiske
helse, utdanning, selvorganisering og
empowerment. 

Nasjonalfølelse
– MiRA-Senteret ga meg premisser og en
plattform jeg kunne bruke til å mobilise-
re, slik senteret generelt har gitt minori-
tetskvinner en mulighet til å delta i det
norske samfunnet på egne premisser og
til å finne sin identitet i dette samfunnet
vi har migrert til. MiRA-Senteret har
bidratt til min suksess hele veien, sier
trønderen, som har bodd i Norge i et
kvart århundre, har to voksne barn og et
barnebarn som er født her. Er hun norsk
da? Er Norge hennes fedreland? 

– For å teste nasjonalfølelsen oversat-
te jeg «Ja, vi elsker» til engelsk og spurte
meg selv om jeg kunne stå oppreist og
synge den. For meg selv? For mine barn?
For mitt barnebarn? Kunne jeg finne
meg selv i nasjonalsangen? Og ja, det
kunne jeg, forteller Esdaile fornøyd. Hun
stiller nesten like mange spørsmål som
hun gir svar. Hun reflekterer, analyse-
rer, utforsker og har funnet sin egen
romslige plass i det norske samfunnet. 

Integrering
– I Norge er man veldig opptatt av inte-
grering, det er den tilpasningsformen
som ligger til grunn for norsk innvan-
dringspolitikk. Men selv om man skulle
tro at integrering antyder en toveis pro-
sess, ligger assimileringstanken hele
tiden under. Det er som de sier «kom som
du er, men bli som oss», sier Esdaile.
Men samtidig som innvandrerkvinnene
blir en del av det norske, understreker
den zambiske trønderen deres rett til å
bevare sin annerledeshet. Og ikke bare
det, retten til å se sin annerledeshet som
en berikelse.

– Et annet ord i tiden er «inkludering».
Men hva er det? Hva slags inkludering
har vi i et samfunn hvor du kan sitte helt
alene på et seminar en hel dag uten å
snakke med noen? Hva er målestokken?
Hvem er det egentlig som trenger å
integreres?

Snakk sammen
– Hils på naboen, din medarbeider, det
er vanlig folkeskikk i Afrika. Hilser du
på noen, gir det adgang til menneskelige
relasjoner, men her i landet kan du kjøpe
en bussbillett uten å hilse på sjåføren.
Man snakker mye om toleranse og
respekt i Norge, men i praksis klarer vi
ikke å vise dette på en troverdig måte,
mener Esdaile, og fortsetter: 

– Du trenger ikke å snakke med noen i
den globaliserte verden. Nå spør vi oss
om det egentlig er nødvendig å gå på

skole for å lære noe. Alt kan gjøres fra
sofakroken med fjernkontrollen i hånda. 

Esdaile mener denne sosiale isolering-
en også er et element i utviklingen av det
flerkulturelle Norge, men advarer sam-
tidig mot den. 

– Om vi ikke snakker til hverandre,
smiler og ser hverandre i øynene, da mis-
ter vi kommunikasjonen. Resultatet er
ensomhet med psykiske lidelser som sin
ytterste konsekvens. Jeg er ganske
følsom på dette med en ensom verden.
Ikke alle har evne til å sortere de følel-
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Alle foto: Jonathan Ainge

Setter du en negativ tittel foran
navnet ditt, bryter det deg ned. 

Derfor har jeg kvittet meg med de.



sene de møter og det gir negative utslag
på vår psykiske helse, vi blir ensomme
og mistrives. Stadig flere sykemeldinger
handler om trivselsfaktorer på arbeids-
plassen. Der ser jeg det samme, man har
ikke den flyt som gjør at man møtes, man
blir mer sårbar. 

Interkulturell kommunikasjon
Hamida Esdaile understreker at disse
problemene ikke handler utelukkende
om minoriteter og innvandrere, men på
grunn av den bagasjen de har med seg
tolkes ensomheten og isolasjonen på en
annen måte. 

– Det er viktig å kjenne til forskjellige
kulturers syn på sykdom i møte med
pasienter. Vår kulturelle ryggsekk gir
mening til hva sykdom er, det kommer i
tillegg til symptomene på sykdom, for-
klarer trønderen. Religion og kultur
påvirker hvordan den enkelte oppfatter
sitt eget sykdomsbilde, det påvirker den
psykiske helsen. Kunnskap om dette
blant helsepersonell kan dempe frykt i

møtet mellom helsevesen og minoriteter.
Ikke minst er dette viktig for minoritets-
kvinner.

Hudbleking
Samtidig er det en rekke helseproblemer
som særlig er knyttet til minoriteters
helse som Esdaile mener ikke blir tatt på
alvor i Norge.

– Alle fra Afrika, Asia eller Sør-Ameri-
ka kjenner noen som er død av aids. Men
når det norske helsevesenet kartlegger
helsen til innvandrere fra Sør, er de mer
opptatt av tropiske sykdommer. At mor
eller far er død av aids oppdages nær-
mest tilfeldig, men det kan ha alvorlige
følger for den psykiske helsen, av flere
grunner. Ansvar for å bidra økonomisk
faller for eksempel på den som har slup-
pet inn i varmen i Nord, forklarer Esdai-
le. Hun er også bekymret for et annet
økende helseproblem blant mørkhudete
innvandrere: hudbleking. Det rammer
særlig kvinner, fordi menn vil ha lyse
kvinner, det gir status.

– Blekemidlene selges i innvandrer-
butikker og kan importeres, men de er
neppe lovlige. De er svært kreftfremkal-
lende, ødelegger huden og innebærer
stor risiko. Det gir også psykiske plager.
I Zambia har det gått så langt at fødende
kvinner ikke kan syes igjen etter keiser-
snitt fordi huden er blitt for tynn. Det
norske helsevesenet har ikke forstått
rekkevidden av dette problemet, men må
finne ut hvordan dette skal håndteres
snarest.

Selvorganisering
For Hamida Esdaile har det også vært
viktig å inspirere minoritetskvinner til å
organisere seg og bygge nettverk. Til-
knytning til en organisert arena kan gi
dem verktøy til å analysere seg selv i
møte med andre.

– For meg har MiRA-Senteret vært en
slik arena og en evig følgesvenn. Et sted
hvor man kan ta opp spørsmål og disku-
tere ting man har opplevd, et sted man
lærer å skille mellom person og sak og
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Vi kommer til et samfunn med ekstremt sterke kvinner, 
våre norske medsøstre. Men samtidig er det nettopp disse kvinnene som

befester at vi ikke er like mye verdt. 

JA, VI ELSKER



unngår å sykliggjøre problemer og utfor-
dringer. Får man snakket ut om proble-
mer, skuffelser og glede, unngår man at
det baller på seg og at man havner i en
ond sirkel. På MiRA får man møte positi-
ve rollemodeller, det pirrer nysgjerrighe-
ten og motiverer til handling og økt selv-
respekt, mener Esdaile. Rådet hun fikk
fra MiRA var å engasjere seg positivt i
sitt eget liv i Norge, et råd hun kontinu-
erlig formidler videre. Det fikk henne
også til å gjøre et bevisst valg om at
hennes fremtid den var her i Norge, og
da måtte fokus være på det. 

Empowerment
– Selvorganisering og empowerment
handler om å få adgang til dine rettig-
heter. De unge jentene tar det for gitt at
de – og vi – har rettigheter. Men sånn er
det ikke. Styrking av identitet og selv-
følelse blant innvandrerkvinner er noe
av det viktigste vi kan gjøre for å bidra til
deres selvorganisering. Det gjelder alle
kvinner, men det er ekstra viktig for oss

med minoritetsbakgrunn. Det er en
dobbeltbelastning vi minnes om hver
eneste dag. Derfor er det så viktig at are-
naer som MiRA fortsetter å gi oss mulig-
het til å delta og bidra både menneskelig
og faglig til utviklingen av det norske
samfunnet. Vårt eget nettverk av fag-
personer er noe av det mest verdifulle vi
har, sier hun, og viser til hvordan både
innvandrere og nordmenn ofte kommer
til kort i møte med økonomiske rådgiv-
ere, helsepersonell eller det offentlige.

Det offentlige
– Ofte er de mer opptatt av å fortelle deg
om alle begrensningene du har enn å
finne en løsning som funker. Vi lever i et
utrolig opplyst samfunn, du kan google
hva som helst, og så er fagpersoner så
inkompetente på kommunikasjon at de
ikke evner å utnytte sin fagkompetanse
til å orientere deg om dine rettigheter og
muligheter. Det skaper frykt, og et sam-
funn som er krenkende, og som bryter
ned mennesker.

Esdaile fikk selv erfare dette da hun
trengte økonomisk rådgivning da hun
ble skilt. Alt hun fikk høre var at hun
ikke hadde økonomi til den ene eller den
andre løsningen. Ikke spesielt gode råd
fra en spesialist på personlig økonomi. 

– Jeg ble sint og lot meg ikke krenke.
I stedet fant jeg hjelp i MiRAs nettverk
av fagpersoner, det være seg leger, advo-
kater, økonomer og journalister. Vi kan
sende ut et spørsmål om hva vi har opp-
levd og hva vi trenger hjelp til, og så er
det noen i nettverket som har nyttig
informasjon. Slik kan vi løse problemet.
Ingen grunn for meg å gå tilbake til
vanlig tjenesteytelse hvor jeg bare blir
nedbrutt.

Ekteskap
Hamida Esdaile møtte og giftet seg med
sin første mann i Zambia hvor han jobbet
for Norad på 1980-tallet. I flere år pend-
let de mellom de to landene, før de valgte
Norge og tok med seg de to barna og flyt-
tet til Trondheim for godt. Hvilket land
man skal bo i er et dilemma for flerkultu-
relle ektepar, den ene parten må oppgi
svært mye for å følge kjærligheten. 

– Vi kommer til Norge med mange
drømmer, men på veien mister vi vår
individualitet. Vi kommer til et samfunn
med ekstremt sterke kvinner, våre nor-
ske medsøstre. Men samtidig er det nett-
opp disse kvinnene som befester at vi
ikke er like mye verdt. Du må hele tiden
bevise at du er kompetent, du blir alltid
trukket ned av migrasjonsbakgrunnen
din, det påvirker din psykiske helse. 

Da Esdaile kom til Norge, hadde hun
med seg det reisende har lov til å ha med
seg på reise, en 20 kilos koffert. Det var
alt hun hadde med seg inn i ekteskapet
med sin norske mann. Det er en av flere
grunner til at hun mener det er særlig
risikofylt for kvinner å gifte seg med en
mann av annen nasjonalitet og flytte
med til hans hjemland.

– Jeg etterlot nesten alt jeg eide i
Zambia, og tapte alt da jeg skilte meg
etter flere års ekteskap. Det er skjev
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fordeling fra dag én. Vi flytter inn til en
mann som eier alt og har særeie, status-
forskjellen er stor og maktbalansen i
hans favør. Vi tar vaskejobber og bruker
to-tre år på å lære språket. Det tar seks
år før du fungerer selvstendig, mener
den zambiske trønderen. Denne
situasjonen undertrykker følelsene og
gjør at man havner i en risikogruppe for
ikke å lykkes. Hamida Esdaile ble
rammet av redsel og angst. Det er
vanskelig å sette ord på følelser i slike
situasjoner. 

– Vi får heller ikke vite hva ekteskaps-
loven skjuler eller hvordan vi best sikrer
våre pensjonsrettigheter, før det er for
sent. Men jeg er ikke sikker på at det er
verdt å kjempe lange rettssaker for å
vinne tilbake noen av sine rettigheter.

Skilsmisse
Esdaile har sett hvordan langvarige
konflikter i kjølvannet av skilsmisser
har skadet kvinner. 

Hennes bekymring er de helsemessige
konsekvensene og psykiske problemene
som kommer, mange ender opp i psykia-
trien og som langtidsbrukere av helse-
vesenet. 

– De norske mennene må ta et ekstra
ansvar for disse kvinnene som kommer
til landet. Vi har alle hørt historier om
norske menn som gang på gang henter
seg ektefelle i utlandet. Noen av kvinne-

ne forsvinner, andre ender opp i psykia-
trien. Hvor er mennenes ansvar? Vi ser
at selvmordstallene har gått opp blant
innvandrerkvinner, på grunn av skam,
sorg og knuste forventninger. Et ekte-
skap skal være et dedikert forhold, men
hva betyr egentlig det? 

Hamida Esdaile mener ekteskapet
har mistet sin betydning. Folk gifter seg
for å få bedre rettigheter, men når for-
ventningene ikke innfris sender de
skilsmissepapirer i posten. 

– Det er så lett både å gifte seg og å
skille seg i Norge. Ekteskap er vanskelig,
avvisning er vanskelig. Men kjærlighet
må tåle motbakke, enten det skyldes
sykdom eller økonomi eller noe annet.
Dette er mitt verdigrunnlag, verdier som
har godt tapt i Norge, mener Esdaile.
Hun vil ikke underslå at rett til skilsmis-
se også er viktig for minoritetskvinner,
men spør seg om ekteskap uten for-
pliktelser er den likestilling hennes
medsøstre har kjempet for.

– Ulike oppfatninger av hva et ekte-
skap er skaper misforståelser og bidrar
til innvandrerkvinners psykosomatiske
lidelser når det tar slutt. Skilsmisse har
sine ulemper, og de fordobles når du er
innvandrerkvinne, sier hun. Hun mener
det er viktig med åpenhet om disse
problemene, men da kommer samtidig
minoritetskvinnens sårbarhet og skam
til overflaten. Den må også møtes.

Esdaile anbefaler at myndighetene tar
sin del av ansvaret og sørger for at
innvandrerkvinner får nødvendig infor-
masjon når de inngår ekteskap i Norge.

– Staten krever blant annet
dokumentasjon på at man ikke er gift fra
før når en utlending skal gifte seg med
en nordmann. Da kunne de samtidig ha
gitt informasjon om ekteskapsloven,
særeie, felleseie, arveloven, pensjons-
rettigheter og skilsmisse. Og hva betyr et
ekteskap sett i lys av norske verdier?

Meningen med livet
Selv ble Hamida Esdaile gift igjen, og
skilt igjen. Og til tross for at hun har
betalt en høy pris for sitt liv i Norge, oser
hun over av positiv energi. En glad og
lekende tilnærming til livets utfordring-
er er verdier hun lærte i Zambia, og som
hun har holdt fast ved i sitt nye hjem-
land.

– Norge har også gitt meg veldig mye,
det ønsker jeg å ta med tilbake til Afrika.
Jeg har bodd her i 24 år, og enda er ikke
min viktigste jobb gjort. Jeg nærmer meg
50 og ser det nå som en viktig oppgave å
skape en ny generasjon unge ledere, en
generasjon som sier «yes, I can!» og som
har drømmer. Å drømme handler om å
våge å være seg selv, finne en utstråling
og takle livet på en levende måte, sier
Esdaile. Hun mener det er i drømmene vi
finner selve livet.

Vi får heller ikke vite hva ekte-
skapsloven skjuler eller hvordan vi

best sikrer pensjonsrettigheter.

JA, VI ELSKER



Jeg er mot kvotering, det er så urettferdig.
Derfor er jeg for kvotering. Fordi jeg vil
ha jobben jeg er best kvalifisert til, uten
at kjønn eller etnisitet skal tale til min
disfavør.

av ELLEN STOKLAND

I alle år har Gutteklubben Grei hatt et godt
grep om maktposisjonene i Norge. De er
kompetente, modige, kunnskapsrike og

innovative, har økonomisk teft og et uslåelig
nettverk av (mann)folk som er like dyktige
og handlekraftige som dem selv. Ved å
hente folk de kjenner godt til nøkkelposisjo-
ner med makt, er de sikre på å få rett mann
til rett jobb og den rette kompetansen inn på
rett sted. En som tenker som dem. Resulta-
tet er suksess – garantert. 

«Don’t fix it if it ain’t broke» sies det.
«Never change a winning combination».
Fornuftig. Eller? Hvordan kan man vite at
man har den beste rekrutteringsformen når
man aldri har forsøkt noe annet? Hvordan
kan man være sikker på at man har all kom-
petanse man trenger innomhus, når man
bare rekrutterer folk som likner på hveran-
dre i livserfaring og utdanning? Og hvem har
dokumentert at ikke en annen faktisk har
bedre eller mer relevant kompetanse? Hva
med å hente inn andre perspektiver, andre
erfaringer? 

Det er rart med det, men i Gutteklubben
Grei er de overbevist om at de vet best. Og
det er udiskutabelt. Så når andre – som for
eksempel politikere på venstresiden,
kvinne- og minoritetsorganisasjoner eller
alternativt tenkende næringslivsfolk hevder
noe annet eller foreslår «tiltak», mobiliserer
GG alle sine maktarrogante krefter for å lat-
terliggjøre de som ikke har peiling på butikk.
For det er det som kjent bare Gutteklubben
Grei som har. De blir dødsens fornærmet og
forulempet om noen stiller spørsmålstegn
ved deres metoder, eller – måtte Gud forby
– stiller krav. 

Men er det virkelig sånn at potensial for
talent og næringsvett ikke er jevnt fordelt
blant mennesker? Er det en biologisk sam-
menheng mellom et menneskes potensial
og om vedkommende er svart eller hvit,
kvinne eller mann, muslim eller ateist, eller
noe helt annet? Om det virkelig er slik er det
kanskje på tide å børste støv av teoriene i
den kontroversielle The Bell Curve og
Hitlers raseteorier. Men heldigvis, de aller
fleste er enige om at det er reinspikka
rasisme og en totalt uakseptabel tilnærming

til menneskeheten. Så da er det vel likevel
rimelig å tro at talentgenet er rimelig jevnt
fordelt blant oss. Hvem som får mulighet til å
utvikle sitt talent og servere fruktene av det
er imidlertid en helt annen historie.

Den historien har Gutteklubben Grei god
kontroll på. Mulighetene serveres først og
aller fremst de man kjenner godt. Det er
tryggest sånn. Man rekrutterer fra sine
egne, slik kvoteres GG til posisjoner og
makten er sikret til evig tid. Og vi andre lures
til å tro at det faktisk er best sånn, med kvo-
tering, en stille kvotering, en kvotering som
ikke nevnes og dermed går oss hus forbi og
fremstår som normal.

Men når kvotering dukker opp som tema
i debatten om inkludering og diskriminering,
lar ikke protestene vente på seg. Kvotering
er urettferdig, det gir fortrinn til dårlig kvalifi-
serte kvinner eller innvandrere, og hindrer
dyktige norske menn i å gjøre karriere.
Dessuten er det ingen fordel for de kvoterte
kvinnene og innvandrerne, for de må bære
stigmaet gjennom hele arbeidslivet. Du kan
ikke forvente å bli respektert eller tatt på
alvor om du er kvotert. Slik er det ingen som
vil ha det, selvfølgelig. Men er det slik?

Det skjer nesten aldri at debatten skiller
mellom radikal kvotering og moderat kvote-
ring. Det første betyr at man skal kvotere inn
den som er underrepresentert, når hun eller
han tilfredsstiller noen forhåndsdefinerte
minimumskriterier, uavhengig av om det
finnes bedre kvalifiserte kandidater. Radikal
kvotering er ikke lov i Norge, det er urett-
ferdig og det er diskriminerende. Moderat
kvotering derimot, handler ikke om å la en
dårligere kvalifisert kandidat få forrang,
men at ved ellers like kvalifikasjoner, skal
den som er underrepresentert foretrekkes.
Moderat kvotering er lov i Norge. Er det

urettferdig? Er det diskriminerende? Hand-
ler ikke det mye mer om rettferdighet? At
man sørger for de facto like muligheter?

«De herskende tanker er de herskendes
tanker» sies det om hvilke virkelighetsopp-
fatninger som er allment og ubevisst aner-
kjent av folk flest. Hegemoni er et annet ord
for det samme. Gutteklubben Grei har hege-
monisk makt, deres målestokk for rett og
galt, smart og ikke smart slukes rått av Hver-
mannsen. Alternativer finnes vel ikke? Det
vil i så fall være et avvik fra det normale, og
hvem vil vel være unormal?

Vi som stenges ute av Gutteklubben Grei
er ofte vi som er mest positivt innstilt til kvo-
tering, fordi vi ser at den kan nøytralisere
den kvotering som allerede finner sted i det
stille. En pussig konsekvens er da også at
kvinnedominerte arbeidsplasser ofte er mer
tilbøyelige til å lete etter en god mannlig
kandidat, vi ser jo at det er viktig med menn
både i skole og barnehage. Så hvorfor er det
ikke slik der menn er i overveldende flertall? 

For å få slutt på kvoteringen av GG til
maktposisjoner i dette landet, så må mulig-
heten for at kjønn og etnisitet får spille en
rolle fjernes. Gutteklubben Grei må få nye
briller på, slik at de ikke forstyrres av et
skjørt, et slør eller et svart ansikt. Først da
kan vi konkurrere på like vilkår, først da kan
den beste kandidaten vinne frem og først da
er det bare relevante faktorer som får spille
inn, nemlig de evner, den kompetanse og de
kvalifikasjoner jeg har og som er viktige for
jobben jeg skal gjøre. Jeg vil ha jobben fordi
jeg kan den, ikke fordi jeg er kvinne eller
fordi jeg er hvit. Reell likebehandling og
rekruttering av de beste kan vi bare oppnå
om også Gutteklubben Grei går med på at
de samme spillereglene skal gjelde for alle,
og slutter å kvotere sine egne. 
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M iRA – Ressurssenter for
innvandrer- og flyktningkvinner
feirer 20 år i år. MiRA-Senteret

har røtter tilbake til 1970-årene og er en
ledende organisasjon innenfor
minoritetskvinnespørsmål. MiRA har
gitt mange minoritetskvinner rundt om i
landet en stemme, synliggjort deres
situasjon, og kanalisert deres ressurser
gjennom et vell av aktiviteter. 20 år etter
føler vi at kvinner og unge jenter med
minoritetsbakgrunn fremdeles står
overfor store likestillingsutfordringer,
særlig innenfor arbeid og utdanning.
Samtidig ser vi at tvangsekteskap er den
eneste storsatsning i regjeringens Soria
Moria-erklæring. Tvangsekteskap er
blitt regjeringens tvangstanke om like-
stilling for minoritetskvinner i Norge. 

I Soria Moria-erklæring av 2005 ble
det i kapittel 15 om likestilling slått fast
at «Regjeringen vil
bekjempe all
diskriminering.
Alle skal ha krav
på å få de samme
muligheter til å
utvikle seg,
utnytte sine evner
og leve sine liv,
uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn,
religion, seksuell orientering, funksjons-
hemming eller etnisk tilhørighet». Blant
de konkrete tiltakene som ble nevnt var
det ingen som var direkte rettet mot den

type diskriminering som minoritets-
kvinner opplever. Temaet ble først berørt
i kapittel 17 om innvandring og integre-
ring. Dette viser at regjeringen anser
diskriminering
av minoritets-
kvinner som et
integreringspro-
blem, og ikke en
likestillingsutfor-
dring. I den nye
handlingsplanen
mot diskrimine-
ring er det ett tiltak som særlig omhand-
ler diskriminering av minoritetskvinner,
Barne- og likestillingsdepartementet
ønsker en utredning om likestilling for
jenter og kvinner i innvandrermiljøer.*

Den diskriminering minoritetskvinner
og -jenter erfarer i det norske samfunn
som helhet er ikke viet et eneste eget

tiltak.
I 20 år har

MiRA-Senteret
arbeidet mot den
sammensatte og
mer omfattende
diskrimineringen
av minoritets-
kvinner. Målet har

vært at minoritetskvinners spesifikke
situasjon skulle inkluderes i statlig
likestillingspolitikk. Likestilling består
i å endre de forholdene i samfunnet som
virker ekskluderende. For at likestil-

lingspolitikken skal være inkluderende
er det vesentlig at minoritetskvinner
selv får komme til orde og være med på å
utforme strategier og mål. 

Tvangsekteskap
er bare en av de
flere former for
undertrykking
mange kvinner med
minoritetsbak-
grunn opplever
daglig. Det er
bekymringsfullt at

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse fra
regjeringens side blir sett på som de
største likestillingsutfordringene for
minoritetskvinner, dette underminerer
deres inkludering i samfunnet på alle
plan. Det kan synes som om regjeringen
driver symbolpolitikk, at politikerne har
behov for å markere at de handler. Den
enkleste måten å markere dette på er
gjennom forbud. Det enorme fokuset på
tvangsekteskap skygger for andre alvor-
lige og mer omfattende problemer som
rammer minoritetskvinner, som f.eks.
diskriminering på arbeidsmarkedet.
Arbeidsledighet er fortsatt høyt blant
kvinner med minoritetsbakgrunn. 

Fremtidens integreringsutfordringer
handler om identitetspolitikk
Det omfattende fokuset på tvangs-
ekteskap gjennom årene har påvirket
selvbildet til mange unge minoritets-

Regjeringen driver symbolpolitikk
…politikerne har mer behov for

å markere at de handler.

Likestilling består i å endre de
forholdende i samfunnet som virker

ekskluderende.

Tvangstanker om
tvangsekteskap
Det er et paradoks at når minoritetskvinner protesterer mot kjønnsdiskriminering blir det tolket som 
om de gjør opprør mot sin egen kulturbakgrunn, samtidig som at religiøse ledere blir ansett som autoriteter 
i likestillingsspørsmål for minoritetskvinner. I 20 år har MiRA-Senteret kjempet for minoritetskvinners
likestilling og menneskerettigheter i Norge, den største kampen er i arbeidsmarkedet. 

av FAKHRA SALIMI, leder MiRA-Senteret



jenter. MiRA-Senteret møter daglig
ungdommer som stiller spørsmålet
«Hvem er jeg i relasjon til det norske
samfunnet?». De søker å definere deres
personlige identiteter i et kulturelt
mangfold som finnes i Norge i dag. Slike
spørsmål er også sentrale i offentlige
debatter og saker i media.

