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Monika Grønli Rosten er sosialantropolog og forsker ved vel-
ferdsforskningsinstituttet NOVA, Høgskolen i Oslo. Rosten har 
skrevet doktoravhandlingen «Neste stasjon, linje 2 - Sted, 
tilhørighet og unge voksne i Groruddalen» (2015). Hennes 
forskningsfelt er oppvekst og ungdomskultur, områdesatsing og 
storbyproblematikk, integrering og mangfold samt vold i nære 
relasjoner. Rosten har tidligere arbeidet i Oslo-skolen, og med 
forebyggende ungdomsarbeid i Bydel Alna og Groruddalssatsingen.

Monika Grønli Rosten

Se dere rundt, 
det er gutta som sliter

Mange gutter og unge menn med minoritetsbakgrunn 
får stadig beskjed om å skjerpe seg, jekke seg 
ned og  ta litt mindre plass. 

Før jeg ble forsker var jeg i flere år engasjert i ungdomsarbeid i Grorudda-
len. På Furuset hadde ungdomsmiljøet hatt utfordringer med vold, hærverk 
og til dels organisert kriminalitet. Det hadde ikke akkurat bidratt til å sette 
lokalsamfunnet i noe godt lys utad. De som ble holdt ansvarlige for Furusets 
rykte som «gangstersted» var i all hovedsak unge menn med etnisk mino-
ritetsbakgrunn. 

Politikerne og byråkratene satte inn målrettede tiltak på Furuset fra midten 
av 2000-tallet som en del av Groruddalssatsingen. De begrunnet innsatsen 
med at majoriteten av innbyggerne på Furuset var innvandrere eller etter-
kommere av innvandrere. Her hadde folk også markant dårligere helse, la-
vere inntekt og svakere tilknytning til arbeidslivet sammenliknet med andre 
deler av Oslo. Både politikerne og vi som jobbet i ungdomstiltakene var 
bekymret for stedets dårlige rykte. Vi var altså ikke bare opptatt av de kon-
krete sosiale utfordringene i nærmiljøet, men også av unge Furuset-bebo-
eres egne opplevelser av sine sosiale posisjoner og muligheter i samfunnet. 
Mange av dem ga utrykk for at det å vokse opp på et sted som hadde rykte 
som «en ghetto full av utlendinger» kunne være vanskelig. Jeg så at det var 
spesielt vanskelig for unge menn med etnisk og religiøs minoritetsbakgrunn.
 
Gjennom 2000-tallet begynte temaer som kjønnslemlestelse, tvangsekte-
skap og æresrelatert vold å bli diskutert i offentligheten, både i skolen og i 
det forebyggende ungdomsarbeidet. Her var det jentenes behov for frigjø-
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ring som var gjenstand for oppmerksomhet, mens gutta snarere ble sett på 
som en del av problemet. 

Akkurat som i andre deler av det norske velferdsapparatet var bekymrin-
gen vår for ungdommen på Furuset altså kjønnet. På den ene siden var vi 
bekymret for at gutta skulle droppe ut av skolen og rote seg inn i gjengkri-
minalitet. På den andre siden var vi bekymret for at jentene kunne bli for-
hindret fra å utfolde seg gjennom ungdomstiden på grunn av huslige plikter, 
lekselesing og det som verre var. 

Jekke ned og løfte opp

Disse premissene ble viktige for målene med det lokale ungdomsarbeidet 
jeg skulle ta del i, slik jeg oppfattet det. Vi skulle «jekke ned» de uregjerlige 
guttene gjennom idrettstilbud, konfliktmegling, (rap)musikkstudio og mer 
direkte kriminalitetsforebyggende tiltak. Samtidig skulle vi «løfte opp» jen-
tene. 

I lang tid hadde de tøffe gutta dominert både fritidsarenaene og Furusets 
offentlige rom, mens jentene, og spesielt jenter med muslimsk familiebak-
grunn, hadde vært mer eller mindre fraværende. Vi etablerte kjønnsblan-
dede fritidsarenaer med egne jentegrupper. Nå skulle endelig jentene få sin 
plass. Vi var også klare til å gå i dialog med kontrollerende foreldre, for vi 
antok at ikke alle nødvendigvis ville støtte opp om fritidsaktiviteter basert 
på tradisjonelle norske likestillingsidealer. Tilbudet vårt ble raskt populært 
både blant gutter og jenter, og foreldrene var stort sett overveldende posi-
tive. 

Etter hvert begynte jeg å kjenne på et ubehag knyttet til våre forståelser av 
kjønnsforskjellene i ungdomsmiljøet jeg jobbet i. Tiltakene vi satte i gang 
var i seg selv gode, men jeg begynte å gruble over hva vi kommuniserte til 
ungdommen gjennom dem. Kanskje var det sånn at jeg, gjennom måten 
jeg tenkte og jobbet på, bidro til å gjøre kjønnsrollene for disse ungdomme-
ne trangere? Kunne det være at vi som hjelpere i likestillingens navn bidro 
til å forsterke de kjønnsforskjellene vi var der for å arbeide imot?

På god vei til mastergrad

Når du som gutt blir tilbudt å delta i konfliktmekling, mens dine jevnal-
drende venninner tilbys egne jentekvelder på klubben for å «ta mer plass», 
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gir ikke det da ganske tydelige signaler om hva som forventes av deg? Mens 
årene gikk møtte jeg kameratgjenger som nærmest i fellesskap bestemte seg 
for å slutte på videregående skole til fordel for hasjrøyking, slåssing og hen-
ging på senteret. I venninnegjenger fra samme årskull derimot skulle «alle» 
inn på medisinstudiet, koste hva det koste ville. 

Da jeg etter hvert valgte å se nærmere på disse prosessene som forsker, fikk 
jeg stadig bekreftet at de unge kvinnene i lokalsamfunnet så ut til å klare 
seg bra i overgangen fra ung til voksen. En del av de unge mennene hadde 
større utfordringer. Jeg traff foreldre som var stolte av døtrene, som var på 
god vei til mastergrad. Samtidig bekymret de seg for sønnene, som «hang 
med feil folk» og ikke ville høre på fornuft.

Samtidig ble jeg slått av hvordan ungdommene selv beskrev slike kjønns-
forskjeller i sine omgivelser nærmest som naturlige. «Det er bare sånn gutta 
er», sa de, «Du vet, jenter tar utdanning, gutter loker rundt uten mål og 
mening». Det faktum at det også var massevis av unge menn fra samme 
område som tok linje 2 inn til byen hver dag for å studere, var det få som 
snakket om. 

«Men i all verden, da»

Jevnt over virket det som om jentene var flinke til å balansere de til tider 
motstridende forventingene som ble rettet mot dem hjemmefra, blant ven-
ner, på skolen, og i samfunnet mer generelt. En del av jentene fortalte om 
hvordan de på Furuset hele tiden måtte være på vakt for å unngå å sette 
foreldrene i en vanskelig situasjon. De ville for eksempel aldri finne på å gi 
en barndomskamerat en klem på Furuset senter, for da kunne folk sladre. 
I kantina på høyskolen eller universitetet kunne det være helt ok. De høye 
kravene hjemmefra gjorde også jentene mer disiplinerte og målrettet som 
studenter.

En del av gutta så ut til å ha større problemer med å håndtere presset fra 
håpefulle foreldre, strenge lærere, tøffe kamerater og fordomsfulle medpas-
sasjerer på t-banen. De hadde rett og slett problemer med å finne ut hvor-
dan de skulle få til overgangen mellom ung og voksen, med å gå fra å være 
gutter til å bli menn. Ofte var de heller ikke like flinke som jentene til å sette 
ord på det som var vanskelig. 

I velferdsapparatet, i politikken og i media snakkes det så ofte om at mi-
noritetskvinnene må frigjøres fra ukultur og patriarkat at vi glemmer at 

gutter i minoritetsmiljøer utsettes for mye av den samme negative sosiale 
kontrollen. Vi glemmer at gutten som er frekk mot læreren kanskje aldri tør 
å heve stemmen hjemme. Vi glemmer at når en ung kvinne giftes bort mot 
sin vilje, så er det kanskje en ung mann som uvillig tar imot hennes hånd. 
Samtidig sitter kanskje han som så gjerne ville ha henne, men som ikke fikk 
lov av hennes, eller egne foreldre, igjen med knust hjerte. Når sosial kontroll 
og vold i nære relasjoner debatteres i offentligheten, stilles også «innvan-
drermannen» til ansvar på en måte som «innvandrerkvinnen» sjelden gjør.
 
I tillegg begrenses gutta av strukturer i samfunnet for øvrig. På Furuset måt-
te «innvandrergutten» ta ansvar for at hjemstedet var blitt en yngleplass for 
kriminelle. Dette var et stigma som heftet ved hver og en av dem, til tross for 
at de kriminelle handlingene hadde blitt utført av et lite mindretall. Jentene 
kunne lettere distansere seg fra stigmaet, det tilhørte brødrene og kamera-
tene deres og ikke dem. Som ungdomsarbeider hørte jeg ofte bekymrede 
kollegaer snakke om «minoritetsjentenes oppvekstvilkår». Jeg husker at jeg 
en gang utbrøt i frustrasjon: «Men i all verden da, se dere rundt, det er jo 
gutta som sliter!» 

Når jeg senere også har gjort dette til et poeng i min forskning, betyr selv-
følgelig ikke det at jeg ikke ser jentenes utfordringer. De siste årene har 
stadig flere tøffe damer stått frem i media og skamløst beskrevet hva de 
selv opplever som vanskelig med å være ung kvinne med etnisk og religiøs 
minoritetsbakgrunn, både ute blant folk og hjemme i sin egen familie. Disse 
fortjener all den støtten de kan få, og mer til. Det er også viktig å huske på 
at det antakelig finnes svært mange minoritetsnorske unge – uavhengig av 
kjønn – som opplever at en del av de utfordringene som beskrives i denne 
boka i liten grad angår dem. De har ikke den typen problemer rett og slett, 
og godt er jo det. 

«Minoritetsmannen»

Denne boka handler om «minoritetsmannens» posisjon og erfaringsverden 
i det norske samfunnet. Vi som har bidratt mener at han fortjener mer opp-
merksomhet. «Minoritetsmannen» er blitt en karikatur i norsk offentlighet, 
et bilde vi bruker i hverdagen for å tenke med, en stereotypi vi legger uten-
på folk. For noen blir begrepet en tvangstrøye som begrenser deres mulig-
heter for samfunnsdeltakelse. For andre gjør stereotypiene og fordommene 
der ute det nærmest umulig å rette oppmerksomheten mot reelle problemer 
i egen hverdag. Derfor er også målet med denne boka å få løsnet litt opp i 
det som kan føles trangt, og gi folk nye bilder å tenke med. Vi vil vise frem 
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det karikerte i karikaturen, og det mangfoldet den dekker over.

Betegnelsen «minoritetsmann» brukes som merkelapp på menn som tilhø-
rer en etnisk eller religiøs minoritet, ofte underforstått menn med innvan-
drerbakgrunn. I denne kategorien finnes mange menn som har innvandret 
fra samfunn hvor slektskap, kjønns- og aldershierarki fungerer som viktige 
organiserende prinsipper.  Når de så flytter til Norge, hvor velferdsstaten 
som ideal organiseres rundt det selvstendige og kjønnslikestilte individet, vil 
menn ofte oppleve et større statustap enn kvinner, relativt sett. Utfordringen 
for den enkelte består blant annet i å tilpasse seg nye måter å være mann på, 
og ikke minst få rom til å gjøre det, i ulike situasjoner og på ulike arenaer. 

Den norske mannsrollen krever tilpassing og tilvenning for dem som ikke er 
vokst opp med den. Og samfunnsendringene skjer så raskt i vår tid at den 
norske «majoritetsmannen» kan ha vel så store problemer med å henge 
med i utviklingen. Endring kan være ubehagelig, og ofte må man ta tiden 
– og nye generasjoner til hjelp. Underveis i prosessen vil noen nødvendigvis 
ønske seg tilbake til sånn som det var før. «Minoritetsmannen», han som 
faktisk har innvandret og ikke bare «ser sånn ut», vil kanskje ønske seg til-
bake til tiden før han kom til dette kalde, grisgrendte landet langt mot nord. 
Og «majoritetsmannen», han som til tider føler seg som en fremmed i eget 
land, i et samfunn som ikke lenger er til å kjenne igjen, vil kanskje ønske seg 
tilbake til tiden før «alle disse innvandrerne begynte å komme hit». 

De unge mennene på Furuset

De unge mennene som jeg møtte på Furuset, har foreldre fra andre deler 
av verden og står midt oppi denne tilpasningen. De har fått norske likestil-
lingsidealer inn fra barnehagen av, med tydelig beskjed om å jekke seg ned. 
Hvordan alt var før, vet de ikke så mye om, for de vokser opp her nå. Som 
unge voksne blir de likevel holdt ansvarlige for undertrykking av minoritets-
kvinner i sine respektive etniske grupper, for ikke å snakke om frafallet i den 
videregående skole, narkotikakriminaliteten, knuste ruter, brente biler og 
den Islamske Staten (IS). 

Noen av dem sliter. De trenger mer drahjelp fra samfunnet rundt seg, slik 
søstrene deres ofte får i likestillingens navn. I stedet kan den unge bæreren 
av «minoritetsmann»-merkelappen føle seg motarbeidet, mistrodd og eks-
kludert på grunn av den han er. Gjennom min forskning blant unge voksne 
i Groruddalen har jeg sett at en del av dem jeg kaller «minoritetsnorske» 
unge menn, ender opp som bråkmakere, unnasluntrere og selverklærte «ut-

lendinger». Jeg tror en viktig årsak til at det skjer, er at vi som samfunn 
forventer det av dem. Forventningen ligger der hele tiden og lurer - bak 
ordene som utveksles på bussen, på kjøpesenteret, i klasserommet, på ar-
beidsplassen, hjemme i stua eller via tastaturet. 

Forfatterne i denne boka er menn og kvinner med etnisk eller religiøs mino-
ritetsbakgrunn. De beskriver ulike former for sosial kontroll og stigmatise-
ring som rettes mot eller utøves blant «minoritetsmenn», enten den foregår 
i storsamfunnet, i offentlige institusjoner, innad i minoritetsmiljøer eller i 
familien. Her er det viktig å understreke at hver av forfatterne gir noe av seg 
selv i sin tekst, og de er ikke nødvendigvis enige om alt. Det har også vært 
litt av hensikten med prosjektet: å ha rom for uenighet for å kunne vise frem 
mangfoldet av perspektiver. På denne måten belyser skribentene «minori-
tetsmannens» ulike erfaringer på godt og vondt, enten det er med tanke på 
mannsrollen i seg selv, fordommer og rasisme, psykisk sykdom og utenfor-
skap, tvangsekteskap og æreskultur, religiøs fanatisme, forskjellsbehandling 
basert på kjønn, skam og dobbeltmoral knyttet til seksualitet. 

Tekstene presenteres med ønske om at «minoritetsmannen» som tvang-
strøye skal kunne vrenges av, slik at vi faktisk kan diskutere de virkelige 
problemene i «minoritetsmannens» hverdag.

Vi ser deg, kjære bror. Denne boka er til deg.
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Umar Ashraf (red.) er likestillingsbyråkrat og kommunikasjons-
rådgiver med spesialisering innen etnisk og tverrkulturell mas-
sekommunikasjon, mangfoldskommunikasjon, og mangfold på ar-
beidsplassen. Han har skrevet fag- og debattboken «Hvit PR» 
(2016) om hvorfor det er viktig å lykkes med fleretnisk masse-
kommunikasjon, og vært medforfatter i antologien «Islamsk Huma-
nisme» (2016). Ashraf er i tillegg en aktiv samfunnsdebattant 
og foredragsholder, folkevalgt lokalpolitiker, og en del av den 
minoritetspolitiske tenketanken Minotenk.

Umar Ashraf (red.)

Verden sett 
fra brors øyne

Jeg er sint. Selv det kan jeg ikke uttrykke uten 
å unnslippe stigmaet om meg selv. 

Lederen av den ekstremt høyrevridde og islamkritiske organisasjonen Pegi-
da Norge, skrev våren 2015 om «sinte, unge muslimske menn» (Herman-
sen, 2015). SUMMere kalte han oss. I korte trekk ga han en anekdotisk, 
umetodisk og en uholdbar karakteristikk av minoritetsmannen. «Fra fødse-
len av har mange av disse unge muslimske mennene blitt behandlet omtrent 
som prinser i sin egen familie. Deres status har gjerne vært over deres egen 
mor. De har aldri lært seg å jobbe, og de ser ikke på andre mennesker som 
likeverdige, og anerkjenner i alle fall ikke likeverd mellom kjønnene», skrev 
han. Videre beskrev han meg og de som ser ut som meg som skoletapere, 
kriminelle og kvinnefiendtlige. Kjenn litt på det. Prøv å sett deg i mitt sted. 
Prøv å tenke deg hvordan det føles å kjenne på den kollektive skamgjørin-
gen. Skal vi tro forskerne er virkeligheten at de høyreradikale partiene ikke 
makter å praktisere likestilling i egne rekker, men benytter seg av likestil-
lingsretorikk når de skal snekre sammen det innvandringsfiendtlige bildet 
som ofte omhandler muslimske menn (Øistad, 2011).

Hvorfor er vi så sinte?

I nærmere to tiår var det nesten bare kvinner og jenter med minoritetsbak-
grunn som satte dagsorden i den offentlige integrerings- og inkluderingsde-
batten, og om likestillingsutfordringene i minoritetsmiljøene. Det har eta-
blert forestillinger og holdninger om hvem minoritetsmenn er. Det antas at 
kvinnen er den undertrykte, mens mannen er undertrykkeren. Kvinnenes 
historier om sterke temaer som skam, ære og negativ sosial kontroll i inn-
vandrermiljøene har også fått en uheldig bivirkning. Vi kan ikke utelukke at 
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negative holdninger om og mot minoritetsmenn også har spredt seg blant 
pedagoger, barnevernet og i politiet.

«Våre egne» rikspolitikere og samfunnsdebattanter, altså menn med mi-
noritetsbakgrunn, har uttalt at «muslimske menn bør skamme seg over 
hvordan de behandler sine kvinner», og at «muslimer får jødehat inn med 
morsmelka». Det er enkelt å hate muslimske menn når de hater seg selv. Da 
Venstre-politiker Abid Raja gikk hånd i hånd med en partikollega i solidari-
tet med et homofilt par som ble angrepet i Nederland, ble han spurt om hva 
«sinte muslimske menn» kom til å si om dette (VGTV, 2017). Raja svarte at 
han ikke bryr seg om hva sinte muslimske menn kommer til å si, og at han 
håper de endrer atferd og holdninger. 

Som om muslimske menn er de eneste homofobene i Norge, som om de er 
i overtall, og som om det ikke finnes etniske nordmenn som er homofobe. 
Journalisten valgte en snever vinkling, men det verste er at våre folkevalgte 
rikspolitikere ikke forstår at de må ta avstand fra slike generaliseringer slik 
at de ikke fester seg. Hvorfor snakker vi ikke om homofobi som et generelt 
samfunnsproblem? Hvorfor etnisifiserer vi det? 

Så ja, jeg er sint. Generaliseringene er så sterke, de løser verken mangel på 
likestilling eller homofobi i minoritetsmiljøene, men forsterker fremmed-
frykten og rasismen som minoritetene møter i samfunnet. Det forsterker 
utenforskapet. Jeg er sint, fordi dette utenforskapet hindrer kampen for li-
kestilling, inkludering og likeverd.

Den dumme, svarte mannen

Husker du rastamannen i Japp-reklamen på 90-tallet? Han som var så dum 
at han dyttet en Porsche utfor veiskulderen, fordi bileieren strakk på bena 
mens han var lent fremover mot kjøretøyet etter en joggetur. Jeg husker 
ham veldig godt. Endelig så jeg et mørkt ansikt på tv, som en overveldende 
del av majoritetsbefolkningen mente var veldig morsom og underholdende. 
Men han var enkel, og han var dum. 

Den som byttet tv-kanal hadde anledning til å se den norske situasjonskom-
edien Mot i brøstet (1993-1997). Blant de over 150 gjesterollene var det 
én med innvandrerbakgrunn. Han spilte stripper. Da TV2 noen år senere 
laget sin første serie med en innvandrerfamilie, Familiesagaen de syv søstre, 
møtte vi en norskpakistansk familie av verste sort, hvor sønnen var krimi-
nell, og datteren var undertrykt.

På den andre siden av byen satt innvandrergutten Umar foran tv-skjermen. 
Jo mer jeg så på film og tv, desto mer forvirret og opprørt ble jeg. Jeg fant 
ikke en eneste mann som liknet på meg, verken i kjærlighetsfilmer, eller som 
actionhelt. Den eneste som liknet meg var skurken, birollen, eller strippe-
ren. Menn med mørkere hudfarge portretteres på en viss måte i media, med 
et begrenset spekter av menneskelige egenskaper. Positive forbilder som 
minoritetsgutter vokser opp med begrenses til rap eller hip-hop stjerner 
og idrettsutøvere (Sudbury og Wilberforce, 2006). Dette får konsekvenser i 
form av lavere ambisjoner, livsforventninger og færre livsvalg (Bell og Janis, 
2011).

Kriminalitet og atletisme

Av Norges befolkning på 5,1 millioner mennesker i 2014 hadde 14,9 pro-
sent innvandrerbakgrunn. Fremdeles var personer med innvandrerbak-
grunn intervjuet eller brukt som kilde i bare to prosent av medieartiklene 
dette året. Analysen viser også at kriminalsaker fortsatt dominerte omtalen 
av innvandrerne som problempersoner. En av fire kriminalartikler handlet 
om innvandrere og kriminalitet, etterfulgt av artikler om religion og asylsø-
kere/flyktninger.

Et tydelig trekk i medieomtalen er at det oftest blir gitt opplysninger om 
personens bakgrunn eller status i artikler om innvandrere og kriminalitet. 
Det er også påfallende at de fleste kriminalartiklene handler om enkelt-
personer, ikke grupper av innvandrere. I artikler om gode prestasjoner på 
fotballbanen blir det sjelden gitt opplysninger om spillernes etniske bak-
grunn. Sportsutøvere blir, slik mediene speiler dem, i større grad inkludert 
i det norske fellesskapet enn innvandrere i andre deler av samfunnslivet 
(Hvattum, 2015). 

Det finnes mange forskningsartikler som beskriver hvordan idrettsutøvere 
med mørkere hudfarge blir vanligvis gitt kreditt for deres «naturlige atle-
tisme», mens hvite utøvere blir kreditert for «hardt arbeid», «disiplin» og 
«kunnskap om spillet». Metakommunikasjonen er at svarte idrettsutøvere 
er gitt en naturlig gave av stor atletisitet, mens hvite mennesker blir store 
idrettsutøvere gjennom hardt arbeid, disiplin og intelligens.

Den mørke mannen blir til stadighet fremstilt som enten fysisk aktiv eller 
kriminell. Mange studier har fastslått den negative tv-, film-, og medieskap-
te stereotypien om minoritetsmannen som aggressiv, dum, overgripende, og 
med høy og ukontrollert seksualdrift. 
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Problemet med stereotypier er at de ofte har effekt i den virkelige verden. 
De fleste arbeidsgivere er ikke opptatt av medarbeidernes naturlige atletiske 
evner, så stereotypier om minoritetsmenn hjelper dem ikke i den virkelige 
verden. Imidlertid er stereotypiene av hvite som hardtarbeidende, disipli-
nerte og smarte veldig nyttige for å bli ansatt.

Inspirert av det som er et uheldig utenforskap, altså gjengmiljøene i Oslo, 
har filmer og tv-serier som Izzat (2005), Taxi (NRK, 2011), Haram (2014), 
Tomme tønner (2010) og Gjengangere (2017) vært med på å fremme krimi-
nalitet og æreskultur som noe maskulint blant etniske minoriteter, spesielt 
blant ungdom. Ros fra bransjens elitejournalister og maktmenn har overøst 
regissørene, skuespillerne og resten av de involverte. Derfor har de ikke dår-
lig samvittighet. De soler seg i glansen med champagne og kanapeer, idet de 
holder suksessfest etter suksessfest på Oslos beste vestkant.

Vi kan ikke ignorere at mange unge menn som vokser opp i fattigdom søker 
seg til penger og makt. Salg av dop og tilgang til «enkle» penger kan være 
fristende hvis samfunnet allerede har sviktet deg, eller om du befinner deg 
i fattigdom. Jeg har selv sett mange unge menn falle utenfor. Det starter i 
det små, men etter noen år med salg av dop og som løpegutter, siktelser, og 
en sterk tilhørighet til et maskulint miljø, er veien tilbake til skolebenken, 
utdanning og lovlig arbeid altfor langt unna. Film, teater og kunst imiterer 
livet, men dessverre også omvendt. 

Jekk deg ned

Om de utsatte guttene bare hadde møtt på den ene læreren eller det ene 
fritidstilbudet som kunne hjulpet dem med å kanalisere sine livsambisjoner 
på en riktig måte, er jeg sikker på at vi kunne reddet mange av våre ung-
dommer. Det bringer meg inn på min første påstand: Fra han blir født, til 
han deltar i samfunnet, blir minoritetsmannen konstant fortalt at han ikke 
er som sine hvite ekvivalenter.  

Helt siden jeg var en ung gutt på barneskolen, har jeg vært en av dem 
som skulle jekkes ned. Lærerne visste ikke hvordan de skulle snakke til meg. 
Kanskje var det jeg som trigget noe hos dem? Minnene fra barndommen 
er ikke sylskarpe, men jeg husker ennå følelsen av å være litt annerledes enn 
Jørgen og Anders. Enkelte lærere var aggressive i retorikk og væremåte. 
Iblant føltes det som om lærerne hadde lettere for å le av «skøyeroppførsel» 
fra medelevene mine, mens jeg ble tilsnakket for de samme ablegøyene. 
Jeg fikk et rebelsk forhold til autoriteter på skolen, men også til ungdom 

med majoritetsbakgrunn. Det handlet om tillit til majoritetssamfunnet. I 
ungdomstiden ble jeg ofte stoppet av politiet, opptil flere ganger i uken. Jeg 
visste hvorfor det var akkurat jeg som ble stoppet. Jeg var klar over at jeg 
har det ansiktet jeg har. 

Jeg omgikk dem som var lik meg på ungdomsskolen, og som hadde kjent 
på den samme annerledesheten og de samme fordommene. Gjennom opp-
veksten fikk jeg avsky for det som kunne oppfattes som «hvit overlegenhet». 
Etter hvert lærte jeg meg begreper som rasisme og fordommer, og jeg fant 
forskning som støttet erfaringene mine. Dette gjorde også at jeg kunne for-
stå noen av mine erfaringer som ung, mørk gutt. Ikke alle jeg møtte i ung 
alder ville meg vel. Det må vi erkjenne som samfunn. Rasisme forekommer 
i Norge. Lederen av Pegida Norge var en lærer, i møte med minoritetsung-
dom daglig. Det er klart at hans holdninger smittet over på hans arbeid, 
slik hans egne elever varslet om. Dette var elever på videregående skole. 
Men hvordan hadde det vært om en lærer på barneskolen hadde hatt de 
samme holdningene? Hvordan hadde skolehverdagen for disse barna med 
minoritetsbakgrunn vært? Og kunne de varslet om det like lett? Vi som 
samfunn kan ikke være så naive og selvgode at vi tror all rasisme i Norge 
blir avdekket.

Jeg holdt mine erfaringer med stigmatisering, rasisme og diskriminering for 
meg selv i ungdomstiden. Jeg var tryggere i mine vante omgivelser, sammen 
med «mine egne». Det gjorde at jeg ønsket å finne min egen vei i arbeidsli-
vet, en vei som var annerledes enn majoritetsungdommens planer. Jeg nek-
tet å ta høyere utdanning, da jeg ikke ville ta del i samfunnet., og det norske. 
Det føltes som om det var oss mot dem, og det kan fortsatt føles slik til tider. 

Utenfor samfunnet, inni boblen

Kriminelle ungdomsgjenger er et tegn på utenforskap. Her kommer vi til 
mitt andre poeng: Utenforskapet eksisterer også som følge av rasisme og 
fordommer, på skolen, i møte med skoleledelsen og pedagoger. Det handler 
om hvilke livsforventninger minoritetsungdom blir forespeilet ved å kon-
stant bli minnet om at de er annerledes. Dette påvirker også tilliten til de-
mokratiet og til majoritetssamfunnet. Det er lett å hate fellesskapet når man 
blir stoppet på Mortensrud t-bane-stasjon ukentlig av politiet. Henger du 
med «gutta» utenfor senteret på østkanten, så blir det livet. Altså utenfor-
skapet, og politiet som bare er ute etter deg. I denne boblen er politiet dem 
som representerer hele det norske samfunnet. Man danner seg fiendebilder, 
og er overbevist om at «nordmenn» ikke liker sånne som meg. Den som ikke 
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er overbevist fra før, blir det ved å ta en titt på kommentarfeltene på nettet.
 
Utenforskapet er noe av det vi må fikse for å kunne ta et oppgjør med man-
gel på likestilling og det man definerer som negativ sosial kontroll i minori-
tetsmiljøene. De guttene som havner på utsiden av samfunnet befinner seg 
i lukkede og maskuline miljøer, som ikke kjenner til majoritetsbefolkningen, 
riksavisene og politikernes planer eller tiltak. De få gangene dem hører om 
hva politikerne pønsker på, hører de en demonisering av sine foreldre og 
sin kropp. Som for eksempel i debatten om gutteomskjæring og demonise-
ringen av minoritetsforeldre, eller når gutter som ser ut som dem blir stillt 
til veggs av Politiet på en McDonalds-restaurant foran andre gjester (Aspeli 
og Giæver, 2018). Utenforskapet forsterkes .

Den ytterste konsekvensen av utenforskapet kan være radikalisering. Den 
norsk-pakistanske regissøren Deeyah Khan forsøkte å grave i hva som gjør 
at unge menn i Vesten slutter seg til den voldelige ekstremistgruppen IS 
gjennom dokumentarfilmen Jihad (2015). Rasisme og eksklusjon fra sam-
funnet er det hun også trakk frem som hovedårsaker. Men Khan mente 
også  at mediene har en del av ansvaret. Da hun tok en kikk i bladhyllen på 
Narvesen, så hun bare hvite ansikter på forsidene av de norske moteblade-
ne (Tjellaug, 2015).

Det handler ikke om meg

Er du en minoritetsmann, er sjansen stor for at du blir sett på som sexist. 
I ettertid har jeg forstått at de ubegrunnede anklagene jeg har mottatt om 
mitt kvinnesyn, ikke først og fremst handler om meg. Jeg er en selverklært 
feminist, og har utallige ganger snakket offentlig om likestilling. Jeg jobber 
selv som likestillingsbyråkrat til daglig. Det handler altså ikke om hva jeg 
sier, eller hvem jeg sier det til. Jeg har bare ikke rett til å være spydig mot 
de spydige, eller arrogant eller selvsikker i min atferd, slik som hvite menn. 
Jo, til en viss grad kan jeg det mot andre menn, men med en gang jeg utvi-
ser den samme selvsikkerheten i debatt med en kvinne i offentligheten, så 
kommer anklagen om sexisme. Der hvor hvite menn må være hardbarka 
sexister utover enhver tvil før man våger å si det samme om dem, gjelder 
ikke dette alltid for meg. Det er en hersketeknikk i offentligheten, som sam-
svarer med fordommene man har om minoritetsmenn som over-machofi-
serte. Det samme gjelder når jeg argumenterer for en sak, som for eksempel 
medienes fremstilling av muslimer. En hendelse som sitter igjen hos meg 
er hvordan en journalist så enkelt kalte meg konspiratorisk på direktesendt 
TV-debatt. Dette inntraff etter at jeg til ingen nytte henviste til empiri og 

forskningsfunn i min argumentasjon om at terrorist er en merkelapp forbe-
holdt muslimske menn, mens hvite terrorister blir kalt «ensomme ulver». 
Konspiratoriske merkelapper om muslimer henger sammen med veleta-
blerte konspirasjonsteorier som Eurabia-teorien. Det er en antagelse om 
at når jeg kritiserer vestlig media, krigføring eller utenrikspolitikk gjør jeg 
det ikke fordi jeg prinsipielt tror på rettferdighet eller fred, men fordi at jeg 
og andre muslimer har en større agenda, og at vi er «islamistapologeter». 

