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2 KVINNEOPPRØR 2002 

Den internasjonale kvinnedagen dukker opp hvert år, når vinteren 
er i ferd med å tape kampen mot den livgivende våren. Om 

det er tilfeldig at kvinnedagen er lagt til den første vår
måneden er vi ikke sikre på. Det som er pirrende med 

tanken er at dette kan forstås i større og bredere 
perspektiv. Om vi sier at vinteren er symbolet på 
det mandige: kald og uforsonelig. Den represen
terer et herredømme som aldri synes å ta slutt. I 
motsetning er kvinnedagen innledningen på 
våren, det kvinnelige: livbringede og glad. Det 
virker som om den alltid er for kort. Det er der
for kanskje ikke tilfeldig at våre formødre valgte 
seg 8. mars? 

Det hadde vært bra om vi i dette forordet kunne 
fastslå at dette er det siste 8.mars magasinet vi 

noensinne skulle gi ut. At på denne tiden neste år vil 
alle kamper være vunnet. Matriarkatet vil være innført. 

Selvfølgelig kan vi skrive det. Men det nytter neppe at dette 
blir proklamert på papir. For det er sagtens nok ord, og 

lite handling innefor det kvinnepolitiske området. 
Dessuten vet vi jo at vinteren og det mandige stadig 

holder sitt kontrollerende grep over halvparten av 
jordens befolkning. Så vi kommer nok til å velge 
oss mars neste år også ... 

2002 har ikke riktig vært som andre år så langt. 
Det har vært preget av diskusjoner om kvinner. 
Jenter. Ja, rett og slett om undertrykkelsesme
kanismer; religion og kultur. Det har handlet om 

integrering, svik og kontrollerende fedre, brødre 
og fettere . Vi har blitt kjent med Shabana, 

Jeanette og Nadia. Vi har sørget over Fadime. Vi 
har blitt stilt i forlegenhet fordi vi ikke har kjempet 

side ved side med disse jentene. Deres kamp har ikke i 
tilstrekkelig grad vært vår kamp. Vi st år overfor en kjem

peutfordring. Deres kamp skal bli vår kamp! Men vår kamp 
må også bli deres kamp! 

Etter 11. september er ikke verden helt den samme. 
De grusomme terrorhandlingene som rammet 
World Trade Center, og den amerikanske befolk
ningen har nærmest ført hele verden inn i en 
unntakstilstand. George W. Bushs reaksjon var 
forutsigbar, men ikke mindre skadelig av den 
grunn. Vold kan aldri rettferdiggjøre ny vold. 
Den afghanske sivilbefolkningen lider fortsatt. 
Taliban er borte, erstattet av Taliban med slips 

for å si det med RAWA. Fortsatt er Afghanistan 
preget av hungersnød og røverbander i tillegg til at 

nesten hele landet er t eppelagt med amerikanske 
miner. J a, der de russiske minene fortsatt ikke gjør 

nytten, da. 

Dette du nå holder i handa er et resultat av tiden vi lever i. 
En tid med store konflikter. Konflikter knyttet til kjønn, 

etnisitet, religiøs og sosial bakgrunn. En t id hvor 
statsManns egenskaper blir fastslått utifra hvor 

mange kanoner han har i besittelse, eller hvor 
mange jakttrofeer han har hengende på veggen 
på ranchen sin i Texas eller i villaen i Oppegård. 

En tid hvor de gamle parolene fra våre formødre, 
dessverre må en si, er like aktuelle i dag som for 
hundre år siden . Vi må organisere en kvinnebe
vegelse, som kan være fredsbevegelsens spyd-

spiss i kamp mot de "gale militante menn"! Vi må 
stoppe denne galskapen, sammen med våre søstre 

fra alle verdens kanter. Kanskje er det på tide å t a i 
bruk Lysistratas berømte metode: Krig = ingen sex? 

Eller med den gamle slager: Make love, not war! 

Søstre! 
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Søstre! 