I kjølvannet av tvangsekteskaps-
hysteriet, opplever vi på MiRA-Senteret
at mange religiøse
grupper har vært
spesielt aktive i å
rekruttere ung-
dommer via identi-
tetsspørsmål. I
media blir det ofte
fremstilt som om
imamer er de
eneste autoriteter som kan levere
endringer i muslimske kvinners stilling
i det norske samfunnet. Slik får de reli-
giøse miljøene ekstra mye makt til å
definere identitetspolitikk for minorite-
ter. Det er et paradoks at når minoritets-

kvinner protesterer mot kjønnsdiskrimi-
nering, blir det tolket som om hun gjør
opprør mot sin egen kulturbakgrunn,
samtidig som at religiøse ledere blir
ansett som autoriteter i likestillings-
spørsmål for minoritetskvinner. 

Ungdoms fokus på religiøs identitet er
ofte et resultat av marginalisering i
storsamfunnet. For å utvikle et positivt
selvbilde og mangfoldige personlige

identiteter, trenger
vi aksept og aner-
kjennelse fra våre
nærmeste. Vår
opplevelse av
tilhørighet er der-
for alltid sårbar for
andres reaksjoner.
Det har vært viktig

for mange minoritetsungdommer å
reagere mot diskriminering og negativ
fokus på deres kulturelle bakgrunn.
Mange er derfor engasjert i å få samfun-
nets aksept for deres religiøse symboler,
blant annet hijab. Det er beklagelig at

media som oftest kun gir oppmerksom-
het til minoritetenes krav om inklude-
ring og representasjon når det er knyttet
til religiøs identitet, mens andre saker
som arbeidsledighet, utdanning og helse
er borte fra debatten.

MiRA-Senteret mener at arbeidet mot
tvangsekteskap er viktig og bør priorite-
res. Jenter som føler seg truet av sine
foreldre og slektninger må tas på alvor,
og det offentlige hjelpeapparatet må
være i stand til å håndtere tvangs-
ekteskapssaker. Men tiden er inne for å
kaste blikk på andre viktige arenaer
hvor kampen for tilhørighet kjempes
daglig. Unge minoritetsjenter har behov
for fristeder hvor de kan utvikle sin
identitet uavhengig av religiøs eller
etnisk tilknytning. MiRA-Senteret har
vært et slikt fristed i 20 år, la det norske
storsamfunnet utvide dette fristedet og
la vår nye generasjon minoritetskvinner
selv definere hvem de er, hva slags drøm-
mer om frihet de har og hvor de ønsker
utfolde sitt talent og sine muligheter.

*) Handlingsplan for å fremme likestilling og
hindre etnisk diskriminering 2009–2012, 
Barne- og likestillingsdepartementet, tiltak nr .11.
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C ristina møter meg på det nye MiRA-
Senteret i Storgata en grå ettermid-
dag i august. Hun kommer rett fra

Fredskorpset hvor hun til daglig jobber
med internasjonal utveksling. Musiker-
karrieren har hun trappet ned, nå er det
hennes engasjement for internasjonal
rettferdighet og forståelse som har fått
førsteprioritet. Vi finner et rolig kontor
og begynner å snakke om fortiden. 

– Hva har MiRA-Senteret betydd for
deg, spør jeg.

– MiRA-Senteret er en del av min
historie som innvandrerkvinne i Norge.
Det var i dette miljøet jeg fant støtte da
jeg var ny her i landet, forteller Cristina.
Da hun kom til Norge på 1980-tallet var
MiRA-Senteret ennå ikke etablert, men
forløperen Foreign Women’s Group ble
en viktig støttespiller. 

Likestilling
– MiRA-Senteret er en viktig stemme for
minoritetskvinner i Norge. Det er en
kanal for oss alle som bevarer, beskytter
og åpner et rom for denne gruppen. Uten
MiRA-Senteret hadde vi ikke kommet så
langt som vi er i dag, sier Cristina, og
understreker MiRA-Senterets betydning
for kampen mot rasisme og diskrimine-
ring, kvinnesak og likestilling for
minoritetskvinner i Norge.

Kvinnebevegelsen var allerede veldig
sterk da Cristina kom til Norge, men
hun kunne ikke se at den brydde seg om
innvandrerkvinnene. 

– Den norske kvinnebevegelsen var
like distansert fra innvandrerkvinner
som samfunnet var distansert fra
kvinnespørsmålet. Derfor var miljøer
som MiRA, Seif og Antirasistisk senter

så viktige, fordi de tok vare på, og var
opptatt av en gruppe som ikke eksisterte
i de offisielle bevegelsene i Norge. MiRA-
Senteret har vært viktig for å gjøre mino-
ritetskvinner mer synlige. De har vært
en stemme for oss, og er det fremdeles,
fastslår hun.

Samba
Cristina kom til Norge fra Brasil sam-
men med sin mann Claudio den 18.
november 1982. Begge er musikere og
duoen gjorde seg raskt gjeldende i det
norske musikklivet, ikke minst med
«Samba’n er løs», som ble kjenningsmelo-
dien for Oslo-karnevalene på tidlig 1980-
tall. Jeg husker selv hvordan jeg danset
nedover Karl Johan til uvante rytmer. 

Karnevalet forsvant etter tre år, men
Claudio og Cristina Latini har siden den
gang fortsatt å berike norsk kulturliv
med brasiliansk musikk. Det har til tider
vært tungt å leve som utenlandske
kunstnere i Norge, og to ganger har de
flyttet tilbake til Brasil. Men hjemreisen
ble aldri mer enn midlertidig, snart var
de igjen på norsk jord. 

Cristina er fra Rio de Janeiro, en by
som forbindes med sol, sommer, strand-
liv, karneval og glade mennesker. Er
ikke den norske vinteren i voldsomske
laget for en kvinne som er oppvokst med
tropisk klima?

– Det er ikke den kalde vinteren som
gjør mennesker lykkelige eller depres-
sive. Det som betyr noe er måten du
knytter deg til landet du kommer til og
hvordan stedet tar deg imot. Du kan
komme til et fattig hus og finne åpne
armer, at man deler på det man har.
Man kan være lykkelig her, sier

– Norge knuser sine drømmer når det ikke gis rom for at kunstneriske talenter
kan vokse, få opptre og være med på å skape et bredere norsk kulturliv. Vi hører
mange fine ord, men kulturpolitikk for kunstnere finnes ikke. I Norge handler det
mest om byråkrati, sier Cristina Latini. Hun er musiker, komponist og sanger, 
stod på scenen under MiRA-Senterets 20-årsmarkering 14. november.

av ELLEN STOKLAND

Cristina Latini intervjuet av Ellen Stokland

Musikalske drømmer
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Cristina, og legger til at det vanskelige
har vært å være kvinne, svart og fra den
såkalte tredje verden. 

– Men utfordringene gir oss styrke,
understreker hun, og legger til:

– Bildet er at vi er eksotiske, kanskje
kommer jeg fra slummen. Men har jeg
noe å bidra med? Det krever at du jobber
kjempehardt for å overbevise om at det
stereotype bildet ikke stemmer. Stereo-
typier halverer deg som menneske.

Samspill
Selv har Cristina vært engasjert i uten-
landske kunstneres kår i Norge, og i
1998 inviterte hun med seg tre musikere
fra Afrika, Asia og Latin-Amerika og tok
initiativ til det internasjonale musikk-
nettverket Samspill.

– Det var viktig at vi var forskjellige,
men som innvandrere møtte vi de
samme utfordringene og kunne samles
om et felles mål. Vi ville bedre vilkårene
for såkalte verdensmusikere og verdens-
musikk i Norge, vi tilbød kurs, informa-
sjon og rådgivning, arrangerte konserter
og workshops.

Samspill har i dag kontor i Oslo og
mottar støtte fra Kulturdepartementet. 

Pizza
Når Cristina tenker tilbake til da hun
kom til Norge i 1982, ser hun et helt
annet land. Det var ingen shopping-
sentre, man spiste ikke pizza og den
store forbruksbølgen hadde ikke slått
inn over landet. Hun minnes at folk var
mer opptatt av internasjonale politiske
saker og rettferdighet, at det var mer
sosialisme den gangen. 

– Vi var mer engasjerte. Det som var
viktig den gangen var å bruke palestina-
skjerf for å støtte en politisk sak. Om det
matchet fargen på sko eller bukse var
lite interessant. I dag er vi mer utrygge
på hvilken vei vi går og verdiene vi skal
leve etter. Vi klarer å sove godt selv om
vi vet at det for eksempel finnes voksne,
ungdommer og barn som lever i kirke-
asyl i årevis. 

Men Cristina mener vi kunne vært
mye lykkeligere. Norge har få proble-
mer, sammenliknet for eksempel med

MiRA-Senteret er en del av min
historie som innvandrerkvinne i

Norge. Det var i dette miljøet jeg
fant støtte da jeg var ny her i landet.

Foto: Ellen Stokland
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Brasil. Vi har god skole til alle og har
ikke de grunnleggende problemene som
andre har. Norge har 4,5 millioner inn-
byggere, det tilsvarer en bydel i Rio de
Janeiro. Da skulle det ikke være behov
for noen fattigdomskonferanse. Likevel
velger vi å fokusere på overflatiske
spørsmål og la fattigdommen øke. Vi er
blitt veldig flinke til å kritisere andre,
men har vanskelig for å rette et kritisk
søkelys på oss selv. 

Selv vokste Cristina opp under
militærdiktaturet i Brasil, da var det
veldig viktig å være kritisk.

– Vi kunne ikke la de militære spise
opp våre drømmer. Det er kanskje dette
jeg har med meg videre, at vi må være
kritiske med den hensikt at vi skal vokse
og utvikle oss – ikke stagnere.

Som så mange andre opplevde
Cristina at reisen fra Brasil til Norge ble
en klassereise nedover. Likevel synes
hun det har vært et privilegium.

– Vi forlot vår komfortsone, det ga oss
mulighet til å bli bedre kjent med oss
selv. Jeg kommer fra middelklassen i
Brasil, der er jeg hvit. Norge har gitt meg
mulighet til å se den andre siden av den
muren som deler verden i rike og fattige.
Her har jeg også opplevd en annen rolle

enn den jeg hadde i hjemlandet mitt. Jeg
tror det har gjort meg til et bedre
menneske. Møtet med andre tradisjoner
og andre kulturer, har beriket mitt
verdensbilde og mitt liv.

Skandale
Cristina mener migrasjon har betydd
mye for Norge og at det har hatt en
positiv virkning. Oslo er blitt mer
kosmopolitisk, det liker hun.

– Da jeg kom, spurte alle hvor jeg kom
fra og når jeg skulle reise tilbake. Det er
det ingen som spør om lenger. Folk er
blitt vant til det. Men fortsatt kalles
ungdom «2. generasjonsinnvandrere».
Det er en skandale. Et barn som er født
og oppvokst her stemples som et
fremmedelement i dette samfunnet
uansett, bare fordi han eller hun ikke er
blond eller har blå øyne.

Jeg gjør oppmerksom på at det er flere
år siden Statistisk sentralbyrå la
begrepene om «generasjonsinnvandrere»
døde. I fjor ble også «ikke-vestlig» lagt på
historiens kirkegård som ubrukelig.

– Strålende, utbryter Cristina, men
legger til: 

– Men Statistisk sentralbyrå bestem-
mer ikke over mentaliteten. At de slutter

å bruke et ord eller et utrykk har lite
betydning når ordene fremdeles er festet
i folkets hjerte. Vi må ta integrasjon på
alvor.

I den gamle kategoriseringen fikk
også Brasil merkelappen «ikke-vestlig».
Håpløst mener Cristina.

– Brasil ligger faktisk vest for Europa,
og samfunnsstrukturene har mye til
felles med de såkalt «vestlige» land i
nord. Men nå som Norges økonomiske
interesser i Brasil øker, merker jeg at
språkbruken endrer seg og folk møter
meg på en annen måte. Brasil forbindes
ikke lenger bare med fattigdom. Norge er
den største skandinaviske samarbeids-
partneren i Brasil akkurat nå. 

Drømmer
Mens Cristina og jeg snakker engasjert
om den økende kontakten mellom Norge
og Brasil, stikker Fakhra Salimi hodet
inn. Hun lurer på hva Cristina tenker
om det å være kunstner i Norge. 

– Da vi var aktivister på 1980-tallet,
kom dere som et friskt pust med kultur
og musikk. Men i dag jobber du ikke
lenger som musiker. Er det slik at dere
arbeidet hardt for å etablere dere som
kunstnere, men at drømmene ble knust
på veien til integrering, spør Fakhra. 

– Ingen andre har knust mine drøm-
mer. Men Norge knuser sine egne drøm-
mer når det ikke gis rom til kunstnere
for å vokse, til å få utvikle sitt talent og
være med på å skape et bredt, levende og
inkluderende kulturliv. Det er Norge
som kulturnasjon som taper mest på
dette, sier hun, og fnyser av norsk kul-
turpolitikk. I følge henne ble Trond
Giskes mangfoldsår i 2008 reddet fra
fiasko da Miloud Guiderk ble slått til
Ridder av 1. klasse av Den Kongelige
Norske St. Olavs Orden for hans
inkluderende innsats i norsk musikkliv.
Cosmopolite-gründeren har gjort veldig
mye for Norge synes Cristina. 

– Men Norge mangler kulturpolitikk,
alle kunstnere sliter. Kulturpolitikken
prioriterer byråkratene, ikke kunstnere.
Det finnes jo ikke penger til å betale dem
for å opptre. Midlene må brukes til å gi

Norge har 4,5 millioner innbyggere, det tilsvarer en bydel i Rio de Janeiro.
Da skulle det ikke være behov for noen fattigdomskonferanse. 

Fortsatt kalles ungdom «2. generasjonsinnvandrere». Det er en skandale.
Et barn som er født og oppvokst her stemples som et fremmedelement i dette 

samfunnet uansett, bare fordi han eller hun ikke er blond eller har blå øyne.

CRISTINA LATINI INTERVJUET AV ELLEN STOKLAND
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nHvor vanskelig er det å være en
minoritetsjente? Hvis man leser
aviser og hører på debattene ofte

nok, kan man få inntrykk av det at det er
helt umulig. Fremstillingen av gruppen
som ofre og inkompetente til å ta vare på
seg selv, er påfallende og ydmykende.
Unge jenter med minoritetsbakgrunn er
ikke så forskjellige fra andre jenter, som
media vil ha oss til tro. Som regel er alle
unge jenter opptatt av de samme tingene.
Ungdomsårene er tross alt overgangen til
voksenlivet, og denne overgangen er
allerede preget av usikkerhet for unge jen-
ter. Det er en del av det å vokse opp. Man
blir mer opptatt av venner, opptatt av å
omdefinere seg selv og sin identitet, man
forelsker seg, og man har nysgjerrighet i
forhold til seksualitet. Og da er ikke forel-
dre de man lettest oppsøker for å få svar
på sine spørsmål. Da er det lettere å la
media, det offentlige, og andre, definere
hvem en er og hvordan en bør handle. 

Et sitat av Camilla Collett som er like
aktuelt i dag: «Fordommer og forutfattede
meninger øver stor makt over oss og spil-
ler mange av oss et puss.» Jeg har ofte
tenkt på hvordan dette må påvirke selvtil-
liten til unge jenter med minoritetsbak-
grunn. Hva er konsekvensene av å stigma-
tisere en hel gruppe? Hvordan ser jentene
på seg selv, og hvordan ser samfunnet på
jentene? Hvis man blir fremstilt som offer
ofte nok, begynner man kanskje å se på
seg selv som det også etter hvert. Etter å
ha hørt mange debatter om tvangsekte-
skap, dukker vel spørsmålet opp om hvor-
vidt man selv kommer til å bli tvangsgift.
Ikke bare handlingen men også frykten
som spres, er skadelig. Man har mange
paniske jenter som i ung alder av frykt for
å bli tvangsgift, tar avgjørelsen om å bryte
med familien uten engang å ha tatt opp
kampen for sin rett overfor sin familie.
I voksen alder angrer de over det faktumet
at de aldri tok sjansen på å ta opp kampen
for å se hva resultatet ville ha blitt. Ville
deres foreldre ha vært blant de foreldrene
som ville ha gitt seg og respektert deres
valg?

Det er veldig viktig å bruke sine
ungdomsår til ikke bare å definere seg
selv og sin identitet, men også bygge opp

selvtillit nok til å ta ordet. Ha nok tro på seg
selv til å ta de vanskelige valgene. Hvis
man er godt nok rustet så klarer man det
også, med og uten hjelp fra andre. Det er
ikke noe galt i å oppsøke hjelp ved behov,
men det aller viktigste er uansett at
samfunnet er med på å ruste opp jenter til
å ta sine egne valg og føre sin egen kamp.
Man kan ikke føre en kamp for andre, den
må føres av dem det gjelder. De må
inkluderes i debatten og selv ønske å være
med på den. Ellers er det meningsløst. 

Vi er nødt til å være frempå selv. Media
kommer ikke til å kontakte ressurssterke
jenter med minoritetsbakgrunn. Det er
vanskelig å selge en sak uten en konflikt.
Derfor bør man ta initiativ og engasjere
seg selv i form av leserinnlegg, deltakelse
på debatter og seminarer eller ved å bli
aktive på sine skoler og i arbeidet. Det er
stadig flere ressurssterke jenter med
minoritetsbakgrunn som engasjerer seg,
men langt ifra mange nok. Særlig for unge
jenter med minoritetsbakgrunn er det vik-
tig med rollemodeller. Disse rollemodelle-
ne vil ikke oppstå før man selv slutter å
vegre seg for å ta ansvaret, og setter seg
et personlig mål om å kunne bli en rolle-
modell for andre. 

Hvis flere unge jenter og kvinner har
motet til å stå frem og delta i den offentlige
debatten om dem, vil det gi ringvirkninger.
Ikke bare vil de blir mer synlige, de vil også
påvirke undertonene og retningen
debatten tar i fremtiden. Litt av den formen
som preger debatten i dag med «dem» og
«oss» vil falle bort. Det blir heller et «vi»
som snakker om en sak. Når en kvinne
med minoritetsbakgrunn sitter og forteller
om løsninger fremfor å fortelle om
problemet, vil de unge jentene se på seg
selv som løsningen. 

Først når det offentlige Norge ser de
aktive og engasjerte minoritetsjentene, vil
også myndighetene bli flinkere til å la
ressurssterke kvinner med minoritetsbak-
grunn komme frem og bli synlige. Og først
da vil vi bli kvitt bildet som eksisterer per
dags dato, at det er etniske nordmenn som
er ridderne, og minoritetsjentene er
jomfruene i nød.

Hvor er talskvinnene?
Jeg lurer ofte på hvor de ressurssterke unge jentene med minoritetsbakgrunn er. 
I media har ofrene mange representanter. Og altfor ofte er det ofre som representerer
unge jenter med minoritetsbakgrunn. Her må jenter og kvinner med minoritets-
bakgrunn ta mer ansvar! 

av SADIA HUSSAIN
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scenen tilbake til utøvere. Kulturlivet
kan ikke leve av festivaler alene.
Festivalene er en del av kulturlivet, men
ikke fundamentet. Norge er et lite land,
og jeg har en følelse av at vi innvandrere
i Norge er som en tung koffert uten
håndtak som vi går og bærer på og ikke
helt vet hvor vi skal plassere – for å
bruke et brasiliansk uttrykk. Men det er
ikke bare utenlandske musikere som
sliter, akkurat det samme skjer med
norske folkemusikere.

Kvalitet
Mange stiller spørsmålstegn ved kvalitet
når minoriteter og kunst er på agendaen.
Cristina synes diskusjonen begynner i
feil ende.

– Kvalitet får man når man gir andre
ressurser til å øve og vokse. Du kan ikke
be noen spille gitar uten først å gi dem en
gitar. I Norge er kulturmakten veldig
konsentrert, det er få steder å søke
støtte og få mennesker som bestemmer –
det begrenser mulighetene og de fantas-
tiske skattene utenlandske kunstnere
bringer til landet går tapt.

At Cristina har begrenset sine kunst-
neriske aktiviteter opplever hun likevel
ikke som noe problem, og hun har jo
Claudio hjemme som fortsatt satser på
musikk. 

– Jeg har ikke satt musikken til side
for en hvilken som helst jobb, hos Freds-
korpset får jeg benyttet andre deler av
meg. Jeg har studert bedriftsledelse,
økonomi og internasjonal markedsføring
i flere år på universitetet, påpeker hun,
men hun har ikke lagt musikerkarrieren
på hylla for godt. 14. november stod hun
på scenen igjen.

– Jeg ble veldig glad for invitasjonen
til MiRA-konserten og gleder meg veldig
å stå på scenen igjen, sier Cristina
Latini. Til jubilanten har hun et bud-
skap:

– Gratulerer med 20 år, og må dere
bruke deres evne og energi i 100 år til.
Men helst ikke den jobben som gjøres i
dag, den bør bli unødvendig veldig fort
gjort slik at dere kan gripe fatt i nye
spennende oppgaver.
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Mahmona Khan er inspirert av foreldregenerasjonen

ALDRI
gi opp



Mahmona Khan ble født i Norge av
pakistanske foreldre for 36 år
siden. Hun er godt gift med sin

Abu-baker, og hun er småbarnsmor, jour-
nalist og sjefsredaktør for nettmagasinet
X-plosiv, som har tatt initiativ til en
kvinnefestival, prisutdelingen Årets
norsk-pakistaner og valgdebatter i høst.
Khan er nyutdannet barnebokforfatter
og fylte nylig Litteraturhuset da X-plosiv
delte ut priser til årets norsk-pakistane-
re. Blant dem var en hederspris til Fakh-
ra Salimi og hovedprisen til blinde og
funksjonshemmede Tahir Hussain som
mot alle odds har syklet Trondheim-Oslo. 

– Vi etablerte prisen i 2007 som en
reaksjon på Brobryggerprisen som deles
ut til etnisk norske på Pakistans nasjo-
naldag 14. august. Vi mente det var
viktig å hedre «våre egne» og sette fokus
på de mange gode foregangspersonene
som finnes blant norsk-pakistanere, sier
Khan, som også selv kunne fortjene en
utmerkelse for sin innsats for ytrings-
friheten og synliggjøringen av norsk-
pakistanernes ulike drømmer, innsats
og holdninger.

Da pakistanerne kom 
I høst kom hun med sin første bok, den
dokumentariske Tilbakeblikk. Da pakis-
tanerne kom til Norge, som forteller de
personlige historiene til noen av de før-
ste pakistanerne som kom til Norge på

1970-tallet. Boken høs-
tet gode kritikker, og
over en tre siders
anmeldelse i Morgen-
bladet ble Khan beskre-
vet som kraftpatriot,
selvsikker på sin identi-
tet som norsk og at
Norge er hennes hjem-
land, og at hun samtidig

er utrolig stolt over sin pakistanske
familiebakgrunn. 

– Ideen til boken fikk jeg etter at jeg
skrev en reportasje om de første innvan-
drerne i LO-aktuelt i 2006. Da fant jeg
mye tidligere upublisert materiale.

Under prisutdelingen til Årets norsk-
pakistaner i fjor viste jeg en presentasjon
med bilder fra 1970-årene. Responsen
var overveldende. Folk i salen gråt. Da
ble jeg enda mer overbevist om at jeg
måtte skrive denne boken. Vi sitter her
på grunn av det som skjedde for 40 år
siden, og vi har mye å takke våre foreldre
for. Det er et perspektiv ingen hadde
brakt frem før, forklarer hun, og starter
boken med historien til sin egen far. 

– Det var ikke enkelt å få folk til å for-
telle alt de hadde opplevd, de færreste vil
fortelle om vanskeligheter eller grusom-
me opplevelser. De er takknemlige mot
Norge og vil ikke klage eller innrømme
nederlag og ydmykelser. Jeg er derfor
veldig stolt av pappa som var så tøff at
han våget å innrømme at familien vår
sultet og at han slet. Hans historie er
veldig ærlig og naken.

Khan har snakket med flere enn de
som blir presentert i boken, i samarbeid
med forlaget gjorde hun et utvalg med
historier som hadde noe særegent og et
budskap som var viktig for andre. I til-
legg til hennes far er det to kvinner og tre
menn som kommer til orde. De forteller
om den lange reisen fra Pakistan til det
ukjente Norge, om vanskelighetene med
å finne et sted å bo og byråkratiske krav
før de kunne få arbeidstillatelse. Khan
har fått enorm respekt for det pågangs-
mot og innsatsvilje foreldregenerasjonen
hadde og har gjort deres livsmotto til sitt
eget: Aldri gi opp.

Cricketball knuste ryggen
Mahmona Khan kunne lett ha gitt opp,
og med god grunn. Hun har en kronisk
ryggskade som gjorde henne 50 prosent
ufør for et par år siden, og prognosene
fremover er alt annet enn oppløftende.
Legene mener hun vil havne i rullestol i
løpet av få år.

– Da jeg var syv år gammel fikk jeg en
cricketball i ryggen under et opphold i
Pakistan. Skaden utviklet seg til
tuberkulose, og tilbake i Norge ble jeg
etter hvert operert for å rette opp
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– Om du har en innsikt som andre ikke har, så må du bruke det. Du kan ikke
legge fra deg din minoritetsbakgrunn bare fordi du ikke vil være et alibi,
sier Mahmona Khan, forfatter og journalist. Nylig ga hun ut sin første bok med
foreldregenerasjonens fortellinger om hvordan det var å komme til Norge på
1970-tallet. Det har gjort sterkt inntrykk.

av ELLEN STOKLAND

Vi mente det var viktig å hedre
«våre egne» og sette fokus på de
mange gode foregangspersonene

som finnes blant norsk-pakistanere.

Foto: Ellen Stokland
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ryggen på Ullevål sykehus. Det gikk vel-
dig galt, og jeg ble lam fra livet og ned.
Da var jeg 13 år.