Avvikere fra normen

Det er ikke lett å være minoritetsmann,  hvis man skal sette sin lit til ek-
spertene. Hva viser så forskningen? Jo, menn diskrimineres på grunn av 
sin etniske bakgrunn i større grad enn kvinnene i utdanningsinstitusjoner. 
«Innvandrerbarn» opplever også oftere mobbing i skolen, og selv skolen og 
pedagoger har på seg fargede briller i valget av hvem som trenger spesial-
undervisning. Skolen definerer minoritetselever som avvikere fra normen, 
og dermed bidrar de til å forsterke etnisk ulikhet og segregering. Andre funn 
er at alle i privat sektor hadde ansatt en hvit, norsk mann. Bare halvparten 
hadde ansatt en somalisk mann. Har du et pakistansk navn, er sjansen for 
å bli innkalt til jobbintervju 36 prosent mindre enn ellers (Midtbøen og 
Liden, 2015). Guttene er de som dobbeltdiskrimineres.

VG-journalist Shazia Majid har tidligere skrevet om dette. «Som «innvan-
drerkvinne» har det vært lett for meg å få jobb. Nå må det bli slutt på den 
doble diskrimineringen av «innvandrermenn». Mine brødre, innvandrer-
menn, eller sønnene deres – er ikke like heldige. Jeg har observert det lenge 
– og nå bekrefter også forskere. Jeg har en fordel i arbeidslivet, bare i kraft 
av å være en «innvandrerkvinne» (Majid, 2015). 

Ukultur

Det er sant at det finnes mye ukultur blant minoriteter, men jeg og mine søs-
tre er sikre på at foreldrene våre ikke hadde med seg noe ukulturelt etterslep 
fra hjemlandet sitt. Den fastlåste myten hos enkelte, om at alle minoritetsfo-
reldre er en gjeng med kjønnsdiskriminerende idioter, har slått sprekker rett 
foran øynene på meg mange ganger. 

Stigmaene og utenforskapet som minoritetsmannen er utsatt for betyr ikke 
at vi bare skal heie frem guttene. Det er også viktig å motarbeide tenden-
ser som vi har sett vokse frem blant unge gutter med minoritetsbakgrunn, 
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som dyrker kvinnefiendtlige holdninger og et sjåvinistisk mannsideal. Her 
er min tredje påstand. Offentligheten og myndighetene har i altfor lang 
tid ignorert minoritetsmenn. Minoritetsmenn er også utsatt for ekteskaps-
forvetninger fra familien, og moralisering fra sine miljøer. Guttene utsettes 
også for vold i nære relasjoner –  tvangsekteskap og «hjemreiser», tyngende 
æres- og skamkultur, og ekstremt frihetsberøvende innetider. De kan også 
pålegges ansvar som de ikke vil eller klarer å ta, som å passe på sine søstre. 
Det finnes forvetninger til den mannen de skal være, tøff og tykkhudet.

På videregående så jeg at de som kom fra strenge hjem merket et ekte-
skapspress rundt seg. Jenter og gutter helt ned i 17-18-årsalderen bestemte 
seg for å gifte seg, som oftest fordi foreldrene deres ønsket det. De fleste av 
oss syntes synd på dem, men det var ikke mye vi kunne gjøre. I ettertid har 
mange av  disse ekteskapene blitt lykkelige. Vi dømte dem for deres livsvalg 
basert på hva som vi mente var riktig. Andre har følt at de tok beslutningen 
i alt for ung alder. De har hatt det tungt, og har måttet ta grep for å starte 
livene sine på nytt. Jeg har sett både gutter og jenter bekjempe stempelet 
som «skilt» i sine egne miljøer. 

Når vold i nære relasjoner finner sted i innvandrermiljøene, er det ikke en 
tilfeldighet.  De lave livsforventningene har begynt å virke. Ukultur har gått 
i arv. Han som aldri får seg høyere utdanning utvikler ikke en kritisk evne til 
å utfordre patriarkiet han har fått i arv. Han lærer aldri å tvile på såkalte re-
ligiøse skikker og annen ukultur han kan ha plukket opp fra bedehuset eller 
på koranskolen, fra storfamilien, eller på internett. Han lærer ikke engang å 
sjekke kildene til sin overbevisning. For hvor i de hellige bøkene hans finner 
man en rettferdiggjøring av overgrep eller vold mot kvinner? Ingen steder. 
Dette er konsekvensen av utenforskapet, det er der det starter. 

Negativ sosial kontroll oppstår ikke bare gjennom foreldre som viderefor-
midler holdninger fra patriarkiet til barna, men også fordi mange barn ikke 
får utviklet evnen til å tenke kritisk. Mange unge begrenser hverandres fri-
het mer enn foreldrene gjør. De skaffer seg «kunnskap» selv, noe som ikke 
er vanskelig i vår digitale samtid. De bygger seg ekkokamre, med verdisyn 
som kan være utdatert selv i foreldrenes hjemland. 

Majoritetsmenn er også svin

Ryktespredning, og ære- og skamtenkning blant folk som har tatt utradisjo-
nelle valg som bryter med familiens ønsker eller med den etablerte normen 
i de mest konservative minoritetsmiljøene, er et faktum. Men det er ikke like 
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utbredt som majoritetssamfunnet skal ha det til, og det skjer også i resten av 
befolkningen. Min fjerde påstand er denne: Det foregår en sterk etnifisering 
av det meste minoriteter foretar seg. Selv når vi briljerer i profesjonsstudier 
blir det fremstilt som et problem at innvandrerungdom bare velger ALI-yr-
ker (advokat, lege og ingeniør). Hele begrepet er basert på etnisitet. Samti-
dig er det ingen som snakker om at også vestkantungdommen nærmest er 
fraværende på yrkesfag.

Det føres et eget regnskap for brune mennesker, og problemene våre ses 
ikke som problemer som norsk ungdom har. De er innvandrerproblemer. 
Negativ sosial kontroll kan handle om vold i nære relasjoner som også 
rammer etnisk norske kvinner. Midler til organisasjoner for å jobbe mot 
«alvorlig begrensning av unges frihet» bevilges gjennom integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet. Det er nok det mest ironiske eksemplet jeg kommer 
på. Minoritetsmiljøene får særbegrepene klistret på seg. Slik er det også i 
hodeplaggdebatten. Vi snakker kun om unge jenter og kvinner som bærer 
hodeplagg, ofte som mangel på likestilling og sosial kontroll. Slik opprett-
holder vi narrativet om undertrykkende mørke menn, og nyansene uteblir. 
Det finnes også menn som bærer hodeplagg som har egne erfaringer. 

Etnifiseringen av minoritetenes likestillingsutfordringer gjør også at minori-
tetene blir fremstilt som de eneste ulikestilte og kjønnsdiskriminerende. For-
skere mener at en slik andregjøring, nemlig å sette fokus på innvandrerne 
som de unike og enestående som ikke er likestilte, er også storsamfunnets 
måte på å praktisere etnosentrisk feminisme. Sånn ser vi oss selv på et al-
lerede likestilt land. Jeg tror de aller fleste norske feminister vil si seg uenig 
med dette. Vi er mer tjent med å fokusere på alminnelig likestillings- og 
frihetsarbeid som favner hele befolkningen. 

Særfokuset på minoriteter skaper et skille, og en polarisering.

Skillet er kunstig. Det dukker stadig opp nye likestillingsproblemer, også vest 
for Akerselva. Barneombudet meldte nylig at stadig flere norske unge menn 
dømmes i retten for å dele nakenbilder (Røren, 2017). Pornokulturen har 
fått fotfeste blant unge menn, særlig på beste vestkant, hvor befolkningen er 
nesten bare etnisk norske. Når dette dukker opp i media, vil nærmest ingen 
politikere kalle det for hva det er, nemlig sosial kontroll, skam-, og æreskul-
tur. Det er tydeligvis mer sexy for statsministeren å snakke om likestillings-
utfordringene i minoritetsmiljøene, i nyttårstale etter nyttårstale. Det er vel 
også et mer fordøyelig budskap for den norske majoritet som lulles inn i 
troen på at vi har oppnådd fullverdig likestilling i Norge. Ord som «hore» 
eller «homo» har i alle år forblitt skjellsord i det norske samfunnet, noe som 
forteller oss at majoritetsbefolkningen sliter med den samme skam- og æres-

tenkningen som enkelte minoritetsforeldre. Den samme ukulturen finnes 
også i kristne miljøer, men det får ikke like stor pressedekning. Thai-damer 
som hentekoner for en begrenset tidsperiode, som ofte går ut rett før fast 
oppholdstillatelse, er et eksempel på negativ sosial kontroll utøvet av etnisk 
norske menn. Selv om ære ikke spiller en rolle i disse sakene, handler det 
like fullt om psykisk kontroll. Det handler også om at ofrene er underlagt en 
form for makt eller manipulasjon ikke ulik den seksuelle trakasseringen, og 
de overgrepshistoriene vi leser om gjennom #MeToo. 

Vi har tre store utfordringer i Norge, innvandrer eller ei. Trange kjønns-
roller, fraværende foreldre og en altfor svak seksualundervisning. Ved å  
fragmentere innsatsen mot ulike miljøer får vi ikke nok konkrete politiske 
tiltak som retter opp i disse problemene. Derimot har vi en polarisering i 
politikken og dens strukturer. Hvor mange generasjoner med innvandring 
må til før «integreringstiltak» blir forstått som «rettet mot befolkningen som 
ser litt annerledes ut?» Skal mine barn også være målgruppen for disse til-
takene? Den rigide politiske strukturen legger rammene for en polarisering, 
og derav polariserende politisk retorikk. Som når politikere bruker «negativ 
sosial kontroll» for å argumentere for strengere innvandringspolitikk. Den-
ne polariseringen er oppskriften til utenforskapet. Den lar ikke mange føle 
fullverdig tilhørighet.

Det snudde for meg

For min egen del snudde følelsen av utenforskap med årene, da jeg faktisk 
ble kjent med Ola og Kari Nordmann. Ikke dem du møter i kommentar-
feltene, men dem som ser forbi hudfarge og religion, og ser mennesket. Det 
er de som er i flertall. Jeg fikk tilbake troen på meg selv og på samfunnet. 
En femårig masterutdanning senere, og som aktiv samfunnsdeltager i dag, 
ser jeg at det trengs ressurser for å kvitte seg med hatet til samfunnet man 
lever i. Når jeg nå føler at mediene gjør en dårlig jobb, vet jeg at jeg kan 
endre på dette ved å delta i debatten. Det er fortsatt ubehagelig å bli stoppet 
av politiet, selv som voksen mann, når jeg vet at jeg ikke har gjort noe galt. 

Mange spør seg hvordan unge menn faller utenfor systemet. Jeg ser det 
utenforskapet overalt – for eksempel i tekstene til Karpe Diem, de har også 
kjent dette på kroppen. De kunne like godt havnet utenfor, og det kunne 
jeg også. I dag representerer vi derimot en slags rebelskhet satt i system. 
Ufordøyelig ærlige for enkelte, men ressurssterke og taleføre. Vi er åpne 
for kritikk og uenighet, fordi vi har fått muligheter og tillit et sted på veien. 
Men hva med de som jekkes så langt ned at de aldri finner veien opp igjen?
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Mohamed Abdi er utdannet adjunkt, og er en aktiv spaltist og 
skribent. Abdi har vært medforfatter i antologien «Islamsk Hu-
manisme» (2016), og har i tillegg publisert tekster som omhand-
ler integrering, likestilling og religion i blant annet Samora, 
Vinduet og Morgenbladet. Til daglig jobber han med arbeidsmar-
kedsintegrering av unge.

Mohamed Abdi

«Så står du der ein dag i dei tomme gatene etter 
at du kjem heim og har vore lenge vekke, du møter 
folk du ikkje kjenner, eller folk du ikkje kjenner 
igjen. Dei grå fabrikkbygningane og dei grå fjella 
er dei same som dei alltid har vore. Men alt anna 
er endra, og arbeidarane går ikkje lenger inn por-
ten for å stemple. Slik er det det skjer: Først 
flyttar bestevennen din, så flyttar du, så stenger 
dei ned smelteverket, så finst det ein heil gjeng 
med menn som ingen treng (…) »

Mannsrollen kan til tider være uklar på flere områder for den oppvoksende 
generasjonen norske menn. Det er vanskelig å leve opp til forventningene 
fra familien, nærmiljøet og samfunnet. Skolefrafall, arbeidsledighet, psykis-
ke vansker, rusproblemer og ungdomskriminalitet kan bli resultatet. Man 
må ikke bare være en produktiv og lovlydig samfunnsborger. Vi må også 
bekle de rollene vi skaper oss eller får tildelt. 

Mannsrollen er ikke én bestemt rolle. Den består av flere nivåer. På hjem-
mebane er gutter og menn sønner, fedre og partnere. Ute har vi profe-
sjonelle roller som ansatt eller arbeidsgiver. Hjemmerollen blir påvirket av 
samfunnsendringene, og omvendt. Blir du arbeidsledig fordi fabrikken ble 
flyttet til utlandet, påvirkes livet som far og ektemann. Å ha en jobb å gå til 
handler ikke bare om å være med å forsørge familien. Jobben er et felles-
skap, og det følger en verdighet med det å ha en jobb å gå til. 

I løpet av de seneste 30 årene har det blitt stadig færre menn som jobber 
på fabrikk og i industrien i Norge. Forfatteren Frode Grytten har latt seg 
inspirere av denne utviklingen i sine bøker. I 2016 ga han ut novellesam-

Det mannlige 
utenforskapet
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lingen Menn som ingen treng (2016), som blant annet finner sted i den 
vestlandske industrikommunen Odda. Det er ikke tilfeldig at Odda eller 
Vestlandet er scenen. Noen av de største industriområdene på 1900-tallet 
(når på 1900-tallet?) lå på Vestlandet. Tidlig på 70-tallet hadde ingen sett 
for seg det enorme forfallet som skulle komme, ikke ulikt krisen som traff 
oljebransjen i 2014. 

Arbeidsledigheten disse oljearbeiderne plutselig måtte forholde seg til, er 
bare enda et kapittel i denne regionens historie, eller som Grytten skriver 
i novellen 1974: «Eg har lese ein stad at 1974 var året då det fanst flest ar-
beidarar i verda. Etter 1974 tok prosentdelen av folk sysselsett i industrien 
til å gå ned.» Hvis vi ser bort fra industrialiseringen av Asia og befolknings-
veksten i verden, er denne påstanden riktig. Gryttens anliggende er Norge 
og Vestlandet, og han beskriver fremmedgjøringen disse mennene føler. Det 
er ikke bare jobber som forsvinner. Alt forfaller i bygda – fra den lokale ki-
noen til gatelyktene. Den verden de kjente, er der ikke lenger. Det trygge og 
kjente forsvinner gradvis, og utryggheten sniker seg inn i psyken.

Riksrasisten og pensjonisten

Frode Gryttens menn lever på kanten av livet og samfunnet. Hovedper-
sonene er i ulike aldre, de fleste er etnisk norske, men vi møter også noen 
nordmenn med minoritetsbakgrunn. Vi møter menn som er hatet av kone 
og barn, som i vår virale hverdag mister jobb og rykte og i stedet blir hele 
nasjonens nye «riksrasister». Dette skjer med Harry Hansen, en vekter i 
slutten av 20-årene som havner i riksmedia på grunn av en kort videosnutt 
hvor han utøver vold mot en gutt som han trodde hadde nasket. Jeg blir 
ikke direkte sympatisk innstilt til karakterene som Grytten har skapt. Men vi 
skjønner at det disse karakterene opplever er noe som kunne være hentet fra 
virkeligheten. Harry Hansen minner meg om Schjenken-saken, hvor am-
bulansesjåføren Erik Schjenken ble beskyldt for både tjenesteforsømmelse 
og rasisme for måten han behandlet en mann med somalisk bakgrunn på. 
I ettertid ga Schjenken ut en bok hvor han fortalte om hendelsen og den 
psykiske belastningen han opplevde da han ble gjort til det han selv kaller 
«riksrasist».

I novellen «Mann 72 år» kjører en vietnamesisk pensjonist seg vill etter å ha 
kjørt kona til Gardemoen, og han finner ikke hjem igjen. Novellen gir oss 
et innblikk i hvordan det kan føles for en minoritetsmann å ikke bli forstått 
fordi han ikke forstår språket godt nok, eller fordi han ikke forstår kulturen 
i det nye hjemlandet. For den vietnamesiske mannen er norskhet noe fjernt, 
og han føler avstand til samfunnet.
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Mer enn en muslim

Hvem er minoritetsmannen? I Frode Gryttens univers er han fra Vietnam. 
Leser man aviser eller hører debatter på radio og TV, skulle man imidlertid 
tro at minoritetsmannen ene og alene er den muslimske mannen. En bety-
delig andel av gruppa minoritetsmenn forsvinner i skyggen av de utallige 
debattene om islam og muslimer. Minoritetsmannen kan også være kristen, 
sikh, ateist eller humanetiker for den saks skyld, men dette kommer sjelden 
frem i norsk offentlighet. Hva er det første du tenker på når du hører ordet 
«minoritetsmann»? Sannsynligvis er det Ali på jobben, eller Khalid i nabo-
laget, eller han Venstre-politikeren, Abid Raja. Eller når diskusjonen blir 
opphetet: kvinneundertrykkeren Ismail. Hvorfor har det blitt slik?

Uansett årsak gjør denne oppfatningen debatten om mannsroller, likestil-
ling og innvandring snever. Den er også med på å skjule det feministiske 
arbeidet som mange minoritetsmenn gjør. Mange muslimske fedre i Gro-
ruddalen er likestillingsforkjempere. De oppdrar sine sønner og døtre med 
samme rettigheter.

Diskusjonen om mannsrollen bør ikke begrenses til et spørsmål om hvilken 
rolle den muslimske mannen skal ha. Det sier oss lite om både mannsroller 
og om muslimske menn, som er en like mangfoldig gruppe som alle andre 
grupper i vårt samfunn. Debatten må først og fremst handle om den norske 
mannsrollen generelt og utenforskapet mange menn, og særlig unge menn, 
føler eller befinner seg i. 

Monika Rosten forsker på hvilke problemer norske gutter med minoritets-
bakgrunn møter spesielt. Den uklare mannsrollen er gjennomgående, og 
mange dropper ut av skolen og føler seg sosialt utenfor. Det blir ikke enklere 
for mange unge gutter når de står med det ene benet i den norske majori-
tetskulturen og det andre i foreldrenes «minoritetskultur». De vet ikke hvor-
dan de skal identifisere seg selv. På den ene siden føler de at storsamfunnet 
diskriminerer og mistenkeliggjør dem. Samtidig er de satt i bur på grunn av 
en patriarkalsk minoritetskultur.

Dra til sjøs

Det mannlige utenforskapet er et av de største samfunnsproblemene vi står 
overfor. Historisk er ikke dette utenforskapet noe nytt, men omfanget fører 
til at vi må tenke nytt. Før i tiden fantes det flere karrieremuligheter for 
menn som falt utenfor. De kunne bli soldater, eller reise ut som sjømenn. I 
vår tid ser er det færre slike muligheter. Samtidig er en stor andel menn ufri-

villig barnløse fordi de ikke har funnet seg en partner av det motsatte kjønn. 
I 2014 viste SSBs fruktbarhetsstatistikk at 1 av 4 norske menn er barnløse 
i alder av 45 år. Det er selvfølgelig diskutabelt hvordan man skal tolke slike 
funn. Men det er en vesensforskjell mellom frivillig og ufrivillig barnløshet. 
Frivillig barnløshet er i seg selv ikke et problem. Mange mennesker velger 
bevisst ikke å få barn. Men ufrivillig barnløshet handler om at man ønsker 
å få barn og stifte familie, men blir hindret av personlige årsaker eller struk-
turer i samfunnet. Disse eksemplene viser at problemet ikke bare handler 
om ideologi eller kultur, men også om noe sosioøkonomisk og emosjonelt. 
Med emosjonelt mener jeg ønsket som man som menneske har om å få seg 
en livsledsager og stifte familie. 

Dette mannlige utenforskapet var også med på å stemme en ustabil tv-per-
sonlighet inn i det hvite hus. Utenforskapet kan også, i verste fall, føre unge 
menn og kvinner inn i voldelige og totalitære bevegelser. Noen marsjerer 
i gatene i Norge, andre herjer i Syria. Forskningen spriker her, men nyere 
terrorforskning viser at arbeidsledighet og narkotika- og gjengkriminalitet 
har vært en del av fortiden til flere av dem som har begått terror i Vest- 
Europa.

Antirasistisk likestilling

En av de største mannlige feminister i vår tid er etter min mening Ziauddin 
Yousafzai, faren til nobelprisvinner Malala Yousafzai. Han forsvarte ikke 
bare datteren sin, slik alle gode fedre gjør eller burde gjøre. Han utfor-
dret også patriarkalsk ukultur og viste hvordan feminismen og farsrollen 
går hånd i hånd. Han er et mannlig forbilde som har skjønt hvor viktig 
jenters utdanning er, ikke bare for den enkelte jenta, men for samfunnet 
som helhet. Han har hele tiden oppmuntret og forsvart Malalas rett til å ta 
utdanning. På tross av Talibans nesten dødelige skudd i 2012 går Malala i 
dag på et av verdens største prestisjeuniversiteter. Ville hun kommet så langt 
uten sin fars støtte? 

Hva slags likestilling trenger vi?

Min favorittfeminist blant norske feminister, er politikeren og foregangs-
kvinnen Gina Krog (1847‒1916). Hun hadde ingen tro på at likestil-
lingskampen var noe man vant over natten: 

«(...) for friheten og retfærdigheten maa vi arbeide og ofre – hver dag som 
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gaar. Mænd og kvinder sammen maa rydde grunden. Under dette ryd-
ningsarbeide er det vi ser, at om de ytre murene er faldt, saa er der flere 
igjen, og at varetægtscellen endnu lokker for kvinders sjæleliv. Derfor vet vi, 
at for hvert skritt vi gaar fremover lurer nye farer, og ny kamp venter os.»

Dersom Gina Krog hadde levd i 2018, hadde hun nok føyet buret som be-
grenser mannens følelser og selvbilde til beskrivelsen av kvinnenes stengsler.
 
Jeg er overbevist om at vi trenger en antirasistisk likestillingskamp for mi-
noritetskvinners rettigheter og mot generalisering av gutter og menn med 
minoritetsbakgrunn. Det vi trenger er en interseksjonell feminisme som tar 
vare på både kvinner og menns rettigheter i det flerkulturelle samfunnet. 
Diskriminering og undertrykkelse skjer på forskjellige plan. Tradisjonelle 
skillelinjer som klasse, kjønn, etnisitet, legning og funksjonsnivå spiller alle 
en rolle for hvilke muligheter vi har i livet, og må derfor inkluderes i den nye 
feminismen. Det å være fattig og etnisk minoritet kan skape større barrierer 
i samfunnet enn det å være en majoritetsperson. Feminismen må gå hånd 
i hånd med kampen mot utenforskap, diskriminering og rasisme. Patriar-
kalsk ukultur og utdaterte religiøse tolkninger hindrer en slik kamp, i likhet 
med høyrepopulisme, rasisme og muslimhat. 

Dette høres kanskje ut som en klisjé, men det er opp til alle oss andre å ta 
denne kampen lokalt, både menn og kvinner. Vi må ta kampen hjemme, på 
skolen og på arbeidsplassen. Avstanden til samfunnet som Frode Grytten 
beskriver, kan være et resultat av omverdens ekskludering, eller et resultat 
av den distansen mannen selv har skapt ved å tviholde på tradisjoner fra 
gamlelandet. Kanskje er det det eneste han kjenner til? Gryttens noveller 
viser oss at vår tids likestillingskamp også må ta tak i en mannsrolle i krise. 
Hvis ikke får vi aldri et genuint likestilt samfunn – tror jeg.
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Sofia Rana jobber i dag som flyvertinne. Hun er også kjent gjen-
nom sitt tidligere arbeid som talsperson for «Norsk-pakistansk 
nettverk», og som frilanser og skribent i samfunnsdebatten. Sofia 
er en engasjert stemme i saker som omhandler likestilling, dis-
kriminering, antirasisme og inkludering, og er en mediekritisk 
spaltist i medier24.

Sofia Rana

Høyrepopulistisk renvasking har svertet minori-
tetsmennene. Jeg er beviset på at de tok feil i 
generaliseringene sine.

Noen ganger deler jeg bilder fra da pappa var ung, sporty og ganske ny i 
Norge på mine sosiale medier. Faren min var blant mennene som kom som 
arbeidsinnvandrere til Norge på 60-70 tallet. De kom fra Pakistan, Tyrkia, 
India, Sri Lanka og en rekke andre land for å fylle jobbene Norge trengte. 
Norge hadde akkurat funnet olje og blitt medlem av EFTA, noe som skapte 
etterspørsel etter arbeidskraft. Samtidig innførte flere europeiske land inn-
vandringsstopp. I Pakistan var det fare for krig, og den økonomiske utviklin-
gen hadde gått sakte siden landet ble selvstendig fra India i 1947.

De fleste tok jobber som fabrikkarbeidere, grønnsakhandlere, gatekjøkke-
neiere, renholdere og taxisjåfører. Flere av dem hadde opp mot tre jobber 
hver. De jobbet døgnet rundt for at barna deres, især døtrene, skulle få en 
utdannelse og et godt liv. Noen av disse fedrene hadde høyere utdannelse 
fra sine respektive hjemland, men tok jobbene som var tilgjengelige for å gi 
sine barn et godt grunnlag. 

Første pakistaner i Eresfjord

Da pappa kom til Norge endte han opp i Eresfjord, en bygd utenfor Molde. 
Det var altså der han fikk jobb på det lokale postkontoret via arbeidskonto-
ret, som det het på 70-tallet. Han ble raskt en del av lokalmiljøet, og skaffet 
seg venner ganske kjapt. Eresfjord var en liten bygd der alle kjente hver-
andre, hvilket gjorde det lett for faren min å bli en del av miljøet. Moren 

Fedrene som 
oppdro feminister
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min kom noen år senere, for henne var vel sjokket litt større da hun kom fra 
Rawalpindi, en av Pakistans største byer.

Han var aktiv i det lokale fotballaget og lærte seg å gå på ski. En av mine 
favoritthistorier om pappa fant sted i påsken 1976. Sammen med en venn la 
han ut på skitur på påskefjellet. Halvveis traff de på en snøstorm. De hadde 
heldigvis med seg godt utstyr, så de gravde seg en snøhytte og overnattet 
der. Da stormen ga seg neste dag, gikk de videre til hytta de skulle vært på 
kvelden før. Oppmøtet vakte mildt sagt oppsikt. Hyttebeboerne fikk prak-
tisk talt sjokk da en pakistaner var den første som kom inn døra. En dame 
spurte: «are you really from Pakistan?» Hvorpå pappa svarte på kav eres-
fjording: «Å du e fra Bærum». Jeg har senere blitt fortalt at pappa risset inn 
mellomnavnet sitt, Ahmed, på inngangen til hytta, som senere ble flyttet til 
Romsdalsmuseet i Molde. Slik ble minnet om den første pakistaneren på ski 
på Vestlandet foreviget. Denne historien viser at det bare er omstendighe-
tene som avgjør hvor godt integrert man kan bli. Pappa refererte til seg selv 
som romsdaling flere ganger når han snakket med folk fra andre deler av 
Norge. Det var ganske interessant når han hjemme pratet høyt på punjabi.

Femonasjonalisme

Arbeidsinnvandrerne som kom til Norge fra en rekke asiatiske land på 
70-tallet, var viktige for den økonomiske veksten. Norge trengte dem. Li-
kevel ble de ikke tatt imot med åpne armer av hele befolkningen. Minori-
tetsmannen har vært særlig utsatt for negative kommentarer og angrep fra 
høyrepopulister. Mange av minoritetsmennene ble stilt kollektivt til ansvar 
for en urett de ikke hadde begått. De fikk raskt rollen som undertrykker og 
en trussel mot storsamfunnet. Hans søster, datter eller ektefelle skulle frigjø-
res fra ham, og veiledes inn i vestlig frigjøringsteologi. 

For å forklare hvorfor minoritetsmannen har vært ekstra utsatt, vil jeg in-
trodusere dere for et nytt uttrykk: femonasjonalisme. Femonasjonalisme er 
en beskrivelse av hvordan den feministiske kampen misbrukes for å fremme 
en rasistisk eller anti-innvandringsagenda. Uttrykket ble først tatt i bruk 
av Sara Farris i hennes bok In The Name of  Womens Rights, the Rise of  
Femonationalism (2017). Sara Farris tar i sin bok utgangspunkt i innvand-
ringen til Italia, Frankrike og Nederland. Etter andre verdenskrig emigrerte 
mange unge menn fra tidligere og eksisterende kolonier for å dekke behovet 
for arbeidskraft for å gjenoppbygge koloniherrenes land. Disse unge men-
nene ble raskt ofre for fremmedfrykt og rasisme. Til tross for deres innsats i 
gjenoppbyggingen av europeiske land ble de allerede på den tiden fremstilt 
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av mainstream media og høyrepopulistiske partier som late, usiviliserte og 
aggressive. Da kvinnene ankom Europa ble disse også utsatt for generalise-
ringer. Kvinnene ble fremstilt som undertrykte, passive og ofre for kvinnefi-
endtlighet fra mennene i deres miljø.

Siden tidlig og midt på 2000-tallet har høyrepopulistiske partier prøvd å 
distansere seg fra opphavet sitt, og bli mer moderne. De har vært opptatt 
av likestilling og kvinners rettigheter i anti-innvandringskampanjer og an-
ti-islamske kampanjer. For å riste av seg sitt tidligere image som populistiske 
bruker de feminisme for å normalisere sitt omdømme.  Denne opptattheten 
av kvinners rettigheter er passende nok begrenset til innvandrermiljøer, spe-
sielt til muslimske miljøer.  

Farris går så langt som å si at de populistiske partienes feministiske enga-
sjement er et skalkeskjul for en helt annen agenda. Hun mener at demo-
niseringen av minoritetsmenn tjener nasjonalistenes sak fordi ikke-vestlige 
samfunn og verdier fremstår som mindre avanserte. Det feministiske enga-
sjementet forsvinner merkelig nok når det er snakk om urett mot kvinner i 
majoritetsmiljøene. I #metoo-kampanjen har historier om seksuell trakas-
sering i ulike bransjer dukket opp. Samfunnsdebattanter som til vanlig er 
opptatt av kvinners rettigheter, har forsøkt å bagatellisere historiene som 
har kommet frem. De høyrepopulistiske partienes nyfunnede «feministiske 
image» står i kontrast til hvordan noen av dem tidligere har vært tilhengere 
av tradisjonelle familiemønstre. De har heller ikke vært foregangsaktører 
når det gjelder andre feministiske saker som likelønn, abortsaken eller ob-
jektifiseringen av kvinner i media.

Pappa var ikke slik

Ofte kan jeg se på bildene av pappa og tenke tilbake på hvordan han var. 
Han var energisk, stort sett i godt humør og hadde alltid en vits eller kom-
mentar på lager. Jeg kjenner ham ikke slik som de på den radikale høyresi-
den fremstiller han. Jeg ser også at det er et sterkt behov for nyansering av 
hvordan minoritetsmenn blir fremstilt, kontra hvordan mange av dem er i 
det virkelige liv. Vi leser stadig om de strenge fedrene som er redde for at 
barna skal bli for norske, og som ikke lar døtrene delta i de samme arenaer 
som guttene. Eksempler på dette kan være fritidsaktiviteter, organisert idrett 
eller skoleturer med overnattinger. Minoritetsmenn, i alle fall den første ge-
nerasjonen, blir fremstilt som en slags karikatur, som en streng og sint mann 
med chappal (sandalen) i hånda. Det er en smått urettferdig fremstilling. Fe-
drene våre er så mye mer. Hvorfor det så enkelt å fremstille innvandrerfedre 

slik? Til en viss grad blir kanskje majoritetsmannen også fremstilt slik. Det 
ironiske er at disse mennene ikke liker det når det blir gjort mot dem, men 
selv gjør det samme når de skal opptre som en «knight in shining armor» 
og redde brune kvinner fra de fæle mennene i livene deres.

Da familien flyttet til Oslo, slo vi oss ned i et mer multikulturelt område. 
Under oppveksten så vi at foreldrene våre hadde en omgangskrets på tvers 
av nasjonalitet og religion. Vi hadde et åpent og aksepterende miljø rundt 
oss, og døren vår var alltid åpen for barna i nabolaget. Med en sterk farsfi-
gur til stede lærte søsteren min og jeg å stå opp for oss selv ,og ikke følge 
crowden bare fordi en mening er populær. Vi ble oppmuntret til å gjøre 
det bra på skolen, og til å velge en god utdannelse.. Selv har jeg også valgt 
et yrke som er utradisjonelt blant norsk-pakistanere. Foreldrene våre var 
samfunnsengasjerte og politisk aktive i Arbeiderpartiet, og i dag er 1. mai 
årets fineste dag for meg. 