Den internasjonale kvinnedagen ble stiftet 
på Den andre internasjonale sosialistiske 
kvinnekongress i København i 1910. 
Utgangspunktet for dagen var at den skulle 
fungere som en agitasjonsdag for kvinners 
stemmerett. Initiativet til dagen ble tatt av 
den tyske feministen Clara Zetkin. I Norge 
ble dagen første gang markert i Oslo i 1915 
da Aleksandra Kollontaj fra Russland talte 
på et stort fredsmøte. 8. mars ble proklamert 
som den Internasjonale Kvinnedagen av FN, 
i 1975 - FNs Kvinneår. 

I tillegg til kampen for allmenn stemmerett 
for kvinner og menn var kampen for fred og 
mot krig et av de mest sentrale arbeidsfel
tene for den internasjonale kvinnebevegelsen 
tidlig på 1900 tallet. Det pasifistiske grunn
laget har vært en basis for arbeidet med 
kvinners rettigheter helt fram til i dag. Hvor 
kampen mot fascismen og fanatismen har 
gått hånd i hånd med blant annet kampen 
for lik rett til utdanning, lik lønn for likt 
arbeid og rett til å bestemme over egen 
kropp og reproduksjon. Vi kvinner har både 
på 8. mars og ellers kjempet for egne rettig
heter, og ikke minst for allmenne menneske
rettigheter. 

I dag er vold mot kvinner det største hinde
ret for jenters og kvinners utvikling. 
Mishandling og seksuelle overgrep kjenner · 
ingen geografiske, religiøse eller kulturelle 
grenser. Undertrykkingen skjer hver dag 
over hele verden. Den skjer i hjemmet, på 
skolen, på jobb og i samfunnet for øvrig. 
Selv om det meste av volden mot kvinner 
foregår i privat sfæren, når ringvirkningene 
av den langt utenfor hjemmets fire vegger. 
Vold og trusler om vold frarøver kvinner ret
ten til å være trygge. Den truer kvinners rett 
til en god helse, og knuser kvinners rett til 
frihet. Den seksualiserte fysiske og psykiske 
volden begrenser kvinners handlefrihet og 
kvinners rett til å leve sine egne liv! 

Til tross for at en i mange land har formell 
likestilling opplever jenter og kvinner overalt 
i verden undertrykkingen på kroppen. 
Kvinner får dårligere lønn. På grunn av få 
og dyre barnehager har kvinner fremdeles 
ikke reelle valgmuligheter til å delta i 
arbeids- og samfunnsliv. Hver dag stilles vi 
overfor kropps- og skjønnhetsidealer som det 
er umulig å leve opp til. I det offentlige, på 

arbeidsplasser og i organisasjonsliv blir ofte 
vår innsats usynliggjort. På mange områder 
er det sant som sangen sier: It's a mans 
world ... 

... men vi kan gjøre noe med det! Kvinner 
over hele verden har i over 100 år organisert 
seg mot undertrykkingen. Til tross for mot
arbeiding av reaksjonære krefter og religiøse 
fundamentalister viser det seg at organise
ringen av kvinner og feministisk ideologi 
stadig er på fremmarsj og blir stadig mer 
verdensomspennende! Så lenge vi kan politi
sere og bruke erfaringene vi som kvinner har 
skaffet oss til å fremme feministiske krav, 
kommer verden skritt for skritt til å bli mer 
kvinnevennlig. 

ILLUSTRASJON: Agnes Nedregård 

Vi skylder våre mødre, søstre og døtre å ta 
del i kampen. En kamp hvor mange seiere er 
vunnet: for stemmerett, for selvbesemt abort 
( selv om kampen fortsatt kjempes hver dag), 
for rett til skilsmisse og likhet i arbeidslivet. 
For at kvinner over hele verden skal bli 
anerkjent som en ressurs. Ja, for at vi skal 
bli behandlet som folk: Kvinnfolk! 

Søstre, kamerater! Organiser dere for en 
bedre verden. For en ny verdensordning og 
for like muligheter uavhenging av kjønn 
eller bakgrunn. Mot et kapitalistisk system 
som i sitt vesen er kvinnefientlig. For å si 
det med Clara Zetkin: Ingen kvinnekamp 
uten klassekamp, ingen klassekamp uten 
kvinnekamp! 
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I'// Never Return 
l'm the woman who has awoken 
/'ve arisen and become a tempest through the ashes of my burnt children 
/'ve arisen from the rivulets of my brother's blood 
My nation's wrath has empowered me 
My ruined and burnt vi/lages fil/ me with hatred against the enemy 
Oh compatriot, no longer regard me weak and incapable, 
My voice has mingled with thousands of arisen women 
My fists are clenched with fists of thousands compatriots 
To break all these sufferings all these fetters of slavery. 
l'm the woman who has awoken, 
/'ve found-my path and wi/1 never return. 