Den unge jenta ble sendt til Sunnaas
hvor hun tilbrakte tre-fire måneder.
Ingen trodde hun skulle gå igjen, men
etter et halvt år var hun på føttene. Da
hun senere traff legen som hadde gjen-
nomført den fatale operasjonen, gråt
han av glede. 

– Jeg kunne
ha gått til sak
for feilbehand-
ling, men ville
ikke det. I alle år
har jeg hatt dår-
lig førlighet og
kan ikke gå
lange strekning-
er. Jeg er
avhengig av å kjøre bil og har handikap-
skilt. Likevel er det mange som stirrer
stygt på meg og tror jeg parkerer ulovlig.
Det hender jeg viser frem skiltet for å få
dem til å trekke til seg blikket. 

På ungdomsskolen ble hun tilbudt
trygd, men takket nei. Hun tok utdan-
ning innen reiseliv og dro i gang det
første flerkulturelle ungdomsbladet X-
plosiv i 1995. Tre år senere fikk hun et
halvt års engasjement i Dagbladet, før
hun ble ansatt som journalist i LO-
aktuelt og tok et grunnleggende kurs i
journalistikk. Men hun drømte også om
å skrive bøker, bli forfatter, og i 2007
kom hun inn på barnebokforfatter-
utdanningen ved Norsk barnebok-
institutt. Samtidig ble ryggen verre, og
hun greide ikke å jobbe. Undersøkelser
viste at skaden var blitt verre og en
operasjon kunne medføre lammelse. 

– Jeg ble helt knust og veldig depri-
mert, men skjønte snart at jeg ikke
kunne mure meg inne og vente på at det
skulle bli verre. Det ble som et kall, jeg
måtte være aktiv og gjøre det jeg drømte
om. Dermed skrev jeg min første viktige
kronikk om barn og unge og deres identi-
tet i Aftenposten, Shazia Sarwar og jeg
relanserte X-plosiv som nettmagasin og
parallelt med dette gjennomførte jeg
forfatterutdanningen. 

To år senere er X-plosiv.no blitt en
viktig ung stemme fra det norsk-

pakistanske Norge. De holder en mode-
rat linje, samtidig som både storsamfun-
net og det norsk-pakistanske miljøet må
tåle kritiske blikk. Mahmona Khan invi-
teres ofte til debatter, og kommer med
viktige innspill til debatten om hva det
vil si å være norsk i 2009. Samtidig er X-
plosiv et av flere miljøer som løfter frem
en ny generasjon av unge kvinner med
innvandrerforeldre som selv tar ordet og
forlanger å bli hørt på egne premisser. 

Bruk din bakgrunn
Selv ser Khan på seg selv – som kvinner
flest her i landet – som en norsk kvinne.
Hun har dog ikke noe imot å bli kalt

minoritetskvinne eller
norsk med pakistansk
bakgrunn, når konteksten
tilsier at det er relevant. 

– Haken med å være
minoritetskvinne er at du
må være det hele tiden.
Men først og fremst er du
kvinne, og du kan være
interessert i andre tema-
er. Vi må slutte å sette
merkelapper på folk. I en

forskningsrapport eller reportasje kan
det være relevant, men ikke hele tiden.

Hun ønsker seg en mellomting, at
man bruker sin erfaringskompetanse og
bakgrunn. Man kan ikke være journalist
med minoritetsbakgrunn uten å bruke
det synes hun.

– Saker om integrering, etnisitet og
innvandring berører meg på en spesiell
måte, dermed må jeg bruke min innsikt
til å belyse
sakene fra et
annet stå-
sted. Vi kan
ikke kle av
oss vår bak-
grunn bare
fordi vi ikke
ønsker å være
et alibi. Alibi
er så negativt
ladet, men
våre perspektiver
er verdifulle og vi
må bruke vår
posisjon, sier hun.
Samtidig må nor-
ske redaksjoner ta
minoritetsperspektivet inn over seg og
behandle dem, uavhengig av om de har
bindestreks-journalister i redaksjonen
eller ikke. Minoritetsbakgrunn er verken
en forutsetning eller en garanti for
innsikt, og minoritetsspørsmål handler

til syvende og sist om hele det norske
samfunnet og angår alle.

– Så hvorfor kan ikke en politisk
journalist skrive om det, spør hun.

Få frem nyansene
– Det er lettere for minoritetskvinner å
slippe til med sin stemme i offentlig-
heten i dag, men det er fremdeles mange
med viktige meninger som kan bidra til
en nyansert debatt som ikke slipper til.
For å få frem alle nyansene og få et reelt
virkelighetsbilde må alle stemmer slippe
til, sier hun, som opplever seg selv som
heldig og med god tilgang til det offent-
lige ordskiftet. Hun ønsker å avkle det
hun kaller de to «korrektheter» som gjør
seg gjeldende, den «norske» og den
«norsk-pakistanske». Disse gjør at
mange minoritetspersoner kommer
under et krysspress, storsamfunnet for-
venter en politisk korrekthet, mens det
internt i minoritetsmiljøene kreves at
man ikke snakker negativt om sine egne,
ytringsfrihet og religion.

– Dette er veldig vanskelig, men det er
viktig å få frem alle syn for å få frem et
riktig helhetsbilde. Og det er greit å
være uenige. Jeg er for eksempel ikke
alltid enig i det Abid Raja sier, men
veldig enig med ham i at folk med kri-
tikkverdige holdninger må få slippe til.
Ellers får vi jo ikke vite hva som beveger
seg i samfunnet. Selv Norgespatriotene
bør inviteres til dialogmøtene, så får vi
argumentere mot dem. Det er mye verre
å bare la dem koke for seg selv.

At det i dag tross alt finnes
et mye større rom for debatt
og ulike meninger blant
minoritetene selv, mener
Khan vi kan takke den første
generasjonen pakistanske
innvandrere for. Og hun
trekker frem pionerer som

Fakhra Salimi og
MiRA-Senteret. De
har banet veien for de
unge kvinnene som
i dag står på barri-
kadene og snakker
kvinnesak med den
største selvfølge. 

– Men jeg forundres
over rollen senteret
har fått – eller snarere
– ikke har fått i den

norske offentligheten. Det er en fantas-
tisk ressursbank med kunnskap og erfa-
ringer vi alle kan lære av. I stedet ser vi
stadig at andre tar æren for fruktene av
det viktige arbeidet MiRA har gjort. Selv

Bildene på denne siden er private og hentet fra boken Tilbakeblikk, Pax Forlag

Jeg ble operert for å rette 
opp ryggen… Det gikk veldig galt,

og jeg ble lam fra livet og ned.

MAHMONA KHAN ER INSPIRERT AV FORELDREGENERASJONEN
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staten står ikke tilbake for å utnytte
kompetansen til de små organisasjonene
uten å synliggjøre hvor kunnskapen er
hentet, sier hun.

Suksess på tross av staten
Khan synes staten gjør en dårlig jobb
overfor minoritetsorganisasjoner og
andre små aktører som arbeider for
integrering. 

– I stedet for å inspirere og gi støtte,
tar staten motet fra organisasjonene og
stjeler deres modeller. Jeg har sett det
skje flere ganger, og vår egen kvinne-
festival fikk ikke støtte fordi de mente
den var unødvendig. Spørsmålet blir da
om staten egentlig ønsker at vi skal ha
handlekraft og klare oss selv, eller om
det kanskje passer bedre å holde oss fast
i en offerrolle, spør hun. 

– X-plosiv har hatt en overveldende
suksess og vi har fått stor oppmerk-
somhet, men likevel sliter vi økonomisk.
Pressestøtten gjelder ikke for nett-
medier, og støtteordningen for minori-
tetsmedier henger etter i utviklingen
med sitt fokus på minoritetsspråk og
bladproduksjon på papir. Folk tror vi har
egne kontorer og flott utstyr, men vi har
knapt nok vårt eget kamera. Jeg skriver
hjemmefra, og det gjør også resten av
redaksjonen. Vi overlever på symbolsk
støtte fra offentlige instanser som Norsk
kulturråd og Frifond. 

Selv kunne ikke Mahmona Khan ha
jobbet så hardt med egne prosjekter om
hun ikke hadde hatt god støtte hjemme-
fra. Hennes norsk-pakistanske mann er
hennes viktigste støttespiller, og den
aller stolteste i publikum både under
lanseringen av Tilbakeblikk og under
prisutdelingen Årets norsk-pakistaner.

– Uten ham hadde det ikke gått. Han
ser at jeg trenger å skrive for å trives, at
jeg fungerer bedre når jeg får engasjert
meg, sier Khan som nå mest av alt ønsker
å være forfatter. Hun er godt i gang med
bok nummer to, en ungdomsroman. 

– Boken vil ha et innhold og et univers
som jeg kjenner og skaper selv. Det er
kjempemoro, og noe helt annet enn
Tilbakeblikk, som er definert som histo-
risk, dokumentarisk faglitteratur. jeg
kan ikke skrive en «etnisk norsk» roman.
I Storbritannia skriver asiatisk-britiske
forfattere om briter, men vi er nok ikke
helt der ennå i Norge. Men jeg skriver
likevel ikke «den store innvandrerroma-
nen». Det er en tvangstrøye. Jeg skriver
den romanen jeg har lyst til å skrive. Det
er fiksjon, jeg skaper min egen verden og
det er kjempemoro. Punktum.

Dette er ikke den første boken som
omhandler de pakistanske arbeids-
innvandrernes historie. Noman

Mubashirs bok Ola Noman forteller med
humoristisk vri om hans oppvekst og bak-
grunn. Men Mahmona Khan har skrevet
den første journalistiske fortellingen om
arbeidsinnvandrernes skjebner. Jeg ser
for meg at flere bøker vil komme, nå som
en ny generasjon etablert i Norge, og som
søker tilbake til sine røtter, etter hvert vil
finne plass i Norges nyere historie. 

Jeg kjenner meg igjen i Mahmona
Khans interesse for dette temaet. Slik som
hennes far kom også min far til Norge i ung
alder, for å arbeide, spare penger, og etter
hvert reise tilbake til Pakistan. Men som
historiene i boken forteller, valgte de fleste
å bli. Mulighetene i Norge, en lysere frem-
tid enn den man hadde forestilt seg i
Pakistan, gjorde det verdt å bli i Norge – til
tross for klimaet og savnet etter slekten i
hjemlandet. Blant historiene som Mahmo-
na Khan forteller, er også den om hennes
egen far. Faren hennes sluttet skolen da
han var 14 år for å hjelpe sin familie økono-
misk. Han var selger, og det var
gjennom sine kunder at han hørte
om at Danmark var et land flere
hadde reist til, for å tjene penger til
sine familier. 

Vi med foreldre fra Pakistan vet
hvor mye våre foreldre ofret, og
hvor hardt de har jobbet for å få en
bedre fremtid for sine barn. Disse
historiene er det sjelden vi hører
om. 

I boken er fem personer og deres
personlige historier fortalt. De fem er
nok ukjente for de fleste. Men to av
de portretterte, Mujahid Ali og
Ahmad Mubashir, er fedre til hen-
holdsvis Mah-Rukh Ali (TV2 Nyhets-
kanalen) og Noman Mubashir (NRK).
Også to kvinner får fortalt sin historie. 

Boken til Khan er skrevet med et fakta-
preget og troverdig språk. Men som et
faglig verk har boken en svakhet: Jeg erfa-
rer selv at majoriteten av norskpakistane-
re har klart seg bra, bedre enn den gene-
relle fremstillingen som nyhetsmediene
gir av denne gruppen. Men de som er
valgt ut til å fortelle sine historier i Khans
bok, er likevel i en særklasse blant norsk-
pakistanerne. Denne boken handler ikke
om fem representative, men fem vellyk-
kede pakistanere. De er heller ikke geo-
grafisk representative ettersom de fleste
som kom til Norge, reiste fra bygdene ved
Kharian, mens de som er omtalt i boken
hovedsakelig er fra storbyene. 

Men, jeg humrer mens jeg gjenkjen-
nende leser gjennom de fleste historiene.
Dette er historier jeg og de aller fleste
norskpakistanere med foreldre som kom
på syttitallet vil kunne identifisere seg
med. For etniske nordmenn er denne
boken en innføring i en del av den nyere
norske historien som foreløpig ikke har
fått plass i den norske kollektive bevisst-
heten – eller læreplanen. 

Tilbakeblikk
Med Tilbakeblikk har Mahmona Khan skrevet sin første bok,
men temaet har hun berørt flere ganger i sitt yrke som journalist.
Det handler om den første generasjonen av pakistanske innvandrere
til Norge; Khans foreldregenerasjon.

av SADIA HUSSAIN

Tilbakeblikk av Mahmona Khan,
Pax Forlag.
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I det organisasjonstette lille landet vårt
kryr det av grupper, med og uten stat-
lig finansiering, i og utenfor offentlig

sektor, som arrangerer møter og kurs,
driver krisesentere, debatterer i mediene
og egler seg innpå politikere for å fremme
minoritetskvinners sak. Kampene mot
tvangsekteskap, omskjæring og andre
undertrykkende tradisjoner pågår på
mange plan og i en drøss med fora. 

I dette kretsløpet fremstår MiRA-
Senteret som annerledes. Senterets
kampsaker er de samme som de andres.
De driver opplysningsvirksomhet og
kursing, utgir publikasjoner som denne,
prøver å påvirke myndighetene og tilbyr
praktisk bistand til minoritetskvinner
som har vært utsatt for overgrep eller
trenger råd for å komme videre i livene
sine. Likevel er MiRA annerledes, kan-
skje først og fremst fordi senteret er av,
for og med kvinner som selv har minori-
tetsbakgrunn. Og det handler ikke bare
om Fakhra Salimi, selv om hennes rolle
selvfølgelig har vært helt sentral. Det
handler om selv å
være en del av den
virkeligheten man
prøver å forandre,
snarere enn å
være en utenfor-
stående bedreviter
eller maktinstans. MiRA-Senterets for-
ankring i minoritetenes Norge gir ikke
bare legitimitet og troverdighet til sente-
rets arbeid, men plasserer det også i en
fremskutt posisjon i arbeidet for å få til
konstruktiv forandring. 

Hvis man ønsker å få til forandringer,
har man to typiske alternativer: tvang
eller dialog. Velger man tvang, blir lov-
verket og statsmakten de sentrale virke-
midlene. «De vil ikke, derfor skal de.»

Fordelen med tvang er at den kan brukes
raskt og effektivt, og kan iverksettes
uten hensyn til variasjon i målgruppens
behov. Standardiserte helhetsløsninger
er jo et av den moderne stats varemer-
ker. Dessuten er ingenting så styrkende
på ens egen identitetsfølelse og tro på
egen fortreffelighet som det å skaffe seg
en ekstern, tydelig definert, ytre fiende. 

Velger man der-
imot dialog, har
man ikke noe annet
alternativ enn å gå
den tunge og lange
veien om respekt og
erkjennelsen av at individer er forskjelli-
ge. Det koster både tid og krefter å sette
seg inn i et annet menneskes livshistorie
og livssituasjon. Ikke to individer befin-
ner seg i nøyaktig samme situasjon og
står overfor nøyaktig de samme dilem-
maene. Dermed risikerer man, hvis man
tar seg tid til å lytte til fortellingene om
enkeltmenneskers kompliserte liv, å
miste en verden i svart/hvitt, hvor
ethvert spørsmål er enkelt og har et like
enkelt svar. Til gjengjeld blir verden mer
fargerik. Dessuten er det en ikke helt
ubetydelig fordel i et samfunn som kaller
seg demokratisk at de som skal foran-

dres, selv er med på
forandringene. 

Og her snakker jeg
like mye om menn
som om kvinner. I
senere tid har synet
av innvandrermenn

med barnevogn blitt stadig mer vanlig,
ikke minst i Tøyenparken. Man kan godt
si at forklaringen er at de blir påvirket av
norsk likestillingsideologi, og det er en
del av sannheten. Men jeg tror det er like
viktig at ingen hvite autoritetspersoner
og bedrevitere har formanet dem om at
nå må de se å begynne å trille barnevogn,
ellers er de dårlig integrert. Mennene fra
Tøyen og andre steder har fått sjansen til
å finne ut av det på egen hånd. 

Her ligger den store styrken i MiRA-
Senterets arbeidsmetoder. I stedet for å
begynne en samtale med å si «Du skal»,
spør de «Hvordan har du det?». Av og til
må man ta ett skritt tilbake for å kunne
ta to skritt frem. Går man rett fremover
uten å se seg omkring, risikerer man å
havne på en landmine eller i en blindvei.
Ikke minst i arbeidet for å gjøre livet

bedre for minori-
tetskvinner er dette
en ganske vanlig
erfaring. Dessverre
er det mange av
dem som foretrek-

ker denne metoden, som ufortrødent
fortsetter med samme midler. De kunne
ha sett på MiRA-Senteret først, og lært.

Det er vanlig å si, og i mange tilfeller
er det helt riktig, at minoritetskvinner er
utsatt for dobbel undertrykkelse; de er
undertrykt av patriarkalske strukturer i
sin egen livsverden, og de blir samtidig
undertrykt av et lite velvillig, etnosen-
trisk storsamfunn. Dette gir dem i
utgangspunktet to alternativer. De kan
velge å bryte tvert med sin tradisjon og
bli «superintegrerte» innvandrere, og
med litt flaks og dyktighet kan de dukke
opp som medieyndlinger, vellykkede
individer som beviser gjennom sin suk-
sess at majoritetskulturen er alt annet
overlegent. Eller de kan trekke seg til-
bake i tradisjonen, markere avstand til
storsamfunnets rasisme eller dekaden-
se, og kanskje engasjere seg i postkoloni-
al eller antivestlig identitetspolitikk. 

Begge alternativene har sin pris. Og
for mange – trolig de fleste – jenter og
kvinner med minoritetsbakgrunn, blir
situasjonen aldri så tilspisset at de må
treffe et radikalt og krevende valg av
denne typen. Kompromissets kunst er
høyt utviklet hos mange av oss mennes-
ker; det er heldigvis mer både-og enn
enten-eller her i verden. Kultur blander
seg med annen kultur, noe annet ville ha
vært merkelig.

Retten til å velge 
– MiRA-Senterets forankring i minoritetenes Norge gir ikke bare 
legitimitet og troverdighet til senterets arbeid, men plasserer det også 
i en fremskutt posisjon i arbeidet for å få til konstruktiv forandring, 
skriver Thomas Hylland Eriksen i denne gratulasjonen til jubilanten. 

Jubileumshilsen 
av THOMAS HYLLAND ERIKSEN

En må selv å være en del av den
virkeligheten en prøver å forandre.

Det er heldigvis mer både-og enn
enten-eller her i verden…
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Likevel er det ingen tvil om at mange
minoritetskvinner befinner seg i et van-
skelig dilemma. Man hører om somaliske
jenter som blir frosset ut av majoriteten
hvis de går med hijab, men som blir kalt
horer av somaliske gutter hvis de ikke
gjør det. Når man lever i en slik virkelig-
het, eller en som ligner, trenger man
verken lover eller tvang, men noen å
snakke med. 

Verken segregering (radikal multikul-
turalisme) eller assimilasjon (kulturell
ensretting) er levedyktige alternativer i
vår tid. Prosjektet fremover handler om
å finne en balanse mellom like rettighe-
ter og retten til å være annerledes. Jeg
kaller min modell pluralistisk universa-
lisme. Den er basert på overbevisningen
om at alle bør ha like rettigheter og
muligheter, samtidig som den aksepte-
rer et mangfold av livsvalg med hensyn
til familieform, religion (eller fravær av
religion), kulturell smak og seksuell ori-
entering. Et slikt samfunn respekterer
at innbyggerne har radikalt ulike erfa-
ringer, og at de ikke nødvendigvis gjør de
samme livsvalgene. Dette høres banalt
og selvsagt ut, men alle som har fulgt
debatten vet at mange etnisk norske
liberalere tar det for gitt at andre uten
videre vil ta de samme livsvalgene som
dem selv hvis de får sjansen. Hvis de vel-
ger noe annet, er det med andre ord et
bevis på at de ikke velger fritt. Men hvor
fritt er et samfunn hvis alle gjør nøyaktig
de samme livsvalgene?

Fundamentalisme dreier seg ikke om
hvilke meninger man har, men hvordan
man har dem. Ved å fremme liberale
holdninger som er definert ved hjelp av
fiendebilder, havner enkelte liberalere i
en behagelig posisjon: De ender med
bare å tolerere det de selv liker. En slik
liberal fundamentalisme er kanskje
bekvem, men den ligger ganske fjernt fra
Voltaire. 

Det er i denne typen farvann vi
manøvrerer nå. Det er ikke helt presist å
si at kampen utkjempes på flere fronter,
for menneskeheten er ikke nødvendigvis
i krig med seg selv. Derimot går det an å
konkludere med at det er nødvendig å ha
flere tanker i hodet på én gang. Med
hodet hevet og blikket rettet mot frem-
tiden. 

Gratulerer med dagen, MiRA, og
lykke til med de neste 20 årene!

 selv

Lokalbefolkningen var ikke skeptiske
til alle de mørkhudede asylsøkerne
som kom, men heller til hvordan de

skulle klare å integrere alle de nyankomne
i bygda. Det ble skapt en forventning om at
flyktningene ville føre med seg et økono-
misk løft til bygda og særskilt til dagligva-
rebutikken. Men i stedet viste det seg at
den ekstra økonomiske gevinsten også
tilfalt daglig leder for asylmottaket, Dag
Olsen, og hans bedrift.

I utgangspunktet ville ikke de 80 inn-
byggerne ha 100 asylsøkere. Kommune-
styret mente at det holdt med 30–40, men
ble overkjørt av UDI. Så vant Dag Olsen
anbudsrunden. 100 nye asylsøkere skulle
flytte inn i det gamle militærfortet i bygda.

Den kyniske utnyttelsen av asylstrøm-
men kommer frem for fullt. Det er faktisk en
god del som tjener penger på asylsøkerne.
Dette er noe man har visst lenge, men ikke
snakket høyt om. Av fare for at asylsøker-
ne ikke skal fremstå som noe annet enn
utgifter, har man valgt å ikke snakke om
den økonomiske gevinsten mange kom-
muner og private næringsdrivende sitter
igjen med. Grådigheten som kommer frem
i denne dokumentaren er motbydelig. De
100 kronene som asylsøkerne får hver dag,
og som skal brukes på mat, bestemmer
mottaksledelsen seg for å konkurrere om.
Den lokale butikken tjener lite når mottaket
selv driver en skjult butikk. I tillegg må
asylsøkerne utføre arbeid på mottaket –
til privat gevinst for selskapet bak asyl-
mottaket, Senjehesten turistsenter. 

Hvem fortjener kritikken for dette? Uten
tvil UDI! Hvordan har det seg at det går
kun tre uker fra Senjehesten turistsenter
får kontrakten, til UDI sender de første
21 asylsøkerne? Det viser seg å være alt-
for kort tid til at alt skal være på plass. Er
ikke UDI innforstått med den mangelfulle
helseomsorgen i bygda? Hvordan skal
kommunen få på plass lovpålagte helse-
tjenester, skaffe tolker og etablere et
skoletilbud? Siden dette ikke er noe UDI
har satt seg inn i, kommer resultatet av det
frem i Brennpunkt. Kommunen velger å

neglisjere det ansvaret de er lovpålagt.
Den som har ansvaret for å få asylsøkerne
i aktivitet, blir sagt opp av mottaket. Og
den økonomiske gevinsten av dette,
kommer mottaket til gode.

Selv når Bjørn Fridfeldt, UDIs mann i
nord, blir konfrontert med dette, er han
mer opptatt av anklagene om at det har
blitt drevet butikk. Han innrømmer ikke at
UDI ikke gjorde en god nok jobb med
anbudet, heller ikke tar han ansvar når det
kommer frem at han ble advart av bygde-
folket mot å gjøre forretninger med Dag
Olsen. Det virker ikke som han forstår
alvoret av at lovpålagt ansvar blir negli-
sjert. Flere av asylsøkerne er psykisk syke
og får ikke legehjelp. Hvilke konsekvenser
kan dette ha for lokalsamfunnet? 

Hvis noe hadde gått galt ville asylsøker-
ne ha lidd av den kollektive straffen sam-
funnet ville ha påført dem som en gruppe.
UDI har et klart ansvar, ikke bare overfor
asylsøkerne, men også overfor lokalsam-
funnet hvor dette mottaket er plassert. Bør
ikke deres interesse ivaretas? De får ikke
sett noen av de midlene og fordelene som
ble lovet. Til tross for det mener Fridfeldt at
pengeoverføringene er helt legitime. Skal
staten pøse ut med penger uten noen form
for kontroll over hva de blir brukt til? Burde
ikke skattebetalerne få bedre oppfølgning
av sine investeringer? Eller har det seg slik
at UDI har fått det for seg at de skal redde
konkursrammede, straffedømte nordmenn
ved å la dem drive asylmottak i arbeids-
leirliknende tilstander? Nå er det nok ikke
under disse omstendighetene de aller
fleste asylmottakene drives. Men sett i lys
av hvordan UDI håndterer sitt ansvar, er
det grunn til å tro at problemstillingene
som blir tatt opp her kan være gjeldende
også andre steder. 

UDI skal drive human asylpolitikk, ikke
bare på papiret, for dette er et krav de er
nødt til å oppfylle i virkeligheten. De inves-
teringene som gjøres av staten, skal ikke
kun gagne de som driver mottaket, men
asylsøkerne og hele lokalsamfunnet. Det
har i ettertid vært flere oppslag rundt
temaet, men ikke nok til at UDI har måttet
vise endring. Det er altfor lett å falle tilbake
på den allerede eksisterende debatten om
asylsøkerne som en belastning for Norge.
Selv om dette er et vanskelig tema å ta
opp, og heller ikke populistisk nok, må alle
aspekter ved asylpolitikken følges med på.
Vi trenger de øvrige medienes søkelys på
mer enn antallet asylsøkere som kommer
til landet. Noen må også si ifra når rettig-
hetene til asylsøkerne ikke ivaretas.