Min støttende pappa

Med en far som min til forbilde er karikaturen om den undertrykkende, 
sneversynte og fordomsfulle innvandrerfaren ukjent for meg.  Egentlig er 
dette direkte fornærmende. Jeg føler et sterkt behov for å ta til orde mot 
dem som generaliserer og demoniserer dem, og som ung, feminist er jeg er 
i posisjon til å gjøre det med troverdighet. Jeg er beviset på at høyrepopulis-
tene tok feil. Utenforstående kan ikke vite hvem fedrene våre er, og hva de 
har betydd for oss. Jentene har sett på sine fedre, og ikke minst sine mødre, 
og lært at med hardt arbeid finnes det nesten ingen hindringer for å nå dine 
mål. Det behøver ikke være fordi fedrene var snille og fantastiske, men fordi 
de var menn som jobbet og sto på, og oppnådde mer enn de kunne drøm-
me om. Jeg hadde selv mange runder med pappa der vi var uenige i masse, 
enten det gjaldt kjønnsroller eller karrierevalg, men han var den mest rett-
skafne og prinsippfaste personen jeg noen gang har møtt, og han støttet 
meg til syvende og sist, uansett hva jeg foretok meg. Det er jeg skikkelig stolt 
av. Pappa hadde ganske mange jobber da han var ny i Norge og endte med 
25 år som ansatt i posten før han gikk av med pensjon.

Våre fedre ville mer for døtrene enn samfunnet i opprinnelseslandet tradi-
sjonelt sett ville akseptert. Det skal vi ikke glemme.
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Noman Mubashir har jobbet i NRK i 20 år som blant annet pro-
gramleder, reporter og nyhetsanker. Han står bak seriene «En 
Noman i Pakistan», «Hva har du i bagasjen», «99 % norsk», og 
er Norges første nyhetsoppleser med utenlandsk bakgrunn. Noman 
har også skrevet bøkene «Mitt liv som Ola Noman» (2004) og «Os-
lostaner» (2010).

Noman Mubashir

Da jeg ble født, feiret dere min ankomst med å dele ut 50 esker søtsaker i 
moskeen. Da Sara ble født, droppet dere å dele ut søtsaker. «Vi må begynne 
å spare til hennes medgift. Søtsaker til kjente og ukjente er bare sløseri», sa 
dere. 

Da jeg ble ett år gammel, reiste vi på sommerferie til Pakistan hvor bestefar 
slaktet to lam, og ba Gud om å gi meg et langt og lykkelig liv. Da Sara fylte 
ett år, slaktet bestefar bare ett lam og ba til Gud om at hun skulle opprett-
holde slektas ære. 

Da jeg feiret min fireårsdag, danset jeg skøyeraktig til en Michael Jack-
son-låt iført pappas solbriller og onkels panamahatt. På bildene er jeg 
omkranset av hele familien som ler og klapper i takt med mine klumsete 
dansetrinn. Da Sara fylte fire, satt hun smilende i sofaen og åpnet pakker. 
«Skal du ikke danse?» ropte jeg entusiastisk, men ble irettesatt med en gang. 
«Vi er ikke marasi (den pakistanske dansekasten), våre jenter danser ikke», 
ropte pappa irritert.  

Da jeg var syv år, løp jeg bekymringsløst rundt i shorts og singlet på som-
meren. Mamma var alltid opptatt av at Sara måtte kle seg i kjole med lange 
ermer og tights. «Tenk på hva de andre pakistanerne vil si i nabolaget. At 
datteren til Hussein har blitt norsk», sa hun opprørt. Sara ble tvunget til å 
gå med varme strømpebukser. 

Jeg var åtte da pappa tok meg med i svømmehallen. Det var kjempegøy. 
Vi tullet og tøyset, og etter svømmingen fikk jeg alltid en flaske Solo og 
melkesjokolade. Sara bønnfalte pappa om å være med på svømmingen, 
men mamma mente at jenter ikke hadde noe i svømmehaller å gjøre. «Skal 
datteren min gå halvnaken rundt i bassenget. Aldri i livet mens jeg lever. 

Kjære mor og far, ikke la 
arven gå videre
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Hva vil folk si?», ropte hun fra kjøkkenet mens hun skar opp grønnsakene 
til kveldens middag. 

Da jeg var elleve, skulle hele klassen på leirskole med hele fem overnattin-
ger. Pappa sa ja. Mamma var litt usikker. «Tenk om han ikke får nok mat, 
og han liker jo best mine middager», sa mamma bekymret. Det var den 
beste turen noensinne. Mye bedre enn sommerferiene i Pakistan. Jeg fikk 
mitt første kyss. Hun het Mona, gikk i 5B og hadde regulering. Da Sara be-
gynte i femteklasse, og leirskoleturen var tre uker unna, satte mamma foten 
ned. Pappa var usikker, men mamma stod på sitt. «Gutter og jenter som 
sover i samme rom uten foreldre til stede, får besøk av djevelen. Min datter 
er ærbar. Aldri i livet om hun skal skitne til familieæren.»

Da jeg ble 13, arrangerte vi skoledisco i aulaen. Jeg var blant de beste i klas-
sen til å danse. Jentene svermet rundt meg. For en kveld. Jeg kysset Anita 
bak sceneteppet. Dagen etter spurte pappa litt ertende: «Nå, danset du med 
mange jenter på festen? Tross alt er du sønnen min.» Vi lo godt sammen. 
Sara tittet nysgjerrig bort på oss fra sofaen.

Hva skjedde da Saras klasse arrangerte skoledisco? Mamma mente at disco 
var for norske barn. Ingen skulle noensinne se hennes datter danse med 
gutter. «Vi har da ikke glemt hvor vi kommer fra og hvem vi er», ropte 
mamma opprørt. Pappa tok en skuffet Sara til side og hvisket: «Min datter, 
du begynner å bli stor. Disco er et farlig sted for jenter. Man vet aldri hva 
gutter kan finne på å gjøre mot jenter i denne alderen.» Sara så forsiktig på 
pappa og svarte: «Men Ali fikk lov til å gå på disco?» Pappa ristet oppgitt 
på hodet: «Han er en gutt. Gutter vet hvordan de kan ta vare på seg selv. 
Jenter tenker ofte med følelsene, og gjør dumme valg. Jeg er pappaen din 
og vet best.» Sara sendte en melding til bestevenninnen, Katrine, og sa hun 
var syk. Så gikk hun inn på rommet sitt for å gråte. Det ble mange slike 
unnskyldninger etterhvert.

Da jeg var 14 fikk jeg min første kjæreste. Hun het Lene, og hadde verdens 
vakreste grønne øyne. Jeg var forelsket. En dag kjørte pappa forbi oss idet 
vi gikk ut av Kiwi. Dagen etter så pappa og jeg på en fotballkamp sammen 
i stua. I pausen tittet han bort på meg sa: «Hvem er hun norske jenta du 
var ute med?» Spørsmålet kom så brått og uventet. Etter å ha summet 
meg litt, svarte jeg: «Det var bare ei jente fra skolen som jeg møtte helt 
tilfeldig på Kiwi.» Pappa smilte litt ertende, og deretter svarte han: «Jeg er 
faren din. Du kan ikke lure meg. Husk å være litt forsiktig. Ha det gøy med 
norske jenter, men ta de aldri med hjem. I min stue er det bare plass til en 
pakistansk brud.»
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Året etter ble Sara observert med en pakistansk gutt rett utenfor skolepor-
ten. Det var mammas bestevenninne som så dem gjennom bussruta. Mam-
ma fikk panikk. Dette ville spre seg som ild i tørt gress blant pakistanerne i 
nabolaget. Mammas bestevenninne lovet å holde munn. «Din datter er min 
datter. Men husk å klippe av henne vingene før det er for sent. Jeg holder 
munn, men neste gang er det kanskje ikke jeg som ser henne ute med en 
fremmed gutt», sa hun advarende. Mammas skammet seg. Hva hadde hun 
gjort galt? 

Straffen var uten sidestykke for en tenåring. Sara måtte heretter komme rett 
hjem fra skolen, og fikk ikke lov til å besøke venninner lenger. Facebookpro-
filen ble slettet, og det samme ble profilen på Instagram. «Ser jeg deg ute en 
gang til med en gutt, knekker jeg beina på deg», ropte mamma. «Døtre er 
familiens ære. Du kommer aldri til å bli giftet bort hvis du fortsetter å skitne 
til ditt rykte», sa hun hikstende. Min søster var en stille og rolig jente. Hun 
protestere aldri. Vi fikk ikke vite hvem gutten var heller. Trolig var han bare 
en klassekamerat.  

Da jeg ble 17, begynte jeg å trene vekter. Jeg spiste som en hest på den ti-
den. Mye kjøtt, ris, grønnsaker og fisk. Mamma og pappa tullet hele tiden: 
«Skal sønnen vår bli Salman Khan (muskuløs Bollywood-stjerne)?» Sara 
fikk aldri gå på SATS. «Altfor mange gutter der», sa pappa bestemt. «Du 
kan jo trene hjemme?» sa mamma. «Men jeg vil ikke se for mye muskler. 
Ingen familier vil ha jenter med store bicepser til sønnene sine.» 

Mamma hadde tvunget Sara inn på kjøkkenet siden hun var 14. «Kom 
igjen, Sara. Hva vil guttens familie si hvis du ikke kan lage pakistansk mat? 
Du kommer til å takke meg en dag», argumenterte mamma. Nå kunne hun 
lage stort sett alle pakistanske hverdagsretter. Kylling curry, daal, nanbrød, 
lam korma, kebab og ris. Jeg kunne bare steke omelett. 

Jeg var konstant sulten, og det var Sara som lagde mat til meg. Gjerne ti på 
kvelden når jeg kom hjem fra SATS. Det holdt ikke med brødskiver med 
ost. Jeg krevde omelett, stekt kjøttdeig, pasta og kikertsalat. Sara stilte alltid 
opp. Jeg var prinsen i huset. Sara var en «fire dagers gjest», som mamma 
pleide å si, nemlig at en dag skulle hun forlate familien som en brud. Som 
jeg skammer meg i dag. 

I dag, ti år senere, er Sara gift uten en ripe i lakken. Familien Husseins 
ære er like plettfri som den alltid hadde vært. Min kjære søster Sara bar 
den tunge byrden på sine skuldre gjennom hele oppveksten, uten å falle en 
eneste gang. Hun fikk aldri danse, gå med shorts, snakke med gutter, trene 

på SATS, delta på klassefester eller sluntre unna husarbeid. Likevel fullførte 
hun medisinstudiene med toppkarakterer, jobbet deltid på et eldresenter, 
tok førerkortet med egne oppsparte midler og giftet seg til slutt med en gutt 
som mamma hadde hatt et godt øye til siden Sara var åtte år og dro på 
sommerferie til Pakistan. Gutten var grei nok han. Høflig, kunnskapsrik, 
IT-utdannet og engasjert. Men Sara valgte aldri selv, det var mamma som 
bestemte. Pappa mente at Sara var heldig siden hun hadde møtt Omar 
gjennom alle feriene vi hadde tilbragt i Pakistan. Han var ikke en ukjent, 
men sønnen til naboen. En from og høflig gutt. Bryllupet ble storslagent. 1 
000 gjester ble invitert på den pakistanske bondebygda. Nå kunne mamma 
og pappa endelig puste lettet ut. 

Jeg vet at du er lykkelig, mamma. Det samme er pappa. Men er Sara lyk-
kelig?

Jeg hadde mange kjærester opp gjennom årene. Mamma likte det ikke, men 
jeg kom meg alltid unna med litt kjeft. «Når skal du gifte deg med en ærbar 
pakistansk jente, og gi meg ro i sjelen?» maste hun. Jeg slapp å tenke på 
hvem jeg snakket med, når jeg kom hjem, hvordan jeg gikk kledd, hvem 
jeg chattet med på Facebook og hvor mange venninner jeg hadde på In-
stagram. Min ære var plettfri, så lenge Sara holdt seg i skammens tøyler. 
Så lenge jeg fikk meg en god jobb og ga mamma en pakistansk brud og 
tre barnebarn, ville alle være fornøyde. Det var det jeg var, han som skulle 
føre familien videre. Jeg er heller ingen fri mann, for min frihet er alltid 
under press fra slektas forventninger og kulturens krav. Men det forventes 
at vi gutter skal være fornøyde. Tross alt tar ikke kravene knekken på oss. 
Vi har spillerom. Og så lenge søstrene våre har det verre, skal vi holde kjeft 
og smile fornøyd. Så jeg føler meg litt alene, jeg også. Innerst inne vil jeg 
ikke gifte meg med kusinen min eller få tre barn. Jeg har ikke lyst til å bli 
lege heller. Men jeg jatter med, for andre har det verre. Store gutter skal 
ikke gråte, vet du. Og gutter blir ikke tvangsgiftet. Gutter er ikke ofre. Vi er 
de onde, de frie og dem som holder søstrene våre nede i søla. Innerst inne 
hater jeg friheten min. 

Kjære mamma og pappa, hvor lenge skal Sara og andre døtre i Norge opp-
rettholde familiens ære ved å gi avkall på sin egen frihet? Ligger vår fami-
lies ære i shortsen til Sara? Eller om Sara koser seg i svømmehallen i en 
badedrakt? Er det ikke normalt at jenter og gutter snakker sammen uten 
at sexalarmen går med det samme i de tusen pakistanske hjem? Mamma, 
kunne du ikke tenkt deg å snakke litt med andre menn foruten pappa og 
meg? De utgjør faktisk halvparten av befolkningen. Hvorfor lærte du ikke 
meg å lage mat da jeg var 15, slik at jeg kan lette din byrde den dagen du 
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er gammel og pleietrengende? Eller servere min kommende kone en lam 
korma med din hemmelige oppskrift?

Pappa, når skal vi slutte å bruke nedsettende ord om etnisk norske jenter? 
Hvorfor er de ikke bra nok til å sitte i din stue? Ja, når skal vi forandre oss? 
Dere sier at nordmenn ikke har ære. Er det skamfullt å gi sine barn de sam-
me mulighetene og frihetene i livet? Jeg er uenig med dere. Æren er i behold 
når døtre og sønner behandles likt. 

Sara er gift. Jeg håper hun får et lykkelig liv sammen med Omar, men jeg 
tenker mye på barnet hun snart skal føde. Jeg håper det blir ei jente, og jeg 
håper Omar deler ut minst 100 esker med søtsaker i moskeen. Pappa, jeg 
håper du slakter minst ti lam til ære for ditt første barnebarn neste gang vi 
reiser på ferie til Pakistan. Jeg skal by min niese opp til dans på bursdagene 
hennes. Jeg skal kjøpte shorts og badedrakt til henne. Jeg skal aldri sladre til 
søsteren min hvis jeg ser min niese ute med guttevennene sine. Ja, jeg skal 
støtte henne 100 % den dag hun får invitasjon til skoleball, brev fra rektor 
om leirskoletur og tilbud om SATS-medlemskap. Det er min plikt og mitt 
kall. Nå er det på tide å ta oppgjøret. Vi brødre kan ikke sitte stille lenger 
og late som om alt er så bra, bare fordi våre søstre nå har fått litt mer frihet 
enn mødrene våre. Vi må komme på banen og fortelle foreldrene våre at 
nok er nok. I Norge behandler vi sønner og døtre likt. Våre søstre er ikke 
annenrangsborgere, eller diamanter som skal gjemmes vekk. De er sterke, 
selvstendige individer, født og oppvokst i et land som er i verdensklasse når 
det gjelder likestilling og likeverd. Vi kan ikke fysisk leve i Norge og mentalt 
på bygda i Pakistan. 

Mamma, innerst inne så tror jeg du ønsket å gi Sara de frihetene du selv 
aldri fikk, men du maktet ikke å gjøre opprør, akkurat som din mor, mor-
mor, oldemor og alle kvinnene før henne. Dere bærer på familiens ære, 
generasjon etter generasjon. Hvor lenge skal dere arve hverandres ære som 
om det skulle være en vandrepokal? Hvor lenge skal dere lide i frykt for 
nabokjerringa og hva andre skal si? Er det egentlig så viktig hva andre sier 
og mener? Alle har da litt svin på skogen og skjeletter i skapet? 

Vi bor i Norge, og vi har vel ingen planer om å flytte tilbake til Pakistan? Vi 
har kommet for å bli, som så mange andre innvandrere i Norge. I Norge er 
det likestilling. Her trenger vi ikke å skamme oss. La oss begrave skammen 
og æren for alltid. Kjære mamma og pappa, la Saras datter slippe å skamme 
seg. 

Vi har skammet oss nok. Mamma og pappa, hvor lenge skal vi klamre oss 

fast til arvegodset fra en svunnen tid? En dag vil arven gå tapt. Husk, for 
30 år siden var det uhørt for ei norskpakistansk jente å gå på skolen i jeans. 
For 20 år siden så man nesten aldri ei jente med pakistansk bakgrunn bak 
kassa på nærbutikken. I dag er de i flertall. Tenk alle de dyktige jentene som 
reiser til Ungarn og Polen for å studere medisin. Sara fikk ikke lov, men na-
bojenta får lov. La prinsessene våre blir de nye prinsene. Vi har sittet altfor 
lenge på tronen.
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Usman Ali Khan er utdannet barnevernspedagog, med videre stu-
dier i barnevern i et minoritetsperspektiv, sosiale teorier og 
emner i menneskerettigheter. Han har jobbet mye med enslige 
mindreårige asylsøkere og bidratt som humanitærarbeider in-
ternasjonalt. Han er en aktiv skribent, og holder foredrag om 
integrering, barn på flukt og psykisk helse. I tillegg har han 
hatt en rekke verv i ulike organisasjoner med barn på flukt som 
sitt hovedområde. 

Usman Ali Khan

Samfunnets ensidige fokus på minoritetsjenter som 
undertrykte og minoritetsgutter som undertrykkere 
hindrer mannen i å løsrive seg fra de kjønnsrollene 
samfunnet kritiserer.

Jeg er en elendig kokk. En ting er at matlagingen tar evigheter, men når ma-
ten endelig er klar, er enten sausen svidd eller saltet for mye. Storesøsteren 
min er derimot skikkelig flink til å lage mat. Hun har gått i mangeårig lære 
hos mamma.

Ingen kjøkkentjeneste

Foreldrene mine kom til Norge på 80-tallet. Jeg ble født i Oslo, den femte i 
en søskenflokk på seks. Min mor ønsket seg flere døtre, men hun fikk bare 
min storesøster. Det var viktig at søsteren min ble flink til å lage mat, men 
det var altså ikke så nøye at guttene fikset det.

I hele oppveksten min ble matlaging regnet som en aktivitet for kvinner, og 
kjøkkentjeneste var kun en del av jentenes oppdragelse. Oppdragelse skal 
gjøre barn til selvstendige mennesker. Det er en form for sosialisering der 
foreldrene lærer barnet hvilke verdier, normer og regler som er viktige for 
dem og hva samfunnet forventer av barna.

Mange foreldre med samme innvandrerbakgrunn som mine oppdrar jen-
tene og guttene forskjellig. De setter strengere grenser for jentene, som blir 
mer beskyttet. Guttene får friere tøyler. Det er ikke unormalt at guttene får 
frihet til å være ute lengre, eller fritas fra oppgaver i hjemmet.

Hvorfor viser foreldre ekstrem 
sosial kontroll? 



60 61

Tantene passer på

I minoritetsmiljøer er det ofte de eldre kvinnene i familien, de såkalte «tan-
tene», som passer på hvorvidt både egne og andres barn følger tradisjoner 
og verdier fra hjemlandet. Dette kan de for eksempel gjøre ved å sladre om 
andres barn, og på den måten forebygge at egne barn havner i situasjoner 
som de anser som «umoralske». I en samtale med en «tante» spurte jeg om 
hvorfor det er så viktig for mange innvandrerfamilier å videreføre tradisjo-
nelle kjønnsroller og oppdragelsesformer fra hjemlandet. Tanten mente at 
kvinnene i huset har det primære ansvaret for å oppdra barn. Derfor er 
det viktig at kvinnen følger etablerte kjønnsroller og oppdragelsesformer, 
fordi måten jentebarn oppdras på definerer hele familien. Hun forklarte 
dette med at guttene skal «bli i hjemmet». Det har vært vanlig i pakistan-
ske hjem at menn blir boende sammen med foreldrene og sin kone etter 
ekteskapsinngåelse. Jenta skal «giftes bort» til en annen familie. Å gamble 
med guttens oppdragelse vil derfor ikke ha store konsekvenser for familiens 
anseelse, men om jenta ikke opprettholder de sosiale og kulturelle verdiene 
som forventes i sitt nye hjem, vil hele familien rammes. 

Konklusjonen var enkel: «Vi kan beholde vårt eget problem, men vi må 
jobbe for at våre barn ikke blir et problem i andres hjem.» 

Moralske fellesskap

Jentene skal ta med familiens ære inn i en ny familie, og overgangen blir 
nøye kontrollert av det moralske fellesskapet, der «tanter» og «onkler» spil-
ler en sentral rolle. Skulle familien ikke leve opp til forventningene, vil det 
bringe skam over storfamilien ved at familien blir sladret og snakket om 
blant det moralske fellesskapet. Familienes evne til å regulere og beskytte 
jentebarna definerer hvor ærbar familien er. «Rene» og «lydige» jenter er 
avgjørende for om en familie regnes som bra. For å unngå sosial utfrysning 
og ryktespredning er foreldrene avhengige av at døtrene oppdras i harmoni 
med det moralske fellesskapet.

Familiene lever altså med en rekke forventninger fra sitt moralske fellesskap 
som setter preg på oppdragelsen og opprettholder stagnerte kjønnsroller. 
Innvandrerforeldre kan leve i helt andre moralske fellesskap enn resten av 
samfunnet, noe som betyr at barna deres også har flere moralske fellesskap 
å forholde seg til.

Et moralsk fellesskap er en liten del av et større fellesskap som familien 
føler tilhørighet til og deler verdier og holdninger med. Fellesskapet er et 



62 63

fast holdepunkt som støtter når familien trenger hjelp. Det er også de som 
vurderer hvorvidt man handler i tråd med de felles verdiene (Sajjad, 2017). 
Ikke sjelden oppstår det konflikter mellom foreldrenes forsøk på å viderefø-
re sitt moralske fellesskap og barnas ønske om å leve fritt og uavhengig av 
foreldrenes forventinger. 

Broren passer på

Det er ikke bare foreldrene som er tildelt oppgaven med å oppdra døtre 
etter verdier som harmoniserer med det moralske fellesskapet. Også søn-
nene, jentenes brødre, spiller en viktig rolle i den sosiale kontrollen. Deres 
maskuline status defineres således av søstrene deres. Brødre vil, frivillig eller 
ufrivillig, bli ansvarlige for sine søstres handlinger, og sørge for at søsteren 
har «æren» sin i behold. Til og med for brødrene ligger det omsorg i at de 
beskytter og kontrollerer sine søstre. 

Det innebærer at andre ikke skal snakke om deres søster. Hun skal ikke 
bli sett ute sent, og hun skal ikke ha kjæresteforhold, eller mistenkes for 
slikt. I tillegg skal broren passe på at andres søstre også holder seg innen-
for det moralske fellesskapet. Dersom andres søstre bryter med den såkalte 
«æreskulturen», kan det skape en bevegelse som truer kontrollen over ens 
egen søster. Det er rett og slett for farlig. Konsekvensen er at unge gutter får 
slengt kommentarer om at «de skal passe på søstrene sine» etter seg. Slike 
kommentarer fungerer som en provokasjon eller en advarsel, som bidrar til 
at brødrene trapper opp kontrollen.

De tøffeste harde

Guttene skal helst være tøffe og harde, de skal ta vare på seg selv og etter-
hvert også familien. Under oppveksten vil de ikke nødvendigvis møte like 
strenge grenser som jentene, men om de gjør noe galt, kan de også risikere 
å bli hardt rammet i form av vold og ydmykelser. Minoritetsmannen er 
kanskje friere enn jenta under oppveksten, men når voksenlivet nærmer 
seg har foreldrene store rolleforventninger. Han skal ha høy utdannelse, 
en godt betalt jobb, gifte seg med en «ærbar» kvinne, og han skal bringe 
familiekulturen videre.

Fordi foreldrene forventer at gutten vil «klare seg», blir skuffelsen også stør-
re hvis han ikke gjør det. Han risikerer å bli sosialt utstøtt og stadig bli min-
net på at han ikke har lyktes. Menn som for eksempel selv ønsker å velge seg 

ektefelle, vil kunne oppleve vold, hån og krenkelser fra familien. Forventnin-
gene under oppveksten, parallelt med tanken om at de skal klare seg selv, 
kan føre til at guttene gjør det dårligere. Samtidig er det ikke så nøye hva 
sønnen gjør i sine ungdomsår, så lenge han vokser opp til å bli en ansvarlig 
far og velger ut en «ærbar» kone. Sønnen vil altså «taues inn» etter hvert, 
men for mange kan det være vanskelig etter et liv uten tydelige grenser.

Ofte vil minoritetsgutten selv klandres for de utfordringene han har. Derfor 
kan det gå lang tid før noen legger merke til problemene. Hvis han gjør 
det dårlig på skolen, havner i dårlige miljøer, eller sliter psykisk, lyser ikke 
varsellampene like kjapt som det gjør når jentene sliter. Det tar lengre tid 
før han får hjelp fra familien eller skolen.  

Hjemme hos oss

Hjemme hos oss var det ingen tydelig uttalte kjønnsroller. Mamma behand-
let oss for det meste likt. Matlaging var unntaket.

Mor hadde en tydelig og tilgjengelig rolle. Det var hun som hadde det over-
ordnede ansvaret for husholdningen under oppveksten. Hun styrte økono-
mien i huset og tok de viktige avgjørelsene i familien. Hun styrte på egne 
premisser. Jeg fikk aldri inntrykk av moren min, eller kvinner generelt, som 
«det svake kjønnet.» Heller ikke i dag klarer jeg å forstå hva som ligger i 
dette uttrykket. Pappa på sin side, var omsorgsfull, men veldig lite involvert 
i oppdragelsen vår. Det virket som at pappa hadde gitt dette ansvaret til 
min mor.

Sosial kontroll

Vi må snakke om hvorfor innvandrerforeldre er så opptatt av å oppretthol-
de en ekstrem sosial kontroll over sine barn. Det handler ikke om at innvan-
drerforeldre er mindre omsorgsfulle, eller mer undertrykkende. Mye av det-
te handler om omsorg for egne barn og forventninger fra deres tradisjonelle 
moralske fellesskap. For innvandrerforeldre er dette fellesskapet kanskje alt 
de kjenner til, og de er genuint overbevist om at kontroll over barna vil gi 
dem et godt liv. Kanskje foreldrene ikke føler tilhørighet til storsamfunnet, 
eller er redd for å miste identiteten sin. 

En måte å forebygge på blir derfor å sørge for at minoritetsforeldre kjenner 
til flere sosiale fellesskap. Foreldrene må få en egen plass i samfunnet, ikke 
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bare barna deres. Storsamfunnet må snakke mer med foreldre, og ikke bare 
om dem. De må inkluderes i den offentlige debatten gjennom økt dialog og 
interaksjoner. Ved at foreldrene inkluderes og forstår samfunnet rundt, vil 
også barrierer mellom foreldre og barna minskes. De må forstå sine ønsker 
og barnas ønsker. Og at barnas valg ikke nødvendigvis er dårlige, selv om 
de er annerledes.

Ved å snakke mer med minoritetsforeldrene og sørge for at de deltar mer i 
samfunnet, vil det også være enklere å ta et oppgjør med «sladrekulturen» 
og ryktespredningen. «Tanter» og «onkler» som opprettholder uheldige 
kjønnsroller og som viderefører et slikt moralsk fellesskap, vil på den måten 
kunne korrigeres, utenfor egne miljøer, men også innad blant foreldre som 
forstår samfunnet rundt. Samfunnet rundt kan også hjelpe til ved å støtte 
opp om foreldre som tar små skritt mot å bryte dette mønsteret, og heie 
dem frem.
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Anders Torp ble en varsler i norsk offentlighet i 2009, da han 
varslet om kritikkverdige forhold på et demonutdrivelsessen-
ter i Oslo Sentrum. Siden har Torp skrevet et appendiks i Levi 
Fragells bok «Vi som elsket Jesus» (2010), som ledet til store 
oppslag i riksdekkende medier. I 2016 utkom «Jesussoldaten – 
Gutten som skulle vinne landet for Gud» som er en dokumentarbok 
om Anders Torp sin oppvekst som pastorsønn i en fundamentalis-
tisk, radikal og ekstrem menighet.

Anders Torp

Negativ sosial kontroll og omsorgssvikt i religi-
øs drakt skjer ikke bare i innvandrermiljøer. Det 
skjer også i kristne trossamfunn.

I menigheten anså vi hverandre som «søstre og brødre i Kristus». Derfor 
måtte vi også må be for hverandre. Og om en av oss gikk «bort fra veien», 
måtte de andre forsøke å rettlede og eventuelt si ifra til andre i menigheten, 
slik at vi kunne be for vedkommende i fellesskap. 

Å vokse opp i dette miljøet var usunt og skadelig. Jeg forholdt meg til en vir-
kelighet som var usikker og skremmende. Jeg fikk både høre at Gud elsket 
meg mer enn alt i hele verden, og at Gud potensielt ville dømme meg til 
helvete om jeg syndet. Dette motstridende bildet av Gud som en farsfigur 
som skulle passe på meg og overvåket meg konstant førte til et utrygt og 
angstfullt virkelighetsbilde. 

Gjennom store deler av barneskolen ble jeg mobbet, og ingen kunne gjøre 
noe med det. Gud hadde planlagt alt, og grunnen til at mobberne var slem-
me var fordi jeg hadde Jesus på innsiden av meg, noe demonene hatet. Så 
ofte når jeg ble mobbet, tok jeg det som et bevis på at troen min var sann. 

Jeg hadde ikke noe privatliv. Mitt liv var ikke mitt eget. Jeg skulle ikke til-
høre meg selv, men ofre hvert aspekt av livet mitt for Gud og la Gud bruke 
meg som han ville. Nettopp dette var problemet. Troen, menigheten og 
Gud krevde alt av meg, og én ting var vanskeligere å gi opp enn andre ting, 
nemlig seksualiteten. 

Drifter som fører 
gutter til helvete
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En seksuell oppvåkning fra helvete

I tenårene opplevde jeg en seksuell oppvåkning som jeg trodde var fra hel-
vete. Jeg trodde helt normale seksuelle lyster var fra djevelen selv, som jeg 
måtte kjempe imot og om nødvendig befale ut av kroppen. 

Onani var stemplet som synd i menigheten vår, og den som ikke klarte å 
slutte å gjøre det var jeg sikker på ville ende opp i helvete. Jeg kunne ofte 
være redd eller ha angst for å ikke klare å stå imot de seksuelle angrepene 
fra helvete. Selv det å tenke på å ha sex med en kvinne man ikke var gift 
med, var ansett som en synd. Om man derimot var gift, så var det ingenting 
i veien for å tenke på sex med partneren sin. 

Munnsex, analsex og andre mer unormale former for sex var ansett som 
perversiteter og synd i Guds øyne. Likekjønnet sex eller flerkoneri var også 
ansett som synd. Om en drømte at en hadde sex uten å være gift, anså zam-
biske eksorsister menigheten samarbeidet med at man ble koblet til disse 
demonene og måtte få dem kastet ut. 

Vi trodde sex var skapt av Gud, og at alt som handlet om seksualitet, var 
forbeholdt mann og kvinne innenfor ekteskapets rammer. Man skulle ek-
sempelvis ikke onanere, tenke seksuelt på samme eller motsatt kjønn, se på 
porno eller seksualiserte bilder av jenter eller gutter, høre på seksualiserte 
sanger eller lese om seksualitet. Seksualitet var ansett som noe man kunne 
lære om av en prest i forkant av at man inngikk ekteskap. 

Fra prekestolen ble vi pålagt å omvende oss fra synd. Hvert aspekt av livet 
skulle ære Gud. Budskapet traff meg hver gang. Jeg var skitten i Guds øyne. 
Jeg levde i synd og måtte komme meg ut av det. Jeg måtte virkelig klare å 
motstå djevelens fristelser, ellers ville jeg havne i helvete sammen med alle 
de andre synderne der ute. 

Skammen tok overhånd

På tross av alle advarsler, falt jeg i synd og onanerte i perioder gjennom 
oppveksten. Jeg anså meg selv som flink de gangene jeg klarte å undertrykke 
all seksualitet over lengre tidsperioder. Istedenfor å bli veiledet om at onani 
og seksualitet er normalt, ble jeg fortalt at følelsene og lystene kunne være 
demoniske. Jeg følte meg som jordens avskum fordi jeg ikke greide å la være, 
fordi jeg bevisst hadde valgt å synde.