Oversatt dikt av Meena, den første lederen av RAWA. Hun ble myrdet av KGB i 1987. 

Det er mange historier som kan fortelles om 
Afghanistan. Vi velger å fortelle noen kvinners 
historier. Modige kvinner som nekter å godta en 
virkelighet menn har påtvunget dem. 

• • 

J 
http:! lwww.rawa.org 

Mobile helseteam fra RAWA besø
ker en flyktningeleir i Akora. 
Kvinnelige leger og andre frivillige 
RAWA-aktivister deler ut medisiner 
og ser til syke kvinner og barn . 

4 KVINNEOPPRØR 2002 

• • • 
~ 

Taliban forbød jenter å gå på 
skole. RAWA opprettet derfor 
hemmelige skoler rundt 
omkring i hele Afganistan der 
jenter ble undervist i skjul. 

RAWA 
RAWA står for Revolutionary Association of the 
Women of Afganistan og ble etablert i Kabul i 
1977. De er en uavhengig politisk og sosial orga
nisasjon av og for afghanske kvinner som kjemper 
for menneskerettigheter og sosial rettferdighet i 
Afghanistan. 

RAWAs mål er å mobilisere afghanske kvinner i 
kampen for å styrke sine egne rettigheter og 
bedre livsvilkårene i Afghanistan. I tillegg kjem
per RAWA for at demokratiske verdier skal ligge 
til grunn for et nytt styresett i Afghanistan. På 
tross av håpløse betingelser for politisk og sosial 
aktivitet, er RAWAinvolvert i en rekke aktiviteter 
på ulike arenaer, innen utdanning og helsevesen, 
i sosialt arbeid og næringsutvikling, og i politik
ken. 

Før det Moskva-styrte kuppet i Afghanistan i 
1978, var RAWAs aktiviteter avgrenset til agita
sjon for kvinners rettigheter og demokrati. Etter 
kuppet, og særlig etter Sovjetunionens okkupa
sjon av Afghanistan i 1979, ble RAWA direkte 
involvert i motstandskampen. 

Majoriteten av den brokete motstandsbeve
gelsen besto av muslimske fundamentalistiske 
"frihetsforkjemperne". RAWA stod i motsetning til 
disse gruppene på en linje for demokrati og men
neskerettigheter. De ønsket ikke opprettelsen av 
en muslimsk fundamentalistisk stat. På tross av 
overgrep og politisk undertrykking, vokste 
RAWAs oppslutning og innflytelse i årene under 
Sovjets okkupasjon. 

••• •• 
TEKST: Cathrine Holst 
FoTo: www.rawa.org 

RAWA deler ut mat og tepper til afganske flykt
ninger i leire i Pakistan (jan . '01 ). De har tilsva
rende utdelinger mange andre steder. Da de ikke 
har kapasitet til å hjelpe alle, prioriterer de dem 
som er aller verst ~tilt - for eksempel enker med 
små barn. 
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Demonstrasjoner og agitasjon mot de sovjet iske 
okkupantene og deres støttespillere, og senere 
mot fundamentalistene , har stått sentralt i 
RAWAs politiske aktivitet. Siden den Sovjet-inn
satte marionettregjeringens fall i 1992, har 
fokus for RAWAs politiske kamp vært 
mot fundamentalistene og det 
u ltra-fun da m e nt alis tiske 
Taliban-regimet . Særlig har de 
kjempet mot Talibans 
mannssjåvinisme, og regi
met s aksept av kvinnemis
handling og kvinnediskri
minering. 

I tillegg til slike politiske 
utfordringer, er fattigdom-
men blant afghanske 
kvinner overveldende. 
Mange kvinner er dessuten 
traumatiserte etter år med 
krig og overgrep. RAWA står 
sentralt i arbeidet med å 
bedre disse kvinnenes livssituasjon. 