Det lukter svidde penger og dårlig
inkluderingspolitikk
Brennpunkt i høst på NRK1: Programmet
var et friskt pust i en ellers så monoton
debatt. Det som man i utgangspunktet
skulle tro kom til å handle om bygde-
folkets kamp mot UDI og det nye asyl-
mottaket, var i stedet en historie om
bygdefolkets kamp mot brutte løfter og
urettferdighet fra myndighetenes side.

av SADIA HUSSAIN



Rafiq var den første med innvandrer-
bakgrunn som fikk fast plass ved
kongens bord da hun ble valgt inn

på Stortinget i 2000, men ved årets valg
nådde hun ikke opp. I høst har hun like-
vel møtt i Stortinget som vara, det ga
henne mulighet til å ta opp regjeringens
innvandrings- og velferdspolitikk i tron-
taledebatten i oktober. 

– I mai nedsatte regjeringen et utvalg
som skal se på hva inn- og utvandring
betyr for velferdsstaten. Dette er også
nevnt i Soria Moria II, og viser at dette er
et viktig satsningsområde. Regjeringen
bekymrer seg over at det utbetales trygd

til minoriteter og arbeidsinnvandrere
etter at de har gjort en arbeidsinnsats og
opparbeidet seg rettigheter i Folke-
trygden. Dette er ikke noe annet enn en
snikgjennomføring av innvandrings-
regnskapet som FrP har ønsket i mange
år, fastslår Rafiq, og lurer på hva regn-
skapet skal brukes til. I sitt innlegg i
trontaledebatten ba hun daværende
inkluderingsminister Bjarne Håkon
Hanssen om svar.

– I Norge er det enkeltindividets inn-
sats som danner grunnlaget for trygde-
poeng og -rettigheter, derfor blir det helt
galt å sette prislapp på en gruppe. Dess-

uten er det umulig å sammenlikne de
ulike innvandrergruppene. Asylsøkere,
familiegjenforente og arbeidsinnvandre-
re har helt ulike relasjoner til det norske
arbeidsmarkedet og trygd. 

Regjeringen med FrP-retorikk
Rafiq mistenker at regjeringen er
bekymret for velferdsordninger polske og
andre arbeidsinnvandrere har rett til å
ta med seg hjem når de mister jobben i
Norge. Hun mener integrerings-
politikken nærmer seg Fremskritts-
partiet på flere områder, og ber også
MiRA-Senteret være våken.
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Minoritetsjenter jobber 
Afshan Rafiq:

– Minoritetsjenter er flinkere til å ta vare
på de mulighetene de får, de jobber
hardere og mer målrettet. Derfor ser vi
nå at flere av dem gjør karriere, fordi de
er de best kvalifiserte for jobbene de
søker, sier Høyres Afshan Rafiq.

av ELLEN STOKLAND

Foto: Ellen Stokland
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– Arbeiderpartiet frykter velgerover-
gang og har derfor begynt å benytte FrPs
retorikk. Et eksempel er dette innvan-
drerregnskapet, et annet er forslaget om
24 års aldersgrense for familiegjenfore-
ning og skrytet av innstrammingen i
innvandringspolitikken. Stoltenberg eier
ingen troverdighet når han snakker om
det flerkulturelle samfunnet, for fokuset
er på innskrenking av innvandrerbefolk-
ningens rettigheter. 

Rafiq synes også at medienes problem-
fokus er med på å forsterke konflikter og
negative bilder av minoritetene. Når 75
millioner går til bekjempelse av tvangs-
ekteskap og bare tre millioner til
gjennomføringen
av Mangfoldsåret i
fjor, er det også et
resultat av medie-
nes aggressive
rapportering, tror
hun.

Dialog mot tvang
– Politikere og departementer tør jo
knapt gjøre noe annet enn å bevilge
penger til de negative sakene. De positi-
ve tiltakene og historiene finnes, men får
ikke så mye statlig støtte. Det blir det fri-
villige feltet som tar seg av det positive,
mens staten håndterer problemene, fast-
slår Høyre-politikeren. Hun er opptatt
av målrettet innsats for å bekjempe
tvangsekteskap, men advarer mot å
generalisere og stigmatisere. 

– Det ødelegger mer enn det repare-
rer. Jeg er imot aldersgrense for familie-
gjenforening og forbud mot ekteskap
mellom søskenbarn, det ville være en
urimelig inngripen i folks privatliv.
Heldigvis er ingen av disse forslagene til
tiltak innført, sier Afshan Rafiq, hun
mener tettere oppfølging av loven mot
tvangsekteskap og informasjon til
foreldre er veien å gå.

– Det er mange som ikke vet at tvang
er ulovlig og at man kan straffes for det,
sier hun. Hun ønsker seg en nøytral
meklingsinstans som kan ta for seg flere
typer konflikter, et lavterskeltilbud med
blant annet fagpersoner med samme
minoritetsbakgrunn som partene i en
konflikt.

– Jeg har besøkt flere skoler og sett
hvordan de nye minoritetsrådgiverne
arbeider. De er dialogskapende, og det er
viktig. Verken barn eller foreldre er tjent
med å bryte med hverandre. Svakheten
med dagens tiltak rettet mot unge med
minoritetsbakgrunn som er i konflikt
med sin familie, er at de enten må velge
familien eller hjelpen fra det offentlige,
mener Rafiq. 

Muslimsk skilsmisse
MiRA-Senteret har Høyre-politikeren
hatt et godt samarbeid med siden hun
startet med politikk på 1990-tallet. Sen-
teret inviterte henne til debatt om mino-

ritetskvinner på
Håndverkeren i
Oslo, og Rafiq ble
imponert. Det var
ikke så mange
organisasjoner som
ble drevet av, med,
og for minoritets-
kvinner. Som stor-

tingsrepresentant kontaktet hun Fakhra
Salimi og MiRA-Senteret, og ba om råd
om håndtering av muslimsk skilsmisse.

– En del muslimske kvinner som ifølge
norsk lov var skilt, fikk problemer fordi
de fortsatt var oppført som gift i muslim-
ske registre. MiRA bidro konstruktivt til
diskusjonen, men dessverre ble det aldri
noen løsning, og skilte muslimske kvin-
ner sliter fremdeles med registrene, for-
teller Rafiq. Dette er bare en av flere
grunner til at
Høyre-politikeren
mener det fortsatt
er viktig å arbeide
for minoritets-
kvinners rettig-
heter. Aktører som
MiRA-Senteret
har fremdeles en viktig rolle. 

Støtte til aktive organisasjoner
Rafiq beklager derfor at støtten til lands-
dekkende innvandrerorganisasjoner
ikke har økt.

– Jo mer aktiv en organisasjon er, jo
mer tilskudd bør den få. De som virkelig
gjør en innsats bør belønnes for det og få
forutsigbare rammer for fremtidig drift.

Slik er det dessverre ikke i dag, sier hun.
MiRA-Senteret ser hun som et viktig
talerør for minoritetskvinner i det norske
samfunnet, som har synliggjort viktige
problemstillinger rundt vold, tvangsekte-
skap, diskriminering og rettigheter. 

– Heller ikke minoritetskvinner er
helt fornøyd med alt i det norske samfun-
net, da er det viktig at de tar del på egne
premisser og prøver å påvirke det de
ønsker at skal bli forandres. Mange gjør
ikke det, sier Rafiq. Hun tror stakkars-
liggjøringen av minoritetskvinner i
media og i debatter gjør at mange synes
det er enklere å bukke under for press.

– Det er et signal det offentlige bør ta
inn over seg. De krever hele tiden at
kvinner deltar i arbeid og i samfunnet,
men samtidig legitimerer de en holdning
som ser på disse kvinnene som hjelpe-
løse og ute av stand til å gjøre egne valg. 

Fordi de fortjener det
Rafiq påpeker at virkeligheten er en
annen, stadig flere unge kvinner med
minoritetsbakgrunn gjør karriere og blir
lagt merke til på en positiv måte. 

– 80 prosent av minoritetsjentene full-
fører videregående skole, mens bare
40 prosent av guttene kommer seg igjen-
nom. Kvinnene er flinkere til å ta vare på
de mulighetene de får, de jobber mer
målrettet, tar utdanning svært alvorlig
og har en plan for livet. Guttene tar litt
lettere på det, og lar veien bli til mens de
går, sier Rafiq. Hun tror ikke det er en

trend at minori-
tetskvinner er
spesielt ønsket på
enkelte arbeids-
plasser, men at de
er dyktige og godt
kvalifiserte kandi-
dater som fortjener

de jobbene de får – uavhengig av kjønn
og etnisk bakgrunn. At minoritetskvin-
ner satser på utdanning gjør samtidig at
synet på dem endres. Og en del sterke,
målbevisste og velutdannete minoritets-
kvinner kommer fra MiRA-Senteret hvor
trening, engasjement og selvutvikling
har bidratt til en generasjon av unge
kvinner som deltar og lar sine stemmer
bli hørt i samfunnet, på egne premisser.

 hardere
Den norske integreringspolitikken

nærmer seg Fremskrittspartiet 
på flere områder.

Arbeiderpartiet frykter velger-
overgang og har derfor begynt å

benytte FrPs retorikk.

Jo mer aktiv en organisasjon er, 
jo mer tilskudd bør den få!



D et er tidlig mandag morgen og jeg
møter Inga Marte Thorkildsen til
frokost i stortingskantinen.

Samme morgen spekulerer Aftenposten i
at den unge SV-politikeren kan bli
utnevnt til miljøvernminister. Selv vil
hun ikke spekulere, den gravide magen
vitner om at hun snart vil måtte ta per-
misjon fra Stortinget. Men selv om Thor-
kildsen blir mor for første gang sånn rett
før julaften, så utelukker hun at det skal
stoppe henne fra å
ta plass i regjering
eller i stortings-
komiteer.

– Det skulle
bare mangle, sier
hun og smiler
bredt. Feminist
har hun alltid vært, engasjementet kom
inn med morsmelken.

Regjeringskabalen er ennå ikke lagt
når vi prater sammen, men det er klart
at den rødgrønne regjeringen har fått
fornyet tillit. Likevel er Thorkildsen
bekymret. SVs posisjon er betydelig
svekket og særlig kvinnene har forsvun-
net ut av stortingsgruppen etter et dårlig
valg i fylker med kvinner på førsteplass.
Samtidig har sentrum mistet kraft,
mens Høyre og Fremskrittspartiet er
kommet styrket ut av årets stortings-
valg. Resultatet er en mye mer polarisert
parlamentarisk situasjon. 

Flere i arbeid
– Også MiRA-Senteret er bekymret for
hvordan det nå vil bli. Hva er viktigst for
å styrke situasjonen til minoritetskvinner
fremover?

– Inkluderingspolitikken, slår Thor-
kildsen fast uten å tenke seg om, men
kommenterer begrepsbruken. 

– «Inkludering». Det høres ut som noe
vi gjør for dem, et veldig paternalistisk
språk. Det høres veldig snilt ut, akkurat

som toleranse. Det jeg håper er at kon-
tantstøtten forsvinner og at det blir eta-
blert tilbud som gjør det mulig for flere
minoritetskvinner å komme seg i jobb.
Både de med liten eller ingen utdanning,
analfabeter, som trenger tiltak av typen
Quo Vadis, men også de med høy utdan-
ning. Det må bli lettere å få godkjent
utenlandsk kompetanse, sier Thorkild-
sen. Hun er opptatt av at flere skal få
mulighet til å vise hva de kan i arbeidsli-

vet, og er glad for at
man har fått igjen-
nom at statlige
institusjoner skal
kalle inn personer
med minoritetsbak-
grunn til intervju.

– Men jeg har
møtt mange kvinner som opplever dette
som skuebrød, at det ikke har endret
deres situasjon. Derfor må vi gå lenger,
man må også kvotere. Også det høres ut
som man er snill, men det handler ikke
om snillisme, men å stille folk på likefot,
fjerne diskriminering, den kvotering av
de privilegerte som allerede finner sted.
Kvotering skjer ikke på tross av kompe-
tanse, men på grunn av.

Videre er Inga Marte Torkildsen opp-
tatt av gratis kjernetid i barnehager og
flere gratis fellesarenaer. Hun mener det
henger veldig sammen med sosialpoli-
tikk, boligsituasjon og barnetrygd. I til-
legg mener hun det er viktig å få til for-
bedringer på
området familie-
gjenforening.

– Det betyr
veldig mye for folk
som bor her. Det
kan ikke være
krav til underhold når det handler om
barn. Men dette er et område der det er
vanskelig å få til forbedringer, fordi det
er så stor uvilje i Arbeiderpartiet som er

det største partiet. Faktisk er det sånn
nå at flertallet på Stortinget ikke ønsker
å følge FNs anbefalinger og mener det er
greit med midlertidig opphold for barn. 

3-årsregelen må bort
– For MiRA-Senteret er det særlig 3-års-
regelen som har stått på dagsorden i alle
år. Når skal kvinner som kommer til
Norge på familiegjenforening få opphold
på selvstendig grunnlag fra dag en?

– Det er den saken jeg forbinder mest
med MiRA-Senteret, bekrefter Thorkild-
sen, som ønsker å få endret regelverket.
Men SV-politikeren tror det kan bli
veldig tungt. 

– Det er helt forferdelig at kvinner er
nødt til å holde ut i undertrykkende og
voldelige ekteskap fordi de er redde for
ikke å bli trodd. Riktignok har tiltak
som kompetanseheving og holdnings-
endringer vært iverksatt for å gjøre det
lettere for kvinnene å bli trodd, men det
er fremdeles uholdbart at kvinnen er
prisgitt sin ektemanns velvilje i tre år.
Mannen får jo et overtak fra dag én.

Thorkildsen spør seg hva det betyr for
et forhold når en så skjev maktbalanse
institusjonaliseres fra første dag. Og hva
gjør det med kvinnens syn på seg selv?
Thorkildsen er opptatt av de psyko-
logiske følgene av politikken. Hun mener
videre det er viktig å arbeide inter-
nasjonalt med organisasjoner som er
opptatt av det samme, også for å øke

forståelsen for hva
det vil si å flykte,
hvorfor flyktninger
kommer uten id-
papirer og at de er
avhengige av
smuglere. 

– Et av de sentrale temaene i
regjeringsforhandlingene, er mennes-
kers rettigheter kontra frykten for hva
en mer human politikk vil gi av signaler
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SV vil fjerne

3-årsregelen
Inga Marte Thorkildsen og SV er mot 3-årsregelen og vil arbeide mot et regelverk
som institusjonaliserer norske menns overtak på innvandrerkvinner. Men til tross for at
SV fortsetter i regjeringen, tror Thorkildsen kampen for minoritetskvinners likestilling
blir enda vanskeligere i den nye fireårsperioden. 

av ELLEN STOKLAND

Kvotering skjer ikke på tross av
kompetanse, men på grunn av.

Vi må slutte med symbolpolitikken
og gjøre ting som funker.
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utad. Symptomatisk for debatten er at
alle asylsøkere blir sett på som kjeltring-
er inntil det motsatte er bevist, sier
Thorkildsen.

EØS-ekteskap gir evig usikkerhet
MiRA-Senteret har fått vite om noen
tilfeller av utenlandske kvinner som har
giftet seg med EØS-borgere, og hvor
deres oppholdstillatelse er avhengig av
«hovedpersonens» til enhver tids gjelden-
de status i Norge. Disse kvinnene får
aldri opphold i Norge på selvstendig sta-
tus, og risikerer å bli kastet ut av landet
om de skilles, uavhengig av hvor lenge
de har bodd i landet. Barne- og likestil-
lingsminister Anniken Huitfeldt skjulte
seg bak EØS-regelverket da MiRA-
Magasinet tok opp spørsmålet med
henne, og ville ikke svare på om hun
syntes det var akseptabelt å holde disse
kvinnene i det uvisse til evig tid. 

– Vil SV sørge for at disse kvinnene
kan få en avklart fremtid i Norge?

Inga Marte Thorkildsen har ikke hørt
om denne problemstillingen tidligere.

– Det er jo mye verre en 3-årsregelen,
utbryter hun, men tør ikke love at det er
en sak hun vil kunne ta videre. Hun
antar at det er regelverket i det landet
EØS-borgeren kommer fra som vil
gjelde, men synes uansett det er en
uholdbar situasjon og merker seg
problemstillingen. 

Kvinnekamp og tvangsekteskap
– MiRA-Senteret har opp igjennom årene
opplevd at kvinnebevegelsen ikke har
ønsket å ta minoritetskvinnenes problem-
stillinger inn i likestillingskampen.
Hva tenker du om det?

Inga Marte Thorkildsen mener de
norske kvinneorganisasjonene ikke er så
sterke eller mange i antall, det er mer i
partiene disse spørsmålene tas opp. Selv
ble hun engasjert i minoritetskvinne-
spørsmål da hun som journalist på 1990-
tallet møtte en ung jente som var midt
oppe i tvangsekteskapsproblematikk.
Men det var vanskelig å få gehør og
vanskelig å vite hvor hun skulle hen-
vende seg for å få informasjon.

– Dette ble ikke snakket om og den
eneste jeg fant var Hege Storhaug, og det
handlet jo om de mest ekstreme situa-
sjonene med drap, drapstrusler og vold.
Men det er ikke det som er vanlig. Det de
fleste opplever er veldig sterkt press og
en visshet om at man påfører familien et
ærestap om man ikke velger den for-
eldrene har utpekt. Det går særlig utover
mennene i familien, forteller Thorkild-
sen, og minnes diskusjonene om skillet
mellom arrangerte ekteskap og tvangs-
ekteskap.

– Man ble mistenkeliggjort om man

ikke gjorde et klart skille, og vi ble
avkrevd et ja til arrangerte ekteskap.
Det finnes selvfølgelig klare arrangerte
ekteskap, men gråsoneproblematikken
er absolutt til stede og det må håndteres.
Debatten ble veldig polarisert, og tok
helt av med drapet på Fadime i Sverige.
Det tjente ikke disse jentene, sier Thor-
kildsen, som mener venstresiden og inn-
vandrerorganisasjonene sviktet fordi de
var redde for å bekrefte myten om mino-
ritetskvinner som ofre. Det gjorde at det
ikke ble noen god debatt, og høyresiden
tok monopol på temaet. 

– Vi må slutte med symbolpolitikken
og gjøre ting som funker. Det er ikke lett
å få gjennomslag, og etter dette valget
blir det verre. Men vi skal prøve så godt
vi kan, sier Inga Marte Thorkildsen.

Anbefaler driftstøtte til
minoritetsorganisasjner
MiRA-Senteret har lenge ventet på at
støtten til landsdekkende innvandrer-
organisasjoner skal øke, men fortsatt
står det på stedet hvil. Manglende støtte
ligger til grunn for at senteret nå velger
å stoppe utgivelsen av MiRA-Magasinet
og heller velger å satse på magasinstoff
på nett. 

– Kan vi vente økt støtte til innvandrer-
organisasjoner med den nye regjeringen?

Thorkildsen understreker at hun ikke
vet hva slags vurderinger som ligger til
grunn for at støtten ikke har vært økt.
Men hun er opptatt av å styrke de frivil-
lige organisasjonenes viktige arbeid og
sørge for at de har nok ressurser.

– Vi må i større grad over fra kort-
siktig prosjektstøtte til langsiktig drifts-

støtte til organisasjonene. Det går for
mye tid til å skrive søknader, sier hun.

Utfordrer MiRA-Senteret
De siste årene har flere unge kvinner
med minoritetsbakgrunn gjort seg gjeld-
ende i den offentlige debatten. Inga
Marte Thorkildsen har møtt Fakhra
Salimi til debatt flere ganger, og de har
ikke alltid vært enige. Det er bra mener
Thorkildsen.

– Vi har kommet mye lenger som fler-
kulturelt samfunn når vi kan være dønn
uenige uten at det legges noe mer i det,
sier hun. Men hun utfordrer gjerne
MiRA-Senteret på at det burde ta en mer
fremtredende rolle i debatten om det
flerkulturelle norske samfunn.

– I Frankrike møtte jeg minoritets-

kvinneorganisasjonen Ni putes ni
soumises (verken horer eller under-
trykt). De har en brodd både mot det
franske establishment som ser på dem
som undertrykte og mot patriarkalske
innvandrermiljøer som stempler dem
som horer om de går utenfor tradisjonen.
De er beinharde, forteller Thorkildsen,
som savner en tilsvarende kompromiss-
løs aktør i Norge. Hun utfordrer MiRA-
Senteret til å ta et tydeligere oppgjør
med både storsamfunnets bilde av
innvandrerkvinnen som offer, og med
patriarkalske innvandrermiljøer og
organisasjoner som undertrykker
kvinner hever dag. 

– Vi må klare å gjøre begge deler. Det
er et felles ansvar vi har, vi som er femi-
nister og pluralister og som ønsker oss et
velfungerende flerkulturelt samfunn.

Jeg håper kontantstøtten forsvinner og at det blir etablert tilbud som gjør 
det mulig for flere minoritetskvinner å komme seg ut i jobb.

Foto: Ellen Stokland
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Spør solen
– Vi kan ikke bare skylde på Mao for alt som skjedde,
vi var jo med på det alle sammen, alle individene.
Kineserne må ta et oppgjør med fortiden, ellers kommer
det en ny kulturrevolusjon og en ny Mao, sier He Dong,
kritikerrost lyriker, akupunktør og lege fra Kina, en kultur
nærmest i opposisjon til den norske. Det er i spennings-
feltet mellom de to He Dong har funnet sin identitet. 

av ELLEN STOKLAND



H e Dong var 25 år da hun kom til
Norge for å studere i 1985. Hun var
ferdig utdannet lege og akupunk-

tør fra Kina, nå ønsket hun å lære om
Vestens medisin. Med seg i bagasjen
hadde hun også en lidenskap, å skrive
dikt og skjønnlitteratur. Det var hennes
første diktsamling, gjendiktet til norsk
av henne selv i samarbeid med Erling
Kittelsen som var bakteppet da Fakhra
Salimi intervjuet henne i 1994. Hun var
den første innvandrerkvinne som utga
egne dikt på norsk.

15 år senere
I 2009 møter jeg den stadig kritikerroste
lyrikeren, styremedlem i faglig utvalg
for Norsk akupunkturforening og med
Ph.D i medisin fra Universitetet i Oslo.
Hun blar i førsteutgaven av MiRA-
Magasinet, smiler over hva hun sa den
gangen.

– Så ung jeg var, utbryter hun når hun
ser bildet av seg selv. Likestilling,
kvinnelighet, høflighet, forskjell på Øst
og Vest og en identitet midt i mellom var
temaene den gangen. Nå har hun snart
bodd 25 år i Norge, halve livet. Meste-
parten av sitt voksne og, som hun selv
sier, mesteparten av sitt bevisste og
reflekterende liv. 

– Mye har skjedd siden du kom.
Akupunktur er blitt stuerent, Are
Kalvø har skrevet en bok om kina-
restauranter og Beijing har arrangert
OL. Hvordan står det til med He Dong
i dag, spør jeg.

– Min identitet er nok fortsatt midt i
mellom, men jeg føler mer dybde og er
mer moden innen både kultur, tradisjon
og filosofi fra begge verdener nå, svarer
He Dong. Hun husker ikke så godt hva
hun sa i intervjuet med Fakhra Salimi,
men har ikke glemt sine første år på den
andre siden av kloden. 

– Jeg var veldig urolig den gangen,
usikker på hva jeg skulle bli. Nå er jeg
roligere, jeg har godtatt livet, sier hun og
ler hjertelig. Hun har fullført sin doktor-
grad i medisin, skrevet seks bøker og
åpnet egen akupunkturklinikk i Oslo.
I Trondheim fant hun kjærligheten, en
landsmann som hun giftet seg med.
Sammen har de en datter på 11 år. Da
He Dong var 11 år regjerte Mao Zedong
Kina. 

Barn av kulturrevolusjonen
Hun vokste opp i Kina under Maos
kulturrevolusjon, og har skrevet novelle-
samlingen Spør solen om perioden. 

– Hvordan opplevde du det kommunis-
tiske jernregimet som barn?

– Mao ble beskrevet for oss barn som
en sol, derav boktittelen. Med novelle-
samlingen ville jeg gjerne spørre ham og
vår generasjon om hva som egentlig
skjedde. Det er for enkelt bare å skylde
på Mao. Vi var jo der alle sammen, alle
individene. Vi var med på kulturrevolu-
sjonen, sier Dong. 

Spør solen ble raskt utsolgt og flere
opplag er trykket. Den ble oversatt til
engelsk og utgitt til USA. Det offentlige
biblioteket i New York kåret boken til en
av årets beste, og anbefalte den spesielt
for ungdom da den kom i 1999. I Kina er
den ikke utgitt.

– Den ble kanskje for kritisk for Kina?
– Min målsetning har vært å gi et mer

nyansert bilde, fra et barns synspunkt.
Det var ikke svart-hvitt, det var både
kjærlighet og hat. Vi levde i en veldig
unormal tid. Jeg var 6 år da kultur-
revolusjonen kom i 1966. Den varte i ti
år, hele min barndom. Jeg opplevde mye
som var for tidlig for et lite barn å opp-
leve, død, selvmord og krig. Men det var
også veldig mye kjærlighet og stor frihet
for barn. Vi lekte mye hele tiden og det
var ikke så mye skole. Jeg synes det er
for mye skole nå, forteller He Dong. 

Begge foreldrene ble sendt til arbeids-
leir, og lille He Dong bodde hos sin mor-
mor. Hun unngikk å bli sendt til barne-
leir på landet. Det var hun lei seg for,
hun ville så gjerne dit. Hun forsto ikke
hvor heldig hun var som slapp. Begge
foreldrene kom tilbake. Moren kom til-
bake fra arbeidsleiren etter fire år. 

He Dong mener kinesere må ta et opp-
gjør med fortiden, snakke om det og lære
av det som skjedde. Ellers vil en ny Mao
og en ny kulturrevolusjon komme.