Skammen tok etter hvert helt overhånd. I 14-årsalderen antok folk rundt 

meg at jeg var deprimert. De hadde rett. Jeg banket meg selv opp mentalt 
hver eneste dag på grunn av de skitne syndene jeg hadde begått.

Truslene jeg ble stilt overfor fra talerstolen, eller når jeg leste Bibelen, var 
eksistensielle. Jeg levde i en konstant spenning mellom himmel og helvete. 
Seksuell synd var kun én av flere kontinuerlige kamper jeg måtte ta for å 
unnslippe evig tortur av demoner. Jeg ble ekstremt bevisst på tankene mine, 
og dro det ofte langt for å unngå havne i helvete. Jeg kunne stenge meg 
inne, bare spille lovsanger på gitaren min og synge, lese Bibelen og lytte 
til kristne talere. Dette var for å sikre at jeg kun fikk påvirkning som var 
fra Gud, for at jeg kunne klare å stå sterkere imot de seksuelle demoniske 
angrepene. 

Gud overvåket og elsket meg

Forholdet mitt til Gud endret seg. Jeg var vokst opp med en sterk og god 
Gud jeg kunne stole på, som kjente alle mine tanker, drømmer, hjerterop 
og følelser. Han sendte ut englene sine for å passe på meg. Gud kunne føles 
og føltes ofte som en beskyttelse i hverdagen. Men i tillegg opplevde jeg 
Gud som en som overvåket og skulle dømme meg til helvete, om jeg var i 
nærheten av å gjøre noe som var i strid med Bibelen. I puberteten bød et 
slikt gudsbilde på problemer. Gud kjente til hver eneste synd jeg begikk, og 
alle tankene som ledet til synd. 

Jeg leste et Bibelvers i Johannes-evangeliet kapittel 3: «For den som gjør det 
onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli 
avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart 
at hans gjerninger er gjort i Gud». Jeg tolket bibelverset som at jeg hadde 
mørket, altså djevelske krefter, i meg når jeg ble fristet seksuelt eller gjorde 
noe som var i strid med Bibelen. 

Gud var blitt den øverste overvåker i en form for svært negativ sosial kon-
troll.

Jeg strevde med lystene mine, men klarte ikke å omvende meg ordentlig. 
Jeg var og ble en som åpnet demoniske porter inn i familien. Jeg så nemlig 
tidvis på porno, og pornografi var en kjent inngangsport til den demoniske 
verden. Jeg følte meg ødelagt innvendig. Jeg var den største dritten i verden. 
Løsningen var, trodde jeg, at jeg virkelig måtte knuse meg selv foran Gud. 
Tårene presset på. Egentlig burde jeg hulke også, for å virkelig vise Gud at 
jeg mente alvor. 
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To ganger fastet jeg for å gjøre ånden i meg sterk nok til å motstå demo-
nenes seksuelle angrep på meg. Jeg begynte fastene på eget initiativ, siden 
jeg hadde hørt om flere andre kristne sine positive erfaringer med å faste 
så lenge. I 40 dager drakk jeg bare vann og juice og gikk ned nesten 15 kilo 
hver gang. Det hjalp ikke. Jeg oppsøkte over 30 demonutdrivelser gjennom 
barndommen. Jeg ville bli kvitt seksuelle demoner. Eller rettere sagt: Jeg 
prøvde å kvitte meg med mine egne medfødte og naturlige seksuelle lyster. 
Det hjalp ikke.

På mitt verste ble jeg beskrevet som en maskin av mennesker som sto meg 
nær på den tiden. Jeg forsøkte å kontrollere alt jeg sa, følte, tenkte og gjorde. 
Jeg anså meg selv som så syndig at jeg måtte bedrive konstant tankekontroll. 
Jeg hadde angst for å tenke, foruten at jeg visste at det jeg tenkte på var noe 
som ville være til Guds ære. Jeg startet hver dag med å høre på sanger som 
var til Guds ære, lese i Bibelen, be i tunger og erklære seier over alle fris-
telsene som skulle komme mot meg den dagen. Jeg erklærte at Gud hadde 
gitt meg nok styrke til å stå imot de djevelske angrepene og stilte spørsmål 
gjennom dagen, til om motivene og tankene mine æret Gud. 

Selv om jeg klarte å være flink og ikke onanere, fikk jeg likevel våte drøm-
mer månedlig. Jeg ble knust og desperat hver gang det skjedde, og skyldte 
på meg selv for at jeg ikke klarte å holde tankene rene nok til at det ikke 
skjedde. Så selv om jeg ofret alt dag etter dag, så var det aldri nok til å stå 
imot de naturlige instinktene. 

Det at livet mitt skulle ære Gud på en slik måte at mine tanker, følelser 
og mitt begjær skulle lystre Guds vilje og gjøre Gud stolt av meg, ble min 
største skam. Guden jeg trodde på, var blitt en overvåker, straffer, beskuer 
og dommer. Gud ble brukt som et maktmiddel for å dominere og begrense 
handlingene og valgene mine. Jeg glemte aldri at jeg kunne bli idømt evig 
pine om jeg tråkket feil.

Sosial kontroll og ære – på alle kanter

Forventningene strakte seg utover menigheten. Også ikke-troende brukte 
Gud for å utføre sosial kontroll. På ungdomsskolen ble jeg innimellom holdt 
utenfor sosialt eller mobbet. Jeg ble stemplet som «han litt rare religiøse». 
Dersom jeg bannet eller var litt opprørsk for å passe inn i de ikke-troende 
miljøene, fikk jeg beskjed om at jeg ikke kunne banne fordi jeg var kristen. 
Kristen-stemplet forfulgte meg hvor enn jeg gikk. Mange rundt meg visste 
en del om hva jeg kunne gjøre og ikke.
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Jeg vil beskrive miljøet jeg vokste opp i som et miljø preget av en æresrela-
tert form for sosial kontroll. Enkeltpersoners, familiers og menigheters ære 
står på spill, hvis man ikke klarer å etterleve de strenge idealene. Alle vet 
at alle aspekter av livet må ære Gud, så da legger medlemmer og religiøse 
ledere press på andre medlemmer til å leve i troen. Om noen ofte faller i 
seksuell synd, kan personen eksempelvis bli overbevist av andre medlem-
mer om at seksuelle demoner må kastes ut for at vedkommende kan bli fri 
fra synden og demonene.

Det finnes et stort religiøst mangfold i Norge. Mange har forskjellige erfa-
ringer og historier, men det eksisterer likevel noen fellestrekk. Stort sett er 
det en sammenheng mellom grad av sosial kontroll og hvor fundamentalis-
tisk et menighetsmiljø er. Så dermed er det ofte mest negativ sosial kontroll 
i de mer ytterliggående menighetsmiljøene. 

Begrepet fundamentalisme ble først brukt om en religiøs gruppe i USA på 
slutten av 1800-tallet som ønsket å innlemme Bibelen i politikken. I dag blir 
begrepet brukt om religiøse grupper som tolker religiøse skrifter bokstave-
lig, og som mener at skriftene skal etterleves i hverdagslivet og i politikken.
Miljøet jeg vokste opp i er et av mange miljøer som påfører seksuell kontroll 
på sine medlemmer. Seksuell kontroll, som er sosial adferd som pålegger 
begrensninger på andres seksualitet, finnes det mye av i kristne miljøer. Et 
åpenbart eksempel er synet på LHBTQI-miljøet. Eller synet på at seksuali-
tet er noe som utelukkende hører hjemme i ekteskapet. Et annet eksempel 
er kleskodeksen blant mange bokstavtro religiøse: Man skal være diskret og 
pent kledd. Fortsatt i dag finner vi medlemmer eller religiøse ledere som 
mener at kvinner må kle seg på en spesifikk måte for å ikke friste menn 
seksuelt. 

Det finnes selvsagt en logikk i dette. Seksuell kontroll og undertrykking av 
en naturlig seksualitet skaper frustrerte menn, noe som kan forklare funda-
mentalistiske menns trang til å tvinge kvinner til å dekke seg til.

Barn er sårbare

Jeg vokste opp uten å kunne akseptere mine naturlige menneskelige drifter. 
Da jeg bestemte meg for å fortelle min historie, ville jeg ikke legge skjul på 
ting som ofte blir feid under teppet.

Den ekstreme sosiale kontrollen jeg beskriver, anser jeg som et brudd på 
mitt privatliv som barn, min samvittighetsfrihet, tankefrihet og religions-
frihet. 

Barns privatliv blir brutt når de lærer at Gud kan se hva de tenker, føler 
og alt de foretar seg. Barns samvittighetsfrihet blir også brutt, for eksempel 
dersom de lærer at normal seksualitet er synd eller noe demonisk. De har 
ikke mulighet til å utvikle eller leve med en fri samvittighet når de blir stilt 
overfor trusler om en evighet i helvete, om de ikke undertrykker sin egen 
seksualitet. Barn er veldig sårbare og utsatte, så når barn blir stilt overfor 
eksistensielle trusselbilder, er det åpenbart at barnet velger det som er tryg-
gest. 

Barnas tankefrihet blir også brutt om de lever med en virkelighetsforståelse 
av at Gud kan se hva de tenker og føler til enhver tid. Tankefriheten blir 
brutt når eksistensielle trusler som helvete blir introdusert for barnet. Det 
ligger ikke noe frihet i en frykt for å havne i helvete. For dersom man blir 
stilt overfor denne trusselen som informasjonen om helvete er, og at man vil 
havne her om man synder, så er man begrenset og mangler frihet. 

Endelig fri

Jeg undertrykte min egen seksualitet fordi jeg ikke ønsket å vanære Gud 
med min livsstil, synde og komme til helvete. Hvert aspekt av livet mitt skul-
le ære Gud, men jeg visste at de seksuelle lystene mine ikke gjorde det, så 
jeg forsøkte å undertrykke dem eller skjule dem. Som 19-åring brøt jeg med 
miljøet og kalte meg først ateist, ettersom jeg hadde et behov for å benekte 
Gud for å få ham så langt bort fra virkelighetsforståelsen min som mulig. 
Senere har jeg konkludert med at jeg er agnostiker, og er ikke opptatt av å 
motbevise andres bilde av Gud. 

Negativ sosial kontroll og omsorgssvikt i religiøs drakt skjer ikke bare i inn-
vandrermiljøer. Det skjer også i stor grad i norske kristne trossamfunn, som 
Jehovas vitner, pinsebevegelsen og den nye apostoliske reformasjon. Av den 
grunn trengs det mer fokus på brudd på barns rettigheter og negativ sosial 
kontroll blant de miljøene som dessverre har blitt oversett i den offentlige 
debatten. 

Løsningene kan være mange. Et eget tilsyn for trossamfunn kan være en 
god måte å etablere en konstruktiv dialog mellom offentligheten og tros-
samfunn. Med en slik tilsynsordning kan også offentligheten få mer innsyn 
i utsatte trossamfunn, og kan gi råd og oppfølgning - uten at trossamfunnet 
trenger å gå gjennom belastningen av å være i medias kritiske søkelys, som 
kanskje medfører negativ sosial kontroll mot uskyldige medlemmer eller 
ofre i trossamfunnet fra omverdenen. 
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Det er også viktig å få menighetene til å forstå at de kan ta lærdom fra psy-
kologien. I tillegg kan forhold for de som vokser opp i trossamfunn forbe-
dres ved at resten av befolkningen får korrekt og nyansert kunnskap om de 
utsatte trossamfunnene. Det trengs mer forskning og kunnskap om utsatte 
trossamfunn. En god idé er at religionsopplæringen staten bruker millioner 
på får seg et løft, slik at barn og ungdom lærer mer om sin egen og andres 
religioner fra mer objektive parter enn forstandere i trossamfunn. Dagens 
religionsundervisning går ofte ikke i dybden i ulike religioner og nyere reli-
giøse miljøer, noe som er synd. Barn i utsatte trossamfunn mangler ofte god 
nok objektiv informasjon om sitt eget trossamfunn. 

I tillegg trenger samfunnet en god dose mer toleranse og forståelse for re-
ligiøse. Om samfunnet klarer å forstå religiøse og deres virkelighet bedre, 
vil dialogen mellom religiøse og ikke-religiøse bli bedre, og frustrasjonen 
vil avta. Det samme gjelder også for medlemmer i utsatte trossamfunn som 
ikke forstår omverden sin. Om de får mer kunnskap om verden og klarer å 
forstå omgivelsene bedre, vil de trolig bli mindre frustrerte og se virkelighe-
ten på en annen måte. 
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Mina Adampour er lege, samfunnsdebattant, og spaltist for Af-
tenposten. Adampour har markert seg i den offentlige diskursen 
om innvandring og integrering, og har vært med på å bygge opp 
det antirasistiske organisasjonsarbeidet i Norge. Hun er tid-
ligere leder av både Landsforeningen mot rasisme, og Ungdom mot 
rasisme. Hun sitter også i redaksjonsrådet til tidsskriftet 
Samtiden og avisen Vårt Oslo, og er komitémedlem i Helsedirek-
toratet med ansvar for utdelingen av Folkehelseprisen. Adampour 
bidro i 2011 til den feministiske, flerkulturelle antologien 
«Utilslørt», og ble i likestillingsåret 2013 utropt til en av 
Norges 100 forbilder av den flerkulturelle avisen Utrop.

Mina Adampour

Norsk offentlighet vil helst ha minoritetskvinner 
som klandrer seg selv. 

I Marilen Skauge-Hagland sin artikkel «Etnisk norsk målestokk for like-
stilling» (2014) kan vi lese at forskerne ved NTNU, Trine Annfelt og Be-
rit Gullikstad i sine studier har kommet frem til at det politiske målet om 
kjønnslikestilling primært gjelder etnisk norske kvinner. Mangelen på like-
stilling blant minoritetskvinner blir i offentlige dokumenter gjerne forklart 
med «deres kultur». 

For oss med minoritetsbakgrunn, spesielt jenter og kvinner, er det vanlig 
å bli behandlet i et annet, parallelt løp med andre normer enn majori-
tetsbefolkningen må forholde seg til. Slik får forestillingen om «den svake 
minoritetsjenta», som majoritetsrepresentanten må redde fra «ukulturen», 
leve i beste velgående i samfunnet. Hun er kun sterk når hun står opp mot 
patriarkatet blant sine egne. Og slik bygger man opp under stereotypier, 
spesielt den om mørkemannen, den flerkulturelle mannen. Hør på Hkeem 
i låta «En som meg» (2017): «Men fammen vil gifte meg bort til kusina», 
eller Chirag Patel i «Påfugl» (2011): «Jeg data en hvit chick og ting fløy veg-
gimellom», eller i Cezinandos låt «Er dette alt» (2017): «Jeg kan ikke tro at 
jeg er redd for å bo med en hvit mæb. Og jeg har ikke sagt det til mamma, 
men jeg sier det her. Shoutout, svartinger med hvit mæbe».

Har noen journalist spurt disse gutta ut om hvordan det er å vokse opp med 
tvang eller under sosial kontroll? Nei. For det passer ikke med narrativet om 
at det er minoritetsmannen som er utøveren av tvang, vold og ekstremisme, 
og minoritetsjenta som skal reddes fra sin familie, tro og kultur.

Det heter ikke sosial kontroll. 
Det heter vold.
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Heier frem eget syn

På 1990-tallet var det de minoritetene som oppførte seg ekstravagant som 
ble løftet frem i offentligheten. Minoritetsspråklige som gav uttrykk for ma-
joritetssamfunnets syn, ble særlig heiet frem. Det er som et fordervet sir-
kus, og vi kan høre latteren, applausen. «Dans neger, negerdans, kast glans, 
mine venner, dere selger», som Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid rap-
per. Det er ingen tvil om at det selger. Hvorfor aksepterer vi med minoritets-
bakgrunn denne degraderingen hvor vi bruker majoriteten og patriarkatets 
språk der det handler om «vår» kultur? De sosioøkonomiske forholdene blir 
bare nevnt i en bisetning. Det unyanserte og ensidige fokuset på minoritets-
kvinnen går på bekostning av minoritetsmannen.

Minoritetskvinnen blir til stadighet fortsatt fetisjisert, i ytterste forstand ved 
at vi brukes til å rettferdiggjøre krigføring, som i Afghanistan. Eller ved 
utdeling av bistandsmidler og fredspriser under motto som «Utdanning for 
jenter», mens man i realiteten raserer selve fundamentet for kvinnekamp. 
De langsiktige konsekvensene blir ikke diskutert, selv ikke når tv-aksjonen 
samler inn rekordhøye 218 millioner i 2017. Hvordan våpen hindrer et 
lands utvikling, hvordan samarbeid med diktatorer er til hinder for likestil-
ling, hvordan bomber ødelegger infrastruktur, hvordan ytterligere destabi-
lisering øker fattigdom.

At minoritetsstemmene stilltiende vender det andre kinnet til holdningene 
i storsamfunnet, og i stedet problematiserer det som har med «oss selv» å 
gjøre, er nyansefattig.

Siden 1990-tallet har det gått i kultur, kultur, kultur, og særbegrep på sær-
begrep. Slik er det fortsatt. Sjelden ser vi like intense, evig- og langvarige 
debatter om vold i nære relasjoner og likestillingspolitikk som i debattene 
om «hijab», «tvang» og «ære». Med en gang noen hvisker noe om kvinne-
diskriminering og vold i egen «kultur», slås flomlyset på. Da kastes millioner 
i potten til de strukturelle endringene som minoritetsrådgivere på skolene 
blir betalt og utstasjonert for å få til. Smak på det ordet: Minoritetsrådgiver.

Hvit og brun likestillingspolitikk

Når minoritetskvinner selv bruker majoritetens språk, er ikke dette bare 
med på å underbygge majoritetens narrativ om minoritetene der minori-
tetsmannen som oftest er den minoritetskvinner må reddes ifra. De uskyl-
diggjør samtidig overgrepene voldsmenn utsetter kvinner for. Ved å kul-
turrelativisere overgrep mot kvinner godtar man patriarkatets språk, der 
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volden rettferdiggjøres med «kultur». Ved å godta overgriperens forklaring 
reduserer man kvinnekampen til å handle om «de andre». Når foreldre vil 
kontrollere barnas seksualitet, eller undersøke underlivet deres, er det et 
overgrep. Når du trues til å bli inne, heter det ikke «sosial kontroll», det he-
ter borderline-Josef  Fritzl-atferd og er definert som vold. Disse forholdene 
skal ikke pakkes inn i et fordomsfullt «kulturelt» språk, det skal politianmel-
des. Først når mange nok menn og kvinner blir utsatt for fengselsdommer 
for å utøve vold i nære relasjoner, vil vi få til den allmennpreventive effekten 
som straff i en rettsstat er ment som.

I det kontinuerlige arbeidet for likestilling og utsatte kvinner er det stadige 
forslag om kutt i bevilgninger, til Likestillingsombudet (Jansen, 2017), Ju-
ridisk rådgivning for kvinner (Nordlie, 2011), og Dixi Ressurssenter (Lille-
gård, 2010). Tilhører du derimot en minoritet, trenger du bare å stå frem 
med en historie om æreskultur, sosial kontroll og vold for å utløse en helt 
annen pott, «kriselikestillingspotten». Det er dit pengene går, der politiker-
ne alltid stiller opp. I forskningen differensieres «kriselikestillingspolitikk» 
fra «alminnelig likestillingspolitikk».

 Ved å avlede oppmerksomheten unngår samfunnet å måtte gjøre noe med 
strukturene som har opprettholdt og muliggjort det universale i diskrimine-
ring og undertrykkelse for alle kvinner.

Selv om samtlige av de minoritetskvinnene Human Rights Service påstår å 
kjempe for går imot Hege Storhaug og blogginnleggene hennes, respekte-
rer fortsatt ikke regjeringen minoritetskvinnene som en likeverdig stemme. 
Ikke bare opprettholdes støtten. Regjeringen går også inn og endrer for-
målsordlyden til utdeling av midlene. Regjeringen har hørt stemmene våre, 
men vil heller se oss klandre våre egne, være en «dansende neger», snakke 
om «min (u)kultur» og «min religion», og ikke majoritetsrepresentanten, 
som Hege Storhaug faktisk er.

Kvinnekampen er felles, men norsk offentlighet later til å tro at det er et 
særegent behov for en egen kamp for «de andre» damene. En slik kvinne-
kamp, som separerer majoritet og minoritet og opererer med ulike normer, 
kan aldri bli rettferdig i sin omtale eller metode.

Kvinnekamp må være den samme for alle. Jeg avstår konsekvent fra å be-
nytte særbegrepene som florerer og befester religiøse og etniske grupper til 
vold utøvd mot kvinner. Spørsmålet er enkelt: Dersom majoritetsbefolk-
ningen ikke har behov for særbegreper når det utøves vold mot kvinner, 
hvorfor har vi det behovet overfor minoritetene?

Det heter ikke sosial kontroll. Det heter vold. Og vold skal politianmeldes, 
uansett hvilken tro eller etnisitet utøveren har.
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Samfunn og 
(u)kultur
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Abdullah Alsabeehg er oppvokst på Holmlia, og har tung poli-
tisk erfaring. Han har vært medlem av landsstyret i både AUF 
og Arbeiderpartiet. I perioden 2011-2015 var han miljøpolitisk 
talsperson for Oslo Arbeiderparti. Han jobber i dag som frak-
sjonsleder for Arbeiderpartiet i Kultur- og utdanningskomiteen 
i Oslo bystyre. Alsabeehg er særlig opptatt av arbeidet mot 
hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Han er også styreleder 
i Jobbsøkerhjelpen.

Abdullah Alsabeehg

Minoritetsmannen jeg kjenner aller best er min egen 
far. Jeg kjenner han bedre enn norske politikere og 
medier, og kan si hvem han egentlig er.  

Min far vokste opp i en liten øystat i den persiske gulf. Bahrain har rundt 
1,3 millioner innbyggere og er omtrent på størrelse med Singapore. Landet 
har vært styrt av en og samme klan siden 1783, med god hjelp av Storbri-
tannia som gikk ut av landet i 1971, tolv år etter at min far ble født. Statsmi-
nisteren i landet, Khalifa bin Salman Al Khalifa, er verdens lengst sittende 
statsminister, en post han har hatt siden 1970. 

Faren min kjempet, som mange andre på den tiden, for landets selvsten-
dighet fra USA og Storbritannia, for demokrati og frihet. I ungdomstiden 
begynte han å engasjere seg politisk. Han og mange andre krevde en mer 
rettferdig fordeling av landets oljeressurser. Arbeidstakernes rettigheter, 
særlig innenfor oljesektoren som faren min jobbet i, var blant kampsakene.  

Problemet var at politisk engasjement var forbudt. Min far måtte enten 
flykte eller risikere å bli fengslet eller drept. Familien min bestemte seg for 
å dra fra Bahrain.

Fra et oljeland til et annet

Vi flyktet gjennom flere land. Lenge var det uvisst hvor reisen kom til å 
ende. Vi kunne godt ha havnet i Syria, Tyrkia eller andre land i Euro-
pa. Omsider endte vi opp i Norge, som den første og eneste familien fra 
Bahrain.

I Norge kan alle lykkes, så lenge man er målbevisst og leverer. Da jeg meldte 

Min far
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meg inn i AUF i 2005, drømte jeg ikke engang om at politikk skulle bli le-
vebrødet mitt. Jeg trodde det vil ta mange år før jeg ble folkevalgt. I dag er 
jeg heltidspolitiker og har jobbet sju år i politikken. Jeg har stilt til valg tre 
ganger og blitt valgt inn. I tillegg har jeg en god utdannelse i bunn. Samti-
dig tenker jeg at de mulighetene jeg har fått, har ikke mine foreldre fått. Alle 
har ikke like muligheter. 

Faren min tilhører den første generasjonen innvandrermenn. Han hadde 
jobbet i oljesektoren i Bahrain, men fikk aldri den samme muligheten i 
Norge. For dem som kommer til Norge i voksen alder, tar det tid å lære seg 
språket godt. De har mindre nettverk, og det begrenser deres muligheter 
for å komme i arbeid. Det hindrer dem likevel ikke i å gjøre alt de kan for 
at deres barn skal lykkes. Førstegenerasjonen minoritetsmenn er helter som 
tok på seg alle type jobber for å forme en bedre fremtid for barna sine.

Gode fedre finnes i alle farger

Stigmaet om velferdssnyltende innvandrerfamilier som er ledet av sinte, 
mørke menn, er tungt. Min far stilte alltid opp mens vi vokste opp, også 
i nærmiljøet. Dugnad i borettslaget var noe han prioriterte høyt. Dersom 
han selv ikke kunne delta, sørget han alltid for at noen fra familien stilte 
opp på vegne av oss alle. Han stilte opp på foreldremøter. Nesten alle mine 
søsken spilte fotball. Han stilte opp med kjøring, vaffelsalg og heiarop. 

Den forskningen vi har bekrefter det bildet jeg kjenner om at fedre med mi-
noritetsbakgrunn er gode og nærværende fedre. Fedre med minoritetsbak-
grunn vil også ha utdannelse og jobb for å være gode forbilder for sine barn.
 
I doktorgraden «Kompleksitet versus forskjell: Farskap blant minoritetset-
niske fedre i dagens Norge» skriver Anette Schjerpen Hoel at «minoritets-
fedrene er vanlige fedre som er glade i barna og gjør så godt de kan. De 
er ikke femtitallspappaer, men pappaer som skifter bleier, henter barna i 
barnehagen, kjører på fotball og hjelper med lekser, og betaler regninga for 
håndballtreninga» (Hoel, 2016).   
    
Jeg kjenner meg igjen i dette, ikke bare fordi jeg har vokst opp med det 
som blir beskrevet. Lillebroren min og alle mine nærmeste venner med 
minoritetsbakgrunn som har barn triller barnevogner og skifter bleier. Å 
skifte bleier er ikke bare et fenomen forbeholdt etnisk norske fedre. Jeg har 
vært vitne til mange hvite menn som overlater all husarbeid og bleieskift til 
kvinner, men fortsatt vil Vesten mate seg med selvpersepsjonen om å være 
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enestående forvaltere av likestilling. 

Når vi snakker om mangel på likestilling, snakker vi kun om den mørke mi-
noritetsmannen, og vi roser indirekte den hvite mannen for å ha oppnådd 
full likestilling. Skandinaviske forskere bekrefter dette. «Andregjøring» er 
noe som forekommer i stor grad i de skandinaviske landene når det kom-
mer til idéen om likestilling. Man gjør et poeng av at likestilling er noe 
innvandrere trenger å lære seg. I statlige utredninger om integrasjon blir 
likestilling nevnt som en nasjonal verdi det er nødvendig å tilpasse seg til. 
Forskerne påpeker at gjennom å plassere denne mangelen på likestilling 
et annet sted, hos «de andre», sier man også at «vi» allerede er likestilte 
(Tillberg, 2017).

Det finnes ikke noe belegg for å si at menn med minoritetsbakgrunn bidrar 
mindre hjemme enn norske menn. Statistikk viser at menn i Norge gjør mer 
og mer husarbeid sammenlignet med før, men det er fortsatt slik at tre av 
fire kvinner gjør mer i hjemmet enn mannen (Tálos, 2012). Fremdeles gjør 
norske kvinner dobbelt så mye husarbeid som menn (Moen, 2015). Det er 
en generell utfordring som ikke bare gjelder familier med minoritetsbak-
grunn. Mye av dette handler om hvilke forventinger man har til oppgaver 
en kvinne må gjennomføre. Jeg kan ikke beskrive hvor flaut det er hver gang 
gjestene roser min mor for maten, etter at min far har stått hele dagen på 
kjøkkenet og laget den.  

Det er ingen tvil om at mitt politiske engasjement ble dyrket under oppvek-
sten. Vi flyktet på grunn av politiske årsaker. Mine foreldre har alltid stemt 
ved valg og oppfordret andre til å bruke stemmeretten. Det har de gjort len-
ge før jeg meldte meg inn i politikken som 18 åring. Min far tok meg alltid 
med på demonstrasjoner mot Saddam Hussein, mot USAs okkupasjon av 
Irak, og for et fritt Palestina. 

Hvorfor ble ikke far folkevalgt?

Noen ganger lurer jeg på hvorfor min far ikke engasjerte seg i et politisk 
parti. Hvorfor ble han ikke folkevalgt? Det var jo han som motiverte meg, 
og lærte meg å bli politisk aktiv. Det finnes ikke noe fasitsvar, men jeg tror 
det skyldes flere faktorer.

For det første har partiene vært dårlige til å inkludere en ny og voksende 
gruppe minoriteter i sine organisasjoner. Det handler om alt fra rekrutterin-
gen til tiden etter at man blir medlem. Heldigvis startet jeg i AUF, der var vi 

opptatt av å rekruttere og inkludere flere medlemmer med minoritetsbak-
grunn. Jeg tror at alle moderpartier har lært noe av ungdomsorganisasjone-
ne sine. Ungdom er mer fargeblinde. Hudfarge har mindre betydning for 
dem. De siste fem årene har vi derfor sett en stor endring på dette punktet 
takket være mer bevissthet skapt av ungdomspartiene, noe jeg selv bidro til 
i min tid i AUF. 

For det andre stiller partiene, og delvis også resten av samfunnet, for stren-
ge krav og til hvem som kan bli politiker, og særlig politiker på Stortinget. 
Far kom til Norge i voksen alder og hadde ikke samme mulighet som meg 
til å lære språket flytende. Aksepterer samfunnet en stortingspolitiker som 
snakker gebrokkent norsk? Jeg tror ikke det. For å få til et mer representativt 
demokrati må vi justere holdningene til hvem som kan representere oss.

På samme måtte som diskriminering, rasisme og fordommer finnes i ar-
beidslivet, på boligmarkedet og i idretten, eksisterer det også i politikken. 
En hvit mann er ikke nødvendigvis en liberal mann, og omvendt. Minori-
tetsmannen må frigjøres fra det feilaktige narrative om ham. Det er først da 
han vil kunne utløse sitt fulle potensial og være en ressurs, også i politikken. 
Frigjøringen skjer gjennom at vi lærer å kjenne minoritetsmannen bedre. Vi 
trenger mer forskning om minoritetsmannen, men også en normalisering 
av ham. 

Fortsatt er det slik at minoritetspolitikere ender opp å snakke om og jobbe 
med integrerings- og mangfoldspolitikk. Men akkurat som det ikke finnes 
minoritetsfotballspillere eller minoritetsskuespillere, finnes det heller ikke 
en minoritetspolitiker. Det er en etnifisering av minoritetene at de oftere 
får politiske posisjoner som kobler dem til deres kulturelle eller nasjonale 
bakgrunn. Det finnes ytterst få unntakstilfeller. Det må også nevnes at det 
er en skjev politisk representasjon i Norge, som ikke avspeiler befolkningen, 
selv ikke i en mangfoldig by som Oslo.  

Han valgte politikken

Faren min hadde ikke trengt å ende opp som politisk flyktning i Norge. Han 
kunne for eksempel lagt politikken på hyllen og reist til Dubai. Der bodde 
de rike onklene hans. I Dubai ville det ikke være noe problem å få en godt 
betalt jobb, egen bil og eget hus. Han valgte likevel å sette alt på spill ved å 
velge det minst lønnsomme og mest risikable å satse på.

Far kom til Norge med oss på slep fordi han kjempet for de såkalte «norske 
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verdiene»: demokrati, frihet og like muligheter. Han ønsket at oljeinntek-
tene ikke skulle gå til én og samme familie, men bli rettferdig fordelt. Han 
drømte om et land der de politiske posisjonene ble fordelt etter demokra-
tiske valg og kvalifikasjoner, ikke basert på hvilken klan eller sekt innenfor 
islam man tilhørte. Kort sagt: Han drømte om at Bahrains system skulle 
ligne på Norges. 

Min far ofret alt for å etablere de norske verdiene et annet sted på denne 
jordkloden. Han endte opp i Norge, hvor hans barn kjemper for å bevare 
norske verdier basert på respekt og høy tillit mellom alle i samfunnet. 
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Nina Bahar er synlig i samfunnsdebatten, særlig innen tematik-
ken rasisme, mikroaggresjoner og marginalisering. Hun er en 
erfaren foredragsholder, konsulent og faglig veileder. Bahar 
sitter i styret til den antirasistiske og feministiske organi-
sasjonen Interfem. For tiden forfatter hun også sin debutbok om 
hverdagsrasisme.

Nina Bahar

Nyttårsaften i Köln ble stående som en advarsel mot 
innvandrermenn som forgriper seg på kvinner. Måten 
det ble fremstilt på i mediene sementerte vold og 
overgrep mot kvinner fra et universelt problem til 
noe særegent innvandrerrelatert.