Etter USAs bombing av Afganistan i kjølvannet 
av 11. september, og innsettelsen av en ny sam
lingsregjering, har RAWA fortsatt sin kritikk av 
afghanske myndigheter. Kampen for å sikre 
afghanske kvinner elementære menneskerettig
heter, demokrati og rettferdighet, har ikke nød
vendigvis kommet nærmere målet etter det regi
meskiftet i Afghanistan. 

Å være kvinne i 
Afghanistan under Taliban 
Det finnes ikke pålitelig demografisk stat istikk 
for de siste tjue årene over situasjonen for folk i 
Afghanistan. Av de i alt 16 millionene som levde i 
Afghanistan på slutten av 70-tallet, antar man 
imidlertid at over 2 millioner ble drept i mot 
standskampen mot Sovjetunionen og senere i bor
gerkrigen ut løst av ulike fundamentalistiske 
grupperinger støttet av fremmede makter (blant 
annet USA). Enda en og en halv million ble ska
det i urolighetene, mens nesten 5 millioner ble 
tvunget til flyktningeleire i Iran og Pakistan. 

Majoriteten av dem som fortsatt bor innenfor 
Afghanistans grenser er svært fattige , mange er 
hjemløse og flyktninger i sitt eget land. På det 
beste har mindre enn 20% av afghanske menn 
kunnet lese, mindre enn 5% av afghanske 
kvinner. Disse tallene regnes av mange for å være 

optimistiske. 
I en slik forfatning var landet da de muslimske 
fundamentalistene i Taliban tok makten i 1992. 
De innførte islamsk lov (sharia), som i følge 

RAWA behandler kvinner som om de var 
"undermennesker, husslaver og føde

maskiner". 
Kvinner ble nektet å delta i 
arbeidsliv, kulturliv og poli-

t ikk. Seksualisert vold mot 
"ulydige" kvinner ble opp
muntret. Kvinner ble nektet 
å utdanne seg, å reise, lege
hjelp, rettshjelp, å synge -
og å drive sport. 

De ble utsatt for' offent
lig fysisk avstraffelse for den 

minste ting - for å bære lyse 
sko, tynne strømper, heve 
stemmen, le eller å ha hæler 
på skoene som klikker. 

RAWA hevder at situa-
sjonen for den gjennomsnittlige afghanske 

kvinner ikke har blitt særlig forbedret etter 
Talibans fall og innsettelsen av et nytt regime 
under ledelse av representanter for 
Nordalliansen. Mange i Nordalliansen deler 
Talibans kvinnesyn. 

Nordalliansen, Taliban med slips? 
I løpet av de fire årene den såkalte J ehadi geril
jaen styrte Kabul, ble femti t usen sivile drept. 
Titusener ble skadet eller lemlestet. Dette viser 
offisielle tall. Uoffisielle afghanske kilder mener 
t allene er enda høyere. 

J ehadi nøyde seg imidlertid ikke med masse
mord. Rapporter forteller om voldtekt av unge 
jenter og kvinner, tortur av etniske minoriteter, 
og grove tyveri av offentlige midler. 

Men verden har en tendens til å glemme masse
mord, tortur og kriminalitet når det passer seg 
slik. I dag sitter mange fra J ehadi i sentrale posi
sjoner i Nordalliansen. Vesten behandler dem 
som allierte og i følge George W. Bush skal de 
bygge "det nye Afghanistan". 

RAWA og andre motstandsorganisasjoner i 
Afghanistan har imidlertid lenge krevd at de som 
i dag er ledere i Nordalliansen, må stilles for en 
internasjonal krigsforbryterdomstol som ansvar
lige for forbrytelsene under Jehadi-styret i Kabul. 

RAWA arrangerer ofte ulike 
demonstrasjoner i Pakistan - på 
den Internasjonale Kvinnedagen, 
Menneskerettighetsdagen og i 
mange andre anledninger. 

10. desember 2000 i Islamabad. 
Kvinnene i denne markeringen ble 
angrepet av folk fra Taliban, og bråket 
endte med at det pakistanske politiet 
brukte tåregass mot RAWA-aktivistene. 