– Alle revolusjoner er brutale, om
man kaller dem kultur eller ikke. Det er
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Min identitet er nok fortsatt 
midt i mellom, men jeg føler mer

dybde og er mer moden…

Alle foto: Ellen Stokland
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vondt å minnes det brutale, men det er
ingen vei utenom.

Norsk-kineseren
Nå skriver He Dong på noe hun håper
skal bli en ny novellesamling. Den hand-
ler om hennes opplevelser her i Norge de
siste tyve år, om å leve i to kulturer, to
fortellinger. Kinesere er som hovedregel
mer beskjedne og tilbakeholdne enn folk
i Vesten. Her er kulturen veldig indivi-
dualistisk med individet i sentrum, mens
Kina er kollektivistisk og fellesskapet er
overordnet den enkelte. 

– Kina og Norge har diametralt for-
skjellige kulturer. Hvordan klarer du å
forholde deg til dem begge samtidig?

– Det er akkurat det som skaper et
interessant spenningsfelt. I Kina er man
del av et hele, det gir mye støtte og kjær-
lighet. Det liker jeg. Men det skaper også
problemer, man trenger å være alene.
Samtidig liker jeg den vestlige forståel-
sen med fokus på spørsmålene «hvem er
jeg?», «hvem er du?». Jeg prøver å ha et
slikt individfokus når jeg snakker med
datteren min, forklarer He Dong. For
hennes mor var det et sjokk å oppdage at
det første ordet barnebarnet hadde lært i
barnehagen var «jeg». Hun syntes det
var helt uhørt at et barn på ett år var så
opptatt av seg selv. He Dong har en mer
pragmatisk tilnærming.

– Jeg ser at det er både-og. Det er
viktig for et menneske først å forstå
hvem «jeg» er. Men tar «jeget» overhånd
kan også det være farlig. 

Det har vært mye negativ oppmerk-
somhet på Kina. Landet har verdens-
rekord i dødsstraff, vi hører om under-
tykking av urfolk og menneskerettig-
hetsbrudd i tilknytning til OL. Jeg lurer
på hvordan det er for He Dong å være i
Norge og høre alle de negative beskrivel-
sene av hjemlandet.

– Kritikk er av det gode, om den er
positiv eller negativ, sier hun. Kina er jo
verdens største land, enormt stort, og det
skjer svært mye der, legger hun til. 

– Det er også bra at landet har åpnet
seg, under Mao var det helt lukket og
fullstendig låst mot utenomverdenen.
Ikke at det føltes sånn den gangen, vi
trodde Beijing var sentrum i hele verden.
Nå som jeg er utenfor ser jeg at det ikke
er slik. 

– Hvordan er det å komme tilbake til
Kina etter så mange år i Norge?

– Jeg har forsøkt å holde god kontakt
med Kina, og reiser tilbake to ganger i
året. Og hver gang får jeg kultursjokk.
Det blir veldig tett på både kultur og
tradisjon, du skal tenke på helheten og
huske på absolutt alle. Mine venninner
sier jeg er blitt norsk, og synes jeg har en
veldig vestlig tankegang, men jeg prøver
ikke å skille meg ut. Det er ubehagelig.
Jeg ser jo kinesisk ut og har alltid skilt
meg ut her i Norge. Det har gitt meg
noen negative erfaringer, og psykologisk
har det vært tøft. Men jeg prøver å tenke

positivt. Dette er også mitt samfunn og
jeg ønsker å bidra.

– Er du blitt norsk? lurer jeg, uten helt
å vite hva som ligger i spørsmålet.

– For meg er det ikke så viktig om jeg
er kineser eller norsk. Det som betyr noe
er at jeg kan jobbe og bidra til samfunnet
der jeg er. Når jeg er i Kina pleier jeg å
jobbe gratis på et sykehus i en uke. Når
jeg gir, får jeg også noe tilbake, sier
He Dong. 

Forskeren 
– I intervjuet for 15 år siden kritiserte du
den norske kvinnens individualisme og
mente hun var lite feminin. Du stilte
spørsmålstegn ved den norske modellen
for likestilling. Synes du fremdeles den er
problematisk?

– Norske kvinner er veldig sterke. Den
gangen merket jeg dette som en veldig
stor kontrast til den østlige kvinnelig-

Alle revolusjoner er brutale…
Det er vondt å minnes det brutale,

men det er ingen vei utenom.

NITA PÅ HELTID
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heten, og likte det ikke. I dag ser jeg
kanskje litt annerledes på det, men synes
ikke den norske holdningen til likestil-
ling har påvirket meg spesielt. Situasjo-
nen i storbyene i Kina er veldig lik her.
Både kvinner og menn jobber i Beijing, og
begge passer barn. På landsbygda er det
annerledes. Spørsmålet er om jeg kunne
ha jobbet med en doktorgrad i ti år i Kina.
Ikke at mannen min ville nektet meg det,
men kanskje hadde jeg stoppet meg selv.
Det ville være egoistisk å bruke så mye
tid på å realisere seg selv. 

– I Kina er alt mer bundet til alder,
forklarer hun. Alt til sin tid – utdanning,
barn, hobbyer. I Norge var jeg fri til å
fullføre når jeg ville og fikk støtte av
familien.

– Hva forsket du på til din
doktorgradsavhandling?

– Østens medisin i vestlig medisin og
i behandling av kroniske nakke- og
skuldersmerter, svarer hun. Da hun kom
til Norge var akupunktur ukjent og hun
ble nærmest betraktet som en hekse-
doktor. Forskningsarbeidet hennes var
en ensom og komplisert kamp, det
medisinske miljøet på Universitetet i
Oslo var svært konservativt og skepsisen
til nåler var stor. Svært få leger brukte
det den gangen. I dag brukes det av
mange. He Dong var på nippet til å gi
opp flere ganger.

– Jeg ga faktisk opp i to år. Tenkte at
jeg skulle lære å gi opp, det er også en
utfordring, sier He Dong og smiler.
Prosjektet mislyktes.

– Hvorfor?
– Jeg oppdaget at det var umulig å gi

opp. Jeg måtte ha forandret personlighet
om jeg ikke skulle fullføre, så jeg vendte
tilbake. Datteren min ble veldig irritert,
hun syntes jeg jobbet for mye.

He Dong hadde aldri trodd hun skulle
kunne praktisere akupunktur i Norge,
men i 1992 startet hun sin egen klinikk.
Doktoravhandlingen ble endelig av-
sluttet i mai 2008, og den er også gitt ut
som bok. 

Forfatteren
Nå synes hun det er deilig igjen å ha tid
til å skrive skjønnlitteratur, lyrikeren
har stått på vent i 6–7 år.

– Når det betyr så mye for deg å skrive,
hvorfor satset du ikke heller for fullt og
tok forfatterutdanning, lurer jeg. 

– Foreldrene mine presset meg til å ta
legeutdanning. Det er jeg glad for nå.
Jeg ville studere litteratur, da hadde jeg
kanskje sittet i fengsel i dag. Jeg har
alltid vært glad i å skrive, har gjort det
siden jeg var barn, forteller hun. Nå
kombinerer hun arbeidet på akupunk-
turklinikken med å skrive skjønnlittera-
tur. Hun skriver på kinesisk, og gjen-
dikter selv til norsk.

– Det hadde sikkert vært enklere bare
å levere diktene til oversetting, men det
er så enormt tilfredsstillende å gjøre det
selv. Norsk og kinesisk er to svært for-
skjellige språk. Setningsbygning, uttale,
rytme, rim. Alt er forskjellig. Det er
fryktelig vanskelig å oversette, men det
er også veldig moro. Når jeg først får det
til er det så veldig gøy, jeg blir så glad,
forteller Dong. Hun har også oversatt
Ibsens poesi til kinesisk. Venninnene i
Kina forstår ikke hvorfor hun fremdeles
holder på å skrive dikt, de synes det er
noe som hører ungdommen til. Men He
Dong lar seg ikke affisere. 

Hun har klart seg utmerket uten noen
formell forfatterutdanning. Da hennes
første diktsamling Himmel innsjø kom
i 1994 var kritikken overveldende.
Og det samme har gjentatt seg ved hver
eneste utgivelse. I 2002 ble hennes
Tåkesommerfugl nominert til pris for
årets beste diktsamling, og alle de store
avisene anmeldte den. At lyrikk får
medieoppmerksomhet hører til
sjeldenhetene.

– Er det vanskelig å være forfatter i et
annet land, undrer jeg.

– Ja! Særlig å skrive dikt, det er rene
selvmordet. Jeg er nok litt gal.

He Dong ler hjertelig.
– Jeg må ha litt lidelse, vet du. 
Hun tror det er mye smerte i diktene

hennes. En gang ble hun spurt om hva
som var den aller største smerten.

– Å være fjernet fra det stedet jeg ble
født. Migrasjon gjør vondt, det blir mye
savn og lengsel etter den tapte barndom.
Men jeg kan ikke reise tilbake, for det
som var er ikke der lenger. Jeg hadde
håpet at smerten skulle bli mindre med
årene, men det blir bare sterkere. Savnet
er der bestandig, uansett hvor jeg er. En
gang var jeg tilbake på mitt barndoms-
sted sammen med min datter. Så sier
hun «Nå har du sett det, er du fornøyd
nå?» Men det blir jeg jo aldri.

Biografi
Skjønnlitteratur
• Tynn måne, diktsamling, 1990. 

(Ikke oversatt til norsk). 
• Himmel innsjø, diktsamling, Gyldendal

1994. (Gjendiktet fra kinesisk 
i samarbeid med Erling Kittelsen.) 

• An Everyday Story, novelle i antologi
med norsk kvinnelig litteratur, 
1994 (USA).

• Spør solen, novellesamling, 
Gyldendal 1995. (Oversatt fra kinesisk.) 

• Ord i bevegelse, to dikt i antologi, 
Cappelen 1995. 

• Tåkesommerfugl, diktsamling, 
Gyldendal 2002.

• Poesi nå, seks dikt i antologi. Boken ble
kåret til en av de ti beste lyrikkbøker i
Norge i 2002, Lyrikklubben 2003.

Fagutgivelser
• Effect of acupuncture on smoking

cessation and chronic neck and
shoulder pain,
Unipub av Universitetet i Oslo, 2008.

Gjendiktning
• Polaris antologi av norsk samtidslyrikk,

Baihua Publisher 1992.
• Henrik Ibsens samlede dikt,

Ibsens samlede verker VIII bind,
Peoples lit.1996.

I Kina er alt mer bundet til alder. 
Alt til sin tid – utdanning, barn,
hobbyer. I Norge var jeg fri til

å fullføre når jeg ville 
og fikk støtte av familien.
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Kohinoor har tettpakkede arbeids-
dager både som artist på turné og i
studio, student og på hjemmebane.

Et intervju med MiRA-Magasinet via 
e-post fant hun likevel tid til – inni-
mellom arbeidsøkter, oppussing,
mammagleder og studier. Hun var en av
flere artister som stod på scenen for
MiRA-Senteret 14. november i år.

Hva er du opptatt med om dagen? 
For tiden holder jeg på med konserter

for ungdomsskoler og videregående sko-
ler i regi av Rikskonsertenes skoleturné,
studerer arabisk på Blindern, og jobber
med nye låter i studio. 

Hvem er Kohinoor? 
Jeg er en artist som er født i Bangla-

desh og oppvokst i Norge. Fordi jeg tidlig
fikk se velstandsforskjellen mellom disse
to landene, ble jeg engasjert mot for-
skjellsbehandling. Mine drømmer dreier
seg om balanse mellom nord og sør, mel-
lom fattig og rik, og mellom menn og
kvinner. Det er ikke så mye man kan
gjøre i verdenssammenheng, men jeg stil-
ler opp på det jeg kan her hjemme. Hvis
alle gjør det beste de kan på lokalt plan,
vil det få en positiv effekt i verdenssam-
menheng. Så jeg prøver så godt jeg kan.

14. november stod du på scenen under
MiRA-Senterets 20-årsjubileum. Hva
fikk deg til å si ja til å opptre for MiRA? 

MiRA jobber jo nettopp med å synlig-
gjøre en svært hardtarbeidende gruppe
som har hatt lite gehør eller beslutnings-
myndighet i det offentlige rom i Norge –
nemlig kvinner som representerer en
minoritet her. Disse kvinnene er ikke
lenger så usynlige og MiRA-Senteret har
vært en viktig plattform for å synliggjøre
disse kvinnenes stemmer. Senteret viser

også resten av landet at minoritets-
kvinner er en dårlig utnyttet ressurs,
som står for noe langt mer enn reproduk-
sjon og billig arbeidskraft.

Hva har MiRA-Senteret betydd for
deg? 

Da jeg var yngre hadde jeg problemer
med å artikulere hvorfor jeg følte som jeg
gjorde. Jeg så urettferdighet ukentlig.
Små hverdagsting som gjorde at jeg hele
tiden ble minnet på at de som liknet på
meg av utseende måtte ta til takke med
dårligere behandling og verdsettelse enn
andre. For eksempel så jeg dem ofte
under forberedelser til begivenheter. De
vasket, laget mat og passet unger, men de
var aldri invitert til å være med på festen. 

Hverdagsproblemene kunne dukke
opp ved alt fra humoristiske til alvorlige
situasjoner. Var jeg misfornøyd med noe
ble jeg ofte minnet på at jeg jo ikke burde
klage, for der jeg kom fra var det jo mye
verre. En fiffig måte å ekskludere noen
fra dette samfunnet på. 

Jeg følte ofte at jeg ble pådyttet å til-
passe meg et samfunn på bekostning av
meg selv, late som jeg satte pris på ting
jeg ikke var glad for. MiRA-Senteret
viste meg at jeg har mange søstre som
følte som meg og var opptatt av det
samme som meg. Når så mange kvinner
fra ulike land og kulturer sitter med den
samme følelsen, så er det ikke bare vi
som er hårsåre. Det finnes hull i dette
samfunnet der kvinner med minoritets-
bakgrunn detter igjennom. Det finnes
lektorer og professorer fra såkalte tredje
verden som jobber som vaskekoner her.
Det er visstnok fordi de ikke kan språket
skikkelig. Når jeg reiser til Bangladesh
eller andre utviklingsland har jeg ikke
sett en eneste hvit kvinne (eller for den
saks skyld mann) være vaskehjelp eller
kokk, og ikke bli invitert til selve festen.
De har flotte jobber, kjører fete biler, bor
i rike strøk, og det selv om de på ingen
måte behersker det lokale språket. 

Hvordan opplever du MiRA-Senterets
betydning og måloppnåelser for minori-
tetskvinner i Norge? 

Jeg kan ikke si om de når frem til de
virkelig vanskeligstilte minoritets-
kvinnene. De kvinnene som virkelig
sliter, har mer enn nok med å klare
dagen. Lever man i frykt av voldelige
menn, enten det er ektemenn, halliker
eller diktatorer, er man på flukt fra bru-
tale regimer og har havnet i byråkratisk
mareritt med immigrasjonsmyndighete-
ne, da har man ikke tid til å bekymre seg
over hvilken status utenomverdenen gir
en. Mange hundre kvinner i Norge er i
dag fratatt retten til familieliv, bevegel-
sesfrihet og muligheten til aktiv sam-
funnsdeltagelse. 

Jeg tror ikke MiRA-Senteret har øko-
nomi til å nå ut til denne gruppen, fordi
dette ville kreve langt større bevilgning-
er fra det offentlige og fra det private
næringsliv, noe som igjen ville forut-

Kohinoor Nordberg intervjuet av Ellen Stokland
Den store velstandsforskjellen mellom fødelandet Bangladesh og oppvekstlandet Norge, gjorde at Kohinoor Nordberg 
tidlig engasjerte seg mot forskjellsbehandling og for balanse mellom nord og sør. Derfor stiller hun opp på det hun kan
lokalt, for å gi sitt bidrag til å dytte verden i en mer balansert retning.

Mine drømmer dreier seg om
balanse mellom nord og sør, 

fattig og rik, menn og kvinner…

MiRA-Senteret viser resten av
landet at minoritetskvinner er en

dårlig utnyttet ressurs.

Alle foto: André Clem
etsen
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sette en reell anerkjennelse av at et slikt
senter kan gjøre mye for samfunnet.
Store deler av MiRA-Senterets virksom-
het baserer seg på frivillig innsats. Ut fra
at de sliter hardt økonomisk har de nådd
svært langt. Men hadde de hatt mer
økonomisk stabilitet ville de etter min
mening vært et sted offentlige etater
hadde kontaktet oftere for å innhente
kunnskap de selv ikke besitter. 

All ære til Anniken Huitfeldt. Hun er
en flink og dyktig kvinne, og mange med
henne. Men det finnes mange kvinner
som Huitfeldt og andre i stat og regjering
ikke har kompetanse til å nå frem til, og
som et senter som MiRA kunne nådd
frem til. Min erfaring er at MiRA-
Senteret er flinke til å fange opp de unge
kvinnene som har mulighet til å være
aktive og som har noe på hjertet.

Du er jo adoptert og vil av noen define-
res som etnisk norsk, mens andre vil defi-
nere deg ut fra ditt utseende og landet du
er født i. Hvordan opplever du dette selv,
er du en minoritetskvinne? 

Det spørs litt hva som ligger i begrepet
minoritet. La meg svare på det første.
Jeg er norsk fordi jeg er oppvokst i en
norsk familie og således kjenner den
norske kulturen innenfra. Jeg snakker
det norske språket flytende på grunn av
dette. Jeg er en minoritetskvinne fordi
mine genetiske røtter er fra et land som
representerer en minoritet i vesten. Men
det er 130 millioner bengalere. Den nor-
ske befolkningen utgjør ikke mer enn en
stor landsby i Bangladesh, så i verdens-
sammenheng er jeg ingen minoritet i for-
hold til en såkalt etnisk nordmann. Og
sammenlikner man seg med Kina, er jo
de fleste nasjoner en minoritet i verdens-
målestokk. 

Jeg fikk en slags gratis billett til et
land som materielt og sikkerhetsmessig
er bedre utrustet enn mitt fødeland, men
som mangler den kollektive varmen fra
mitt fødeland. Fordelen ved denne billet-
ten er at jeg har sluppet mye av proble-
mene mine medsøstre har gjennomgått

for å komme inn i landet, på skoler, på
universitetet, på boligmarkedet og på
arbeidsmarkedet. Jeg bodde i Bangla-
desh mine første 3 1/2 år. Om jeg er lyk-
keligere nå vet jeg ikke, for i følge diverse
målinger er lykkelighetsgjennomsnittet
høyere i Bangladesh enn i Norge. 

Hva er de største utfordringene for
minoritetskvinner i dagens Norge?

Tre ting: 1) Å bli synliggjort som en
stor ressurs for landet. Svært mange
passer barna våre i barnehage og SFO og
steller de eldre på gamlehjem. En del har
også skammelig høy utdanning i forhold
til hva de får brukt i det norske samfun-
net. 2) Likelønn. 3) At de mest talentfulle
minoritetskvinnene blir rekruttert til
lederstillinger, politiske og økonomiske
stillinger, at de rekrutteres til journalis-
ter, dommere, advokater og politi.

Hvordan kan minoritetskvinner best
komme til orde på egne premisser? 

Ved å fortsette å engasjere seg. Ved å
stå sammen om krav og ved å bli mer
synlig i mediene. Ved å forklare etnisk
norske kvinner at vi står sammen om
deres problemstillinger, men at vi i
tillegg har andre problemer vi også må ta
oss av, og be dem forstå at dette ikke er

noe vi finner på i farten. At kvinne-
organisasjonene kunne hjulpet oss med
å vise søstersolidaritet, slik at vi slipper
bruke energi på å diskutere akkurat
dette med dem. 

Et fashion-magasin som fokuserer på
de mest kreative og talentfulle
minoritetskvinnene, som selges på alle
dagligvareforretninger, kunne nok også
hype trenden.

Har din minoritetsbakgrunn hatt
betydning for din utvikling som kunst-
ner, og påvirker det musikken din? 

Jeg tror det har hatt veldig mye å si
fordi jeg identifiserer meg med begge
kulturer. Veldig mange av låtene mine
handler om nettopp det jeg er opptatt av,
balansen mellom nord og sør, fattige og
rike, menn og kvinner. Jeg har alltid
hatt behov for å uttrykke meg på scenen,
og utdannet meg ved Statens Ballett-
høgskole. Fordi jeg også kunne synge,
fikk jeg jobb i musikaler som A Chorus
Line, Miss Saigon og Hair i Stockholm.
Videre med Rent, Jungelboken og Rocky
Horror Show. 

Etter å ha stått på scenen hver dag i
fem år, slo det meg at jeg aldri så et svart
ansikt i salen. Det var stort sett bare

Etter å ha stått på scenen hver dag i fem år, slo det meg at jeg aldri så 
et svart ansikt i salen. Det kom etter hvert også ganske klart for meg at det var

hvite regissører, koreografer, komponister, dirigenter og produsenter. 

Jeg fikk en slags gratis billett til 
et land som materielt er bedre
utrustet enn mitt fødeland…

KOHINOOR NORDBERG INTERVJUET AV ELLEN STOKLAND
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etniske europeere. Det kom etter hvert
også ganske klart for meg at det var hvite
regissører, koreografer, komponister,
dirigenter og produsenter. Jeg følte min-
dre og mindre at historiene jeg formidlet
hadde noe særlig med min egen virkelig-
het å gjøre. Dette gjorde at jeg begynte å
skrive historier og dikt om temaer jeg
selv var opptatt av, og dette ble etter
hvert til komposisjoner. Enn så lenge har
jeg kun utgitt en EP, Local Anaesthetic
og et album, Kohi de Browny. 

Tekstene mine formidler en annen
virkelighet enn musikalene jeg frem-
førte. Musikalene ga meg likevel mye:
Måten å lære innstudering av et reper-
toar. Det å stå på scenen hver dag. Hvor
viktig små detaljer er for at det skal
funke. Stemmeopptrening og hvordan
stemmeleie og koreografi kan hjelpe til å
understreke en stemning i en tekst.
Dette er ganske bevisst kunnskap som
jeg bruker for egne konserter. Jeg vil si
at jeg stemmemessig har en egen stil,

mens komposisjonene spriker mellom
rap, reggae, soul, blues, folk og pop. Hvis
man må putte meg i en bås, blir det nok
verdensmusikk.

Kulturministeren dedikerte 2008 til
mangfold i kulturlivet. Hva tenker du om
myndighetenes vilje eller uvilje og tiltak
for et mer inkluderende kulturliv? 

Det er ikke verst at man anerkjenner
at vi lever i et flerkulturelt samfunn ca
50 år etter arbeidsinnvandringen
startet. Jeg kan ikke si jeg artistmessig
merket forskjell verken positivt eller
negativt. Mangfold i kulturlivet burde
inkludere et statusløft. Personlig kan jeg
ikke si at jeg merket særlig til en slik
følelse. 

Hvordan tror du kulturlivet kan bli
mer åpent for forskjellige kunstformer og
utøvere? 

Journalister kunne gjort en helt
annen jobb. De kunne gå på konserter
med uetablerte artister og skrive om
dem. 

I begivenheter som Fredspriskonser-
ten burde man ikke bare gå og hente
artister som har gjort det bra på VG-
lista, og som ikke har noe spesielt på
hjertet i forhold til dette temaet. All ære
til Morten Abel (spilte på Fredspriskon-
serten 2006, red.anm.). Jeg synes han er
en flink popmusiker, men jeg vet om 100
artister som burde stå langt foran ham
når det gjelder å opptre på et arrange-
ment til ære for Fredsprisen. 

Enda flauere er det når dolleberter er
invitert til å opptre på slike store freds-
fokuserende begivenheter, og så stiller
de i så korte skjørt at halve sparebøssa
tyter ut. Arrangørene for både Freds-
priskonserten og andre store liknende
arrangementer kunne med hell vise
større kreativitet for å få artister som
både er store, men som også på privat
initiativ har gjort en stor innsats for fred
og menneskerettigheter. Det er også
svært mange begivenheter der det ville
være på sin plass å invitere helt andre
artister enn det som er gjengs i dag.

Jeg følte mindre og mindre at
historiene jeg formidlet hadde noe
med min egen virkelighet å gjøre.
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Man kunne for eksempel starte med en
programfornying av TV-aksjonen. 

Når store personligheter fra andre
land kommer til landet, burde man
invitere artister og folk fra akkurat det
landet. Hvorfor må absolutt alle inviter-
te være kjendiser? Det mest spennende
ville jo være hvis man hver gang det var
et slikt arrangement, ble overrasket over
en eller to dyktige artister man aldri
hadde hørt om før.

Du har jobbet en del med ungdom og
har blant annet sagt at det er viktig at
svarte ungdommer kan få lov til å drive
med egne ting uten innblanding fra hvite
– hvorfor det? 

Kvinner vil med størst mulig sann-
synlighet prate om andre ting når de er
alene enn når det er menn til stede. Det
samme gjelder for minoritetsungdom.
Hvis representanter for majoriteten er

til stede, vil det bli vanskeligere å få ut
minoritetsungdommens indre tanker og
problemstillinger. De holder tankene for
seg selv og deler og diskuterer dem ikke
med andre. Det kan være fordi de språk-
messig kanskje ikke alltid er like ordrike
som norsk ungdom – om de har et annet
morsmål – eller fordi problemstillingene
er såre, og det er vanskelig å prate om
traumer som dreier seg om problem-
stillinger etnisk norske ikke behøver å
forholde seg til. 

Du har også fortalt at hvite nordmenn
ofte blir veldig provosert av å bli holdt
utenfor organisasjoner som for eksempel
Afrikan Youth in Norway. Kan du
utdype? 