Seks mørke og sorthårete hender lugger, antaster og griper tak i kvinnen. 
De er hodeløse, kroppsløse. Noen av håndleddene bærer klokker og an-
dre smykker. Det skal lite fantasi til for å gjette seg frem til hvordan deres 
kropper og hoder ville sett ut. Kvinnen på bildet er blond og lys, og dekket 
av et EU-flagg som mennene forsøker å rive av henne. Hun er et motsatt 
speilbilde av mennene, der hun simulerer et skrik på forsiden av det polske 
magasinet «wSIECI». Kvinnen med det lange håret skriker idet hun angri-
pes av det som skal etterligne innvandrermenn: de som penetrerer Europas 
uskyld (Sherwood, 2016). «Islam voldtar Europa», slår overskriften fast. 
Andre magasiner og nyhetsmedier stemmer i. 

I samme periode publiserte magasinet «Focus» et forsidebilde av en naken, 
hvit kvinne dekket av svarte håndavtrykk. Avisen «Süddeutsche Zeitung» 
publiserte en illustrasjon av en svart arm mellom lårene til en hvit kvin-
ne (Whyatt, 2016). Flere nyhetsoverskrifter spådde død og fordervelse over 
Europa.

Avisoverskriftene kom ikke uprovosert. De var et resultat av flere overgrep 
mot kvinner under nyttårsfeiringen i Kölns gater på tampen av 2015. Hen-
delsene opprørte langt utover Tysklands grenser. Før politiet hadde fått 
oversikt over nattens hendelser, hadde de skapt overskrifter og advarsler i 
flere europeiske medier.  

Generaliseringer basert 
på generaliseringer
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Den primitive innvandrermannen

Oppslagene gir en presis forståelse av hvordan større deler av offentligheten 
har behandlet innvandrermannen. Han knyttes til noe primitivt, barbarisk 
og usivilisert. Vi, Europa, er ofre, og verdiene våre er under angrep.

Hendelsene fant sted to år forut for den internasjonale debatten som skulle 
diskutere seksuell trakassering, vold og overgrep mot kvinner. Debatten ble 
døpt #Metoo og viste oss hvordan de såkalte Köln-overgrepene ville blitt 
håndtert, hadde det ikke vært for det etnifiserende laget man la til i debatten 
den gangen. Den viste oss hvordan vold og overgrep mot kvinner er et uni-
verselt problem, men at det først blir sett som det når det utføres av hvite, 
vestlige menn og hvite, vestlige kvinner utsettes for det.

Brevet til Carl Ivar

Fortellingen om den farlige innvandrermannen var heller ikke ny i norsk 
sammenheng. I det offentlige ordskiftet har etnisitet lenge vært et gjennom-
gangstema i saker om overfallsvoldtekter (Drager 2011). Når gjerningsper-
sonen ikke har et «norsk utseende», er etnisitet det mest sentrale temaet i 
saker som omhandler overfallsvoldtekter.

Første gang innvandring og asyl ble et sentralt valgkamptema, var under 
kommune- og fylkesvalget i 1987. Fremskrittspartiet markerte seg tidlig i 
valgkampen som svært kritiske til asyl og innvandring. Under valgkampens 
hete introduserte daværende FrP-leder Carl I. Hagen den norske offent-
ligheten for en mann ved navn Mustafa. Mustafa hadde angivelig sendt 
Hagen et håndskrevet brev med trussel om muslimsk overtakelse av landet. 
Brevet viste seg senere å være fabrikkert, men bildet av innvandrermannen, 
Mustafa, hadde allerede satt seg fast på netthinnen til folk flest. Brevet satte 
innvandring på dagsorden i valgkampen, det samme året sanket FrP nok 
stemmer til å vokse seg over dobbelt så store.

Den norske innvandringsdebatten har endret seg siden den gang. Oppret-
telsen av kanalen TV 2 på 90-tallet førte til store endringer i fjernsynsdebat-
tene. Ifølge medieforsker Sharam Alghasi førte konkurransen fra TV 2 til 
en allianse mellom journalistisk sensasjonalisme og en type høyreorientert, 
politisk populisme som endret innvandringsdebatten. Til da hadde NRK 
rådet alene. Debattene på statskanalen tok utgangspunkt i samtaler mellom 
politikere og eksperter med god kjennskap på områdene de diskuterte. TV 
2 byttet ut eksperter med «mannen på gata», hvilket førte til nye vinklin-
ger. De fleste vinklingene var problemorienterte og tematiserte kriminalitet, 
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voldtekt og religiøs fanatisme.

Både i saken om det såkalte Mustafa-brevet og i fjernsynsdebattene ble 
problemene knyttet til innvandring gjerne illustrert av menn. Det var altså 
innvandrermenn som ble oppfattet som problemet. Etterhvert har innvan-
drermenn blitt et slags symbol på det problemorienterte som innvandring 
angivelig fører med seg. De ble en slags kroppsliggjørelse av patriarkatet, de 
som undertrykker, voldtar og er kriminelle.

Vi generaliserer for mye                                                      
Denne tilnærmingen til innvandrermannen er en generalisering basert på 
en annen generalisering. Generaliseringer er ikke i seg selv noe negativt, 
men en måte å gjøre hverdagen mer effektiv på. Problemet oppstår når vi 
bruker de samme hverdagslige generaliseringene til å forstå mer komplekse 
utfordringer. Bak enhver generalisering er et valg om hvilken informasjon 
vi velger å legge vekt på, og hva vi velger å ignorere. Disse valgene er vi 
sjelden klar over at vi tar. 

La oss se for oss to menn: en såkalt norsketnisk mann og en mann med bak-
grunn fra Iran. Begge er gift og utsetter konene sine for vold med dødelige 
konsekvenser. Hvilke av drapene vil automatisk knyttes til ære? 
Når vi generaliserer, kobler vi sammen en kategori, for eksempel en gruppe 
mennesker med en spesifikk oppførsel eller trekk. For at vi skal kunne bruke 
generaliseringen til å beskrive et intrikat problem, må vi klare å identifise-
re kategorien tydelig. Innvandrermannen er ikke én samlet kategori. Den 
inneholder for store variasjoner til å være en homogen gruppe. 

En slik kategori vil altså favne for bredt til å kunne si noe nyttig eller pre-
sist. Både kong Olav, min far og Mustafa vil passe inn i denne kategorien. 
Alle tre er menn med innvandrerbakgrunn, men utover det har de lite til 
felles. Likevel inneholder «innvandrermann» spesifikke ideer om noe som 
vi opplever som en samlet gruppe: innvandrermannen som farlig, kriminell 
og aggressiv. Man skaper et oss gjennom den forestilte andre – herunder 
innvandrermannen. Dette er karakteristika som knytter innvandrerman-
nen til min far og til Mustafa som angivelig ville overta Norge og norske 
verdier, men som ikke knytter ham til kongen eller andre som kan passere 
som norske – som likner på oss.

Innvandrermannen, slik han er skapt og gjenskapt i norsk offentlighet, er 
en generalisering. Å knytte innvandrermannen til noe farlig og undertryk-

kende er derfor en generalisering av en generalisering. I de tilfellene hvor 
gjengse generaliseringer knytter innvandrermenn til noe iboende farlig, en-
der vi med å rette baker for smed. Det avleder oppmerksomheten fra patri-
arkatet som struktur, og frikjenner altfor mange av de som bør stå til ansvar 
for å videreføre voldelige og patriarkalske strukturer.

Hvorfor er det et problem?

Stereotypier påvirker magefølelsen vår og instinktene våre. Når vi har hørt 
at innvandrermenn er farlige mange nok ganger, kan de fleste av oss be-
gynne å tro det. Noen av oss vil si det høyt, andre vil kanskje heller stå på 
bussen enn å sitte ved siden av Mustafa – bevisst eller ubevisst. 

Å bære en kropp som oppfattes som farlig, kan i ytterste konsekvens tjene 
som en trussel mot bæreren av kroppen. Det fikk Eugene Obiora oppleve i 
2006 da en konflikt på et NAV-kontor endte med et dødelig kvelertak utført 
av en politibetjent.

I en mer hverdagslig kontekst kan stereotypier bidra til at Basir eller Musta-
fa sjeldnere blir valgt som fastleger, har mindre sannsynlighet for å få jobb 
og bolig, men større sannsynlighet for å bli stoppet av politiet og vektere i 
tilfeldige kontroller, og for å få strengere straffer i retten.

Kampen for den mektige mannen

Det kan virke bakstreversk å skulle kjempe for mannens sosiale posisjon. 
Menn som gruppe har unektelig mye makt. Særlig bakstreversk kan det vir-
ke når mannen blir fremstilt som de hårete, voldelige mennene på forsiden 
til «wSieci». Men mannen, i likhet med kvinnen, er mer enn sitt kjønn, selv 
om deres hverdag naturligvis formes og oppleves gjennom kjønnet. Det er 
en seig kombinasjon av farge, klasse, bevegelighet, statsborgerskap og alt 
annet som bidrar til å plassere vår sosiale posisjon på kartet.

Derfor er innvandrermannens sosiale posisjon et feministisk prosjekt. Det 
som gjør at jeg blir oppfattet som en undertrykket kvinne, kommer fra de 
samme stereotypiene som gjør at min far blir oppfattet som en aggressiv 
undertrykker – om ikke eksplisitt så underliggende i hvordan han oppfattes 
og omtales. Hver gang innvandrermenn generaliseres, er det innvandrer-
kvinner som tas til gissel som offer for hans patriarkat. I denne optikken 
passer det nemlig ikke inn at undertrykkingen jeg som kvinne opplever ikke 
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kommer hjemmefra. Det hører ikke med i fortellingen at min far, en inn-
vandrermann, var den første som introduserte meg til feministisk litteratur. 
Disse automatiserte antakelsene gir inntrykk av at løsningen er å begrense 
og temme innvandrermenn.  

Nyttårsaften 2015 bør minne oss om at voldtekt er tilstede i alle samfunn-
slag. Fellestrekket, en presis generalisering, er som regel at gjerningsper-
sonene er menn. Likevel ble flere innvandrermenn profilert av Politiet i 
Köln og preventivt plassert i glattceller under nyttårsfeiringen i året som 
fulgte. Mon tro om såkalt norsketniske menn preventivt ville blitt plassert i 
glattceller, eller blitt nedprioritert på arbeidsmarkedet, som følge av #Me-
too-kampanjens avsløringer.
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Dara Goldar har nylig fullført studier i teknisk fysikk på 
NTNU, og jobber i dag for Deloitte innen feltet Business Intel-
ligence. Han har engasjert seg i integreringsdebatten, og for 
barn og unges oppvekstsvilkår på Oslo sør hvor han selv vokste 
opp. Han er aktiv i lokalpolitikken for Søndre Nordstrand SV, 
og har blant annet deltatt i debatter med nasjonale politikere 
om behovet for et områdeløft på Oslo sør. I tillegg har han 
sammen med andre engasjerte fra Holmlia stiftet ungdomsorgani-
sasjonen Unge Holmlianere.

Dara Goldar

Å ikke føle seg en del av et fellesskap handler om 
hvilket utgangspunkt du har: Hvor du vokser opp, 
hvem du møter på i ung alder, og hva du er ekspo-
nert for. 

Tretten minutter med tog sør-øst for Oslo S ligger Holmlia, en av de yng-
ste drabantbyene i Oslo. De fleste byggefeltene i området ble bygget ut på 
80-tallet, og i løpet av ti år ble det gamle bondelandskapet forvandlet til en 
av Oslos største drabantbyer.

I utgangspunktet er det en perfekt plass for barn å vokse opp. Det er kort 
vei til sentrum, få bilveier, mye vakker, grønn natur for barn å rote seg bort 
i, og det tar knappe ti minutter å gå ned til sjøen. Holmlia senter ligger til i 
et knausete skogholt, og er et geografisk midtpunkt på Holmlia.

 Men i det du går av toget på Holmlia stasjon, er det første som møter deg 
et forlatt senter i fargeløst glass og betong. På senteret, og Holmlia for øv-
rig, finnes nærmest ingen inkluderende møteplasser der unge kan henge på 
kvelden, eller hvor beboerne kan få seg en god matbit. Det gjør at beboere 
flest drar til sentrum for å hygge seg, mens ungdom med dårlig råd vandrer 
ute uten mål og mening.

 
Unge Holmlianere i en machokultur

I dag er omkring halvparten av innbyggerne på Holmlia under 30 år. Av 
dem har en stor andel minoritetsbakgrunn, og flere vokser opp i fattigdom. 
Sammenlignet med andre steder i Oslo driver få med organiserte aktivi-
teter, og ungdomskriminaliteten er høy. Trusler og vold på skolene, rus og 

Utenforskap har 
ingen hudfarge
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gjengkriminalitet er blant temaene som går igjen.
 
Den høye innvandrerandelen har hatt betydning for utfordringene på 
Holmlia. Samtidig er det på mange måter lett å motarbeide og forebygge 
holdningene som gir grobunn til volden og gjengkriminaliteten vi ser i dag. 
I løpet av oppveksten min har jeg sett en rekke ting som gjør at jeg tenker 
politikerne har gjort mange feil.

Dette er bakgrunnen for at jeg og min barndomskompis Daniel tok initi-
ativ til ungdomsorganisasjonen Unge Holmlianere. Vi er begge oppvokst 
på Holmlia, gikk på skole og spilte fotball der, og røyka hasj sammen i 
ungdomsåra. Gjennom vårt eget nettverk, det er ikke lenge siden vi selv 
var under tjue, kjenner vi forholdene ungdommene vokser opp i. Vi kan 
relatere oss til dem, og, kanskje enda viktigere, ungdommene på Holmlia 
kan relatere seg til oss. Målet er å gi dem et bedre utgangspunkt for å lykkes 
i samfunnet.

 Et mangelfullt kulturtilbud gir imidlertid ungdommen få arenaer å føle 
mestring på. Da jeg vokste opp, måtte man enten være god i fotball eller 
gangster for å bli anerkjent. Det handlet mye om å forsvare egen ære, og 
du måtte aldri tape ansikt. I dag hører jeg historier fra skolene om at små 
uenigheter ender opp i trusler med kniv, og at slåsskamper filmes for så å 
skrytes av i etterkant. For min egen del likte jeg å spille fotball, men selv om 
Holmlia er en talentfabrikk på fotballbanen driver ikke alle med ballsport. 
Disse har kun det maskuline ungdomsmiljøet å falle tilbake på.

Usunn konflikthåndtering

I løpet av oppveksten min på Holmlia har jeg møtt mange kulturer ulik 
den iranske jeg vokste opp med hjemme. For det meste var dette veldig po-
sitivt: Bra fester, eksotisk mat, lite fokus på materielle ting, og som regel en 
stor familie som stiller opp, spesielt for de eldre. Mens ensomhet er Norges 
usynlige folkehelseproblem, opplever jeg at dette er et mye mindre problem 
i mange minoritetsmiljøer.

 Men ulike kulturer har ulike måter å håndtere konflikter på. Noen av de jeg 
møtte på i oppveksten min er veldig dårlige. En slengbemerkning fører til 
alvorlige trusler, misforståelser resulterer i brutale slåsskamper, og fornær-
melser gjengjeldes med knivstikking. I mange land har innbyggere lavere til-
lit til politi og medborgere enn vi har i Norge. Har du ikke tillit til de rundt 
deg, er du avhengig av at folk respekterer eller frykter deg for at du skal føle 
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deg trygg. Foreldre med slike holdninger påvirker selvsagt barna sine.

Skolen må ta tak i sosiale utfordringer 

Det er mange fra Holmlia som lykkes og blir dyktige håndverkere, selvsten-
dige næringsdrivende, fotballspillere og ingeniører. Problemet er at mange 
av dem som lykkes, flytter vekk fra Holmlia, mens de som sliter med å gå 
på skole eller skaffe seg en jobb blir værende og søker status og penger i den 
kriminelle verden. Sårbare ungdommer møter på de kriminelle skikkelsene 
når de vanker ute på ettermiddagen og kvelden. Mens det blir stadig van-
skeligere for ungdommer å få seg en lovlig deltidsjobb, tjener de kriminelle 
summer i millionklassen på salg av narkotika. For utsatt ungdom er derfor 
veien til en kriminell tilværelse mer fristende enn noen gang.

 Skolene og fritidsklubbene er dårlige på å utfordre ungdommene på usun-
ne holdninger. For det første anerkjenner ikke politikerne problematikken, 
så all oppmerksomheten går til undervisning og karakterer, når vi heller 
burde snakket om de sosiale utfordringene. For det andre mangler både 
skolene og fritidsklubbene ressurser til å håndtere utagerende atferd blant 
elever. Frykten for å miste kontroll over klasserommet gjør at skolen opptrer 
svært autoritært. Det øker sjansen for misforståelser og urettferdig behand-
ling av elever, og er en oppskrift på større systemforakt blant ungdommen. 
Mens vi snakker om hvor viktig dialog, tillit og gjensidig respekt er, lærer vi 
ungdommen at det i praksis er den sterkeste som rår. 

Rasismekortet og offerrollen

Forteller du ikke ungdommer hvorfor du sanksjonerer dem, finner de på 
egne forklaringer. Da jeg gikk på ungdomsskolen, inntok enkelte klasseka-
merater med minoritetsbakgrunn alt for lett en offerrolle i møte med lærere. 
De oppførte seg dårlig mot medelever og bråket i timene, men ble forban-
net hvis læreren reagerte. Var læreren etnisk norsk, skyldte ungdommene 
heller på rasisme enn å reflektere over egen oppførsel. 

Lærere som feilaktig ble anklaget for rasisme burde brukt tid på å tilbakevi-
se anklagen, men gjorde dessverre ikke det. Skylder du hele tiden på andre 
enn deg selv, kommer du ingen vei. Tror du at det er umulig å lykkes på 
grunn av at du er brun, ødelegger det også psyken din. I virkeligheten er 
Norge det landet i verden der hardt arbeid og gode holdninger lønner seg 
mest ‒ selv om rasisme forekommer og er et alvorlig problem. Hvis elever 

tror all kritikk og sanksjonering rettet mot dem skyldes hudfarge, må vi også 
utfordre et slikt verdensbilde.

Alle kan føle utenforskap

Selv om jeg og Daniel hang mye sammen i oppveksten, gikk vi etter videre-
gående ulike veier. Jeg tok høyere utdanning og jobber i dag som konsulent. 
Daniel fikk et utfordrende forhold til rus og opplevde mye motgang i livet, 
blant annet som arbeidsledig i møte med et rigid og utmattende NAV. Etter 
et par år nede tok han grep, og han jobber nå som lærer på Holmlia skole.

Daniel er etnisk norsk, men har førstehåndserfaring med utenforskapet 
mange minoritetsungdommer føler på. Der mange lærere, også de med mi-
noritetsbakgrunn, sliter med å nå ut til minoritetsungdommer som er i ferd 
med å falle ut, er Daniel intet mindre enn en ekspert. Ett eksempel på dette 
er hvordan han på Holmlia skole utfordrer ungdommene til å reflektere 
over den maskuline kulturen de er en del av. Som lærer i faget sal og scene 
ba han gangstergutta i klassen om å være «jentete» i en av timene. Protes-
tene var høylytte i starten. «Hva faen? Er du syk eller, bror?!» og «Det er 
haram!». Likevel overbeviste Daniel guttene om at det var uskyldig skuespill 
– ingen andre enn guttene selv skulle vite om det - og han skulle selv være 
med på leken. Da de gikk med på å spille jentete, merket Daniel hvordan 
de til sin egen overraskelse moret seg. Det er utrolig viktig at ungdommene 
forstår seg på trange kjønnsroller. Mer generelt må vi i mye større grad 
utfordre ungdommene på usunne holdninger.  

Fremtidens Holmlia 

Selv om jeg kan relatere til utenforskapet mange minoritetsungdommer 
opplever, har jeg aldri følt meg utenfor slik Daniel har. Likevel har jeg stør-
re troverdighet i spørsmål om utenforskap, nettopp fordi jeg har foreldre 
fra Midtøsten. 

Kjære bror handler ikke om at minoriteter automatisk har bedre mulighet 
til å forstå utenforskapet mange med minoritetsbakgrunn opplever. Forestil-
lingen om at etnisk norske ikke kan identifisere seg med oss minoriteter og 
våre utfordringer er veletablert, men feil. Folk er i stand til å føle solidaritet 
og empati med mennesker ulik dem selv, og utenforskap har mange former 
- hudfarge er bare én av dem. Ved å sette en farge på kompetanse i integre-
ring kveler vi mange fornuftige stemmer.
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Om vi skal bygge sterke fellesskap og gode samfunn, er vi faktisk også helt 
avhengig av at ulike mennesker klarer å forstå hverandre og finne gode 
løsninger sammen. Da kan vi ikke avskrive noen før de en gang har åpnet 
kjeften. Her synes jeg faktisk resten av samfunnet har noe å lære av Holm-
lia. Der har vi en sterk, felles identitet på tvers av sosial klasse, religion og 
etnisitet – akkurat slik det skal være. 

For tiden er det et enormt engasjement for å bedre nærmiljøet på Holmlia. 
Det er jeg glad for. Vi må legge ideologiske skylapper til side, og slippe til 
alle fornuftige stemmer, uansett hudfarge. Jeg er en optimist for fremtidens 
Holmlia, men det krever handling og en god dose politisk mot.
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Abraar Jibril er født og oppvokst på Vestby, men foreldrene 
hans er opprinnelig fra Somalia og Etiopia. De kom til Norge i 
1989. Jibril studerer juss på Universitet i Oslo, han har tid-
ligere også studert spansk og utviklingsstudier. Målet hans er 
å bli advokat, og jobbe med mennesker som trenger hjelp.

Abraar Jibril

Fattigdom, innvandrerforeldre, oppdragelse med 
frihet, utenforskap og stigmaer i møte med samfun-
net er grunnene til at innvandrergutten sliter på 
skolen.

Når flyktninger flykter, gjør de nettopp det ‒ de flykter. Man selger ikke 
sin eiendom, og hamstrer ikke med seg gull og smykker når man forla-
ter hjemmet sitt på grunn av krig. Mange flykter allerede fra fattigdom og 
ødeleggelser. Innvandrere som kommer til Norge med en enkel koffert, er 
kanskje blant de mer heldige. Mange mister alt på veien. De starter livet i 
Norge som fattige.  

En rapport fra SSB viser at 36 prosent av innvandrere og deres barn lever 
i fattigdom i Norge i dag, mot 5 prosent av barn av norske foreldre (Aften-
posten nett, 2016).

Lønnsforskjellen mellom en renholder og hjelpearbeider, og en som jobber 
i akademiske yrker, er på nærmere 200 000 kroner i året (SSB, 2017). Hele 
74 prosent av alle innvandrere som kommer til Norge har ingen høyere ut-
danning. De fleste som er sysselsatte av disse jobber derfor i ufaglærte yrker, 
og tjener betydelig mindre enn yrker som krever høyere utdanning. 
Om lag en av tre innvandrergutter som begynte på videregående høsten 
2011, oppnådde verken studie- eller yrkeskompetanse. De sluttet uten å 
fullføre løpet innen fem år. Dette er mange flere enn norske gutter. Tallene 
viser at jenter fullfører i større grad enn gutter, uansett etnisitet. Faktisk har 
jentene med innvandrerforeldre forbikjørt ikke bare minoritetsgutter, men 
også gutter generelt. De fullfører videregående utdanning i like stor grad 
som norske jenter (SSB, 2017). Spørsmålet melder seg enda en gang: Hva 
med guttene?

Fordi mine foreldre 
er innvandrere



110 111

Betydningen av utdanning for innvandrere i Norge

En forskningsrapport fra European Sociological Review viser at ikke-vestli-
ge innvandrere i Norge er overrepresentert i prestisjetunge, femårige mas-
terløp som siviløkonomi, sivilingeniør-studium, medisin og jusstudier (Stø-
ren og Helland, 2010).

Når forskerne har undersøkt hva som er årsaken til at unge innvandrere 
velger disse studiene, har de blant annet funnet at det kommer av et ønske 
om å komme seg opp og frem i samfunnet. Fenomenet kan kalles et «inn-
vandrerdriv» ifølge sosialantropolog Monika Rosten (Balci, 2015). Unge 
minoritetsbarn er ekstra motiverte for å gjøre en stor innsats på skolen for å 
øke sine levevilkår. De som kommer fra lavere sosiale lag vil være opptatt av 
å tjene godt, og ha sikkerhet ved å ha jobb over lengre tid. Fordi de kommer 
fra familier med dårligere økonomi, og derav dårligere sikkerhet, vil de i 
større grad være opptatt av det de har lite av fra før.

Tallene viser at mange av dem lykkes med nettopp dette. Postdoktor Are 
Skeie Hermansen har undersøkt hvordan det har gått med innvandrer-
barn når det gjelder utdanning og inntekt. Hans undersøkelse viser at store 
forskjeller viskes ut i løpet av en generasjon. Inntektsforskjellene mellom 
innvandrerbarn og majoritetsbefolkningen er redusert med nær 80 prosent 
sammenlignet med gapet i innvandrergenerasjonen (Petersen, 2016).  

Dette illustrerer hvor viktig det er for barn av innvandrere å ta utdanning. 
Noe av det som gjør slike klassereiser mulig er sterk sosial mobilitet, og det 
har vi i Norge. I 2005 kåret London School of  Economics Norge til landet 
med mest sosial mobilitet i hele verden (Blanden, Gregg og Machin. 2005).

Sosial og kulturell kapital

Når innvandrergutter tar valget om å droppe ut av videregående, er det 
nærliggende å tenke at dette ikke er en spontan beslutning de tar der og da, 
men at utdanningsløpet tar slutt på grunn av andre faktorer som har vært 
der tidligere.  

Allerede i 1998 pekte to forskere på hvordan innvandrerforeldres manglen-
de kunnskap om det norske samfunnet kan ha negativ påvirkning på deres 
barns skoleprestasjoner fra første skoledag (Krange og Bakken). De mente 
at en typisk norsk kulturell kapital kunne være av betydning for skolepresta-
sjonene, fordi barn av innvandrere ofte mangler kulturelle ressurser som er 
nyttige i skolesammenheng. 
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De kulturelle ressursene som Krange og Bakken viser til, er ressurser som 
etniske nordmenn får gratis med på kjøpet, fordi de er oppvokst i Norge 
og har etnisk norske foreldre. Det å være innvandrerbarn vil i seg selv telle 
negativt for skoleprestasjoner og karrierebevissthet. Innvandrere som kom-
mer til Norge uten utdanning, har ikke samme mulighet til å hjelpe til med 
hjemmelekser. Gjennom foreldrenes venner og nettverk blir norske barn i 
tillegg eksponert for et bredt spekter av livsmuligheter. Barn av innvandrere 
har ikke dette nettverket. 

Guttebarrierer

Minoritetsjentene er også innvandrerbarn, men de ser ut til å lykkes bedre 
på skolen enn guttene. Sosialantropolog Monika Rosten har vist i sine stu-
dier fra Groruddalen (2017) hvordan disse kjønnsforskjellene forsterkes i 
lokalsamfunn med levekårsutfordringer og en høy andel barn og unge med 
minoritetsbakgrunn. Tall fra SSB viser at bare 42 prosent av minoritetsgut-
tene i bydelen Alna i Oslo fullfører videregående, mens hele 76 prosent av 
minoritetsjentene gjør det (Balci, 2015).

Er det bare guttene som blir påvirket av innvandrersituasjonen? Det er lite 
som skulle tilsi at rene kulturelle og økonomiske situasjoner skulle ha for-
skjellige utslag basert på kjønn. Spørsmålet er derfor om det finnes barrie-
rer for utdanning som er spesifikke for minoritetsguttene. 

Ansvar og frihet

Noe av det mest framtredende ved oppdragelsen av innvandrerbarn er 
hvordan de to grunnleggende aspektene ansvar og frihet utspiller seg for-
skjellig basert på kjønn. Minoritetsjentenes utdanningssuksess kan ha sam-
menheng med at de lærer å ta ansvar hjemme i tidlig alder. Rosten fant i sin 
feltstudie at jenter og gutter blir behandlet forskjellig i hjemmet. Hun skri-
ver at jentene er mer hjemme etter skolen og blir fulgt opp strengere, mens 
guttene ofte får lov til å henge på senteret og være ute til sent på kveldene.
 
En annen interessant side ved oppdragelsen av minoritetsjenter er at de 
lærer å ta ansvar i tidlig alder. De lærer ikke bare å ta ansvar for seg selv, 
men de lærer å også ta ansvar for andre. Gjennom plikter og gjøremål som 
husarbeid og oppdragelse av yngre søsken blir minoritetsjenter en slags mor 
nummer to i hjemmet. Og gjennom denne erfaringen har de fått opplæring 
i hvordan man tar ansvar for seg selv og sin familie – hvordan det er å være 

voksen. Når minoritetsjentene står ved veikrysset hvor de kan velge å satse 
på utdanning eller ikke, er de opptatt av å ta ansvar og bygge sine egne liv.

De guttene som ikke får denne oppdragelsen er frie til å være ute, men de 
lærer aldri å ta ansvar. Og når tiden er inne for å ta ansvar for seg selv, altså 
når man er nødt til å bli voksen, vet de ikke hvordan de skal ta det ansvaret. 

Raske penger og politiet på hælene

Minoritetsgutter kan på sin side føle et sterkt press for å være «mann». Tenk 
deg å vokse opp i en innvandrerfamilie, i en stor søskenflokk. Boligen dere 
bor i er trang, og dere har ikke råd til alt dere kunne ønske dere. På skolen 
har du sett barn som har alt de kunne ønske seg. Samtidig er du oppdratt til 
å være familiens overhode og forsørger. I en slik sammenheng lærer du fort 
at penger er viktig. Du vil hjelpe mor og far med økonomien, du vil lykkes, 
du vil ut av fattigdommen så raskt som mulig. Raske penger, kortsiktige 
mål. Da er det fristende å komme seg ut i arbeidslivet, eller å søke tilgang til 
miljøer som kan gi deg penger.

Unge menn som har mye tid til overs, som er uten oppfølging, kan lett hav-
ne i kriminelle miljøer med rus og vold. I mars 2017 kunne TV2 rapportere 
at det forelå hele 40 straffesaker som involverte minoritetsgutter som hadde 
havnet i kriminelle miljøer. Guttene ble rekruttert på kjøpesentre hvor de 
henger daglig. Når guttene ikke blir fulgt opp hjemmefra, blir ikke de bare 
hengende etter på skolen. Det gjør dem også sårbare for rekruttering til 
kriminelle miljøer. En politiførstebetjent ved seksjonen for organisert kri-
minalitet i Oslo sier at mange av disse guttene selv sier at de skulle ønske at 
de hadde tatt andre valg i livet og heller satset mer på skolen (Stockholm, 
2017). 

Det virker som om de samme guttene utvikler et tillitsproblem til det norske 
samfunnet. Mange unge menn er utsatt allerede i møte med politiet, selv 
før de har gjort noe kriminelt. Oslo-politiet har lenge jobbet målrettet og 
klart å bygge et bedre forhold til byens etniske minoriteter, fortalte Akhena-
ton de Leon i Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD) til 
avisen Vårt Land (Lindvåg, 2016). De Leon mente at vår daværende justis-
minister Anders Anundsen, som også er kjent som for å ha blitt utskjelt av 
rap-duoen Karpe Diem, kan ha snudd opp ned på arbeidet til Oslo-politiet. 
Justisministeren ville sende 9 000 innvandrere uten oppholdstillatelse ut av 
landet i 2016. De Leon er nesten sikker på at prisen for dette måltallet er 
såkalt raseprofilering, hvor politiet kun kontroller deg fordi du tilhører «en 
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bestemt etnisk gruppe eller religion, har utenlandsk utseende eller kjenne-
tegn». Også medienes oppslag om innvandrere og kriminalitet, kan bidra til 
at fordommer etablerer seg i førstelinjetjenesten. De fordommene merker 
minoritetsmannen også mer enn noen andre. 

I en rapport fra Antirasistisk Senter (2017) forteller ungdommer at de opp-
lever rasisme i møte med norsk politi. Ofte er det unge gutter med mørk 
hud som utsettes for narkokontroller, ikke bare én gang, men fire-fem gan-
ger uten at det gjøres funn. Det er alvorlig. Politiet på sin side er ikke enig. 
De vil heller ikke innføre et såkalt kvitteringssystem som Antirasistisk senter 
foreslår, hvor man får en kvittering dersom man stoppes av politiet. 