Stemmene fra Kabul 
Hør stemmene fra Kabul! 
Stemmene fra Kabul 
er stemmene fra hus som brenner, 
folk som løper, folk som leter, 
stemmene fra tomrommet 
som roper etter den som var der, 
stemmene fra oppstyret, 
bestyrtelsen, lemlestelsen, 
hør stemmene fra Kabul, 
fra husene som brenner 
i gatene som brenner, 
fra himmelen som styrter 
rød ned fra takene, 
hør stemmene fra kulda, 
kulda i Kabul 
som dreper så hverdagslig, 
dette er hverdagen, 
dette er stemmene 
fra hver dag i Kabul! 
Hør trollet rulle 
inn over Kabul, 
hør trollet larme 
med bomber over Kabul, 
hør stemmene fra Asemai 
og fra Chendawol ! 
Hør stemmene som brenner, 
hør oppstyret, oppstanden, 
stemmene som brenner 
er stemmene fra Kabul! 

A v M ARYAM A ZIMI, 
SEPTEMBER 1993. 

Fra diktsamlingen " Det brente hjertet" av 
Maryam Azimi i samarbeid med Inger Elisabeth 
Hansen, Aschehoug 1999. Gjengitt med till a
telse fra forfatteren . 

Foran FN kontoret i Islamabad på 
menneskerettighetsdagen. 
Hundrevis av kvinner fra flyktning
eleire i Peshawar ble stanset av 
politiet og nektet å delta sammen 
med RAWA. 
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Talibans krig mot kvinner og barn · RADIOTALE VED LAURA BUSH Til NASJONEN · (RAWFORD, TEXAS, 17. NOVEMBER 2001 

God morgen. Jeg er Laura Bush, og jeg skal 
holde denne ukes radiotale. Talen er avsparket 
for det verdensomspennende arbeidet med å 
fokusere på brutaliteten mot kvinner og barn 
utført av al-Qaida nettverket og regimet det støt
ter i Afghanistan, Taliban. Dette regimet er nå i 
tilbakegang i store deler av landet, og folk i 
Afghanistan - særlig kvinnene - jubler. 
Afghanske kvinner vet utifra hard erfaring det 
resten av verden er i ferd med å oppdage, nem-
1 ig at den brutale undertrykkingen av kvinner er 
et sentralt mål for terroristene. Lenge før den nå 
pågående krigen begynte, gjorde Taliban og dets 
allierte terrorister livet miserabelt for kvinner og 
barn i Afghanistan. 70 prosent av folket i 
Afghanistan er underernærte. Et av fire barn vil 
dø før det blir fem år fordi helsevesenet ikke fun
gerer. Kvinner har blitt nektet legetilsyn når de 
var syke. Livet under Taliban er så hardt og 
undertrykkende at til og med små gleder er for
budt - barn kan ikke sende opp drager og deres 
mødre kan bli slått hvis de ler høyt. Kvinner får 
ikke jobbe utenfor hjemmet og ikke en gang for
late det uten følge. 

Den strenge undertrykkelsen og brutaliteten mot 
kvinner i Afghanistan dreier seg ikke om en legi-

timerbar religiøs praksis. Muslimer over hele 
verden har fordømt Taliban regimets brutale 
degradering av kvinner og barn. Fattigdommen, 
dårlig helse og analfabetismen som terroristene 
og Taliban har påtvunget kvinner i Afghanistan 
samsvarer ikke med behandlingen av kvinner i 
resten av den islamske verden, hvor kvinner til
fører viktige ting til samfunnet sitt. Bare terroris
tene og Taliban forbyr utdanning til kvinner. 
Bare terroristene ogTaliban truer med å trekke ut 
kvinners fingernegler dersom de bruker negle
lakk. Byrdene til kvinner og barn i Afghanistan 
er et spørsmal om beregnet menneskelig ond
skap, utført av dem som søker å skape frykt og 
kontrollere. 

Siviliserte folk i hele verden går i forferdelse mot 
dette - ikke bare fordi hjertene våre blir knust 
når vi tenker på kvinnene og barna i 
Afghanistan, men også fordi i Afghanistan ser vi 
den verden som terroristene ønsker å påtvinge 
resten av oss. 