Nordmennene mener dette er en form
for ekskludering. Men det er jo ikke de
som må bytte navn for å få seg ønskede
jobber. Det er ikke de som har fullført
videregående eller universitetet for så å
få beskjed om at utdanningen din ikke er
anerkjent her, og at hvis du står på får
du lov til å gjøre alt på nytt her. Det er
ikke de som har foreldre som har tatt
universitetsutdannelse i andre land, for
så å bli henvist til vaskejobber her. Det
er ikke de som må jobbe for å få familien
sin gjenforent. Det er ikke de som er i
bitter strid med immigrasjonsmyndig-
hetene. Det er ikke de som har proble-
mer med å innhente nødvendige papirer
fra krigsherjede land. 

De fleste minoritetsungdommer har
smertefulle opplevelser i forhold til å
orientere seg i dette samfunnet. Men det
er jo ikke slik at det ikke er lov for etnisk
norske å besøke lokalene, bare at de ikke
har noe å si i forhold til hva som står på
dagsordenen. 

Har du en tekst du synes det passer og
har lyst til å gjengi i MiRA-Magasinet?

Det spørs… Hvis det kun skal være en
kort tekst som jeg liker, må det bli
denne: 

Oh it’s a life of a livety,
Lived by the mothers of our history.
Upon the ancient propheties,
Trust in the power of the trinity.
Got to believe in her majesty,
Her lioness and divinity.
The first step is suvereignity,
knowing what sense u royalty.

Fritt etter Morgan Heritage.

Enda flauere er det når dolleberter
er invitert til å opptre på store

fredsfokuserende begivenheter…
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Hvis man må putte meg i en bås,
blir det nok verdensmusikk.

KOHINOOR NORDBERG INTERVJUET AV ELLEN STOKLAND



– Du har vært MiRA-Senterets faste designer i
over 10 år, hvordan startet det?

– Som nyutdannet grafiker i 1996 fikk jeg jobb i
Millimeterpress, som allerede hadde laget
MiRA-Magasinet og materiell for senteret i noen
år. Jeg var her med på å utforme magasinet og
samarbeidet godt med redaktør Fakhra Salimi.
Så da jeg startet for meg selv i 2000, spurte hun
om jeg ville fortsette å samarbeide med senteret.
Det ville jeg gjerne.

– Hvordan er det å drive et designbyrå som
selvstendig næringsdrivende?

– Jeg synes det er veldig kjekt å være min
egen herre, dagene er fleksible og det er veldig
praktisk for meg som er småbarnsmor. Samtidig
kan det innimellom være en utfordring å få nok
inntektsgivende arbeid, jeg gjør jo alt selv, både
design, regnskap og markedsføring. Selv om jeg
har en del faste kunder, kreves det likevel mye
for å få inn nok oppdrag og holde meg oppdatert i
bransjen. 

– Firmaet ditt heter Cazawa Design, hvorfor
har du valgt det navnet?

– Jeg ønsket et navn som både sa noe om min
afrikanske bakgrunn og min kompetanse. Jeg er
født og oppvokst i Norge, men familien min kom-
mer fra Kapp Verde. Der er det typisk å bruke rot-
knollen kassava i matlagingen. Litt som poteten i
Norge kan den brukes til alt. Og det kan jeg også.
Jeg lager design for plakater og løpesedler, stør-
re rapporter og bøker, nettsider, logoer og hele
designprogrammer – og hva mine kunder måtte
ønske ellers. 

– Hvordan går du frem for å lage layout for
MiRA-Magasinet?

– Jeg har utarbeidet en helhetlig og gjenkjen-
nelig grafisk profil for alt materiale og nettsidene.
Bladet har en egen mal som ligger i bunnen og
som tar hensyn til at MiRA-Magasinet er et blad
med mye tekst og lite bilder. Salimi har ofte klare
meninger om hvordan bladet skal se ut og det er
ofte lange tekster. For å bryte opp og gjøre det
lettere å lese bruker jeg luft. Sitater og grafiske
elementer er også en måte å lette uttrykket på. 

– Hva tenker du om at bladet legges ned og
magasinstoff heretter bare skal publiseres på
mirasenteret.no?

– Jeg skjønner at det er et økonomisk spørs-
mål, men synes det er veldig synd at papirutga-
ven forsvinner. Et nettmagasin er ikke helt det
samme. Jeg har sett bladet ligge fremme flere
steder hvor kvinner møtes, det forsvinner jo nå.
I tillegg vil man miste de leserne som enda ikke
bruker internett. Magasinet har hatt mange gode
artikler hvor unge jenter har fått mulighet til å
skrive og komme med sine tanker og ideer.

– Betyr det noe for deg at MiRA-Magasinet er
et blad med fokus på minoritetskvinner?

– Det er klart at siden jeg selv er svart og opp-
fattes som minoritetskvinne i Norge, så leser jeg
bladet med en spesiell interesse. Jeg leser ikke
alt, men setter meg inn i innholdet. Ofte er det jo
temaer som angår meg eller mine venner på en
eller annen måte. Samtidig synes jeg det er spen-
nende og viktig å se hva andre minoritetskvinner
gjør, de blir ofte veldig anonyme – i hvert fall var
det slik tidligere. Flere stemmer er kommet til og
kvinnene blir mer synlige som ressurser gjennom
MiRA-Magasinet. Samtidig underslår ikke MiRA
problemene, senteret er ærlig i sin kamp for like-
stilling.

– Synes du bladet har forandret seg på noen
måte i løpet av de årene du har laget det?

– Helt klart, det har utviklet seg veldig og blitt
mer profesjonelt. For ti år siden var det et lite
magasin med temaer som bare var aktuelt for de
berørte. I dag er MiRA-Magasinet mye mer rele-
vant for samfunnsdebatten og appellerer bred-
ere. Det viser også at hva samfunnet er opptatt
av har endret seg. Mye av det MiRA-Senteret har
arbeidet med i det stille lenge er nå blitt synlig.

– Hvordan erfarer du å være svart kvinne
i Norge?

– Samfunnet mottar deg på en spesiell måte,
det første folk ser er jo at jeg er svart. Da jeg var
yngre betydde det kanskje at jeg var en «kul svart
dame» på byen, da jeg fikk barn og trillet barne-
vogn forandret noe seg veldig i folks reaksjon.
Jeg ble en «innvandrerkvinne», en som kanskje
ikke snakker norsk, er hjemme og har mange
barn. Folk putter deg automatisk i en boks, uten å
spørre hvem du er. De har ofte bestemt seg på
forhånd, helt til du åpner munnen og snakker rent
norsk. Men man burde jo ikke stille noe dårligere
om man ikke snakker norsk heller. 

Jeg husker også en episode fra videre-
gående skole. Mattelæreren vår for-
talte at hun visste at afrikanere var
dårlige i matematikk. Da jeg
fikk beste karakter ble hun
veldig overrasket over at
«en neger kunne bli så flink
i matte». Jeg har alltid
måttet jobbet hardere for
å bevise at jeg er god
nok. Folk må bedøm-
mes for hva de gjør,
ikke hva folk tror de
er. Barn tenker
ikke på forskjelle-
ne før voksne
kommer og fortel-
ler dem om det. For
barn er brun hud og
svart hår like uvesent-
lig som rød genser. 

– Er det et prosjekt du har gjort for MiRA-
Senteret som du særlig husker?

«Odins kvinner» var et spennende prosjekt.
Det var en bok med portretter av forskjellige
minoritetskvinner i Norden. For meg personlig
var det interessant å lese hva svarte kvinner på
Island og i Finland holdt på med. Jeg ble litt over-
rasket over at det også var svarte kvinner på
Grønland, og syntes det var flaut at jeg ikke visste
det. Intervjuene hadde temaer som interesserte
og berørte meg. De ga minoritetskvinnene ansik-
ter, viste at de ikke bare er en stereotyp dame
med slør som blir omskjært og slått. Kvinnene er
forskjellige, noen er høyt utdannet, andre er
hjemmeværende. Historiene til de nordiske
kvinnene viste nyansene, ulikhetene og person-
lighetene, slik at samfunnet kunne se dem som
individer. «Odins kvinner» gjorde minoritets-
kvinnene mer synlige, og dermed også meg.

– Hvordan blir det å lage design på intervju
med deg selv?

Jeg vil nok ta tak i denne teksten på samme
måte som resten, men tviler på at jeg vil
anstrenge meg for å gi saken plass til store
bilder. Men det er jo heller ikke meningen.

– Noe du har lyst til å si
til MiRA-Senteret og

kvinnene der i anled-
ning 20-årsjubileet?

Gratulerer med
kvinnekamp i 20 år.
Flott arbeid så langt,

og stå på videre!

T-banen har tatt meg til Bjerke en sur høstmandag. Regnet øser ned og paraplyen vrenger seg. Vann pipler inn i de
tynne skoene der jeg leter meg frem til riktig adresse. I en leilighet på Brobekk blir MiRA-Magasinet til, der driver grafiker 
Elisabeth Rodrigues designbyrået Cazawa Design. Hun tar imot meg med et bredt smil og en kopp varm te.

av ELLEN STOKLAND

Foto: Ellen Stokland
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Dette var den første leksjonen jeg
fikk, min første time på Norsk
Barnebokinstitutts forfatterutdan-

ning, for to år siden. Jeg befant meg i
deres lokaler i øverste etasje på Nasjo-
nalbiblioteket, sammen med fjorten
andre ivrige studenter. Vi hadde kom-
met inn på denne utdanningen, som før-
ste kull som skulle få gå i to år. Før oss
hadde det bare vært et trinn som gikk i
ett år. Alle i klassen satt i en småsvett ro
og tittet rundt, spent på om noen ville stå
opp og gå. Selv forsøkte jeg å kjenne etter
i kroppen om jeg kunne leve uten å skri-
ve. Jeg ble sittende. Det gjorde alle andre
også, og slik fikk vi den sterke følelsen av
å ha noe i felles, som skulle vise seg å
være en følelse som fulgte oss gjennom to
år. Sammen delte vi gleden over å lære
og møte etablerte forfattere, den deilige
rusen av å skrive noe andre liker,

ydmykheten man må ha for å ta imot vei-
ledning og ikke minst frustrasjonen over
å ha skrivesperre. Men dette var ikke
den eneste frustrasjonen jeg møtte på.
Utdanningen var ikke gratis, men jeg
fikk et stipend fra Fritt Ord, som var
utlyst for personer med minoritetsbak-
grunn til dekning av skolepengene. Kall
det gjerne kvotering, men jeg ble først
tatt inn på vurdering av innsendte tek-
ster, før jeg kunne få stipend. Slik jeg for-
stod det eksisterte det stipendet for å
sørge for at nye norske stemmer skal bli
hørt. Jeg var altså en som kunne være en
av disse nye stemmene. 

Et av de første
spørsmålene som
dukket opp da jeg
startet var derfor:
«Hva skal jeg
bruke stemmen
min til?». Men det
var ikke mye tid til å tenke på mulige
svar. Det var tid for leksjon nummer to:
«Har du din egen stemme? Hva karakte-
riserer din stemme? Hva gjør stemmen
din unik?» Jøss, dette var ikke bare-bare.
Her lurer jeg på hva jeg skal gjøre med
verktøyene mine, uten å vite om jeg har
hammer, drill eller sag! Søknaden min

til skolen var tre–fire dikt og en novelle.
Jeg trivdes med små formater, og hadde
store ambisjoner om å bli poet etter endt
utdanning. Så det var vel her jeg skulle
finne min stemme, tenkte jeg, før leksjon
nummer tre hoppet frem: «Du er ikke
best på det du tror du er». Dette er nok
ikke en leksjon alle i klassen opplevde,
men for meg var det en bittersøt opple-
velse. De to innleveringene med kanskje
dårligst tilbakemelding var på nettopp
dikt og noveller (bortsett fra bokanmel-
delse som jeg syntes var utrolig ubehage-
lig å skrive). Ok, så søken etter stemmen
min ble lenger enn forventet. Heldigvis

var vi innom flere
sjangre og jeg forel-
sket meg i å jobbe
med friskriving,
kortprosa og teater. 

Leksjon fire duk-
ket opp andre året

på utdanningen. Nå skulle vi skrive vårt
hovedprosjekt. Jeg hadde i skjul ikke
helt gitt opp poesien og fortalte min
lærer at jeg ville skrive en diktsamling.
Læreren ba meg da tenke om det var
utfordringen jeg lette etter. Og ikke
minst; er det her du tror du vil finne
stemmen din? Igjen måtte jeg kjenne
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«Kan du velge å ikke skrive så kan
dere gå nå. Da er det ikke mye vits 
i å være her». 

av NEHA NAVEEN

verktøykasse

Ingen har så mye skam som oss
indiske jenter.

verktøykasse
En rotete

Alle foto: N
eha N

aveen
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etter i kroppen. Ikke bare magefølelsen,
men om det kilte i tærne og blafret i
håret. Nei, det gjorde ikke det. Stemmen
min lå og gjemte seg et annet sted. Den
gjemte seg i ungdomsromanen. 

Høsten vi skulle velge vårt hoved-
prosjekt hang jeg en del med min fire år
yngre venninne som også er indisk. Vi
snakket en del om det å være indisk og
norsk. Nei, ikke om hvor vanskelig det er
(for det har det virkelig ikke vært) eller
om å integrere seg. For som jeg selv sa til
min lærer på NBI, jeg må lære å integre-
re meg. Andre veien, til den indiske
kulturen. For den kan jeg mindre om.
Poenget er at vi hadde ikke dype analy-
ser om hvordan det er å være indisk i
Norge, eller hva vi skulle kalle oss
(på Oslo øst er det lett å være lite politisk
korrekt og bare kalle seg selv for
svarting/utlending/innvandrer). Sam-
talene våre handlet bare om livene våre,
problemer og oppturer. Om noen av dem
var påvirket av vår kulturelle bakgrunn,
så var dem det. Og det var her stemmen
min gjorde sin første opptreden. I det
lette og ledige, i alt det gode og vonde,
norske og indiske, ungdommelige og
voksne. I den sorte humoren og det beha-
gelig deprimerende. Så langt. Stemmen

min har fortsatt en tendens til å forsvin-
ne, så jeg leter fortsatt. Men av og til fin-
ner jeg den i mitt prosjekt, der jeg skri-
ver en ungdomsroman om to søstre med
indisk bakgrunn,
om deres hemme-
ligheter og venn-
skap. Og det blir
feil av meg å si at
det indiske ikke
har noe å si. 

I løpet av siste året på utdanningen,
ble vi veiledet av en erfaren forfatter, og
plassert i grupper som skulle hjelpe
hverandre med hovedprosjektet. En
kommentar jeg fikk av min gruppe var
på en dialog mellom søstrene, der de
sitter på kafé og tuller med noe de kaller
den indiske tvangstrøyen:
• Ingen har så mye skam som oss indis-

ke jenter. The Great Indian Shame.
Vi ler, og blir stille noen lange sekun-
der. Som om det ikke bare er en vits. 

• Muslimske jenter sliter kanskje litt
mer da, sier jeg.

• Nei for de gjør opprør. Vi gjør ikke det
engang lenger. Vi bare vet at foreldrene
våre helst ikke vil at vi skal gjøre sånt,
men gjør ingenting fordi de vil vise at
de stoler på oss, sier hun, og løfter

henda opp i været før hun slipper dem
slapt ned i fanget igjen. 

• Sånt. Du klarer ikke å si sex engang
du. Men ja, så er det opp til oss. Og vi
vil jo. Herregud for en moralsk tvangs-
trøye. Glad jeg er ute av den.

• Pari. Du har bare ligget med en, du da.
Og da var du drita. Ikke akkurat helt
ute av den moralske tvangstrøya du
heller. Hvis ikke du og Mio.

Her sa altså gruppen min at det var ingen
som snakket sånn. Man skal ta til seg
kritikk, men her måtte jeg minne dem på
at de var etnisk norske kvinner over tretti
alle sammen, og jeg faktisk var en indisk
ung kvinne fra Oslo øst, og at denne
dialogen var løst basert på en samtale
med min venninne. Jeg beholdt dialogen.

Det jeg har
funnet ut er at det
indiske har noe å si
for min stemme. For
jeg skriver mye ut i
fra hva jeg opplever
selv. Betyr det at jeg

må skrive den nye innvandrerromanen?
Absolutt ikke, for jeg vet strengt tatt
ikke hva det er. Og jeg er jo teknisk sett
ikke innvandrer heller (om det er et krav
for å skrive den). Allikevel er jeg altså
ikke en mulig ny stemme bare på grunn
av min etniske bakgrunn. Jeg kan være
en ny stemme fordi jeg er fra en yngre
generasjon, fordi jeg er kvinne, fordi jeg
har tatt en utdanning som fokuserer på
barne- og ungdomslitteratur eller fordi
jeg er fra Oslo øst. Eller så er jeg en ny
stemme på grunn av alt det her. Jeg vet
ærlig talt ikke. For jeg har ikke funnet
stemmen min helt enda. I beste fall har
jeg funnet en litt småhes og skiftende en.
Det eneste jeg vet, helt sikkert, er at jeg
svarte riktig på første leksjon: Jeg kan
ikke velge å ikke skrive.

Herregud for en moralsk
tvangstrøye. Glad jeg er ute av den.
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Hadia Tajik var blant de yngste og
den eneste med minoritetsbak-
grunn som ble valgt inn til fast

plass på Stortinget ved høstens valg.
Arbeiderpartipolitikeren har etter eget
ønske fått plass i Kirke-, utdanning- og
forskningskomiteen. For MiRA-Senteret
er særlig enklere god-
kjenning av uten-
landsk utdanning og
morsmålsundervis-
ning kjernesaker å ta
opp med den nye stor-
tingsrepresentanten.
Tajik er enig i at utlendinger må få god-
kjent utdanningen sin raskere, og mener
det legges til rette for dette i Kunnskaps-
departementet. Norge trenger deres
kompetanse. Også undervisning i mors-
målet ser 26-åringen som et viktig tiltak
for å sikre næringspolitiske interesser. 

– Norge blir mer konkurransedyktig
om disse ungene får lære morsmålet sitt.
Dette handler ikke om veldedighet for
innvandrerne, men om at Norge skal
være bedre rustet for den globale fremti-
den. Dette næringsargumentet har vi
gått glipp av når dette kun håndteres
som et integreringsspørsmål. 

Økonomisk uavhengighet
Når det gjelder minoritetskvinners
situasjon generelt, er Hadia Tajik opp-
tatt av kvinnenes økonomiske uavheng-
ighet. Betydningen av dette må ikke
undervurderes, mener hun. 

– Behovene varierer avhengig av alder
og sosial situasjon, men for noen kan det
være viktig med norsk- eller arbeids-
trening. Mange har innrettet familielivet
slik at det har vært vanskelig for kvinner
å komme seg inn i arbeidslivet. 

For egen del observerer Tajik utfor-
dringer unge minoritetsjenter av hennes
egen generasjon møter. Hun viser til en
bok av britiske Meera Syal, Livet er ikke
bare ha ha hi hi, som hun mener treffer
de unges virkelighet godt.

– Hun skriver om hvordan vi går
igjennom livet og
leker og mikser
det vi ønsker fra
begge kulturer.
En tøff skinn-
jakke kombineres
med bindi i

pannen, tradisjonelle klær matches med
moderne sko. Slik holder man på, helt til
man skal gifte seg. Da oppdager vi brått
at lekenheten og miksingen bare varer
så lenge.

Tvangsekteskap 
Tajik mener det er slående hvor mange
unge minoritetsjenter, i hvert fall i hen-
nes omgangskrets, som opplever store
forventninger til hvem de skal gifte seg
med. Det handler ikke om dramatiske
reaksjoner som vold og tvang, men for
eksempel at mor gråter over at datteren
ønsker å gifte seg med en mann som ikke
er muslim eller som tilhører en bestemt
kaste.

Selv var Tajik
med på å utarbeide
retningslinjene til
de store bevilgning-
ene til arbeid mot
tvangsekteskap da
hun var politisk råd-
giver i Arbeids- og inkluderings-
departementet høsten 2007. Hun mener
minoritetsrådgiverne som nå arbeider
ved skolene gjør en viktig jobb.

– Rådgiverne har kompetanse på
æresrelaterte problemstillinger, men
skal jobbe mye bredere enn tvangsekte-
skap. De bistår også i generasjonskon-
flikter. Den klassereisen ungdom gjør
når de har foreldre fra landsbygda i
Pakistan har ingen returbillett. Når
ungdommen blir lege kan avstanden
mellom foreldre og barn bli veldig stor og
konflikter oppstår.

Dette er problemstillinger MiRA-
Senteret har arbeidet med i alle år. Før
IMDis minoritetsrådgivernettverk ble
etablert, besøkte MiRAs kvinner ofte
skoler og ga råd og informasjon om
problemer og utfordringer særlig unge
jenter med minoritetsbakgrunn møter i
Norge.

Ta en tydeligere posisjon
– MiRA-Senteret innehar høy kompe-
tanse på viktige samfunnsområder.
Senteret har dessuten stor troverdighet i
mange miljøer, det er viktig kapital for
en frivillig organisasjon, påpeker Tajik,
som har kjent til senteret i mange år.
Hun mener det bør bli bedre til å nå ut til
flere.

– Nå som MiRA fyller 20 år vil jeg
gjerne komme med en utfordring, at flere

må bli kjent med det
dere driver med.
Senteret når de
viktigste primær-
målgruppene som
forskere, politikere
og journalister med
særlig interesse for

minoritetskvinner, samt unge jenter
med minoritetsbakgrunn. Men jeg skulle
gjerne sett at MiRAs perspektiver i
større grad nådde ut til folk flest. Jeg

Hadia Tajik:

Norge blir mer konkurransedyktig om
disse ungene får lære morsmålet. 

Mange har innrettet familielivet slik 
at det har vært vanskelig for kvinner 

å komme seg inn i arbeidslivet.

Hvermannsen trenger
– Ta en tydeligere stemme i den offentlige debatten, lyder Hadia Tajiks utfordring til MiRA-Senteret i anledning 
20-årsjubileet. Innvandring og minoritetsspørsmål er blitt dagligdagse samtaletemaer for Hvermannsen, da er det
viktig at folk flest blir kjent med senterets perspektiver mener stortingsrepresentanten.

av ELLEN STOKLAND



ønsker meg at MiRA deltar mer i den
offentlige debatten, at dere tar en tyde-
ligere stemme.

Tajik har samtidig forståelse for at
når man er en aktør innenfor et område
det hefter noe kontroversielt med, så
begrenser det ens handlingsrom, man
kan ikke drive med for mye spillopper.
Men hun oppfordrer senteret til å delta
mer i den faktarelaterte diskusjonen.

– Når MiRA-Senteret produserer
bøker, rapporter og brosjyrer, når de kun
sin egen primære målgruppe. Men nå
diskuterer jo alle flerkulturelle spørsmål,
det er blitt like vanlig som å snakke om
været. Nettopp derfor bør MiRA nå ut til
Hvermannsen, sier Tajik som tror medie-
utspill og mer deltakelse i debatter i
mediene er en bedre måte å nå ut til flere.

En utfordring for MiRA-Senteret er at
innsatsen deres usynliggjøres ved at
metoder og kunnskap brukes av andre,
uten å vise til at dette er minoritetskvin-
nenes egen kompetanse. I tillegg er det
vanskelig å nå ut med nyanserte syns-
punkter i en sensasjonsorientert medie-
virkelighet. Tajik avfeier usynliggjøring-
en og ber i stedet senteret ta grep og
sørge for å gjøre sin stemme så tydelig at
den ikke kan forbigås. Hun mener også
det er fullt mulig å bevege seg innenfor
den tabloide verden uten å selge sin sjel.

Politisk korrekt
– Se på Jonas Gahr Støre. Ingen kan
beskylde ham for å være unyansert, og
han klarer seg utmerket i tabloide medi-
er, sier stortingsrepresentanten. Selv
har hun fått høre at hun er politisk
korrekt, noe hun er mindre opptatt av.

– Min vurdering handler ikke om noe
er korrekt eller ukorrekt, men at det jeg

mener er viktig. Politisk korrekt er en
merkelapp som brukes negativt om et
sett meninger. Svaret er gjerne at
motparten er kunnskapsløs. Begge deler
er fjollete hersketek-
nikker som ikke
fører debatten noe
videre. Det vesentli-
ge er substansen. 

På spørsmål om
MiRA-Senteret er
«politisk korrekt»
svarer Tajik at sen-
terets posisjon nok
kan oppfattes slik av
enkelte. Dette er fordi senteret er opptatt
av de lange historiske linjene, har drevet
systematisk arbeid og gjort seg en rekke
erfaringer over flere år. 

– Men mange er for eksempel ikke
oppmerksom på at MiRA-Senteret
har tatt opp et tema som jenter og
seksualitet. Det er kanskje et av de

største tabuene som
finnes i minoritets-
miljøene og så
definitivt ikke
«politisk korrekt»,
sier stortingsrepre-
sentanten, og
berømmer MiRA-
Senterets evne til å
ta opp viktige og
sårbare temaer og

samtidig unngå å støte folk i minoritets-
miljøene.

hadia.tajik@gmail.com
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MiRA-Senterets innsatsen 
usynliggjøres ved at deres

kunnskap brukes av andre uten
å vise til at det er minoritets-
kvinnenes egen kompetanse.

MiRA

Foto: Ellen Stokland
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Selv hadde jeg gjort mine tanker og
skrevet et innlegg til debatten som
fant sted den kalde 8. mars.