Ikke alle kan ta en Ali 

Overrepresentasjonen av innvandrerungdom som utdanner seg til de så-
kalte Ali-yrkene, advokater, leger og ingeniører er rene suksesshistorier for 
norsk innvandring (Grinde, 2012). Utdanningspresset fremhever likevel si-
der ved dette temaet som må belyses mer enn det gjøres i dag. For hva skjer 
med de barna som ikke passer inn i slike tunge og teoretiske utdanninger, 
men som er mer praktisk anlagt? Det er ikke sikkert at innvandrerforeldre 
vet om hvilket mangfold av utdanningsmuligheter som eksisterer for deres 
barn, og, kanskje enda viktigere, hvilke utdanninger som passer for dem. 

Barn som presses til å ta en av Ali-utdannelsene, kan reagere negativt for-
di foreldrene er blinde for de forskjellige styrkene barna har. Det er ikke 
slik at alle med en ikke-norsk etnisitet kan bli gode advokater eller leger. 
Noen passer kanskje bedre som rørleggere, malere eller fotografer. Dersom 
foreldrene avskriver alle yrker som ikke er teoretiske, kan det føre til indre 
konflikter hos innvandrerbarn som blir presset inn i et utdanningsløp de 
ikke passer inn i. 

Å vokse opp med dårligere levekår, mye frihet, og foreldre med språkutfor-
dringer kan ha mange uheldige utfall. All statistikk forteller oss at minori-
tetsgutten kommer dårligst ut i skolesystemet. Vi trenger at norske peda-
goger, ungdomsarbeidere og lærere er innforstått med at innvandrergutten 
er ekstra utsatt for utenforskap. Vi trenger sårt den kunnskapen blant de 
som møter unge menn som kommer fra ressurssvake hjem
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Michael Kohn er utdannet økonom og rabbiner, og er ansatt som 
rabbiner i den jødiske menigheten i Bern, Sveits. Han er født 
og oppvokst i Oslo, og brukte mye tid i barneårene i den jødiske 
menigheten. Kohn har vært delaktig i brit mila-debatten i Norge 
i lang tid, og er i sitt arbeid som menighetsrabbiner engasjert 
i temaer som utdanning, identitet og interreligiøs dialog.

Michael Kohn

Når sønnen min blir voksen, tror jeg at han vil 
takke meg for at jeg valgte å la ham omskjæres da 
han var spedbarn.

Første gang brit mila blir nevnt i Tora er i et møte mellom Gud og Abraham 
som vi kan lese om i moseboken. «Jeg vil gjøre deg umåtelig stor», sier Gud, 
og fortsetter: «Jeg vil gjøre deg svært fruktbar, ja, gjøre deg til mange folke-
slag». Abraham er 99 år gammel og barnløs da han skjønner at Gud vil at 
han skal bli stamfar. Reaksjonen hans er ganske forståelig. Han kaster seg 
på bakken og ler.

«Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og etterkommerne dine fra 
slekt til slekt, en evig pakt: Jeg vil være Gud for deg og etterkommerne 
dine», sier Gud. Deretter befaler han Abraham å omskjære både seg selv og 
barna sine, og pålegger ham å føre tradisjonen videre. Omskjæringen forse-
gler pakten de har inngått. «Den som er åtte dager gammel, skal omskjæres, 
hver mann i hele din slekt.» 

Dobbelt annerledes

Brit mila gjennomføres i dag, tradisjonen tro, på den åttende dagen etter 
fødselen. «Mila» på hebraisk betyr omskjæring, og «brit» er en pakt.

Etter å ha tenkt seg nøye om, kunne foreldrene mine bestemt seg for ikke 
å gjøre brit mila da jeg ble født. Da ville oppveksten min vært annerledes. 
I skolealder ville jeg merket at jeg var annerledes enn alle de andre jødiske 
barna som hadde en brit mila. Jeg ville ikke skilt meg fra de ikke-jødiske 
barna på skolen, men det ville ikke vært fint, det ville vært sårt. Det var jo 
meningen at jeg skulle skille meg ut. Brit mila er et tegn på at man tilhører 

Omskjæringspakten
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det jødiske folk. Et fysisk tegn på et spesielt bånd mellom en selv og Gud. Jeg 
ville manglet dette tegnet, i likhet med mine ikke-jødiske klassekamerater.

På jødisk sommerleir ville det vært vondt å være den eneste uten brit mila. 
Det hadde vært vondt å ikke ha mulighet til å forklare hvorfor jeg var an-
nerledes. For ikke hadde jeg valgt det selv, og barn er ikke i stand til å for-
klare en så komplisert beslutning. Jeg ville daglig blitt minnet på at jeg ikke 
delte det klassiske tegnet på vår felles jødiske identitet. Ved 13 år blir man 
i henhold til jødedommen ansvarlig for egne handlinger. Fra min trettende 
bursdag ville jeg derfor levd uten et sentralt påbud, en mitzva, inntil jeg 
nådde den «aldersgrensen» som blant andre barneombudet foreslår. Det 
ville vært mitt ansvar.

Jeg kan takke mine foreldre for at jeg ikke var denne gutten. Jeg ble omskå-
ret på den åttende dagen etter at jeg ble født.

Ikke skadelig

Jeg tror også min sønn som fremtidig voksen vil takke meg for at jeg valgte 
brit mila for ham da han var spedbarn. Når jeg skal forklare hvorfor, legger 
jeg spørsmålet om religionsfrihet til side. Det er allerede argument for man-
ge ganger i debatten om omskjæring. I stedet skal jeg utforske et sekulært 
og liberalt argument. 

Når vi vurderer et liberalt argument for brit mila, må vi se på risikoen ved 
tidlig rutinemessig mannlig omskjæring. Legen Michael Benatar og filoso-
fiprofessor David Benatar har redigert en bok om etikk og medisin (2006), 
der de viser til flere forskningsfunn om omskjæring. En studie med 136 
086 nyfødte gutter viste at blant dem som ble omskåret tidlig, oppsto det 
komplikasjoner hos 0,19 prosent (Wiswell og Geschke, 1989). Ingen kom-
plikasjoner var alvorlige, og majoriteten av komplikasjonene ble enten løst 
spontant eller ved enkle medisinske inngrep. Dette er et langt lavere tall 
enn det som er registrert etter blant annet en av de vanligste operasjonene 
som utføres, tonsillektomi (Hanss J, Nowak C, Decaux A. m. flere, 2011). 
Medisinsk forskning kan til og med vise til klare helsegevinster ved brit mila. 
Den amerikanske barnelegeforeningen, The American Academy of  Pedi-
atrics (AAP), publiserte i 2012 en gjennomgående studie der de konkluder-
te at vesentlige komplikasjoner er sjeldne, samt at helsegevinstene overgår 
en eventuell risiko. Det samme konkluderte American Academy of  Family 
Physicians, en av de største legeforeningene i USA.

Som voksen er risikoen ved omskjæring høyere enn ved spedbarnsalder. 
Smerten er verre, det skaper minner man ofte ikke ønsker, og kan bringe 
opp mange ubehagelige spørsmål om ens egen identitet. En stor majoritet 
av voksne menn med jødisk identitet vil være misfornøyde med å måtte 
omskjæres etter spedbarnsalder.

Hadde ikke dette vært riktig, ville nok foreldre sluttet å uføre brit mila på 
guttebarna sine. Tilslutningen til brit mila er nesten total blant alle grupper 
i den jødiske verden, religiøse som ikke-religiøse. Ritualet er viktig for den 
jødiske selvforståelsen, også for dem som ikke er religiøse. Det er bare et 
neglisjerbart antall jøder som ikke opprettholder brit mila som en vital del 
av jødisk kultur.

Retten til kroppslig integritet

Jeg lot ikke gutten min bli omskåret fordi jeg trodde det var medisinsk for-
delaktig. De medisinske vurderingene er imidlertid viktige fordi de gjør at 
brit mila ikke kan bli sammenlignet med ritualer som kvinnelig kjønnslem-
lestelse, halsforlenging og fotbinding. Hadde brit mila i Norge blitt påvist å 
påføre barn liknende skader, ville moralske hensyn trumfet brit milas kul-
turelle verdier. 

Bør ikke barn likevel ha rett til å bestemme over sin egen kropp? Kroppslige 
inngrep med lav risiko og svært få negative helseeffekter er tillatt når det 
anses for å være i barnets interesse. Vaksiner, korrigering av utstående ører 
og fjerning av mandler blir gjort på små barn. Til og med andre personers 
helsegevinst er iblant nok til å trumfe barns kroppslige integritet, som ved 
massevaksinering (Fine, Eames og Heymann, 2011).

Den politiske filosofen Robert Nozick (1938-2002) knyttet dilemmaet om 
kroppslig integritet til et spørsmål om utnyttelse. Retten til kroppslig inte-
gritet er viktig for å forsikre oss om at mennesker ikke blir brukt til andres 
formål, mente han. Kroppslig integritet kommer til uttrykk ved ufrivillig 
organdonasjon, men ikke i spørsmålet om brit mila eller korrigering av ut-
stående ører.

Vi har alle tanker om hva som er viktige ingredienser i et godt og tilfreds-
stillende liv. For meg er mange av dem knyttet til min jødiske identitet og 
jødedommen. En av de viktige oppgavene mine som forelder er å vise bar-
net mitt hva som er et godt og tilfredsstillende liv, uten å indoktrinere eller 
holde tilbake affeksjon. Det er ingen tvil om at jeg har rett til, og kanskje er 
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moralsk forpliktet til, å oppdra mine barn på en måte som gjør det trolig at 
de har en sterk jødisk identitet som voksne.

Økonomens tilnærming

I tillegg til å være rabbiner har jeg en økonomiutdanning. Argumentene 
for og mot omskjæring passer fint inn i en såkalt kost-nytte-analyse. En 
kost-nytt-analyse er en lønnsomhetsanalyse der alle nytteverdier og alle 
kostnader summeres. Konklusjonen som følger dersom premissene er rik-
tige, er at brit mila er den sekulære, liberale og ansvarlige beslutningen av 
meg som far.

Min sønn burde ha en brit mila i spedbarnsalder basert på sekulære og 
liberale verdier fordi:

1. Det er trolig at han vokser opp med en jødisk identitet.
2. Brit mila er et inngrep med lav risiko og svært få negative helseeffekter. 
3. Jeg valgte å la sønnen min gå gjennom en medisinsk operasjon som 

spedbarn, men det sparer ham samtidig for en belastende operasjon 
senere i livet etter lang tids venting.

4. Sjansene for at min sønn når han blir voksen ville latt forhuden forbli 
intakt, og være en del av en forsvinnende liten minoritet av jøder uten 
brit mila, er usannsynlig.

5. Omskjæring av min sønn var ikke bare viktig for meg. Nærmest alle 
voksne menn med en jødisk identitet vil bebreide sine foreldre om de 
ikke ble omskåret som spedbarn. Belastningene inntil han selv kunne 
bestemt, ville nok være høye.

Brit mila handler ikke om å frarøve sønnene mine frihet i frykt for å «miste» 
dem. Min sønn kan, selv med sin brit mila, forlate det jødiske samfunnet 
og bli en del av et annet kulturelt samfunn. Selv om det er en skremmende 
tanke for meg, kan han bli både prest og rabbiner. Det er kunnskap om 
jødedommen som skaper interessen om å leve et jødisk liv, ikke brit mila. 

Det kan være en belastning for barn med en jødisk identitet å vokse opp 
uten brit mila. De kan til og med få alvorlige psykiske og følelsesmessige 
belastninger. Det er ikke fordi det jødiske samfunnet utøver sosial kontroll. 
Det er ingen former for oppsyn, press, trusler eller tvang. Dersom jeg ikke 
hadde blitt omskåret, ville ikke belastningene ha blitt påført av de andre 
barnas reaksjoner heller. Identitetsbelastningene klarer man å skape helt på 
egenhånd, ved å se på andre.
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Brit mila er ikke lemlestelse

Det er tungt å høre at man lemlester sitt barn. Det er enda tyngre når det 
ikke blir gitt noen videre begrunnelse for slik ordbruk. Ordet lemlestelse 
vekker sterke, antagelig tilsiktede, reaksjoner på grunn av sine negative kon-
notasjoner. Minoritetslivet i Norge blir vanskeligere av at meningsmotstan-
dere bruker krenkende ord uten hensyn til ordets definisjon.

Det er godt at foreldre i Norge har mulighet til ikke bare å oppfylle sine 
religiøse forpliktelser, men også sine liberale forpliktelser som brit mila kan 
være. Ansvarlige foreldre må ta i bruk kost-nytte-analyser iblant for velge 
det riktige for sine barn. Majoriteten av den jødiske befolkningen er ikke 
religiøse, så det er ikke den religiøse forpliktelsen jødiske foreldre forsøker å 
oppfylle. De medisinske grunnene alene er ikke gode nok for å hevde at brit 
mila var det riktige valget av meg for min sønn. Kostnaden av at min sønn 
vil bebreide meg om noen år veier derimot tungt. Den sannsynlige takk-
nemligheten han vil vise for at han slipper å fjerne forhuden som voksen, 
er et viktig liberalt element i min kost-nytte-analyse. Selv uten det religiøse 
påbudet virker omskjæring av vår jødiske guttebaby som god beslutningste-
ori i praksis.
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Bikramdeep Singh Pannu har bachelorgrad i Sør-Asia studier ved 
universitet i Oslo, og jobber som førstekonsulent ved seksjon 
for regnskap ved universitetet. Singh Pannu har tidligere job-
bet som frivillig i Fadderbarnas Fremtid, vært styremedlem i 
Gurduara Guru Nanak Dev Oslo, jobbet som foredragsholder i Unge 
Sikher Norge og frivillig på Turbandagen Norge. Han har vært 
delaktig i Nordtvet skoles musikkorps, fotballklubben SF Grei, 
og spilt basketball for Ammerud IF og Oslostudentenes Idretts-
klubb (OSI).

Bikramdeep Singh Pannu

Da jeg lærte å kjenne min egen kultur, ble jeg en 
del av Norge.

Jeg vokste opp som sikhgutt i Groruddalen på 90-tallet. Som syvåring kom 
jeg til Norge fra landsbygda i Punjab sammen med min mor. Året var 1988. 
Far hadde kommet hit som flyktning et år i forveien. Med en lang turban 
på hodet, og i de senere år et fullt utviklet skjegg, ser jeg kanskje ikke ut som 
den klassiske groruddøl.

Likevel var overgangen fra India ganske smooth. Jeg havnet i en mot-
taksklasse sammen med et dusin andre indiske elever på Veitvet skole. Det 
var to store forskjeller fra skolelivet i India, som var mer formelt enn det 
norske. I Norge gikk ikke elevene med skoleuniform. Vi tiltalte dessuten 
lærerne ved fornavn.

Kalbakken var det perfekte stedet for en ung flyktning å starte sitt nye liv 
på. Der var det en fin miks av barn fra forskjellige nasjonaliteter og grupper. 
Det var blant annet et jugoslavisk brødrepar, et par-tre familier fra Pakis-
tan, en gutt med chilensk far, en annen fra Polen, en søskenflokk fra Iran 
og barn som hadde flyttet dit fra andre steder i Norge. Det at det allerede 
bodde noen med minoritetsbakgrunn på Kalbakken, gjorde det enklere for 
meg å bli en del av miljøet. Det var allerede noen som hadde tråkket opp 
veien for meg.

Det eneste som var nytt med meg, var turbanen.

Hodeplaggspioner 
på basketbanen
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Turbanens verdier 

I begynnelsen var det utfordrende å forklare de andre hvorfor jeg brukte 
turban og hadde langt hår. Jeg forstod ikke min egen religion godt nok, og 
jeg snakket ikke godt nok norsk til å sette ord på det lille jeg visste. Til gjen-
gjeld hadde alle vennene mine vært hjemme hos meg og fått en innføring i 
hvordan jeg satte opp håret mitt og hvordan jeg knøt turbanen. Dette var 
med på å gi dem en viss forståelse for hva en turban var.

Turbanen er en viktig del av sikh-identiteten, og sikhisme er igjen en viktig 
del av meg. En sikh skal ha uklippet hår og bære en turban. For meg er tur-
banen blitt en del av meg og min personlighet. Det turbanen symboliserer 
er også en fremtredende årsak til at jeg velger å gå med turban. Turban 
representerer likhet, solidaritet og ydmykhet. Derfor bærer jeg den med stor 
stolthet. Det er veldig mange som har ofret veldig mye opp igjennom his-
torien for å bevare retten til å bære en turban. I gamle tider var turban noe 
som var forbeholdt de kongelige, hoffet og andre høytstående mennesker i 
samfunnet. Sikh guruene gjorde den tilgjengelig for allmennheten. Alle kan 
bære en turban. Med en turban på hodet følger det også et ansvar. Man re-
presenterer ikke bare seg selv, men også andre sikher. Derfor er det viktig at 
man ikke handler mot sikhismens verdier, men derimot står opp mot urett, 
lar være å nyte rus og tobakk, og er til hjelp for andre.

Jeg forstod de andre

Det fargerike felleskapet på Kalbakken gjorde at jeg forstod hvordan an-
dre med minoritetsbakgrunn hadde det. Jeg forstod hvor like vi mennesker 
egentlig er, til tross for våre forskjeller. Det gjorde meg nysgjerrig etter å 
lære mer om folk fra andre verdensdeler, om andres kultur og tradisjoner 
og ikke minst språk.

I begynnelsen holdt vi på med frilek på Kalbakkenfeltet, eller jordet som vi 
kalte det. I helgene dro vi til Gurdwaraen, sikhenes gudshus, for å lære om 
religion og historie. Språket, panjabi, hadde jeg allerede lært meg på skolen 
i India. På panjabiskolen i Gurdwaraen fikk jeg anledning til å opprettholde 
det. Foreldrene mine abonnerte også på et ukentlig panjabi-magasin fra 
England som jeg også leste litt i. I tillegg hadde vi en god del panjabi-litte-
ratur, med mye dikt og poesi, som var enkel å forstå for meg. Dette la grunn-
laget for at jeg etter hvert kunne lese litt tyngre lesestoff om religionshistorie 
og filosofi ,slik at jeg kunne forklare andre om turbanen og religionen min.

Å nikke fotball med turban

Da jeg ble flinkere i norsk, turte jeg også å ta spranget videre til organiserte 
aktiviteter. Jeg spilte klubbfotball og basketball og ble med i skolekorpset, 
hvor jeg spilte ess-bass, en tuba. Jeg levde i to verdener som utfylte hver-
andre, med skolen, idretten, korpset og fritiden var på den ene siden, og 
hjemmet, familien og Gurdwaraen på den andre. Jeg følte sjelden konflikt 
mellom disse to. Jeg har stått støtt med et bein i hver verden.

Av og til faller jeg likevel mellom to stoler. I India blir jeg oppfattet som 
nordmann. I Norge vil jeg alltid være inder. I korpset skulle alle gå med 
luer, men en lue sitter dårlig oppå en turban. Det løste seg ved at jeg kunne 
bruke turban i korpsets farger. I fotball var utfordringen av mer praktisk art. 
Det var nemlig veldig vanskelig å nikke eller stusse en ball med hodet uten 
at turbanen løsnet eller nærmest falt av. Jeg løste det ved å bytte posisjon fra 
utespiller til keeper.

Tøystykket som skiller oss

Det første ordentlige problemet kom da jeg spilte basketball på Ammerud. 
Laget vårt het «Forente Nasjoner», for vi hadde spillere med bakgrunn fra 
alle verdens hjørner. Til sammen hadde vi noe sånt som 14 forskjellige na-
sjonaliteter på laget. Vi skilte oss ut, både som enkeltindivider og som et lag, 
sammenliknet med våre motstandere. Jeg hadde allerede spilt i noen år da 
treneren etter en øving kom bort til meg. Noen hadde lagt inn protest mot 
at jeg spilte med turban på hodet, sa han. Ifølge reglene til det internasjona-
le basketballforbundet, FIBA, kunne man ikke spille med hodeplagg.

Dette var første gang jeg virkelig hadde følt meg diskriminert på grunn av 
turbanen min. Det føltes som om et personlig angrep på meg, i en lagidrett. 
Hittil hadde «Forente nasjoner» skilt seg ut sammen. Nå stod jeg alene, og 
det var uaktuelt å spille uten turban.

Treneren min støttet meg, og vi ble enige om at det måtte finnes en løsning 
på problemet. Vi kontaktet skoler og idrettslag i India for å høre om de had-
de hatt noen problemer med denne regelen. En slektning kjente rektoren 
ved en skole i Amritsar i Punjab. Vi fikk telefonnummeret hans, og pappa 
ringte ham og forklarte situasjonen. Han kunne informere om at de had-
de hatt spillere med turban både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Han 
fakset til og med over bilder og papirer fra det indiske basketballforbundet 
som bekreftet at de spilte med turban i India. Ingen av disse spillerne hadde 
opplevd noen form for nekt. Da Norges Basketballforbund fikk se doku-
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mentasjonen, tok det ikke lange tiden før de ga meg dispensasjon til å spille 
med turban.

Det tok tid å glemme saken, men etter hvert forsto jeg at det ikke hjalp å 
bruke negativ energi på noe som likevel var løst. Hvorfor skulle jeg bry meg 
om han ene som la inn protest, når jeg hadde hatt støtte av både treneren, 
medspillerne, klubben og ikke minst forbundet? Andre sikher har måttet 
kjempe for sin rett til å bære turban i andre sammenhenger, som for eksem-
pel for å kjøre buss og t-bane. Det føltes utrolig deilig at jeg kunne brøyte vei 
for andre som kom etter meg. FIBA endret nylig og endelig sitt reglement til 
at jenter kan spille basketball med hijab.

Hodeplagg som stråmann

På grunn av turbanen min har «inderen» eller «sikhen» vært de vanligste 
beskrivelsene jeg har hørt om meg selv opp gjennom årene, i hvert fall når 
det gjelder identitet og tilhørighet. Jeg er også blitt kalt for langt mindre 
flatterende ting enn det, men det har heller vært unntaket enn regelen. I 
begynnelsen var det også helt naturlig å bli beskrevet med min etniske eller 
religiøse bakgrunn som et kallenavn, fordi det var det jeg selv identifiserte 
meg som.

Når jeg ser at hodeplagg fortsatt brukes som en stråmann for hva folk har 
inni hodet, skremmer det meg. Et religiøst tøystykke er kjært for den som 
bærer det. Det er personlige årsaker til at folk velger å ta det på. Jeg er glad 
for at lokale arrangementer som «turbandagen» har vært med på å gi Ola, 
Kari, Ali, Abdi og Juanita innsikt i en Sikhs turbanhverdag. Det har ufarlig-
gjort turbanen, og gjort den til en del av mangfoldet. 

Sikhismens universale og inkluderende ideologi og filosofi har helt klart 
gjort det enklere for meg. Hovedprinsippene i sikhismen er bygget på sosial 
likhet, stå imot urett, leve et liv bygget på ærlig og hardt arbeid og det å 
dele sine goder og privilegier med andre. Og alt dette er jo ikke veldig ulikt 
grunnpilarene i den norske velferdsstaten.

Mangfoldet styrker oss og lærer oss at vi er på lag, selv om vi ikke er kliss 
like.
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Navjot Kaur Sandhu

«Hva holder jeg på med?» Tanken hadde bare så vidt dukket opp i hjerne-
barken før jeg beleilig valgte å fortrenge den. For jeg kan velge å fortrenge. 
Som mange unge menn høster jeg fruktene av en fastgrodd dobbeltmoral 
mellom kvinner og menn i vårt samfunn. Vi gutta blir i mindre grad an-
svarliggjort når vi svikter moralsk, eller ikke når opp til et forventet ideal. 

Jeg, Sahib Singh, er forlovet med Kiran Kaur. Det er et forhold som opp-
fyller mine foreldres forventninger, sentrale verdier og normer. Riktig klasse 
og riktig kaste. Jeg har innordnet meg med valget, og reflekterer sjelden 
over hvorvidt det faktisk var kjærlighet eller et resultat av antall restriksjoner 
av hvem jeg i realiteten kunne velge. Men alt i alt er Kiran en bra dame. 
Hun vil ivareta familiens omdømme og sikkert være langt mer lojal mot de 
eldre enn det jeg noensinne vil klare. En rolle som jeg har unndratt meg i 
det skjulte i mange år. Kiran derimot har gått langt i å ta til seg rollen som 
moralens vokter for oss begge.

Alle mine relasjoner er bygget på en kollektivistisk forventning som hele 
slekten må innrette seg etter. Familiestrukturen vår er viktigere å bevare 
enn oss som individer, og vi er alle  fanget av en fryktbasert oppvekst, hvor 
illojalitet i ytterste konsekvens ville blitt straffet med total isolasjon og utfrys-
ning fra familien. Dette er spesielt tydelig ved valg av ektefelle. Våre verdier, 
vår kultur, vårt fellesskap skal bevares. Dermed er hvem jeg gifter meg med 
ikke bare basert på mine egne ønsker, men ofte mer om familiens ønsker om 
den ideelle svigerdatteren de skal få. Hun som skal gi liv, og oppdragelse til 
de kommende generasjonene. Hun som skal videreføre våre felles verdier, 
og vår ære.

Med tiden har jeg lært å leve med flere parallelle virkeligheter, og så lenge 
ingen av virkelighetene møtes er omdømmet mitt trygt. Det å ikke bli opp-
daget, ydmyket og miste ansikt overfor andre mennesker er alt som betyr 
noe. Hva Gud tenker om meg, betyr lite. Kiran og jeg er formet av ære. Det 

Til sengs med æren
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er den som driver oss.

Det nærmeste jeg kommer sannheten om meg selv, er i selskap med Sana. 
Det er et hemmelig forhold uten forventninger, og uten betydelige konse-
kvenser for meg. En sjelden og til tider skremmende følelse for meg. Sana 
er ikke opptatt av den perfekte Singh. Nei, hun trives med alle lagene av 
bedrag og utroskap jeg har lagt til meg med tiden. Ofte pleier hun å telle 
alle linjene i ansiktet mitt mens jeg snakker med Kiran på telefon. Hun kan 
ligge tett inntil meg med den formfulle kroppen sin, og uten noen hem-
ninger la meg stryke henne mens Kiran er på røret i andre enden. Lårene 
hennes ligger i kryss med mine. Det er ikke et sted på kroppen til Sana som 
er forbudt. Hun har langt ifra en perfekt kropp, men hun eier senga og meg 
på en måte som gjør at jeg alltid lengter tilbake til henne. Vi har nesten aldri 
noen dype samtaler om livet, religion eller verdier. Det betyr like lite for 
henne som for meg når vi er sammen. Litt sprøtt å tenke på, når jeg på den 
andre siden baserer hele mitt forhold til Kiran på nettopp det. Kiran er ko-
nemateriale, mens Sana er tidsfordriv som gir meg et nødvendig pusterom 
fra en presset tilværelse hjemme og jaget etter karriere.

Jeg taper lite på å vise den svake siden min til Sana. Hun er en jente uten 
ære og sosial status, og er underordnet meg på alle måter. I motsetning til 
Kiran, hvor det er jeg som styrer og dominerer forholdet, er Sana skam-
løs nok til å være tilstede uten inngripende følelser av synd når vi ligger 
sammen. Alle bevegelsene til Kiran kjennes halvveis. Nesten som om hun 
er fastlåst og tvunget. Jeg er ute av telling på antall ganger Kiran later som 
at hun har fått orgasme. Jeg kan kjenne det på hele henne, hvor anspent 
hun er gjennom hele akten. Svett i håndflatene, ikke av innsats, men av 
nerver og usikkerhet. Vi snakker selvfølgelig aldri om at vi har sex verken 
før, under eller etter. Det hele skjer på dyre hotellrom utenfor byen, lydløst 
og med slukket lys. Jeg fortsetter å ligge med henne, i håp om å finne et snev 
av råskapen til Sana i henne. 

Ikke at Kiran noen gang har delt det med meg, men jeg tror hun ikke 
ønsker å få orgasme. Det er nesten som om hennes egen orgasme utlyser 
større følelse av synd enn nytelse. Skyldfølelsen er også grunnen til at vi 
aldri snakker om prevensjon. Jeg spurte henne en gang om hva hun bruker 
av prevensjon, men hun endte opp i tårer, og anklaget meg for å tenke på 
henne som en løssluppen jente. Det bekymrer meg å se den pakken av an-
grepille hver gang. Hvorfor kan hun ikke bruke p-ring som Sana? Et år med 
Sana har lært meg mer om sex enn tre år med Kiran. Sana bryr seg lite om 
alle spekulasjoner rettet mot hennes frie livsvalg, og er i motsetning til meg 
uanfektet av samfunnets dømmende blikk. 
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Sana hevder at det er i tiden å være skamløs. Mens for Kiran er skam sett 
på som en dyd, hun tar dette fra våre familier. Selv har jeg også lært fra ung 
alder at skam er den følelsen som gjør at vi mennesker oppfører oss som 
mennesker og ikke dyr.  Bare måten Sana ser på meg, hun har et blikk som 
en sulten løvinne. Hun er et kulturelt utskudd, og har ingen forpliktelse noe 
sted. Det er derfor hun ikke kan stille krav til meg. Uansett er Sana en gave 
til mitt forhold med Kiran. Det kjennes til tider ubehagelig å være i forhold 
med Kiran som ikke kommuniserer åpent med meg. Med Sana diskuterer 
jeg alt, også mine mørkeste tanker, og lyster jeg frykter å snakke ut om med 
Kiran. Denne siden av meg gjør seg best med jenter som Sana.

Ofte har jeg selv og Kiran sittet med andre par i høylytte diskusjoner og 
fordømt andre ugifte par. Par uten noe skam og verdighet for sine røtter og 
religion. Den moralismen som jeg så intenst alltid har hatet, er jeg også med 
på å opprettholde. Kiran og jeg er begge ivrige deltagere. Uten helt å vite 
hvorfor letter det på den voksende tomheten vi begge føler i vårt forhold 
når vi kan forakte andre. Vi unngår hverandres blikk i frykt for å gjenspeile 
den knusende dommen i hverandres øyne om vårt eget forhold. Vi ville ikke 
se frykten for å innrømme at vi har sex, frykten for å snakke ut om at det 
innerst inne kjennes galt, frykten for å rippe opp i våre egne prinsipper og 
verdier som verken Kiran eller jeg klarer å leve opp til. Iblant lurer jeg på 
om de rundt oss klarer å leve opp til dem. Uansett, de få øyeblikkene vi har 
sammen med andre, hvor vi kan opprettholde vårt glasshus, og kaste stein 
mot alt og alle som truer vår eksistens, det kjennes jævlig godt.

Selv om jeg har slått av varslingen, hender det rett som det er at jeg sjekker 
Tinder likevel. De andre gutta pleier å flire og blunke til meg, mens damene 
våre fortsetter intetanende i sin samtale. Jeg er ikke alene om å leve et dob-
beltliv, og det gjør det enklere å rettferdiggjøre det. Kiran har alle de riktige 
verdiene jeg ser etter i en kone. Hun er from, ærlig og tradisjonell. Men så 
lenge vi ikke er gift, føler jeg absolutt ikke at det vi har i vårt forhold holder 
for meg. Gjentatte forsøk på å prøve å lede inn på en samtale om sex, og hva 
jeg liker, ender alltid i at hun knekker helt sammen.

«Hvordan vet du alt dette, Sahib? Er du utro? Ville du likt at en mann 
snakket sånn til din søster, Sahib? Ser du på meg som en hore, fordi jeg har 
hatt sex med deg?»

Herregud, så mye mas det blir. 

Den ene gangen toppet det hele seg med at Kiran leste en bønn for å be 
om tilgivelse for våre synder. Jeg satt ved siden av på sengekanten med min 

utdaterte Moods of  Norway-bokser, og så på at hun gjorde path (bønn). 
«Tilgi oss wahe guru ji, tilgi oss», nynnet hun lavt. Jeg kunne ha tatt steget 
ut den dagen og konfrontert Kiran med de såkalte verdiene hun så stolt 
vokter, men til hvilken nytte?

Vi er begge oppdratt med relativt frie tøyler av våre foreldre, men misbruk 
av friheten ville skape en langt større utfordring for henne enn meg. Var det 
de pålagte verdiene som voktet henne, eller var det hun som voktet dem? 
De store øynene blunket nervøst mens hun strammet hendene sammen 
rundt lakenet vi hadde ligget under noen få minutter før. Hun var ferdig 
med bønnen. 

Skamløsheten til Sana, som jeg og mine likesinnede dømmer henne for, er 
det som setter henne fri fra den fasaden min forlovede og jeg opprettholder. 
Jeg innser det, men æren er fortsatt så viktig, den har et så sterkt grep om 
meg. Jeg fortsetter å leve dette dobbeltlivet, og forblir en hykler. Fordi sann-
heten er at jeg ikke tør å bryte ut av den virkeligheten som mange andre har 
skapt for meg, som jeg lever ut på vegne av både min egen og andres ære. 
Friheten til Sana er vanskelig å oppnå. Jeg er svak, og gjemmer meg bak 
den fasaden som tilfredsstiller andres syn på meg.