Vi har alle en plikt til å si ifra. På tross av for
skjeller i bakgrunn og religiøs tro - alle foreldre 
verden over elsker sine barn. Vi respekterer våre 
mødre, søstre og døtre. Å kjempe mot under-

War on terrorism? En terrorist? 
Amerikanske bomber treffer et Røde 
Kors-lager i Kabul 16. oktober. I 
boligene som ble truffet samtidig, 
døde en kvinne. To ble skadet. 
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Denne fjorten år gamle gutten mis
tet begge armer da amerikanerne 
bombet Jalalabad i desember. 

trykkingen av kvinner og barn er ikke et uttrykk 
for en spesiell tro; det representerer enigheten 
om vår felles menneskelighet - et syn som deles 
av godhjertede mennesker på alle kontinenter. 
På grunn av USA's militære seire i store deler av 
Afghanistan nylig er kvinner ikke lenger fanger i 
egne hjem. De kan høre på musikk og undervi
se sine døtre uten å være redde for å bl i straffet. 
Samtidig må vi huske på at terroristene som 
hjalp til med å styre dette landet er i ferd med å 
legge planer i mange land. De må stoppes. 
Kampen mot terrorisme er også en kamp for 
kvinners rettighet og verdighet. 

I Amerika er det Thanksgiving neste uke. Etter 
hendelsene de siste månedene vil vi holde fami
liene våre enda kjærere. I tillegg vil vi være spe
sielt takknemlige for alt det velsignet gode ved 
den amerikanske levemåten. Jeg håper amerika
nere vil slutte seg til vår familie i arbeidet med å 
sikre at verdighet og muligheter blir gitt til alle 
kvinner og barn i Afghanistan. 

Ha en fantastisk Thanksgiving og takk for at du 
lyttet. 

Oversettelse ved Astrid Kleiveland. 

' ' TEKST: Astrid Kleiveland 
FOTO: www.rawa.org 

Astrid studerer feministisk litteraturteori ved 
University of Minnesota, USA. 

Tre bolighus i Qala-e-Zaman Khan 
rammet av amerikanske bomber. 
Fire kvinner og et barn fra samme 
familie ble drept. Enda flere andre 
steder i byen i samme angrep. 
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Den amerikanske presidentfruen Laura Bush holdt en 
tale til nasjonen, USA, torsdagen før Thanksgiving. 
Hva sier hun egentlig? Har Laura Bush blitt feminist? 

Det er lørdag i Ville Vesten. På tross av mørke skyer 
etter 11. September, er alle ivrig opptatt med 
å få gigantiske kalkuner i hus til 
Thanksgiving. Hjemmekos og hygge 
med familien står sentralt i USA 
etter at verden utenfor hjemmets 
fire vegger har blitt særdeles 
utrygg. På "National Public 
Radio" annonseres den ukentli
ge talen fra det Hvite Hus. Det 
er ikke George W., som vanlig, 
men for en gangs skyld hans 
kone som skal inspirere og forsi
kre det amerikanske folk om at 
USA fremdeles er "a nation blessed 
by God". Dette er ikke noe problem. 
Det har vært en "god" uke for USAs mili
tære angrep mot Afghanistan. The ''war on ter
rorism" vinnes på alle fronter og Kabul har nettopp 
falt. I alle nyhetssendinger meldes det om glade 
kvinner i gatene, musikk og latter. Selvsagt er det 
dette Laura Bush snakker om i talen og selvsagt 
vektlegger hun effekten av USAs bombing og seier 
over Taliban for afghanske kvinner og barn. En kan 
lure på om verden har gått av hengslene og om 
Laura Bush er blitt en knallhard feminist? 

Kanskje er ikke dette det viktigste spørsmålet å få 
svar på (feminister kommer i alle farger og fasonger), 
men heller hva som motiverer talen og hva den legi
timerer. 