Utgangspunktet mitt var ikke så mye å
gi et svar på disse spørsmålene, som å
problematisere tankegangen som lå til
grunn for dem. For hvorfor var det egent-
lig så viktig hvilke begreper en brukte?
For selv om jeg personlig ikke hadde noe
problem med å definere meg som
feminist, forstod jeg ikke hvorfor så
mange syntes dette var så viktig. Ta
redaktørene av den mye omdiskuterte
svenske antologien Fittstim, for eksem-
pel. Ikke bare hadde de en tendens til å
ta for gitt at alle jenter skulle kalle seg
feminister, men de gikk også så langt
som å si at «jenter som sier at de ikke er
feminister, er dumme i hodet». Vel,
tenkte jeg, da er jeg i hvert fall ikke dum.
Men hva med min mor som vokste opp i
de kurdiske fjellene isolert fra resten av
verden, og aldri hadde hørt ordet «femi-
nist»? Dette til tross, hadde hun siden
barnsben av kjempet mot de patriar-
kalske tradisjonene i sin familie, hadde
valgt sin egen ektefelle til tross for sterke

tradisjoner for tvangsekteskap. Hun
hadde til og med rømt med den mannen
hun selv hadde valgt, til tross for redse-
len for å miste sitt eget liv og vanære sin
familie. Hun som alltid hadde sagt at jeg
aldri skulle la noen tråkke på meg og
søke min rett uansett hvor jeg var.
Kvinnen som alltid dukket opp på
rektors kontor hvis hun fikk vite at jeg
ble behandlet dårlig på skolen. Kvinnen
som gjorde narr av mennene i familien i
full offentlighet og alltid sa at hvis hun
bare hadde hatt en penis, ville alle hørt
på henne også. Viktigst av alt: Kvinnen
som lærte meg å gjøre opprør!

Men jeg lærte ikke bare opprør av min
mor. For uansett hvor bevisst hun var på
kvinnediskrimineringen i samfunnet og
kritiserte holdning-
ene til de strenge,
kontrollerende
mennene rundt
seg, var hun likevel
oppdratt i en kultur
hvor jenter måtte
adlyde sine brødre,
fedre og menn.
Denne lojaliteten var kroppsliggjort i
henne og eksisterte side om side med
hennes motstandsvilje. Som andre ster-
ke kvinner i mannsdominerte samfunn,
endte hun derfor opp med en dyp split-

telse i seg. Denne kom også jeg til å
bære: Samtidig som jeg lærte å gjøre
opprør, lærte jeg også å adlyde, være
lojal, skjule min egen uakseptable seksu-
alitet og sosiale atferd. Samtidig som jeg
lærte å ha tro på meg selv, lærte jeg også
å overvåke andre jenters oppførsel. Jeg
lærte at jeg kunne få verdens oppmerk-
somhet hvis jeg hevet stemmen min ute,
men samtidig lærte jeg å ikke heve stem-
men mot noen i familien. Jeg fikk lov til å
delta i arrangementer med gutter, men
jeg fikk aldri lov til å ha noen kjæreste.
Jeg fikk lov til å stå framme på talersto-
ler foran hundrevis av tilskuere på
nasjonaldager og lese nasjonalistiske
dikt, men jeg fikk ikke lov til å drive med
teater hvor jeg kunne stå sammen med
gutter bak scenen. Jeg fikk alltid høre at
jeg hadde en flott sangstemme, men jeg
fikk ikke lov til å gå på musikkhøgskole
for å drive med musikk profesjonelt. Jeg
fikk høre at alle lidelsene til min mor, i
kraft av å være kvinne, var noe hun
hadde arvet fra sin egen mor, at de var
en selvfølge for henne fordi de fulgte med
det livet som var valgt for henne. Samti-
dig lærte jeg at JEG hadde muligheten

til å komme meg
unna disse lidelsene
hvis jeg valgte riktig
i livet. 

Her begynner
altså det paradokset
som er med på å
forme kvinner som
vokser opp i manns-

dominerte samfunn. Du vokser opp med
fortellinger om tanter, mødre, beste-
mødre som måtte stikke skarpe gjen-
stander inn i livmoren sin for å forårsake
sin egen abort i all hemmelighet på en

Ikke uten MiRA-

Hun som alltid hadde sagt at jeg
aldri skulle la noen tråkke på meg

og søke min rett uansett…

Jubileumshilsen 
av NURAY YILDIRIM

Jeg sto ved døren og betraktet gjestene som hadde funnet veien til et av
universitetets nyoppussede lokaler en kald 8. mars for noen år siden.
Anledningen var en paneldebatt om hva unge jenter med minoritetsbakgrunn
ville kalle seg. Ville de kalle seg desifeminist, svart feminist eller individualist?
Hvordan var handlingsrommet for å være feminist i flerkulturelle miljøer?
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utedo i landsbyen. Samtidig hører du at
du ikke trenger å gå gjennom alt dette
hvis du bare gjør det som er fornuftig.
Men uansett hvor mye du hører om dine
muligheter, og at du kan styre ditt eget
liv, så får du også beskjed om at det alltid
må styres i tråd med samfunnets nor-
mer. Uansett hvor mye du tror på foran-
dring, bærer du alltid denne splittelsen.
Din mors skepsis til framtiden smitter
over, uansett om du vil det eller ikke.
Troen på at smertene kan reduseres og
at du ikke trenger å gå gjennom det
samme som henne frister deg, gir deg
håp, samtidig som du vet at du må jobbe
hardt for å få det til. Ute kan kvinner for-
ene seg så mye som de vil og stå sammen
på barrikadene, men ingen kan kjempe
deres kamp hjemme for dem! Deres
kamp er først og fremst mellom dem og
den fatalismen som er blitt kroppslig-
gjort i dem – som en helt grunnleggende
del av det den franske sosiologen Pierre
Bourdieu har kalt habitus: det du er så
vant til at du tar det for gitt, det som
stritter imot bevissthetens endrings-
strategier. Men deres kamp er også
mellom dem og deres egne!

Denne kampen begynner når du ser at
samfunnet tilbyr deg muligheter og at
det alltid finnes et bedre liv der ute, mye
bedre enn ditt eget, samtidig som du inn-
ser at du må bryte dine indre barrierer
for å komme dit hen. Du må overgå deg
selv og aktivisere all din energi for å BLI
EN BEDRE KVINNE FOR DEG SELV!
En kvinne som tar vare på kroppen sin,
som kjenner både sine muligheter og
begrensninger og er ærlig om det. 

Men hvordan kjemper man egentlig?
Finnes det bare en type motstand, må
alle kjempe på samme måte? Hva med
min mor og hennes fortellinger og latter-

liggjøring av menn? Hva med innvan-
drerkvinnene som ikke brente bh-ene på
70-tallet, men konstant var villig til å
ofre det som måtte til for å kunne gi sine
barn en god framtid? Hva med deres
motstand? Hvem ser det? Og hvem gir
dem anerkjennelse for det? Hvordan kan
jeg hindre at innsatsen og kampen til
kvinnene som fulgte sine menn til Norge
fra og med 70-tallet
ikke blir bagatelli-
sert og usynlig-
gjort, men blir sett
og satt pris på, til
tross for at de ikke
anvender de
merkelappene som
fittstimfeministene
forventer at de skal sette på seg? For
hvordan kan det da egentlig ha seg at
denne sterke og selvstendige kvinnen,
som hadde kjempet hele sitt liv, ut fra
deres definisjon ville måtte defineres
som «dum i hodet»? Hvor paradoksalt det
enn måtte fremstå for dem, vil jeg derfor
med stolthet både kalle meg selv en femi-
nist og forsvare retten til min mor og alle
andre til å kalle seg det de vil.

Hvis en virkelig vil tilby kvinner som
min mor noe som kan være til nytte for
dem, blir en nødt til å se et helt annet
sted enn mot fittstimfeministene. Det jeg
virkelig skulle ønske er at jeg kunne ta
med meg moren min til Norge, og vise
henne at hun ville hatt et sted å gå hvis
hun hadde kommet til et fremmed land
og strevde med barneoppdragelse og
andre oppgaver i hverdagen og følte at
samfunnet ikke så henne. MiRA-Sente-
ret er det stedet jeg ville tatt henne med
til. Der kunne hun vært for å kjempe for
sine rettigheter side om side med sin

datter. Jeg vet at hun ikke ville blitt kon-
frontert med spørsmål om hun er desi-,
gucci-, 70-talls-, ny-, gammel-, svart eller
blå feminist. Hun ville ikke blitt sett ned
på for å ikke kalle seg noe, hun ville ikke
følt skam over å snakke dårlig norsk.
MiRA-Senteret er det stedet som i 20 år
har samlet kvinner på tvers av religion,
etnisitet, kultur, klasse og utdannings-

bakgrunn. Hit kom-
mer kvinner i alle
størrelser, fasonger,
farger og aldre for å
dele sine erfaringer
og vise sin støtte til
kampen for deres
rettigheter i Norge.
Hit kommer de også

for å vise hva de kan! Det er dette som
betyr noe, og ikke hvilke begreper de
bruker for å definere seg selv. MiRA-
Senteret har vært det stedet som har
anerkjent innsatsen til kvinnene som
ville yte etter sin beste evne, og gitt dem
muligheter til å utvikle seg og bli bedre
kvinner for sin egen del. MiRA-Senteret
ga meg muligheten til å bli bevisst på
mine evner og ga meg rom for å utvikle
og bruke dem for kvinnenes beste. Å vite
at mine erfaringer kan være relevante
for mange andre, og at andre kan sette
pris på å høre det jeg har å si, har gitt
meg sterk følelse av anerkjennelse. Men
også å finne relevante erfaringer hos
andre, forbedret min innsikt og ga meg
perspektiver i kvinnekampen. Vi er
forskjellige, men vi har et felles ønske: 
Vi vil bli sett og vi vil bli hørt! 

Takk til MiRA-Senteret for å ha hørt
på meg og for å ha sett meg og andre som
meg. Det har også fått meg til å se meg
selv bedre!

Senteret!

Vi er forskjellige, 
men vi har et felles ønske: 

Vi vil bli sett og vi vil bli hørt!
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Jeg ble plassert på asylmottak med
rundt hundre andre Id-løse asylsøke-
re. Der skjønte jeg at det fantes hun-

dre andre mennesker som også drømte om
trygghet. Senere flyttet jeg til en kommune
som hadde tatt imot flyktninger tidligere.
Jeg ble kjent med asylsøkere og flyktninger
fra andre deler av verden. De hadde
samme begrunnelse som meg for å være
der. Senere har jeg fått jobb som flyktning-
konsulent. Jeg har gjennom årene blitt
kjent med mange som har vært papirløse
asylsøkere. De har forskjellig nasjonalitet

og etnisk bakgrunn. Blant mine
brukere finnes unge og

gamle, ressurssterke og
ressurssvake, noen med
store drømmer og noen
med små drømmer.
90 prosent av dem kom-

mer fra land som er i krig,
og døden følger dem hvor
enn de går. Som meg leter

de etter trygghet. Deres
eneste ønske er å

kunne sove rolig om
natta uten å høre
bomber eller vente
på at politiet stor-
mer inn i huset og
arresterer dem
bare fordi de
tenker annerledes
eller har annen tro
enn den statlige. 

I løpet av de siste femten årene jeg har
jobbet med asylsøkere og flyktninger, har
jeg truffet tre personer som har begått kri-
minelle handlinger. Men politikerne gir inn-
trykk av at papirløse asylsøkere er grunn-
løse asylsøkere. De er alle kriminelle og må
fengsles og deretter deporteres. Hvis jeg
skulle ha søkt asyl i dag, ville jeg fått avslag
og blitt deportert. Jeg var papirløs og klarte
aldri å dokumentere mitt politiske problem i
hjemlandet. Etter 18 år i eksil reiste jeg til
mitt hjemland som forsker. Jeg ble arres-
tert på flyplassen i Teheran. Jeg måtte
bruke tid til lange avhøringer i stedet for å
jobbe med studiene. Dokumentasjon fra
Universitet i Oslo reddet meg fra større
problemer. Dette var i en tid da landet var
styret av en moderat regjering. Gud vet hva
som hadde skjedd med meg, hvis jeg hadde
blitt deportert på1980-tallet. Jeg ville kan-
skje ha blitt henrettet.

Jeg er enig i at grunnløse asylsøkere må
bli deportert. Jeg er også enig i at rikets sik-
kerhet er svært viktig og at vi må bekjempe
kriminalitet. Derfor må kriminelle asylsøke-
re ut av landet så fort som mulig. Men det å
iverksette kollektiv straff gjennom å stenge
ute mennesker som trenger beskyttelse,
bare på grunn av en prosent forbrytere
(ifølge UDI), er ikke i tråd med menneske-
rettighets- og flyktningskonvensjonen. 

Statistikk viser at over 80 prosent av de
som har søkt om asyl i 2009 enten kommer
fra land som er okkupert og er i krig, og der
Norge direkte eller indirekte støtter krig,

eller fra land som styres av totalitære
regimer uten respekt for mennes-
kerettighetene. De fengsler,
torturerer, voldtar, dreper, og til
og med massakrerer sitt folk.
Norske myndigheter er klar
over at det i noen av disse
landene, for eksempel Afgha-
nistan, er det veldig vanskelig

å skaffe dokumentasjons-
papirer. Man har ikke noe annet

valg enn å flykte uten Id-papirer. Selv
om UDI-direktør, Ida Børresen, opplyser

om at 9 av 10 asylsøkere klarer å dokumen-
tere sin identitet, brukes Id-løse asylsøkere
som begrunnelse for innstramning av asyl-
politikken. 

Nå er den nye rødgrønne regjeringen på
plass med sin regjeringsplattform. Den nye
plattformen er på mange områder mer blå
enn rød eller grønn. Ett av disse områdene
er asyl- og integreringspolitikken. Uten tvil
virker Siv Jensen like fornøyd med asyl- og
integreringspolitikken som Kristin Halvor-
sen og Jens Stoltenberg. Statsministeren
påstår at «asylpolitikken skal være konse-
kvent og rettferdig og bygge på rettssikker-
het og internasjonale konvensjoner», men i
virkeligheten er hans asylpolitikk restriktiv
og i strid med internasjonale konvensjoner.
For eksempel: fire års arbeid eller utdan-
ning som vilkår for familiegjenforening,
tvinger barn av asylsøkere som får opp-
holdstillatelse i Norge til å leve uten mor
eller far i minst seks år. Dette er i strid med
barnekonvensjonen. Dette er bare ett
eksempel; også mange andre punkter i
asylpolitikken bestrider konvensjonene.

Jeg har alltid trodd at sosialister kjem-
per for de svakeste i verden. SVs nestleder,
Audun Lysbakken, begrunner SVs strategi i
asylpolitikken med at «i asylpolitikken slåss
partiet ikke bare mot AP og SP, men også
mot sterke krefter som trekker i en annen
retning». Hvis Lysbakken, med «sterke kref-
ter» mener den nasjonale opinionen, er det
fordi partiet ikke torde å sette asylpolitikken
på dagsorden og føre en konstruktiv og
human diskusjon om asylsøkere de siste
fire årene. Både SV og AP er ansvarlig for
Frps forfalskning av informasjon. Frp fikk
mulighet til å monopolisere asyldebatten
de siste årene. Det er veldig trist å høre
denne påstanden fra en politiker som
Audun Lysbakken. Den er mer en dårlig
unnskyldning for å støtte en inhuman asyl-
politikk, enn en begrunnelse. Dette er et av
de dårlige kompromissene SV gjør for å
være med i en regjering som tar mer og mer
avstand fra sosialismen.

Hvis Frp vinner valget i 2013 og kommer
til makten, vil de ikke ha veldig mye å
iverksette eller endre i asyl- og integre-
ringspolitikken. De rødgrønne gjør jobben
for dem nå. 

Situasjonen krever at vi gjør noe. Derfor
vil jeg, slik Halle Jørn Hanssen utfordrer AP
til, utfordre SV-ere til å ta initiativ til en åpen
offentlig diskusjon som styrker det humane
perspektivet og skaper mer aksept for asyl-
søkere i stedet for å støtte en inhuman
politikk.
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En utfordring til politikere
Jeg kom til Norge som asylsøker på 80-tallet. Jeg flyktet fra Iran på grunn av politiske
problemer og krig. Jeg prøvde å kontakte FNs kommisjon for flyktninger, men jeg fant ut at
det var umulig å få hjelp fra kommisjonen. Eneste mulighet for meg var å bli smuglet.
Smugleren tok mitt pass og fikk laget et falskt pass til meg. Jeg og elleve andre personer i
alderen 18–27 ble smuglet sammen. Smugleren beordret oss til å kvitte oss med det falske
passet før vi landet og søkte om asyl. Vi var 12 unge mennesker som allerede hadde vært
gjennom krig og politisk terror. Vårt eneste ønske var fred og trygghet. Vi gjorde det som
vi måtte gjøre. 

av SUSAN RAKHSH, sosiolog og medlem i SVs kvinnepolitiske utvalg
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M iRA-Senteret lanserte våren 2009 sin
landsdekkende valgkampanje 
La din røst bli hørt som skulle mobilisere

kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn for
å engasjere seg i de demokratiske prosessene. 

MiRA-Senteret inviterer til debatt
MiRA-Senteret har gjennom årene hatt fokus på minoritetskvinner
og deres politiske rettigheter. MiRA har arbeidet for å synliggjøre
de mange utfordringene kvinner med minoritetsbakgrunn møter,
blant annet har vi invitert politikere de tidligere årene til et stort
valgmøte i forkant av kommune- og stortingsvalg. Minoritets-
kvinnene har på disse møtene fått muligheten til å stille politikerne
direkte spørsmål om saker som angår deres liv. Dialogen mellom
kvinnene og politikerne var til tider heftig, men også meget fruktbar.
På møtene ble det diskutert alt fra statsborgerskap og familiegjen-
forening, til konkrete spørsmål om det norske utdanningssystemet
og arbeidslivet med mer. Kvinnene satt selv dagsorden for debatte-
ne, samt viste omverdenen hvilke ressurser de besatt. Valgmøtene
har for MiRA-Senteret vært en stor suksess, hvor vi fikk mulighet til
å vise hvilket engasjement som lå hos minoritetskvinnene selv. 

Dialogmøter 
I forkant av årets valg, holdt MiRA-Senteret uformelle dialoglunsjer
med politikere for å diskutere saker som omhandler og berører
minoritetskvinners liv. Dette for å få en klarhet i hvilken minoritets-
politikk de enkelte partiene kommer til å føre i kommende stortings-
periode. I samtalen med det enkelte parti satt vi av god tid til disku-
sjon og refleksjon rundt følgende seks temaer: Minoritetskvinners
rettssikkerhet, vold mot minoritetskvinner, likestilling, de offentlige
tjenestene, arbeidsmarkedet og tiltak i forhold til skole og barne-
hage. Hvert parti fikk mulighet til å fortelle hvorfor minoriteter skulle
stemme på nettopp dem. Gjennom dialogene fikk vi større dybde-
forståelse om hvordan det enkelte parti så for seg å møte og løse de
mange utfordringene minoritetene opplever i sin hverdag. I etter-
kant av alle avholdte møter ble alle partienes budskap oppsummert
i brosjyren La din røst bli hørt, et dokument som viser vei i det
politiske villniset. Velgerne fikk her et lettfattelig hefte som skulle
øke deres politiske kunnskap og bevissthet, hvor vi inviterte den
enkelte velger til å la sin røst bli hørt. Ved å lese brosjyren kunne
velgerne skaffe seg konkret kunnskap om dagens politiske land-
skap, og forhåpentligvis få stimulert sin egen politiske bevissthet
og handlekraft, noe som kunne resultere til økt valgdeltakelse –
om ikke annet over tid. 

Det var veldig hyggelig at nesten alle partiene stilte opp og tok
vår invitasjon på alvor. Det var kun Senterpartiet som lot være å
svare på invitasjonen, og vi finner det trist at Senterpartiet ikke så
betydningen av å komme med sin politikk om et flerkulturelt Norge.

Stort engasjement og lav valgdeltakelse
Erfaringer vi på MiRA-Senteret har gjort i etterkant av alle avholdte

møter, har vært meget positive. MiRA satte i gang en
stor internettsatsning hvor vi på egne og eksterne
sider promoterte La din røst bli hørt. Videre trykte vi
opp og distribuerte ut 5.000 valgbrosjyrer under samme
navn. Ringvirkningene av årets valgkampanje kan sies
å være langt større enn tidligere år, noe vi er godt for-
nøyd med. MiRA-Senteret nådde ut til enkeltpersoner,
minoritetsorganisasjoner, organisasjoner og instanser
som daglig er i kontakt med minoritetsvelgerne rundt
omkring i landet. Vi deltok på den Internasjonale Torg-
dagen på Grønland torg og på Melafestivalen, hvor vi
kom i direkte kontakt med minoritetsvelgere fra hele
landet. Vi formidlet de erfaringene og den kunnskapen vi
hadde fått gjennom møtene med politikerne. Tilbake-

meldingene fra minoritetskvinnene (og mennene) var udelt positiv,
og flere understreket at de var glade for å få en lettfattelig oversikt
de kunne se på, og fortalte at de nå ville bruke sin stemme den
14. september. Bedre tilbakemeldinger kan ikke MiRA-Senteret få! 

Ivrige minoritetskvinner og opptatte politikere
På de tidligere valgmøtene MiRA-Senteret holdt, stilte det opp
mange ivrige minoritetskvinner som ønsket å få sagt sin mening,
og å få konkrete svar på sine mange spørsmål. Kvinnene var tyde-
lige i sitt politiske engasjement der de stod og krevde svar fra de
forskjellige politiske representantene. Samtidig som mange minori-
tetskvinner bærer på et sterkt ønske om å kunne få muligheten til å
organisere seg selv, for på den måten kjempe for de sakene de
brenner for. Det å synliggjøre sine utfordringer og være med på å
sette den politiske dagsorden, har for minoritetskvinnene på MiRA-
Senteret stått sentralt. I kjølvannet av de store mediasakene, som
blant annet vårens store hijabdebatt, og et økende fokus fra regje-
ringens side på tvangsekteskap, opplever MiRA et økende engasje-
ment i grasrota. Kvinner treffes for å diskutere hvordan de skal
møte de mange utfordringene, og hvilke rolle de selv innehar.
MiRA-Senteret vil derfor understreke at det finnes andre kanaler
enn valglokalene, slik som våre tidligere valgmøter og årets mobili-
sering, hvor kanskje spesielt minoritetskvinner synliggjør sitt poli-
tiske engasjement, og får sin stemme hørt. 

MiRA-Senteret opplever at kvinnenes eget engasjement
usynliggjøres i mer eller mindre grad ved at politikerne ikke tar
minoritetskvinnenes egne saker til etterretning. Diskusjonen om
minoritetskvinners og -menns plass i det norske samfunnet, ender
ofte opp i en høylytt krangel om hvorvidt deres tilstedeværelse i
samfunnet er et problem eller ikke. I denne debatten forsvinner,
eller ignoreres, de sakene som minoritetsvelgerne selv er mest
opptatt av, som for eksempel arbeid til alle, og like rettigheter til alle
norske statsborgere. MiRA-Senteret ser med bekymring på en
valgkamp hvor innvandrerfiendtlige krefter ble årets premiss-
leverandør om hvordan et norsk mangfold skal se ut. Det kan tenkes
at svaret på den lave valgdeltakelsen er å finne her.

Norge må hele 80 år tilbake for å finne en lavere valgdeltakelse
blant de stemmeberettigede. Hjemmesitterpartiet utgjorde det
nest største partiet, og på den måten kan en kanskje si at et helt
folk ble den store taper ved årets stortingsvalg. Spesielt en gruppe
glimret i stor grad med sitt fravær den 14. september, minoritets-
befolkningen. Årsakene til den sørgelige lave valgdeltakelsen er
mange og sammensatte, og en forklaringsmodell må ta hensyn til
den komplekse virkelighet, hvor blant annet mang-
lende kunnskap om det norske valgsystemet og de
ulike partienes budskap, bør være med. 

tekst av ROXANA CAMILLA NYMOEN

Mobilisering for valgdeltagelse av minoritetskvinner
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S itatet over kommer fra en av de
mange kvinnene som benytter seg
av MiRA-Senterets tilbud Krisehjelp

og veiledning. Krisehjelp og veiledning er et
av MiRA-Senterets viktigste arbeids-
områder. Gjennom krisehjelp og veiled-
ningstilbudet dekker vi et bredt spekter av
problemstillinger som unge jenter og
kvinner med minoritetsbakgrunn møter på. 

Informasjon, kunnskap og erfaringer
som vi får gjennom dette arbeidet, legger
videre premissene for MiRA-Senterets
prinsipielle arbeid, og gir oss et bilde av
hvilke behov minoritetskvinner og unge
jenter har, og hvilke utfordringer de møter
i samfunnet. 

Målgruppen er unge jenter og kvinner
med minoritetsbakgrunn, men vi blir også
kontaktet av det offentlige hjelpeapparatet,
som blant annet sosialkontor, sykehus,
helsestasjoner osv. 

Dette er et lavterskeltilbud som blir
benyttet av kvinner i alle aldre, noe som
gjør at man møter mange forskjellige pro-
blemstillinger. Det er da alt fra saker som
omhandler tvangsekteskap, seksualitet og
generasjonskonflikter, til saker som
omhandler skilsmisse, vold og oppholds-
tillatelse og 3-årsregelen.

«Noen ganger så føler jeg meg så fanget.» 
(Sara, 16 år)

Sitatet over kommer fra en jente som kom i
kontakt med oss gjennom barnevernet. Når
man hører det sitatet kan man ofte tenke
seg at det er en jente som føler seg fanget
av sin familie, en jente som blir sterkt kon-
trollert, og dette stemmer mange ganger.
Denne gangen også, men man skulle
kanskje tro at sitatet var en beskrivelse av
hvordan situasjonen hennes hadde vært
tidligere, og ikke en beskrivelse av hva hun
følte nå. Det var Saras beredskapsmor som
tok kontakt, og ville at hun skulle komme hit
for en samtale. Under samtalen forteller
Sara om livet med familien som hadde blitt
så vanskelig at hun måtte ta kontakt med
barnevernet for å komme seg ut. Hun var
veldig glad for at hun hadde fått hjelp av
barnevernet, og at de trodde på henne,
men samtidig beskriver Sara en virkelighet

hvor hun fortsatt føler seg fanget.
Noen ganger til og med mer enn
tidligere, for hun visste at det for-
eldrene gjorde var galt og hun
hadde et håp om at hun skulle
klare å komme seg ut. 