Kiran er uskyldig, uvitende og ekstremt godtroende. Hun er en perfekt livs-
ledsager, en jeg ville komme hjem til, en jeg vil ha barn med, men ikke en 
jeg kan utforske mine mørkeste lyster med. Det er der Sana kommer inn. 
Denne balansekunsten er avgjørende for min eksistens og lykke. Konse-
kvensen av lykken ligger i andres blikk, ikke i Guds blikk eller i mitt blikk 
på meg, selv om jeg blir oppdaget. For når sant skal sies, så er ingen av de 
sistnevnte blikkene forsonende. 



140 141

Maaz Ahmad er en samfunnsdebattant som de senere årene har 
markert seg som en viktig stemme når det gjelder minoritetsre-
laterte spørsmål. Til daglig jobber han i sikkerhetsbransjen, 
men påtar seg også oppdrag som ordstyrer og paneldeltaker i 
samfunnsrelaterte arrangementer. Maaz har frihet, likestilling 
og inkludering som sine hjertesaker.

Maaz Ahmad

Minoritetsmenn og minoritetskvinner må sammen bry-
te opp rammene minoritetsmannen presses inn i. 
Omrisset som etterlates kan de så fargelegge med 
sjatteringer fra sine egne liv, og på den måten 
legge premisset for en ny og nyansert forestilling 
om minoritetsmannen.

En sommerdag i juni 2002 ble en tolv år gammel gutt fra landsbyen Meer-
wala i Pakistan bortført av flere menn fra den høytstående Mastoi-stammen 
og gruppevoldtatt gjentatte ganger. Da gutten til tross for trusler nekter å 
holde stille om overgrepet, ble han resolutt anklaget for å ha blitt sett med, 
og underforstått hatt seksuelle relasjoner med, søsteren til en av mennene 
som angrep ham (Kristof, 2004). 

De triste begivenhetene som utspant seg i kjølvannet av denne hendelsen, 
kjenner verden i dag til som gruppevoldtekten av Mukhtar Mai. Det som 
er mindre kjent er den ovennevnte episoden som utløste det hele og det 
påfølgende forsøket på å løse situasjonen ved å arrangere et ekteskap ‒ et 
tvangsekteskap i ordets rette forstand ‒ mellom broren til Mai, Abdul Sha-
koor, og jenta fra Mastoi-stammen han angivelig skal ha blitt sett sammen 
med (Tirmizi, 2011).

Individet og storfamilien

I enkelte strengt patriarkalske samfunn som det vi finner i Pakistan, kan 
individet, uavhengig av rettsstatens beskyttelse, lett risikere å bli luket ut 
som ugress slik at kollektivet kan blomstre. Her er den sosiale kapitalen 
livsblodet til storfamilien, og med unntak av en liten elite polstret med makt 

Om å fargelegge sine 
egne bilder
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samt penger nok til å kjøpe seg fri fra sosiale konvensjoner, måles den sosiale 
valutaen til folk flest i ære. Verdien av denne valutaen er direkte proporsjo-
nal med graden av harmoni mellom individets handlinger og samfunnets 
forventninger.

Det patriarkalske samfunn innebærer i utgangspunktet sosiale mekanismer 
som tilrettelegger for og realiserer mannlig dominans over kvinner. Likevel 
rammes både kvinner og menn i slike samfunn og kulturer av streng sosi-
al kontroll og tidvis svært alvorlige sanksjoner, dersom de ikke holder seg 
innenfor det sosiale rammeverket for forventet og akseptabel oppførsel. Det 
var nettopp fordi Abdul Shakoor ble anklaget for å ha dristet seg utenfor 
disse rammene, at familien hans prøvde å komme eventuelle sanksjoner i 
forkjøpet ved å tilby ham som ektefelle for jenta han ble beskyldt for å ha 
blitt sett med. Individet ble forsøkt ofret til fordel for storfamilien.

Sosiale strukturer

Det er vanskelig å forstå slike reaksjonsmønstre om man ikke forstår de 
sosiale strukturene som ligger bak. Æreskultur kan være så mangt, det kan 
være thailandske barn som forholder seg passive i klasserommet av hensyn 
til læreren (Dahl, 2011), det kan være sosiale ritualer og omgangsformer 
som regulerer mellommenneskelige forhold i Kina og Japan, og det kan 
også være subkulturer som gjengmiljøer bestående av minoritetsungdom, 
der ære riktignok blir brukt som sosial valuta, men skiller seg fra æreskodek-
sen en finner i foreldrenes kultur (Sandnes, 2004). 

En vesentlig forskjell mellom det som normalt omtales som æreskultur, og 
æreskulturen i gjengmiljøer, er at gjengmiljøer er i opposisjon til samfunnet 
og har æresideal som er fundert på vold, kriminalitet og selvtekt. Ære i 
kulturen til foreldrene er derimot uløselig knyttet til det patriarkalske sam-
funnet, og selv om kvinner er mest utsatt er denne type æreskultur først og 
fremst en felles oppfatning om at individets oppførsel slår tilbake på storfa-
miliens omdømme. Slik er både kvinner og menn bærere av storfamiliens 
ære, og begge er også gjenstand for den sosiale kontrollen og de sanksjonene 
som er normalisert i samfunnet.

Kjønnsrollenes dikotomi

I samfunn der patriarkalsk kultur ikke har like sterkt fotfeste, vil den sosiale 
kontrollen og eventuelle sanksjoner utøves innad i storfamilien, og da, i 

motsetning til opprinnelseskulturen, i direkte opposisjon til majoritetssam-
funnet. I tillegg til å være bærere av skam pålegges menn også rollen som 
formyndere av æren, og det er hovedsakelig denne rollen som ærens voktere 
minoritetsmenn med bakgrunn i kultur fra patriarkalske samfunn identifi-
seres med i majoritetssamfunnet. Rollen som bærer av skam og offer for 
patriarkalsk kultur forbeholdes kvinnene. 

I sin masteroppgave, som tar for seg maskulinitetsforestillinger blant mus-
limske menn i Oslo, kommer religionshistoriker Elise Skarsaune med et 
sitat av tidligere likestillingsdirektør Long Litt Woon som belyser denne di-
kotomien : «Jeg vil […] påstå at den offentlige debatten i dag går stadig mer 
i retning av en slags kjønnet todeling av bildet på ‘de andre’: en «demo-
nisering» av minoritetsmenn og en «offerliggjøring» av minoritetskvinner 
[…] Jeg tror at særlig muslimske menn […] opplever at de blir sett på som 
overgripere og potensielle terrorister, mens muslimske kvinner blir oppfattet 
som ofre for sine patriarkalske menn […]» (Skarsaune, 2006).

Felleskapets forventninger

Historier som den om broren til Mukhtar Mai drukner gjerne i strømmen 
av historier som bekrefter etablerte forestillinger om minoritetsmenn hos 
majoritetssamfunnet. Sannheten er at minoritetsmenn må forholde seg til 
de samme sosiale strukturene som minoritetskvinner, og selv om den sosiale 
kontrollen kan fortone seg annerledes for menn, er den fremdeles til stede. 
Forventningene til mannen som formynder og familieforsørger legger ofte 
begrensninger på friheten og følelseslivet og fordrer fastlåste handlingsmøn-
stre og bestemte livsvalg av minoritetsmannen. 

Det er ikke uvanlig å oppleve at tilværelsen smuldrer opp mellom puslespill-
biter av pliktfølelse, press fra storfamilien, forventninger fra majoritetssam-
funnet og drømmene individet måtte ha for sitt eget liv. Ikke overraskende 
utgjør gutter og unge menn 35 prosent av alle som opp gjennom årene 
har oppsøkt Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) for å unngå 
tvangsekteskap, hos Røde Kors er den samme andelen 20 prosent, mens 48 
av 79 menn som oppsøkte krisesentre i Norge i 2011 hadde minoritetsbak-
grunn (Solberg, 2012).

I Storbritannia mottok statens handlingsgruppe mot tvangsekteskap (FMU) 
i 2016 hele 283 henvendelser som involverte mannlige ofre for tvangsekte-
skap (Home Office og Foreign & Commonwealth Office, 2017). Dette inne-
bærer en økning på over 110 prosent fra 2008 (Foreign & Commonwealth 
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Office og Brown, 2010). Mørketallene er store, og det anslås at opptil 2000 
britiske menn kan være ofre for tvangsekteskap hvert år (BBC, 2010). Noe 
kan selvfølgelig tilskrives en økende andel flyktninger, men det er på det 
rene at flere diasporakulturer i Vesten opprettholder patriarkalske struktu-
rer, selv etter mange tiår i utlendighet. 

Sosial kontroll og sanksjoner

En kollektivistisk tilnærming til valg av ektefelle og forventinger til individet 
om å la felleskapets interesser gå foran sine egne i dette valget, er sympto-
matisk for slike miljøer. Birmingham-gutten Imran Rehman opplevde ek-
teskapsforventningene allerede i en alder av 10 år, da han ble forlovet på 
en familiefest på ferie i Pakistan (BBC, 2008). I årene som fulgte opplevde 
han å bli sendt på rehabiliteringsopphold der han ble lenket fast og innelåst 
på et rom. Han ble utsatt for stadig sterkere følelsesmessig utpressing og til 
slutt ble han utstøtt av familien, da han endelig valgte å avslutte ekteskapet 
han ble presset inn i.

I dag jobber Rehman for den britiske menneskerettighetsorganisasjonen 
Karma Nirvana, og hjelper gutter og menn som tvinges til å traske i de 
trange, traumatiske skoene han selv i et tidligere liv tilbakela mange mil i. 
Heldigvis er det langt fra alle som opplever like ekstreme tilfeller av sosial 
kontroll som Rehman. Også minoritetsforeldre elsker barna sine hemnings-
løst, men samtidig kan de være grepet av en lammende frykt for hva folk i 
miljøet vil tenke og si, om et familiemedlem skulle velge å fargelegge livet 
sitt utenfor linjene storfamilien har streket opp. 

Minoritetsmenn som vokser opp med tradisjonelle patriarkalske verdier, 
kan dog oppleve større frihet enn sine minoritetssøstre. De kan ofte legge 
føringene for sitt eget liv, så lenge det utad fremstår som om de innordner 
seg familiehierarkiet og holder seg innenfor linjene familien har tegnet. Å få 
seg kjæreste er for mange forholdsvis uproblematisk, så lenge forholdet ikke 
foregår i full offentlighet. Og dersom slike skjulte relasjoner blir oppdaget, 
er konsekvensene i de fleste tilfeller langt fra så ekstreme og grelle som i 
strengt patriarkalske samfunn, der bare det å bli sett sammen med en av det 
motsatte kjønn i verste fall kan føre til svært brutale sanksjoner, slik tilfellet 
var med Abdul Shakoor.
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De skamløse guttene lar vente på seg 
Våren 2016 gjorde «de skamløse jentene» sitt inntog i norsk offentlig debatt 
(Herz, 2016), og startet med det en bevegelse som på kort tid flyttet linje-
ne som minoritetskvinner forventes å holde seg innenfor. Etter hvert har 
bevegelsen tilsynelatende sprengt rammeverket. Mellom bruddstykkene av 
forventninger og krav har unge kvinner i alle former og fasetter satt sin 
farge på den offentlige debatten, på egne premisser og løsrevet fra majori-
tetssamfunnets forestillinger om den stakkarslige minoritetskvinnen. 

Enn så lenge lar «de skamløse guttene» vente på seg, selv om det har blitt 
gjort noen mer eller mindre vellykkede forsøk. Læreren Assad Nasir og poli-
tikeren Abid Raja stod offentlig frem som skamfulle og med en oppfordring 
til andre minoritetsmenn om å delta i den kollektive skammen (Stakkestad 
og Staude, 2016), en invitasjon skribent og forfatter Umar Ashraf  takket 
nei til i sitt tilsvar der han erklærte at han nektet å skamme seg (Ashraf, 
2016). Etter et knapt år i skamfullhet returnerte Nasir med et budskap om 
at minoritetsmenn nå måtte bli skamfrie (Nasir, 2017), uten å skape de helt 
store bølgene.

Vinne kampen sammen

Dessverre ligger det ingen automatikk i at minoritetsmenn skaper en tilsva-
rende bevegelse som det «de skamløse jentene» har gjort. Muligens skyldes 
det at minoritetsmenn har andre premisser for å skape en slik bevegelse enn 
kvinnene har hatt. Majoritetssamfunnet plasserer automatisk minoritets-
kvinner i rollen som ofre, mens minoritetsmenn oppleves som overgripere 
og opprettholdere av ukultur. Ikke bare begrenses minoritetsmannen av lin-
jene av patriarkalske strukturer og tradisjonelle kjønnsrollemønstre streket 
opp for ham av hans eget miljø, men han stanger også hodet forgjeves mot 
fargeløse og sementerte forestillinger i den kollektive bevisstheten.

Da Mukhtar Mai ble utsatt for gruppevoldtekt, stilte både hennes familie 
og den lokale imamen seg bak henne og legitimerte hennes kamp. Unge 
minoritetskvinner har nå for alvor tatt opp kampen mot ukultur og sosial 
kontroll i egne miljøer, en kamp minoritetsmenn også vil tjene på å vinne. 
Om minoritetsmenn stiller seg bak disse kvinnene og jentene, og legitimerer 
deres kamp, kan de sammen i neste omgang bryte ned de fargeløse og se-
menterte forestillingene om minoritetsmannen. For så å etterlate et omriss 
de kan fargelegge med sjatteringer fra sine egne liv.
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Abdirahman Hassan studerer offentlig administrasjon og ledel-
se med fordypning i statsvitenskap ved UiO, og jobber som 
journalist i Universitas. Han sitter som sentralstyremedlem i 
Landsforeningen mot rasisme, og er i tillegg en aktiv samfunns-
debattant.

Abdirahman Hassan

Vi minoritetsmenn må tørre å bryte barrieren, og 
snakke åpent om vår psykiske helse. Det er ingen 
skam å være syk.

Fem ganger om dagen tok jeg sakte og forsiktig fram bønneteppet. Men idet 
jeg la det foran meg kom skyldfølelsen. 

I studietiden skammet jeg meg over det faktum at jeg var ensom og slet 
psykisk. Jeg kunne ikke huske sist gang jeg sov ordentlig, og visste ikke om 
jeg var i stand til å komme meg ut av sengen i hverdagen. Om natten lå jeg 
lys våken i senga og kjente hjertet dunke uvanlig raskt. Hendene mine var 
både svette og klamme, og jeg klarte ikke å puste ordentlig.

Jeg skammet meg over å være psykisk syk.

Forventningspresset

Jeg er en minoritetsmann som har slitt med prestasjonsangst, stress og spi-
seforstyrrelser. Jeg velger å dele historien min i håp om at flere minoritets-
menn tør å være åpne om sine problemer. Jeg vil snakke om det skjulte tabu-
et som eksisterer blant oss. Jeg vil snakke om mannen som lider i stillhet og 
skjuler ansiktet sitt bak en usynlig maske, i frykt for å bli gjenkjent av andre 
og stemplet som feig eller svak. Han skyver vekk følelsene sine og vegrer seg 
for å oppsøke hjelp, fordi han ikke vet om han takler reaksjonene.

Jeg pleide lenge å overtale meg selv til å tro at jeg ikke var psykisk syk. På 
utsiden var jeg en smilende og blid gutt, som hadde store drømmer og am-
bisjoner. Jeg skulle bli diplomat og lande en toppjobb på en ambassade. Inn 

Den psyke 
minoritetsmannen
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i historiebøkene skulle jeg, som Norges første norsk-somaliske diplomat. Jeg 
hadde satt meg høye mål på skolen, og presterte høyt for å få gode karakte-
rer. Jeg var alltid i stand til å oppmuntre de nærmeste vennene mine og få 
dem til å le, selv når de hadde vondt. 

Jeg var alltid der for andre hvis de trengte en å snakke med, men jeg var 
aldri der for meg selv. Fornektelsen og skammen tok over, men på innsiden 
følte jeg meg tom. Jeg taklet det ikke mer. Generasjon prestasjon kaller de 
oss. Jeg følte ikke at jeg presterte noen ting. 

Styrke hos Gud

Når ensomheten og angsten var på sitt verste, søkte jeg styrke hos Gud. Jeg 
opplevde en indre ro i sjelen og en slags spirituell følelse når jeg vendte meg 
til Gud. Når jeg hadde det vondt eller trengte råd, ba jeg Gud om hjelp. 
Fem ganger om dagen tok jeg sakte og forsiktig fram bønneteppet. 

Idet jeg la bønneteppet foran meg, kom skyldfølelsen. Det kriblet i magen, 
men det var ikke sommerfugler. Jeg klandret meg selv. Kanskje jeg hadde 
sluppet denne jævelskapen om jeg bare hadde vært en bedre og praktiseren-
de muslim, og ikke en som oppsøkte Gud kun når han var i nød. Jeg holdt 
ofte hendene i været og hvisket en stille bønn til Gud. «Den allmektige, 
nåderike og barmhjertige. Skaperen av verden og alle vesener.» Jeg satt på 
knærne, ba og tryglet om tilgivelse. 

Jeg avsluttet bønnen med et kaldt «ameen», og et ønske om å være normal 
igjen. Jeg skammet meg over sannheten.

Mindre verdt

Det verste var følelsen av at min psykiske helse som minoritetsmann var 
mindre viktig enn andres helse. For når jeg så meg rundt i samfunnet, var 
det fortsatt majoritetsgruppens mentale helse som ble satt på dagsorden i 
informasjonskampanjer. Problemet er større enn helsefeltet. Når jeg leser 
tidsskrifter, magasiner eller tar bussen for den slags skyld, ser jeg fortsatt 
plakater av de samme menneskene, altså majoritetsmannen eller majori-
tetskvinnen. Det er mennesker som jeg ikke kan speile meg i. 

Minoriteter har dårligere tilgang på helsehjelp enn resten av befolkningen. 
Mange innvandrere opplever høye terskler inn til helsetjenesten. Det kan 
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gjelde alt fra vanskeligheter med å forstå språket, eller kunnskap om helse-
tjenesten, til hvor man blir henvist til og hva det faktisk er mulig å få hjelp 
til. Det er derfor grunnleggende viktig at helsearbeidere har flerkulturell 
kompetanse for å styrke båndet mellom helsevesenet og minoriteter. 

Legeforeningens rapport «Likeverdig helsetjeneste - Om helsetjenester til 
ikke-vestlige innvandrere» (2008) peker på at strukturelle forklaringer er 
mye av grunnen til at minoriteter får dårligere tilgang på hjelp og tjeneste-
tilbud. I rapporten belyses det at problemene må løses med tiltak på flere 
nivåer: Helsetjenesten må tilrettelegges bedre for et flerkulturelt samfunn 
gjennom tolketjenester, mer tilrettelegging i sykehus og på legekontorer, og 
tilgjengelig informasjon på et språk ulike pasientgrupper forstår. 

Hvordan skal minoritetsmenn føle seg komfortable med å snakke om sine 
psykiske lidelser når de føler seg ekskludert av helsevesenet?

Mange pasienter har opplevd fordommer på kroppen i årevis. Når en per-
son med innvandrerbakgrunn blir syk, vil det ofte kunne oppstå dobbelt- 
eller trippelstress i møte med helsevesenet, i tillegg til sykdomsutløste stress- 
og krisereaksjoner (Høye, 2017). Et av de viktigste aspektene å få frem er 
nettopp hvor utsatt minoritetsmannen er i møte med helsevesenet. Jeg vil 
våge å hevde at det ikke er noen tvil om at det er han som er den mest stig-
matiserte. Han blir fremstilt som opprettholderen av patriarkiet gjennom 
den offentlige debatten og den som utsetter kvinnene i sitt liv for sosial 
kontroll. Dette narrativet, og holdningene som etablerer seg som følge av 
det, forfølger ham også i det norske samfunnet. 

Minoritetsmannen bør rett og slett skamme seg. Men er det noen som spør 
han om hva som plager ham? For hver gang han trygler om hjelp, og strek-
ker ut en hånd i håp om at noen der ute skal ta tak i ham, og ta ham med 
inn i varmen, så føles det ut som at det ikke er noen på den andre siden. 
Han er helt alene. 

Fra skam til skamfri

Da jeg ble syk, ble jeg raskt usynlig og glemt i mengden. På et tidspunkt 
endret det seg heldigvis. Jeg klarte å finne krefter til å reise meg igjen. Jeg 
trengte ikke lenger å skjule meg bak en fasade. Det sorte hullet jeg var blitt 
så vant til, ble borte. I den andre enden av tunnelen lysner det. Mørket var 
ikke der lenger. Jeg følte ikke lenger skam.

I ettertid har jeg ofte lurt på hva som hindret meg fra å oppsøke hjelp, når 
den tross alt bare var en telefonsamtale unna. Kanskje er det likevel ikke så 
rart. Mange vegrer seg for reaksjonene som venter dem dersom de åpner 
seg om temaet. Det er en egen skam forbundet med psykiske problemer. 
Når man er psykisk syk, kjemper man ikke bare en daglig kamp mot syk-
dommen, men man kjemper også mot fordommer, stereotypier og sosialt 
stigma (Gullslett, Kim og Borg, 2014). Disse følelsene er noe som gjelder 
enda sterkere for minoritetsmenn. Den helvetes skamfølelsen er grunnen til 
at mange minoritetsmenn velger å tie og skjule at de er syke.

Kultur kan også være en vesentlig årsak til hvorfor det er tabu å være åpen 
om psykisk helse i minoritetsmiljøer. Det er likevel viktig å presisere at ta-
buer knyttet til psykisk helse ikke bare er et minoritetsproblem, men et ge-
nerelt samfunnsproblem. I enkelte miljøer er det viktig å skjule sykdommen 
for omverdenen, slik at familien ikke rammes. Familien er redd for at folk 
skal begynne å snakke og spre rykter. Det kan gjøre at psykisk sykdom bi-
drar til å bryte med viktige verdier som samhold, som igjen gir familiene 
skyldfølelse og som skaper grobunn for negative sanksjoner fra miljøet. I 
ytterste konsekvens kan sykdommen brukes som grunn til å bli utstøtt fra 
eget miljø. Siden samhold er en viktig verdi i disse miljøene, er det enkelt å 
forstå at mange minoritetsmenn ikke tør å snakke ut om egen mental helse.
 
I enkelte kulturer står ikke følelser og empati i sentrum, og det kan virke 
som at minoritetsmenn ikke får lov til å vise at de faktisk sliter. Psykiske 
lidelser blir sett på som et «vestlig» fenomen, og mennesker med psykiske 
lidelser blir omtalt som mennesker med svak tro. 

Mange minoritetsmenn blir lært opp til at det er de som skal ta vare på fa-
milien sin. Derfor trenger de ikke å bli tatt vare på selv. Det er en stor skam 
å bli tatt vare på som mann. Menn blir sett på som svake dersom de ikke 
tåler motgang. Motgang blir omtalt som «test» eller «straff» fra Gud, eller 
fordi man er besatt av åndevesener som blir omtalt som «djinn». 

En mann skal være tøff, og han skal tåle alt. Heldigvis var ikke dette tilfellet 
hos meg. Jeg har en god og kjærlig familie som har støttet meg gjennom alt, 
og som har vært der for meg hele tiden.

Du er ikke alene

Det er klare problemer innad i mange minoritetsmiljøer. Alt som er frem-
med og uvant, er tabu. En slik tilnærming til psykiske lidelser undertrykker 
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det mest naturlige vi mennesker kan oppleve, nemlig det at vi uttrykker og 
behandler våre følelser på forskjellige måter. Men jeg vil likevel presisere at 
tabuene knyttet til psykisk helse ikke er et minoritetsproblem, men et evig-
varende samfunnsproblem.

Det er på tide at vi bryter barrieren og snakker åpent om psykisk helse blant 
minoritetsmenn. Jeg vil råde alle pårørende og andre interesserte om å søke 
mer kunnskap om psykisk helse. Vi må være mer åpne om sykdom som 
rammer oss, for å gjøre psykiske lidelser normalt, også i minoritetsbefolk-
ningen. Det vil gjøre det enklere for dem som sliter med psykiske problemer 
å akseptere seg selv, uten å føle på fordommer og stigmatisering. 

Dersom vi klarer å vise at psykiske lidelser er normalt, vil det også føles mer 
naturlig å oppsøke hjelp. 

Kjære bror som sitter og leser dette, du må vite at du ikke er alene. Selv om 
livet til tider kan oppfattes som vanskelig og utfordrende, må du ikke miste 
troen på at det kan bli bedre. Du må huske at du ikke blir mindre mann 
eller svakere om du velger å felle en tåre eller velger å vise? dine følelser. Det 
krever mot å vise smerte.
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Zeshan Shakar

En ung mann i siste halvdel av tjueårene henter datteren sin fra skolen. 
Hun bor ikke sammen med ham hver dag, og skolen hennes ligger et styk-
ke unna der han bor. De går til bussholdeplassen på samme måte som de 
pleier. Han slentrende et par skritt bak, med sekken hennes over den ene 
skulderen. Hun småløpende foran i et forsøk på å komme først frem til hol-
deplassen. Hun vinner, snur seg jublende mot han og smiler, og han smiler 
også, før han roper til henne, nærmest av vane: «Pass deg for bilene!», selv 
om han vet hun gjør det.  

En eldre mann står på holdeplassen. Han søker kontakt med jenta, på den 
måten eldre mennesker gjerne gjør med barn. Et prøvende smil. Et vink. 
En grimase. Den unge mannen drar umiddelbart kjensel på den eldre. Han 
er ingen nær bekjent. Han driver en kiosk like ved jobben til den unge 
mannen, som han iblant er innom. Et ganske uviktig menneske i hans liv, 
likevel viktig nok der og da til at den unge mannens kropp i et kort øyeblikk 
stivner til og smilet deretter forsvinner, for den eldre mannen kommer fra 
samme land som den unge mannens foreldre, og datteren hans står nå mel-
lom dem.

Det er for sent for den unge mannen å late som han ikke ser den eldre, selv 
om tanken streifer ham. Den eldre har oppdaget han. Den yngre går bort 
og håndhilser. Han spør den eldre om det går bra med ham, om famili-
en har det bra, om hvordan det går med sønnen som skulle begynne på 
universitetet, det var denne høsten han startet opp, var det ikke? Datteren 
stiller seg ved siden av den unge mannen, halvveis skjult bak ham, og stirrer 
nysgjerrig på den eldre mannen. Den eldre mannens blikk er like nysgjerrig, 
vekslende fra jenta til den unge mannen. Den unge mannen sier ikke noe 
om datteren. Han presenterer henne ikke, selv om den eldre mannen fort-
setter å kikke bort på henne og lager flere grimaser.

Jeg vet at den eldre mannen ikke er den eneste. At den unge mannen lar 

Mannen og barnet
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være å si noe om datteren til mange. Familiemedlemmer, bekjente, kolleger 
med samme landbakgrunn. Listen over mennesker han enten har latt være 
å fortelle om henne til, eller hvor han har vært unnvikende, er lang, og 
den vokser. Opplysningen de fleste smykker seg med, noe av det første og 
mest naturlige å fortelle om seg selv, holder han tilbake. Han modifiserer 
og lyver, nikker passivt når noen antar at han bor fast med datteren, eller 
tier om henne om han møter en jente han liker. Selv om han har hundrevis 
av bilder av henne på mobilen sin, legger han nesten aldri ut noen av dem 
på Facebook eller Instagram, og om han en sjelden gang gjør det, gjør han 
posten usynlig for en rekke mennesker.

Den unge mannen fortsetter å prate hastende om alt mulig annet. Han spør 
om kiosken har mange kunder. Om de skal reise til hjemlandet i vinter, sånn 
som i fjor. Hva billettprisene ligger på. Som om et hav av ord skal sluke en 
forventet strøm av spørsmål, helt til bussen kommer. Han håper den eldre 
ikke skal på samme buss.  

Alle språk har et skjellsord for barn som datteren hans. Et resultat av et for-
hold flere år tilbake i tid. Et som ikke var ulikt det mange tusen unge men-
nesker har eller har hatt i Norge. Gutt møter jente. Et forhold blir til. Noe 
som ikke var planlagt, skjer underveis. Et forhold ender. Jeg vet han tenker 
på det iblant, på hvorfor han gidder å bry seg så mye. Hvorfor han ikke bare 
kan riste på hodet og le av det absurde og hyklerske ved at mennesker som 
har gjort nøyaktig det samme som han, oppfører seg som om deres hand-
ling er renere enn hans, bare fordi det ikke ble et barn ut av det. Han tenker 
at de kan tro hva de vil, mene hva de vil, han lever ikke for dem uansett.

Han klarer sjelden å holde lenge på de tankene. For det finnes, det han 
ikke snakker om, og han klarer ikke fri seg fra det. Ofte blir han minnet på 
kraften i det. Som i den evige følelsen av skyld overfor de som er nære ham, 
for at konsekvensene av hans handlinger like mye eies av dem som av ham. 
Eller at en av vennene hans, når de skal koble ham med jenter, flere ganger 
har kommet med forslag om skilte kvinner, kvinner med barn fra før. Som 
om han må kjenne sin plass, og at den er med de andre, de som også har 
ting de ikke vil snakke om. Og flere ganger har han sagt det høyt, det ven-
nen hans ikke sier rett ut: «Du vet hvordan det er, med barn og sånn. Stiller 
ikke akkurat øverst da».

Den unge mannen speider i den retningen bussen kommer fra. Sola står 
lavt på himmelen og blender ham, men han synes han ser noe langt der 
borte, noe som er høyere enn bilene. Det har blitt stille mellom de to nå, 
den unge og den gamle. Mange nok spørsmål er stilt, og mange nok svar er 
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avgitt. Den unge lurer på om han skal late som han får en telefonsamtale. 
Han fikler med mobilen. Han lar være.

«Tror ikke snøen kommer til å bli liggende», sier han. «Du vet aldri nå om 
dagen, vettu», sukker den gamle. «Jeg husker da jeg kom hit i ‘75. Da var 
det snø fra oktober til …» Den unge mannen hører ikke skikkelig etter len-
ger. Han myser mot sola igjen. Han så riktig. Det er en buss som kommer.

Det er ting jeg skulle ønske den unge mannen så etter, heller enn å speide 
urolig etter bussen. Ting han har sett allerede, som han kunne sett igjen. 
Som seg selv, sittende overfor en annen eldre mann, en som betyr uendelig 
mye mer enn mannen fra kiosken.

Han utsatte det, flere ganger, sa til selv han skulle si det, men trakk seg i siste 
liten. Fordi han hadde en dårlig dag. Eller faren hadde en dårlig dag. Fordi 
det kom et program på TV som faren hans liker og å avbryte det føltes som 
for mye. Først når terminen var to måneder unna og faren satt i stua og gje-
spa til en nyhetssending som gikk for tredje gang den kvelden, gjorde han 
det. Med ord som klorte seg fast til munnen og en stemme som knapt var 
hørbar fortalte han om forholdet ingen visste om, og om hva som nå kom 
til å komme. Den spake stemmen ble hengende igjen alene. I flere minutter. 
Så kom to ord. «Ja, ja».

Det har ikke kommet verre ord enn det. Ikke til han, i alle fall. Det som har 
kommet, det han hører, og det han ser, er datteren som skjemmes bort med 
sjokolade av bestefaren sin, selv om den unge mannen sier nei. Datteren 
som får gaver på Eid. Som klemmes og kysses på kinnet hver gang de møtes.

Den unge mannen har sett det, men mistet det av syne. Altfor rask til å 
tillegge andre mennesker tanker. Altfor treg til å gi andre sjansen til å vise 
hva de rommer. Han ser ikke at det like mye er han som holder de oppe, 
veggene som har samlet seg rundt han.  

Han kommer til å se det. Jeg vet han gjør det. Det tar bare tid, og jeg skulle 
ønske han så det allerede da. Så han slapp å famle rundt i så mange år og 
stange hodet i de tykke veggene. Men alt han ser er den etterlengtede bus-
sen som endelig stanser foran dem. Den gamle mannen viser ingen tegn til 
å skulle på den. Den yngre strekker lettet frem hånden og sier ha det. Den 
gamle svarer det samme og vinker til datteren hans. Hun vinker tilbake. 
Den unge mannen tar hånden hennes og trekker henne med seg inn på 
bussen. De setter seg ned og bussen ruller bort, i taushet.  
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bror...
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Ali Chishti

Du er enda for liten til å forstå, men den tid kom-
mer. Du smiler til meg med et skjevt smil, uten å 
kanskje helt vite hvem denne skjeggete, buldrende 
mannen er, men den tid kommer. Og når den tid kom-
mer, håper jeg at du aldri skal oppleve min kjære 
datter, at noen behandler deg som mindreverdig 
fordi du er en jente. 