Det var ingen hun kunne
snakke med, hun bodde tidlig-
ere i en stor by og var nå blitt
flyttet til en liten bygd med få
mennesker. På skolen fikk hun
seg ikke noen venner. Igjen føler
hun seg fanget, men vet ikke hva hun
skal gjøre for å komme seg ut av denne
situasjonen.

MiRA-Senteret erfarer at det er
mange jenter som havner i en lignende
situasjon som Sara etter at de har blitt
omplassert av barnevernet. Friheten blir
ikke helt som de har tenkt seg, og jentene
begynner å føle seg fanget av forvent-
ninger fra hjelpeapparatet og av deres
eget bilde av hvordan livet videre skal
bli. Sara flyttet senere til en barneverns-
institusjon nærmere hennes hjemby har
jevnlig kontakt med MiRA-Senteret, og er
med på våre aktiviteter.

Dette er et eksempel på en av mange
jenter som kommer til MiRA-Senteret, og
føler at det er sted hvor de blir forstått, hvor
de ikke trenger å forsvare seg, og hvor de
kan være seg selv.

Nazia er en godt voksen kvinne med fem
barn. Hun har de siste fem årene bodd i
Pakistan, men kom til Norge for sommer-
ferien og fødselen av sitt femte barn. Hun
har etter ønske fra sin ektemann bodd i
Pakistan i påvente av at han skal komme
ned han også. 

Hun tok kontakt med MiRA-Senteret rett
etter fødselen av sitt femte barn. Ekte-
mannen har da forsvunnet og tatt med seg
engangsstønaden hun fikk for barnet. Hun
sitter da igjen med absolutt ingenting, hun
bor i en lånt leilighet sammen med alle
barna, har ingen penger og vet ikke hva
hun skal gjøre. Det renner inn regninger på
flere tusen kroner som hun ikke vet hvor
kommer fra.

Nazias situasjon er dessverre ikke ene-
stående, det er mange kvinner som i likhet
med Nazia har kommet i en situasjon hvor
ektemannen har planlagt en skilsmisse
uten å informere kona. Det er kvinner som
har skrevet under på særeieavtaler og
lånesøknader uten å være klar over hva det
er de skriver under på, og som til slutt sitter
fullstendig ribbet og med aleneansvar for
flere barn. 

Kvinnene får da råd og veiledning i for-
hold til hvilke rettigheter de har, og hvor

de kan henvende seg for å få økonomisk
hjelp, hjelp til å finne bolig osv. Nazia
uttrykker at det hun trenger hjelp til først er
det praktiske, hun trenger hjelp til bolig og
trenger penger for å kunne forsørge seg
selv og barna. Men etter hvert som tiden
går finner hun flere regninger som ikke er
blitt betalt, hennes bankboks har blitt tømt,
og hun finner ut at mannen har tatt opp lån i
hennes navn. En gang i uken tilbyr vi gratis
juridisk rådgivning her på MiRA-Senteret,
vi har da to advokatfullmektiger som gir
gratis juridisk rådgivning. Nazia blir satt i
kontakt med en av disse advokatene som
hjelper henne videre. 

Krisehjelp- og veiledningstilbudet
dekker i dag et viktig område hvor det
offentlige hjelpeapparatet ofte ikke har
tilstrekkelig erfaringsgrunnlag til å hjelpe
minoritetskvinner og unge jenter i en
vanskelig livssituasjon. 

De erfaringene vi gjør oss i dette
arbeidet, legger som tidligere nevnt
premissene for MiRA-Senterets prinsippi-
elle arbeid, men det er også et viktig tilbud
for kvinner og unge jenter som ikke klarer å
uttrykke sine behov til det etablerte hjelpe-
apparatet, og som av den grunn faller ut av
systemet.

«Jeg skulle ønske at jeg hadde kommet til
MiRA-Senteret før, her blir jeg forstått og
jeg kan være meg selv.» (Mona, 23 år)

«Jeg har aldri vært på noen kontorer før. 
Jeg vet ikke hvor jeg skal gå for å få den
hjelpen jeg trenger.» (Nazia)

av KHANSA ASGHAR ALI

Hjelp til selvhjelp

Illustrasjon: Sureyya Aydin
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Norsk-pakistansk hederspris til

Nettmagasinet X-plosiv med sjefs-
redaktør Mahmona Khan i spis-
sen, har delt ut priser til norsk-

pakistanere som har gjort en spesiell
innsats siden 2007. En egen hederspris
ble tildelt MiRA-Senterets leder Fakhra
Salimi i 2009. Hun ble særlig rørt over at
det var den yngre generasjonen som nå
er engasjert i det offentlige ordskiftet,
som hedret henne med en slik pris.

I juryens begrunnelse heter det blant
annet: «Årets hederspris går til en person
som virkelig har stått på
barrikadene for
kvinner med
minoritets-
bakgrunn og
har gjort
det over
30 år. 

Dette er en person som tross vanskelig-
heter og motstand har stått rakrygget og
jobbet for det hun har trodd på. (…)

I tillegg til å ha et stort hjerte og et
klokt hode, har hun også en skarp penn.
I 1994 etablerte hun det første tidsskriftet
for og av minoritetskvinner i Norge, og
hun har skrevet faglige bidrag til en
rekke publikasjoner i Norge og i
utlandet.» 

Juryen fremhever ikke minst MiRA-
Senterets arbeid: «en brobyggerorganisa-
sjon mellom minoriteter og majoriteter i

det norske samfunnet, og
arbeider for likestilling

og sosiale og juridiske
rettigheter for inn-

vandrer- og flykt-
ningkvinner.
Aktivitetene ved
ressurssenteret
rettes i stor

grad mot 

unge kvinner og jenter, men er også ment
å styrke kommunikasjonen mellom
kvinner fra ulike generasjoner – et hittil
noe oversett område innenfor norsk
minoritetspolitikk.» 

Prisen ble utdelt av Hadia Tajik og
Nadeem Butt, og det brøt ut overveld-
ende applaus da prisvinnerens navn ble
nevnt. I sin takketale snakket Fakhra
Salimi til ungdommer, og oppfordret
dem til å utvide og utforske rammene for
sin identitet og ikke la seg begrense av
snevre rammer som kultur eller religion
gir dem.

– Jeg har alltid vært sikker på min
identitet og har aldri definert meg innen-
for snevre rammer. Det handler ikke
bare om min nasjonale identitet som
pakistaner, men om hele meg som
menneske med alle mine farger. Denne
tryggheten på meg selv har gitt meg
styrke til å jobbe og dyrke mitt engasje-
ment, sa Fakhra Salimi, og fortalte vide-
re at da hun som eneste unge kvinne som
kom alene til Norge fra Pakistan som
student i 1979, var det mange som stilte
spørsmål.

– Pakistanerne lurte alltid på hvordan
familien min kunne la meg reise alene,
så for å berolige dem fortalte jeg at jeg
hadde en bror her (red.anm. Khalid
Salimi). Nordmenn på sin side spurte
alltid om det ikke var veldig frigjørende
for meg å komme til Norge. Til dem
måtte jeg fortelle at min frihet hadde jeg
lært i Pakistan, det var jo derfor jeg
hadde kunnet reise. 

Både pakistanerne og nordmennene
hadde sine stereotype oppfatninger av
pakistanske kvinner. Fakhra Salimi
kjente seg ikke igjen i noen av dem og lot
seg heller ikke begrense.

– Jeg har alltid vært klar over min
kulturarv. Den delen av verden jeg kom-
mer fra har gitt menneskeheten store
sivilisasjoner, filosofi og vitenskap. Vi
hadde kvinner som var krigere, stats-
overhoder og poeter. Pakistans nasjonal-
poet Iqbal var en stor filosof og utfordret
nasjonen til å utvide sine horisonter og
omfavne nye. Han sa at vi aldri måtte
la oss begrense på noen måte som
menneske. Det er et budskap jeg håper
våre barn og barnebarn skal arve fra oss
her i Norge, avsluttet Salimi og fikk
trampende applaus. 

Fakhra Salimi ble tildelt X-plosivs hederspris for sin innsats for minoritetskvinner
gjennom 30 år under prisutdelingen Årets norsk-pakistaner på Litteraturhuset
i Oslo. – Ikke la dere begrense av kultur og religion, var hennes budskap til
ungdommene som var sterkt til stede på arrangementet.

av ELLEN STOKLAND

Fakhra Salimi
Foto: Ellen Stokland



Skolekampanje
Kursing av unge jenter (elever): MiRA-Senteret
satser på å videreutvikle innsatsen for minori-
tetsjenter 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 skole-
timer, 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 opp-
legget for elever, har vi utarbeidet et eget kurs-
opplegg 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 generasjons-
konflikter blant minoritetsfamilier og barn og
unges rettigheter i forbindelse med tvangs-
ekteskap 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 jen-
ters og kvinners rettigheter og barneoppdragel-
se. Kurset vil gi rom for gruppearbeid, diskusjon
og workshops. Målet med denne videreføring-
en 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, omskjæ-
ring, kjønnssykdommer, ekteskap, kjæresten
eller dine rettigheter innenfor helsevesenet,
kan du ringe MiRA-Senterets rådgivnings-
telefon 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 jen-
ter hvor målet er å tilby unge minoritetsjenter
et sted der de kan definere sin egen virkelighet,
samt delta på aktiviteter etter ønske og inter-
esse. Gruppa består av minoritetsjenter med
forskjellig bakgrunn i alderen 13–26 år. Noen
av jentene er studenter, andre jobber. Aktivite-
ter er bl.a. gokart, klatring, diskusjonsgrupper,
workshops og artikkelskriving til MiRA-Maga-
sinet, samt individuell veiledning og rådgivning.
Vi har selvfølgelig taushetsplikt! Jentene
arrangerer selv temakvelder og debattforum
som er åpne for alle interesserte, info finnes på
våre hjemmesider. Ta gjerne kontakt hvis du
har forslag til temaer vi kan ta opp disse kvel-
dene. Jentegruppa har også plakat og brosjy-
rer rettet mot unge jenter med minoritetsbak-
grunn med informasjon om deres rettigheter,
som kan bestilles gratis fra MiRA-Senteret. Vår
ungdomskoordinator kan kontaktes på telefon 

22 11 69 20 og ungejenter@mirasenteret.no.
Vi oppfordrer også unge jenter til å delta i vårt
debattforum på www.mirasenteret.no.

Ta-ordet kurs
Kurset arrangeres vår og høst, og fokuserer på
hersketeknikker, argumentasjon, å ta ordet i
forsamlinger, debatteknikker og mediehåndte-
ring. 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 syns-
punkter på en konkret og direkte måte i for-
samlinger 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 inter-
essert. For mer info se www.mirasenteret.no.

Samtalegrupper og forebyggende
psykisk helsearbeid
MiRA-Senteret er et sted der du kan møte
andre jenter og kvinner med forskjellig bak-
grunn 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 hver-
dagen? 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 opp-
holdstillatelse 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.

Juridisk veiledning
MiRA-Senteret tilbyr ukentlig fri rettshjelp.
To advokater fra velrenommerte advokat-
firmaer er tilgjengelig på senteret en gang
i uken, slik at kvinner og unge jenter med
minoritetsbakgrunn kan komme og få gratis
juridisk veiledning. For mer informasjon ta
kontakt på telefon 22 11 69 20 eller e-post 
krisehjelp@mirasenteret.no.
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Tvangsekteskap
MiRA-Senteret bygger videre på vårt mangeårige
arbeid mot tvangsekteskap, og tar med oss erfaringene
fra den nasjonale konferanse- og workshopserien
Tvang er ikke min
kultur! når vi i 2010
fokuserer spesi-
elt på forebyg-
gende arbeid mot
tvangsekteskap.
Dialog og god
kommunikasjon
mellom generasjoner
og mellom jenter
som frykter å bli utsatt
for tvang og hjelpe-
apparatet vektlegges.

For mer info se
www.mirasenteret.no.

Aktivitetskalender 2010
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Dansekurs
MiRA-Senteret arrangerer også
i år dansekurs for minoritetskvin-
ner og -jenter. Målet med kurset
er at kvinner med ulik bakgrunn skal komme
sammen for trening og sosialt samvær. Danse-
kurset 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 info på www.mirasenteret.no.

Tegne- og malekurs: 
«Alle mine farger»
MiRA-Senteret inviterer til tegne- og malekurs.
Deltakerne vil lære ulike teknikker innenfor
tegning og maling. Her kan deltakerne uttrykke
sin personlighet gjennom farge, form og
kreativitet. Følg med for mer info på 
www.mirasenteret.no.

Film- og temakvelder
I 2010 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 ww.mirasenteret.no.

Åpent Hus 
Hver onsdag er det åpent hus på
MiRA-Senteret fra 15.00–19.00.
Ønsker du å søke på internett,
lese i vårt rikholdige avisarkiv,
diskutere en bok eller en film? Vil du slå av en
prat over en kopp te/kaffe? Da er du hjertelig
velkommen til MiRA-Senteret hver onsdag.

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

Satsnings- og 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.

Taekwondo og selvforsvar
Kurset er basert på konfliktløsning og
taekwondoteknikker med selvforsvars-
bevegelser. Man lærer ulike selvforsvars-
tenikker, 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
omkroppsholdning 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.



Gratisbrosjyrer og plakater

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

Temahefter 

Temahefte nr. 1: «Omskjæring av kvinner» tar opp
helsemessige konsekvenser av denne tradisjonen.
Den gir råd til sykepleiere og annet helsepersonell
som kommer i kontakt med kvinner som er omskåret,
og presenterer politiske innspill i kampen mot omskjæring. Kr. 70,–
Temahefte nr. 2: «Tvangsekteskap» gir bakgrunnsinformasjon om både
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» gir 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,–

Bøker 

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

Rapporter

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

Filmer

«Tabuenes andre ansikt»: Filmen tar for seg en
rekke temaer knyttet til jenters og kvinners
seksualitet gjennom minoritetskvinners egne for-
tellinger 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 gruppe-
samtaler. 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 2010

Bordkalenderen for 2010 har fått tittelen «20 years of
struggle for gender and racial equality!». 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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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 organization for
minority women on a national and Nordic level. The centre frequently
arranges seminars and conferences for women and young girls
where they discuss the issues related to their current socio-
economic, political and cultural situation. If you wish to be a part of
MiRA’s network or participate in any of the various activities
organized by MiRA, please do not hesitate in contacting us. The MiRA
Centre is also a meeting-place for young girls, and has a network
group of young girls. They arrange meetings and seminars about
subjects particularly concerning their situation. The girls mobilize
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. Infor-
mation 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 Norwegi-
ans who are interested in these issues.

The centre publishes a magazine and various independent publica-
tions which highlight women and young girls’ situation. We aim to
build a library with documentation of audio-visual and written materi-
al for research and information purposes. In addition to that, women
connected to the MiRA Centre hold lectures and give courses to
interested institutions, organizations and others on crucial issues of
which they have specific knowledge and experience. The back-
ground 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 econo-
mic and human resources we possess, we want MiRA to be an orga-
nization 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

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

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

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

Resource Centre for Black, Immigrant and Refugee Women

THE MiRA CENTRE OFFERS:
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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…?

Filmen Tabuenes andre ansikt av Fakhra Salimi om og med minoritets-
kvinner i Norge handler om deres tanker om kropp, seksualitet og
relasjoner. Den tar et oppgjør både med kulturelle tabuer og med fore-
stillingene om disse kvinnene som undertrykte og uten innflytelse over
sine egne liv. Filmen presenterer kvinnenes egne historier.

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 kan bestilles hos MiRA-Senteret 
via våre nettsider www.mirasenteret.no
eller pr e-post post@mirasenteret.no

Pris: kr. 300,– (DVD)



feires

Kohinoor.
Foto: Linda Bakervik

Cristina Latini.
Foto: Caroline Grape 

Poetic Pilgrimage og deltakere.
Foto: MiRA-Senteret

Deltaker.
Foto: MiRA-Senteret

Poetic Pilgrimage.
Foto: Caroline Grape 

Poetic Pilgrimage.
Foto: Caroline Grape 

Lørdag 14. november feiret 

MiRA-Senteret 20 års kamp for 

synliggjøring av minoritetskvinner.

Dagen startet i konferanselokalene til

Håndtverkeren med en spennende

aktivitetsmesse for hele familien, og

fortsatte utover kvelden og natten

med en forrykende jubileums-

konsert på Cosmopolite.

av LINDA BAKERVIK

-ÅRSJUBILEUM MiRA-SENTERETS



Baratha Natyam.
Foto: Caroline Grape

Raqs sharki-danser.
Foto: MiRA-Senteret

Eksperimenterende barn.
Foto: MiRA-Senteret

Samsaya.
Foto: MiRA-Senteret

Queendom (over og t.h.).
Foto: Caroline Grape 



-ÅRSJUBILEUM MiRA-SENTERETS

BILDEREPORTASJE FRA 20-ÅRSJUBILEET

Capoeira.
Foto: Caroline Grape 

Magedans.
Foto: MiRA-Senteret

Henna-maling.
Foto: MiRA-Senteret

Fakhra Salimi og dagens konferansier Attia Mirza.
Foto: MiRA-Senteret

Barna med Dragen Bertha fra Teknisk Museum.
Foto: MiRA-Senteret

Poetic Pilgimage.
Foto: MiRA-Senteret

Eksperimenterende barn.
Foto: MiRA-Senteret



Teknisk Museum hadde med seg
Dragen Bertha, som klarte å vekke
barnas interesse for naturvitenskap

og kjemi. Etter en hyggelig eventyrstund
der barna fikk høre om Bertas opplevelse
med bobler i vaskemaskinen, fikk barna
selv være med på et boblende eksperi-
ment. Dette vekket så stor begeistring, at
seansen måtte gjentas flere ganger i
løpet av dagen, og med fulltegnede
påmeldingslister. I tillegg fikk barna
more seg med andre leker og puslerier. 

Den britiske hiphop-duoen Poetic
Pilgrimage er røffe kvinnelige rappere
som bryter med stereotypiske bilder av
undertrykte muslimske kvinner
med hijab, og de fremførte kraft-
fulle rap-tekster om drømmer
og kamp for rettferdighet.
De fikk også med seg publi-
kum på en skrive-works-
hop, der alle ble inspirert

til å skrive om sine drømmer, og til å dele
sine tekster med hverandre. 

To dyktige utøvere av Capoeira
demonstrerte sin afrobrasilianske kamp-
dans, der musikk, dans, kamp, lek og
akrobatikk forenes til en spennende
kunstform. Publikum lærte de grunn-
leggende elementene, og fikk prøve dette
ut på hverandre. 

Aktivitetsdagen bestod også av flere
stands som hadde mye å by på. MiRA-
Senteret hadde laget en utstilling hvor
senterets arbeid var dokumentert i tekst
og bilder, og det var også utdeling av

informasjonsmateriell,
T-skjorter og annet.
JURK og Juss-Buss
informerte om sine
juridiske tjenester, og
NAV-Intro bød på

veiledning og gode råd i
forhold til jobb og karriere.

Publikum kunne få sine hender malt
med hennamaling, også kjent som
mehndi. Dette er en kunstform med
lange tradisjoner, som er vanlig å bruke
ved festlige anledninger. Denne dagen
var det mange som valgte å gjøre dette,
og det var mange flott dekorerte hender
å se. I løpet av en lang dag med mange
spennende aktiviteter var det også godt
å kunne ta seg en matbit. Velsmakende
og spennende mat fra en rekke forskjel-
lige nasjoner bidro til å gi publikum en
kulinarisk reise over flere kontinenter.

Konferansier for aktivitetsdagen var
Attia Mirza, som til slutt også avholdt en
loddtrekning der heldige vinnere fikk
bøker om Dragen Bertha fra Teknisk
Museum. Det var også avholdt en quiz i
løpet av dagen, og blant de med riktige
svar var det ca. 10 stykker som fikk
ettertraktede billetter til kveldens
jubileumskonsert på Cosmopolite.

på Håndtverkeren

Aktivitetsdagen bestod av messestands med aktiviteter, samt en rekke workshops med engasjerende underholdnings-
innslag, hvor publikum selv kunne delta. Etter velkomsten med film og musikk kunne vi oppleve Raqs sharki, en av verdens
eldste kulturdanser. Dette er en type magedans som gir bedre holdning og kroppsbevissthet, og vi fikk muligheten til å
lære de grunnleggende dansetrinnene.
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Masse god mat ble servert.
Foto: Caroline Grape 

Deltakere.
Foto: MiRA-Senteret

Matglede og kvinnefellesskap.
Foto: MiRA-Senteret

Aktivitetsdag 
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Kveldens konferansier, Asta Busingye Lydersen fra Queendom, på scenen .
Foto: Caroline Grape 

Likestillings- og Diskrimineringsombud 
Beate Gangås overrekker gave til Fakhra Salimi.
Foto: MiRA-Senteret

Queendom.
Foto: Caroline Grape 

Publikum.
Foto: MiRA-Senteret

Fakhra Salimi blant publikum.
Foto: Caroline Grape 

Kohinoor blant publikum.
Foto: MiRA-Senteret

Samsaya.
Foto: Caroline Grape 



C ristina Latini og hennes band bød
på sanger med et bredt spekter av
rytmer og stiler fra den brasilian-

ske musikkarven. Christina Latini har
en lavmælt og myk stemme, og betegnes
som en veteran blant internasjonale
musikere bosatt i Norge.

Kohinoor er en kjent norsk artist med
en kraftig og rå stemme, og et personlig
og politisk engasjement. Hennes
musikk er inspirert av
soul, rap og dancehall,
og hun og bandet bød
på både vakker sang og
spenstige rytmer.

Vi fikk også et
gjensyn med Poetic
Pilgrimage som hadde
workshop på aktivitets-
dagen. I tillegg til rap
fremførte de også sterke
og tankevekkende dikt. 

Den kjente norsk-indiske artisten og
skuespilleren Samsaya hadde med seg
sine dansere, og fremførte låter som også
fikk publikum ut på dansegulvet. Hun
sang også om forbudt kjærlighet, og
småpratet med publikum.

Queendom avsluttet kveldens tett-
pakkede program. Dette er en kvinnelig,
svart humor- og showgruppe som har

holdt sammen i ti år. De har bak-
grunn som skuespillere, sangere,

skribenter og
journalister,
og alle fem har
lang erfaring
fra scene, TV
og radio.

Asta
Busingye
Lydersen fra
Queendom var
også kveldens

strålende konferansier. I tillegg til å lose
oss gjennom programmet kunne hun
også overbringe hilsener og gaver fra
personer som har vært viktige for 
MiRA-Senteret gjennom de siste 20 år,
men som ikke hadde mulighet til å være
tilstede. Blant de som selv var til stede
og kunne holde taler var blant annet
Aud Kvalbein, varaordfører i Oslo og
Beate Gangås som er Likestillings- og
Diskrimineringsombud. Disse hadde
også med seg gaver, som ble overrakt
til MiRA-Senteret ved leder Fakhra
Salimi. 

Totalt sett bød denne jubileums-
feiringen på en mengde aktiviteter, flotte
prestasjoner og mye hygge, noe som i seg
selv gjenspeiler hva MiRA-Senteret har
kunnet by på de siste 20 årene. Både
små og store syntes å kose seg stort, og
vi regner med at denne kvelden vil bli
husket i de neste 20 årene, og vel så det.

Jubileumskonsert
på Cosmopolite
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På kvelden var det klart for en forrykende jubileumskonsert i Cosmopolites nye lokaler, i den flotte bygningen 
kjent som Soria Moria Kino. Det tettpakkede programmet ble åpnet med Baratha Natyam, en grasiøs og vakker dans 
fra India. Denne dansen har røtter flere tusen år tilbake i tiden, og er basert på litterære og 
musikalske komposisjoner som forteller historier.

Asta Busingye Lydersen.
Foto: MiRA-Senteret

Kohinoor.
Foto: Caroline Grape 

Publikum.
Foto: Caroline Grape 

Fakhra Salimi.
Foto: Caroline Grape 

Publikum.
Foto: MiRA-Senteret
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1994 1995

En epoke
er over

MiRA-Magasinet legger
ned etter 28 utgaver gjennom
15 år. Her følger et forside-
galleri av alle utgavene
siden 1994.

av MiRA-SENTERET
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1996 1997



MiRA-MAGASINET GJENNOM ÅRENE
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1998 1999
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2000 2001



MiRA-MAGASINET GJENNOM ÅRENE
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2002 2003
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2004 2005

I 2004 markerte vi MiRA-Magasinets 
10-årsjubileum med å gi ut et dobbeltnummer
i bokformat på 300 sider.



MiRA-MAGASINET GJENNOM ÅRENE
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2006 2007
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2008 2009

I 2008 kom MiRA-Magasiet ut som et
dobbeltnummer, hvor over 20 sider
omhandlet temaet Vold mot kvinner.

I år markerer vi MiRA-Magasinets siste
utgivelse med å hylle magasinets 15-årsløp
og MiRA-Senterets 20-årsjubileum.

Takk til alle som har støttet oss
gjennom årene!
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I-DENTITY

In the mirror - the face of an unnamed person

Me

Skin the color of eyes, roots all conflict.

Call me P -

W -

I endure like a lamb

Spit on my back

I seek help from my heritage,

Adhere to the culture in my imagination

Never step into a dungeon -

Avoid all that is haram 

It’s a lonely cell:

All to no avail.

My common blood betrays me -

You accuse me of being westernized

Ignore my struggles- my dilemmas:

Can’t you see how silently and alone

I face the pressure of this world

To both worlds I am outcast - alien,

For you I defied Nature’s law -

Those who adapt best, live:

I crawled to land like a creature from the ocean

I breathed air - unconsciously changing

I could not forget the waters

So I am trapped -

Two halves of two opposite worlds.

av PRACHI MOMIN
Fra boka «Charting the Journey» writings by black and third world women.

Sheba feminist publishers, London, 1988