Da jeg vokste opp, i en overfylt og trang leilighet på Tøyen, med seks søs-
ken, hjemmeværende mor og en far som var imam, tenkte jeg sjelden på 
hva det betydde at jeg var født som gutt. Vi hadde en tradisjonell oppvekst. 
Foreldrene våre hadde flyttet fra alt kjent og kjært, og det var store forven-
tinger til både guttene og jentene i søskenflokken. Norge var et mulighetens 
land, og det måtte ikke kastes bort. Min barndom var preget av en religiøs 
oppdragelse, til tider streng, men mest av alt kjærlig og veiledende. Men 
det var også mye frihet. Vi lekte mye alene ute på gatene, og det var et 
vidunderlig univers oss barna imellom. Det var mange barn i nabolaget, 
med bakgrunn fra forskjellige land og deler av Norge. Som en del av en stor 
søskenflokk trengte jeg aldri å bekymre meg for mobbing eller at jeg skulle 
kjede meg. 

Ferier til utlandet og dyre leker var helt utenkelig. Det er rart å tenke på, 
kjære datter, at kontrastene mellom min og din oppvekst er så store. Du vil 
aldri måtte tenke på at du mangler noe. Du vil alltid ha nye klær til hver års-
tid, og du vil vokse opp med avanserte, teknologiske leketøy, smarttelefoner 
og nettbrett. Ting som vi i min barndom ikke engang kunne forestille oss. 
Før du er ett år gammel, har du allerede reist til andre verdensdeler, og det 
gleder meg enormt at jeg vil få muligheten til å vise deg verden. Samtidig 
vil jeg også prøve å føre videre de verdiene som mine foreldre lærte meg, om 
nøysomhet og en enkel livsstil, om at det som virkelig teller er ens karakter: 

Kjære datter
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å være høflig, hjelpsom og redelig. Å aldri tråkke på andre, men stå opp for 
seg selv. 

Å være annerledes

Kjære datter, å vokse opp med flerkulturell bakgrunn var ikke alltid like 
lett. Foreldrene i vår generasjon var ikke like trygge på samfunnet. Mye var 
fremmed og uforståelig for dem. Mange morsomme og fortvilede hendelser 
oppsto. Som at fedrene i nabolaget var overbevist om at fritidsklubben var 
et helt upassende sted å besøke, siden de trodde det var det samme som 
«club» i Pakistan – altså nattklubber. Man diskuterte ikke med fedrene sine, 
respekt for eldre ble noen ganger så tyngende at det skapte avstand mellom 
barn og voksne. Derfor ble det slik at fritidsklubben ikke ble et sted for den 
norskpakistanske guttungen. Kjære datter, jeg vil diskutere med deg. Jeg vil 
vite hva du tenker, og høre dine meninger. Aldri tenk at du ikke kan komme 
til meg, fordi du er redd jeg vil være uenig. 

Ungdomsårene kan være krevende. Jeg opplevde av og til å bli klemt mel-
lom mine foreldres forventinger og samfunnets forventninger. Far ønsket at 
jeg skulle satse alt på høyere utdanning, fotballtreneren min ønsket at jeg 
skulle satse på fotballen. Jeg var egentlig ganske god i fotball. Så døde far. 
Jeg var fortsatt ung, og uetablert. Mor var lamslått av sorg. Det var vanskelig 
å finne en vei som kunne gjøre alle fornøyde. 

Mistenksomme muslimske menn

Kjære datter, livet vil bestå av mange prøvelser. I perioder vil det være van-
skelig å finne en mening med alt. Å søke og feile er en del av livet, og 
spesielt det å vokse opp. Når jeg etter hvert ble en ung mann, begynte jeg 
å opparbeide meg mye sinne. Kanskje ubearbeidet sorg etter tapet av min 
far. Kanskje frustrasjon over å ikke leve opp til forventningene til mor, og 
ikke minst mine egne forventinger. Fotballen glapp. Og en følelse av mis-
tenksomhet fra samfunnet, som jeg ikke hadde følt som barn, vokste nå mer 
og mer i bakgrunnen. 

11. september 2001 var et vendepunkt. To skyskrapertårn raste den dagen, 
som følge av et terrorangrep. Årene som fulgte bragte med seg noe nytt. Det 
virket som om mistenksomheten økte. Muslimer, spesielt muslimske menn, 
ble forbundet med vold og kvinneundertrykking. Vi ble stemplet som mot-
standere av ytringsfrihet og «vestlige verdier». Hva nå enn det er, husker jeg 

at jeg ofte tenkte. Den pakistanske landsfaderen, Muhammad Ali Jinnah, 
snakket jo også om de samme verdiene: demokrati, rettigheter for kvinner 
og minoriteter og om menneskeverd. Landet hadde de samme idealistiske 
grunnpilarene. Men fattigdom og analfabetisme, omfattende korrupsjon og 
hierarkisk styre har satt en stopper for utvikling i Pakistan. Idealene som 
landet en gang var utgangspunktet for, statsdannelsen, har druknet i rea-
litetene: manglende utdanning, dårlig helsetilbud og elendig infrastruktur. 
Jeg håper jeg lykkes i å motivere deg til å engasjere deg i å skape et bedre 
samfunn rundt deg, både i Norge og i Pakistan.  

Ofte tenker jeg at vi er heldige som bor i Norge. Heldige er nok det rette 
ordet, det var jo ganske tilfeldig at vi havnet her. De eldre i familien forteller 
meg om et litt annet Norge enn det vi kjenner i dag. 

Oljenasjonen du vokser opp i 

I 1969 fant Norge olje. Dette førte igjen til høyere økonomisk vekst og et-
terspørsel etter arbeidskraft. I 1971 kom til sammen 600 pakistanere til 
Norge. Dette var selvsagt et tema som media var opptatt av. Oslo-avisene 
fortalte om dramatiske tilstander. Arbeiderbladet skrev for eksempel om 
«menneskesmugling» og «slavehandel», og Dagbladet slo opp at «hundre-
vis av pakistanere» søkte jobb i Oslo. VG kunne med kjempeoverskrifter 
melde om at «pengehaier har lurt 300 pakistanere hit», og videre om «ra-
sehat» blant Oslo-beboerne. Bakgrunnen for de store oppslagene var reelle 
nok. Det store tallet på pakistanerne som kom til Norge på svært kort tid 
skapte en fortvilende situasjon. De fleste kom på turistvisum uten jobb, og 
kunne dermed vandre rundt i flere måneder fra én arbeidsplass til en annen 
(Tjel?meland og Brochmann, 2003).

I Boken Mitt liv som Ola Noman (2004), forteller Noman Mubashir hvor-
dan Norge ble anbefalt av både familie og venner som hadde prøvd lykken 
i landet. En pakistansk immigrant forteller hvordan han beskrev Norge til 
familien rundt 1970-tallet; «Her er det mange jobber. Mye penger. Nord-
menn er snille, ærlige og rolige. De slåss aldri. Kom så fort du kan». En 
pakistansk innvandrer mimret en gang til meg: «Min bror kom hit i 1972, 
og var blant de første pakistanerne i Norge. Han hjalp til med å ordne et 
arbeidsbrev, og sendte penger til å ordne visum og flybillett». Disse eksem-
plene viser hvordan pakistanerne etter hvert kom gjennom familiegjenfore-
ninger, og ble møtt av sine bekjente i Norge. Min far kom til Norge som 
religiøs leder for en av Norges første muslimske menigheter. Etableringen 
av trossamfunn og religiøse tilbud markerte at pakistanerne hadde kommet 
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for å bli, og stadig flere la fra seg tanken om å vende tilbake. 

Klassereisen

Land utenfor OECD-området hang etter i utviklingen, og slet med arbeids-
løshet. De ufaglærte arbeiderne fra utlandet ble plassert i forskjellige indus-
trier som bygningsindustri, tekstilindustri, kjemisk industri og ulike deler av 
servicenæringen. Det disse stillingene hadde til felles var at de ble karakte-
risert som lavstatusjobber som ikke var attraktive i majoritetsbefolkningen. 
Norge, som mange andre mottakerland, hadde hevet sitt utdanningsnivå i 
etterkrigstiden, og forventningene til bedre arbeid hadde steget tilsvarende.
 
Disse «fremmedarbeiderne» var etterspurt som arbeidskraft, men slo seg 
etterhvert til ro og oppnådde sosiale rettigheter i kraft av å være skattey-
tere og organiserte arbeidstakere. Dette førte til at de fikk en økonomisk 
trygghet mange av dem ikke hadde vært i nærheten av tidligere i livet. Det 
var ikke meningen at de skulle bli værende i Norge, men etter hvert som 
de etablerte familier, fikk barn og sakte, men sikkert begynte å få røtter i 
landet, ble det tydelig at det ikke ville være like lett å vende tilbake som de 
først hadde trodd. 

De pakistanske fedrene jobbet utrolig mye. Det var vanlig å ha flere jobber 
samtidig, ukurante arbeidstider og nesten ingen fritid. De var med på å byg-
ge opp velferdsstaten Norge, som vi alle nyter godt av i dag. Det er jeg stolt 
av, kjære datter, verdien av å bidra til fellesskapet og ta vare på samfunnets 
svakeste er noe av det fineste med Norge. 

Oljefunnene gjorde at Norge gikk fra å være et ganske fattig land til et av 
verdens rikeste land – på kort tid. Den norske velferdsmodellen ble utviklet, 
og siden staten var sikret stabile inntekter over lang tid var det mulig å gjen-
nomføre en rekke økonomiske reformer.

En av disse reformene og satsningsområdene var boligmarkedet. Boligene 
som de første pakistanerne bodde i, var som oftest små og slitte. Mange 
hadde ikke engang eget toalett, men måtte dele do med resten av oppgan-
gen. Jeg husker at mange av barna var redde for å gå dit. Men 1970- og 
1980-årene var tiden for de store byfornyelsene, og myndighetene tok an-
svar for å hjelpe innvandrerne til å få bedre boliger. Utbyggere som OBOS 
var ivrige, og ordnet også med lån og andre formaliteter. De fleste innvan-
drere var bundet til andelsleiligheter. Kåre Willoch gjorde dem rike. Det var 
under hans regjering at det skjedde et skifte. Takstene ble hevet kraftig for 

borettslagsleiligheter, ofte med store prisøkninger som resultat. Dette bidro 
til å øke formuesverdier blant folk flest (Lie, 2012). Pakistanere forsto raskt 
hvor smart det var å investere i bolig, noe som førte til at mange gikk fra å 
være nederst på den sosioøkonomiske rangstigen, til å etter hvert klarte seg 
opp til middelklassen. Mange satset på å drive egne forretninger, og fort-
satte å jobbe hardt, selv om det ikke var like nødvendig lenger. Foreldrene 
var veldig ivrige på at både sønnene og døtrene skulle ta høyere utdannelse. 
De ønsket at barna deres skulle slippe å slite så hardt som de selv. Denne 
stadige voksende økonomiske  selvstendigheten gjorde at vi også etter hvert 
begynte å engasjere oss i politikk og organisasjonsliv. Vi var kommet for å 
bli, og livet kunne ikke bare handle om arbeid og sparing. 

Klassereisen mange pakistanere har foretatt, er helt fantastisk. En mor som 
er analfabet og knapt har vært utenfor huset, har nå døtre med doktorgrad 
og flere boliger. Den drastiske veksten i velstand gjorde naturligvis under-
verker for likestillingen. Som hos majoritetskvinner var utdanning og øko-
nomisk selvstendighet det som virkelig fikk fart på likestillingen. 

Veien til likestilling

Pakistanerne som kom til Norge, hadde med seg sine tradisjoner og skikker. 
Man kan generelt si at den pakistanske kulturen var, og til dels fortsatt er, 
sterkt preget av kollektivistisk tankegang – på godt og vondt. Det er positive 
idealer og normer, som å respektere og ta godt vare på de eldre, og det er 
mye samhold og trygghet. Den kollektivistiske mentaliteten innebærer at 
man ikke bare representerer seg selv, men også sin familie. Det negative er 
at det kan føre til begrenset individuell frihet. Man føler ofte at man står 
i en så stor takknemlighets- og lojalitetsgjeld til ens familie, at man ikke 
ønsker å skuffe dem eller bryte med deres forventinger. Særlig gjelder dette 
forventinger til ekteskapsinngåelse, som ofte anses som et anliggende for 
hele familien, ikke bare de to som ønsker å gifte seg. Men her har det skjedd 
store forandringer fra da jeg var lite barn til nå som jeg selv er gift. Da jeg 
var barn, var arrangerte ekteskap normen. Det var bare sånn det var. De 
færreste motsatte seg, og da ble det heller ikke sett på som tvang. Man var 
innforstått med at dette var slik det skulle være. 

«Love marriage» ble sett på som risikabelt og ufornuftig. I dag er det mot-
satt. Kjærlighetsekteskap – der mann og kone velger hverandre selv – gjer-
ne i samforståelse med familie, men først og fremst som et valg paret imel-
lom, er normen. Arrangerte ekteskap forekommer fortsatt, men da som 
oftest der hvor partene har prøvd å finne en ektefelle på egen hånd selv, og 
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så ber om hjelp fra familie eller venner for å finne den rette. Tilfeller hvor 
partene føler seg eller regelrett blir tvunget, er dessverre fortsatt også en 
realitet, men tallene på henvendelser til hjelpeapparatet viser at det faktisk 
ikke lenger er aktuelt å bare innordne seg etter familiens arrangering, man 
oppsøker hjelp og tar et oppgjør. Det kan være tøft, men siden det har blitt 
mer og mer vanlig å gå sine egne veier, blir det også lettere for dem som 
kommer etter.

Det er fortsatt en vei igjen å gå når det kommer til likestilling, både i stor-
samfunnet og i det norskpakistanske miljøet. Kjære datter, frihet er ikke 
noe man ber om, det er noe man tar. Frihet er din føderett. Det som er en 
selvfølge i dag, har blitt kjempet frem av de som turte å gå foran. De som 
var villige til å ofre for at fremtiden skulle bli mer rettferdig for begge kjønn. 
Som du kan forstå, kjære datter, har kampen for likestilling gått hånd i hånd 
med den økonomiske utviklingen av Norge. Dette henger tett sammen. 
Som Camilla Collett skrev på 1800-tallet: «Vårt land kan ennå ikke sys-
selsette sine døtre. Tusen krefter benyttes ikke til noe, men spilles ynkelig, 
sjampinjongen lik, som bonden trår på da han ikke kjenner dens bruk eller 
verd.» Et samfunn som ikke kjenner verdien av sine kvinner, vil aldri bli et 
vellykket samfunn. 

Det ser for tiden mørkt ut i vårt andre hjemland, Pakistan. Men jeg har 
tro på fremtidens generasjoner. Jeg har tro på de forskjellene du og dine 
medsøstre kan utgjøre, kjære datter. Jeg vil stå bak deg og støtte deg på vei-
en, jeg vil beskytte deg, men du må styrke dine egne vinger. La aldri la noen 
fortelle deg at du ikke er norsk, eller at du ikke er muslimsk nok. La ikke 
fordommer og forventninger begrense deg. Kjære datter, vær fri.
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Linn W. Firdaous Nikkerud (red.) studerer jus ved universitet 
i Oslo, jobber for Minotenk og Jussbuss. I tillegg er hun sam-
funnsdebattant, foredragsholder, skribent, engasjert i humani-
tært arbeid og annet grasrotarbeid. Hun er medforfatter i boken 
«Skal liksom liksom-passet ditt bety noe?» (2017), som tar for 
seg definisjonsmakt, oppdragelse og tilhørighet. 

Linn W. Firdaous Nikkerud (red.)

Med denne teksten ønsker jeg å adressere erfarin-
ger jeg har hatt i møte med de patriarkiske eplene 
i de minoritetsmiljøene jeg har vært borti. Tek-
sten er verken gjenstand for svartmaling eller ge-
neralisering av minoritetsmenn, da det finnes mange 
flere gode enn dårlige epler i minoritetsmiljøene. 
Med denne teksten har jeg også i mente at mino-
ritetsmenn er ingen homogen gruppe, og bør i all 
hovedsak ikke behandles som det. Denne teksten er 
skrevet for å fremme dialog. 

Kjære bror, jeg er klar over at du ønsker å gi dine søstre råd. Som regel 
har du gode intensjoner i din rådføring. Du er gutten, eller mannen, som 
med gode intensjoner likevel ender med å kaste piler etter dine søstre. Etter 
meg. For hvert pilkast forteller du meg at manndommen din er det soleklare 
beviset på din suverenitet, og at dette er noe jeg som kvinne bare må finne 
meg i. Hvis ikke er jeg ikke den gode kvinnen som fortjener paradisets epler, 
dadler eller honning.

Kjære bror, det er du som er først ute med å fortelle meg at jeg ikke er kledd 
nok, god nok, stille nok eller søt nok. Kjære bror, hvordan kan du stå for 
meninger som forteller meg at jeg er skapt for å være en bie som skal dryppe 
den søteste honning etter et etterlengtet kall?

Mennesket er ikke skapt for å leve i en trist, liten boks. Bror, kan du ikke se 
at boksen er som en hammer som banker hjertet ditt bevisstløst? Ved å la 
meg være meg vil du også slippe det presset du har på deg. Boksen vil sakte 
men sikkert bli borte, og hammeren vil slutte å hamre. Velg å føle, bror, for 
jeg trenger at du setter deg i mine sko. Din søster får nemlig ikke sjelero før 
dine patriarkalske krav slutter å gro.

Kjære bror
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Hvor mange ganger har ikke du, kjære bror, blitt hårsår og sint idet jeg har 
nevnt at din hijab ble nevnt før min i koranen? Eller idet jeg nevner at du, 
ikke jeg, er ansvarlig for deg selv og dine lyster? Hvorfor blir du så sint idet 
du roper at du ikke tåler å se på meg før jeg er tildekket? Kjære bror, ser 
du ikke hvilken urett du påfører deg selv ved å redusere deg selv til et slikt 
primitivt nivå? For du er nemlig bedre enn som så.

Kjære bror, du som roper høyest om Gud: Hvorfor leser du ikke versene i 
koranen som fremmer enkeltindividets integritet, og som slår ned på å gi 
lyster forrang? Disse versene forteller oss at det å være bevisst Gud gjennom 
faste, bønn, pilegrimsreise og trosbekjennelse er det som fjerner oppmerk-
somheten fra det primitive. Bror, ser du ikke hvor ansvarsfraskrivende det 
er å kaste hele byrden over på meg? Eller hvor urimelig det er å forvente at 
kvinner skal bære dine lyster på sine skuldre? Bare fordi du ikke ønsker å ta 
din egen kamp selv? Kjære bror, hvorfor skriker du ikke like høyt som meg 
når temaer som frihetsberøvelse av kvinner og kvinnevold kommer opp? 
For ville profeten hyllet at du slo din ektefelle, eller sagt til henne at hun 
skulle tåle urett? Hvorfor ser du ikke at den religiøse kampen handler om å 
ta et oppgjør med disse mørkemennene som har kuppet din religion i mas-
kulinitetens navn? Ser du ikke at disse mennene har ødelagt kvinneliv, og 
i mange tilfeller deres underliv? Ser du ikke at de gifter seg for å drive hor, 
for så å skille seg med fatwaer fra manipulerte trosmenn? Hvorfor kjemper 
du ikke mot disse, fremfor å fremme synspunkter som setter kvinner i hijab 
og nikab over kvinner uten? Har du ikke forstått at kvinnekroppen ikke er 
en slagmark for menns ulike krav til kvinner? Kjære bror, hvordan kan du 
være så reduksjonistisk, og måle en kvinnes verdi ut ifra hennes bekledning?

Bror, hvorfor dytter du ikke bort de brødrene som forteller meg at jeg ikke 
er en god nok søster i islam, bare fordi jeg ikke bruker hijab? Bror, hvorfor 
føler jeg at blir dømt for hvert steg jeg tar? Du ber en bønn for at jeg skal få 
veiledning. For ifølge deg  er det jeg som må fikses, og ikke dine degraderen-
de og patriarkalske holdninger.

Kjære bror, jeg skammer meg over de gangene ordene dine har fått meg 
til å tvile på meg selv. For så å sakte, men sikkert spise opp selvtilliten min. 
Flere rolige lørdagskvelder har fått meg til å stille spørsmålet om jeg er god 
nok. Helt til jeg ikke gjorde det lenger. For jeg innså at det ikke er du, kjære 
bror, som er i posisjon til å dømme meg som god eller dårlig. I vår tro er det 
Gud som er i den posisjonen. Så kjære bror, slutt å innta en moralsk høystol. 
Du er ikke Gud.

Bror, du skriver lange innlegg om kvinners nødvendige dydigheter. Men 
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hvor er innleggene om hvorfor du ikke støtter sosial kontroll av kvinner? 
Hvorfor stanser du ikke dine brødre som tvinger våre søstre til å gjøre ting 
de ikke vil? Bror, hvorfor nevner du ikke jomfru Maria, som ikke definerte 
seg ut ifra menns lyster, men kun etter Guds ønske? Hvorfor nevner du ikke 
hvordan Aisha korrigerte sahaba (profetens følgesvenner) idet hun mente 
de hadde forstått profetens utsagn feil? Og hvorfor roper du ikke ut om 
Khadidja – profetens første kone, som ledet økonomien i Mekka? Bror, 
hvorfor kaller du meg i det hele tatt revolusjonist og kranglete, bare fordi 
jeg minner deg om dette og roper så lungene mine sprekker om kvinners 
rettigheter? Det er så mange «hvorfor» her, rett og slett fordi jeg ikke forstår, 
kjære bror.

Kjære bror, hvorfor roper du ut om fire koner? Hvorfor leser du ikke hele 
verset som har kontekst i ekstremsituasjoner som krig og fattigdom – der 
kvinner blir etterlatt helt alene uten mat, vann og trygghet? Hvorfor leser 
du ikke at Allah sier det er best med én kone?

Bror, hvorfor blir jeg redd for å få en datter når enkelte forveksler kultur 
med religion? Profeten Muhammed giftet seg med en eldre kvinne som ikke 
var jomfru- så hvorfor skriker du ikke mer ut om at kvinnens jomfrudom 
ikke er mer verdt enn mannens? Kjære bror, hvorfor brøler du ikke som en 
sann løve etter brødre som sier at søstre som ikke er jomfru er skitne – når 
de selv ikke er jomfru? Bror, er det ikke dette vi kaller dobbeltmoral?

Kjære bror, på tross av mine spørsmål og frustrasjon, vil jeg vemodig si: Jeg 
ser deg. Jeg vet at du lever under patriarkalske rammer som fører med seg 
stagnerte kjønnsroller. Du er selv utsatt for sosial kontroll. Med press fra ditt 
minoritetsmiljø og storsamfunnet kan jeg forstå hvorfor du dytter press på 
meg. På dine søstre. Men kjære bror, det finnes mange minoritetsmenn som 
har slått seg fri fra de patriarkalske lenkene. Det er din tur nå. Du er ikke 
alene, for tross alt er du min kjære bror.



178 179

Hva nå?
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Linda Noor

Patriarchy has no gender.
- Bell Hooks

Det ligger forventninger i hele samfunnet om at gutter skal være sterke og 
«tåle» – fordi de er gutter, en forventing gutter kjenner på fra barnsben av. 
«Gutter gråter ikke», «slutt å oppføre deg som en jente», «er du homo, el-
ler?», er utsagn som gutter møter gjennom oppveksten, og som rammer inn 
deres emosjonelle handlingsrom som gutter. Forventningene til en bestemt 
og riktig type maskulinitet kan være like sterke som rammene for hva det vil 
si å være en bra jente. Trange kjønnsroller og forventninger som oppleves 
som krav er like alvorlig for gutter som for jenter, men det er ofte vanskeli-
gere for gutter å snakke åpent om det og oppsøke hjelp.

Likevel er det de unge minoritetskvinnene som løftes frem og får oppmerk-
somhet fra politikere og medier for frigjøringskampen de fører. I seg selv 
er det positivt, men det er påfallende at unge menn som engasjerer seg i 
de samme sakene ikke vekker like stor interesse. Hvorfor er det slik? Er det 
ikke åpenbart hvor betydningsfullt det er at også unge menn heies frem og 
løftes frem som forbilder? At unge menns kamper og erfaringer også blir 
tatt på alvor?

Politikere bruker som regel kvinnelige ofre som eksempler på negative fe-
nomener som patriarkalsk kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. Fa-
ren, broren eller ektemannen blir sett på som undertrykkeren. 

Patriarkatet rammer også menn

Vi glemmer at patriarkatet er et makthierarki som også undertrykker og be-
grenser menn. Patriarkalske samfunn styres av en liten, mannlig elite. Patri-

Patriarkiet har 
intet kjønn
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arkalske strukturer hemmer begge kjønn, og ikke minst samfunnet som en 
helhet.  Menn flest har alt å vinne på å bryte ut av et slikt system. Vi glem-
mer også at kvinner iblant spiller en sentral rolle i å opprettholde patriar-
kalske strukturer, spesielt i måten de oppdrar sine sønner på, og den sosiale 
kontrollen de utøver over familiens andre kvinner. Slik går patriarkatet i arv.

De fleste samfunn i verden er i mer eller mindre grad organisert etter patri-
arkalske normer. Patriarkalske kjønnsroller fremholder mannen som lede-
ren, familiens overhode, den sterke og beskyttende. Kvinnen er underord-
net mannen, og har ansvar for hjem og barn. Hun er emosjonelt uegnet til 
å styre i samfunnet. Det forbindes en rekke positive og negative egenskaper 
til det å være født henholdsvis som mann og kvinne innenfor patriarkalske 
systemer – feminine og maskuline kvaliteter. Egenskaper som blir sett på 
som naturlige, men som i realiteten er pådyttet fra samfunnet, og som kan 
legge en rekke begrensinger for individet.

Kampen for likestilling og inkludering er felles

De nordiske landenes hurtige bevegelse i en mer likestilt og egalitær ret-
ning de siste tiårene er praktisk talt et unntak på verdensbasis. Likestilling 
er prinsippet om at alle, menn og kvinner, skal kunne frigjøre seg fra un-
dertrykkende strukturer, og ha samme muligheter og rettigheter, uten å bli 
diskriminert på bakgrunn av kjønn, hudfarge, livssyn, funksjonsnedsettelse 
eller seksuell orientering. Likestilling er naturligvis like viktig for menn som 
for kvinner, men vi tenker ofte på kvinner når vi snakker om likestilling. 
Menn kan nok bli flinkere å engasjere seg i likestillingssaker, men likestil-
lingskampen bør også bli mer inkluderende – for menn generelt, og mi-
noritetsmenn spesielt. Når gutter og menn med minoritetsbakgrunn blir 
neglisjert i debattene om undertrykkende kulturelle strukturer, er diskursen 
med på å opprettholde de samme strukturene man kritiserer. 

Det gjør frigjøringen enda vanskeligere – i verste fall umulig – at gutter og 
menn ikke får anerkjennelse for at forventninger til en bestemt type mas-
kulinitet er rigide. Tilsynelatende kan det se ut som om menn har stør-
re seksuell og bevegelsesmessig frihet, men denne friheten er en del av et 
kjønnsrollemønster som dyrker en ensformig maskulinitet som langt fra alle 
menn er komfortable med. De som ikke klarer å møte maskulinitetsidealene 
risikerer å bli utsatt for vold fra andre menn og emosjonelt press. 

Som vi leser om i denne bokens tekster, rammer utenforskapet guttene. Fra-
fall på videregående skole er markant høyere blant gutter med innvandrer-
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bakgrunn enn hos jentene. Statistikk viser klart at sjansen for å bli involvert 
i kriminalitet og voldelige miljøer er også betydelig høyere for gutter.  En 
annen sterk indikasjon på at gutter sliter med livets utfordringer i større 
grad enn jenter er selvmordsstatistikken. Menn har tre ganger høyere risiko 
for å begå selvmord enn kvinner. Spesielt unge menn er utsatt. Rammen for 
hva som er sosialt akseptabelt for jenter er på mange områder romsligere 
enn hva som er sosialt akseptabelt for gutter, og vi vet for lite om hva det 
betyr for identitetsdannelsen og livskvaliteten for gutter og unge menn som 
vokser opp. 

Skolen og helsevesenet må forstå mennene

Minotenk ønsker å bekjempe utenforskapet med politiske tiltak. Vi vil at 
lokalpolitikerne skal prioritere mer penger til fritidsklubber og til tiltak som 
viser unge menn at det er mange måter å være mann på. Vi trenger flere 
hjelpetilbud med lav terskel som når frem til guttene – og ikke bare jentene.
 
Sosiale strukturer fester seg allerede i barndommen. Derfor må vi starte 
forebyggingen tidlig. Minotenk mener at skolen er et av de viktigste are-
naene vi har for å skape trygge og frie individer. Man bør ikke kun peile 
seg inn mot foreldre, men også være klar over den interne negative sosiale 
kontrollen som jevnaldrende utøver seg imellom.

Gir vi som samfunn mennene rom nok til å utforske og få hjelp til å mestre 
følelser som skam, sinne og nederlag? Mektige normer om ære og skam kan 
ta stor plass i kollektivistiske kulturer hvor familiens og samfunnets forven-
tinger kan komme foran individets egne ønsker og frihet. Disse normene 
kan både utløse og opprettholde psykisk lidelse. Å forstå seg på skam og 
kulturforskjeller er en viktig kompetanse i seg selv, spesielt for helseperso-
nell og andre myndighetspersoner som jobber med mennesker. Vi vet for 
eksempel at det i enkelte minoritetsmiljøer er enda mer belastende å være 
en LHBTI-person, og at sårbarheten for selvmord er ekstra høy i denne 
gruppen. Mange nye landsmenn er unge menn som har flyktet fra krig og 
totalitære regimer. Da er det viktig at helsevesenet er rustet til å møte dem 
på en fordomsfri og kompetent måte. 

Alle fordommer er skadelige for integreringen. De skaper mistillit. Mistillit 
til offentlige institusjoner som barnevernet og politi er en utfordring hvor 
myndighetene må iverksette flere tiltak. Tillit er nøkkelen til et fruktbart 
samarbeid mellom myndighetene og minoritetsmiljøene, og må bygges over 
tid. Etablering av lokale kontaktgrupper og samarbeidsorganer med mino-

ritetsbefolkningen er en fornuftig investering som spesielt vil lønne seg når 
det oppstår ulike former for kriser og krevende saker.

Makthavernes ansvar

Det er selvfølgelig ikke alle som bærer med seg fordommer om minoritets-
mannen eller -kvinnen. Stadig flere vokser opp i flerkulturelle miljøer og 
blir immune mot gruppetenkning og stigmatisering basert på etnisk bak-
grunn eller sosiale konstruksjoner. Å være seg bevisst sine egne forutinntatte 
holdninger er spesielt viktig for dem som har makt – om det er definisjons-
makt, makt til å ansette, til å gi tilgang til goder, eller til å skape tilhørighet. 

Også religiøse trossamfunn har stor sosial betydning i mange minoriteters 
liv. Generelt likestillingsarbeid innad i tros- og livssynssamfunn kan på lang 
sikt forebygge negativ sosial kontroll.  Her har både trossamfunnene og 
myndighetene et ansvar. Myndighetene bør stille krav om at de religiøse 
miljøene rapporterer om interne likestillingstiltak. Det bør også gis midler 
til å arrangere kurs i demokratisk, likestilt og mangfoldig styring og orga-
nisering, slik at miljøene får de ressursene de trenger til å gjennomføre til-
takene.

Forbilder

Historien om unge menn med minoritetsbakgrunn er preget av negative 
stereotypier. Altfor ofte blir mennene sett på som problemet, og ikke en del 
av løsningen. Dette bildet er skribentene i denne boken med på å endre. I 
boken møter du unge menn som jobber for likestilling og mot ekstrem sosial 
kontroll, frihetsbegrensninger og undertrykkende normer i minoritetsmiljø-
ene. De kjemper også mot diskriminering og fordommer, og ikke minst for 
retten til å bli møtt som et individ. Skribentene i denne boken representerer 
kun seg selv. Tekstene er både personlige og politiske. Hver stemme har sin 
tilnærming og sitt budskap. Illustrasjonene i boken er laget av den prisvin-
nende tegneren Fadi Abou Hassan, som med et humoristisk skråblikk gir 
farge og streker til tekstene. 

De er forbilder som bidrar til en mer inkluderende og mangfoldig likestil-
lingskamp for oss alle. For samtidig som det er viktig å ta tak i og snakke 
om utfordringene, er det viktig å løfte frem de positive fremskrittene, å vise 
spennet i erfaringer og perspektiver og utveksle kunnskap. Det er slik vi 
kan motivere til et enda bredere engasjement for frihet fra fordommer og 
likestilling i fellesskap.
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