Like god som Hilary 
En viktig bakgrunn for talen ligger i amerikansk 
innenrikspolitikk. Den kan delvis leses som et halv
fordekt forsøk på å påvirke amerikanske kvinnelige 
velgere, snarere enn en dyptfølt omsorg for afghan
ske kvinner og barn. Gjennom å la USAs førstedame 
adressere amerikanske kvinner om ''women's issues" 
- og i tillegg fra et globalt perspektiv, som knytter 
dette til tidens mest brennbare politiske sak - skal 
talen få Bush-administrasjonens politikk til å frem
stå som mer "kvinnevennlig". Hilary Clinton er et 
kjent og viktig navn i toppen av amerikanske femi
nistiske politiske kretser, og ikke minst for potensi
elle amerikanske kvinnelige velgere. Da bør ikke 
Laura fremstå som om hun ikke bryr seg om ''wome
n's politics"! Koblingen mellom terrorisme og kvin
ners forhold i Afghanistan blir derfor særdeles viktig 
for republikanernes popularitet på hjemmebane. 

Kvinner vs. terrorister 
Den sterkeste motivasjonen bak talen er likevel en 
legitimering USAs bombing, gjennom en kobling til 
feminisme og kvinneundertrykking. Den korte talen 
spiller nesten utelukkende på følelser og empati, og 
appellerer til "myke, fellesmenneskelige verdier" og 
amerikaneres medfølelse med ''kvinner og barn i 
Afghanistan". Dette står i sterk kontrast til Donald 
Rumsfeld og Pentagons knallharde retorikk og dre
pende bomber. På snedig vis fletter talen kampen 
mot terrorisme, al-Qaida, Taliban og kvinne-under
trykking sammen. Hvis du er mot kvinneundertryk
king, er du automatisk for USAs angrep på 
Afghanistan. Det mest påfallende er måten den gjør 
kvinner og terrorisme/terrorister til uforenlige stør
relser. Det blir umulig å tenke seg en kvinnelig ter
rorist eller kvinner som sympatiserer med terroris
tene. Ved hjelp av retoriske grep som separerer 
''kvinner'' og ''terrorister'' og en appell til patos sna
rere enn logos , gjøres kampen mot kvinneunder
trykking i Afghanistan til en rettferdiggjøring av 
USAs intervensjon og bombing av Afghanistan. 

Talen får det dermed til å se ut som om krigen mot 
terrorisme har som sitt primære mål å hjelpe 

kvinner og barn i Afghanistan. Talen for
klarer den naturgitte sammenhengen 

- til de som enda ikke har skjønt det 
- mellom USAs bombing og ''kam-
pen mot kvinners undertrykking 
i Afghanistan". For mer kritisk 
anlagte øyne blir talen dermed 
også en illustrasjon på Gayatri 
Spivaks berømte utsagn om hvit 
vestlig feminismes ønske om å 

redde svarte kvinner fra svarte 

Fra nasjonens til 
det globale samfunns mor 

I artikkelen "Can the Subaltern Speak" formu
lerer Gayatri Spivak et annet sentralt problem for 
feminisme(r) som ønsker å diskutere og ta stilling til 
internasjonale og globale problemstillinger. Hvem 
snakker på vegne av hvem og hvem snakker en til? 
Laura Bushs tale er ikke bare et ekstremt eksempel 
på at det å "snakke på vegne av" er et problem for en 
internasjonal feminisme, men må også ses i lys av 
hvordan kvinnen, både som figur og aktør, har blitt 
brukt i mange typer frigjøringsprosjekter. I feminis
ters kritikk av blant annet postkolonial teori har det 
vært særlig viktig å fokusere på denne evige bruken 
av ''kvinnen", figurativt og bokstavelig talt, for 
gjennomføringen av "revolusjonen" eller kampen 
mot kolonial undertrykking. Fra Frantz Fanons 
''kvinnekriger" til Gandhis "mor'', har kvinnen vært i 
sentrum av fortellinger om anti-koloniale frigjørings
kamper verden over. ''Hun" er nasjonen, ''hun" sym
boliserer en bedre fremtid som skal komme og er uer
stattelig som aktør og figur i kampen for et bedre 
samfunn. 

I tilfellet med T~ban og afghanske kvinner er det 
ikke snakk om en ytre eller vestlig kolonimakt, men 
snarere en indre, religiøs grupperings undertrykking 
av kvinner. I Laura Bushs bruk av den afghanske 
kvinnen som det sentrale symbolet på og den diame
trale motsetningen til al-Qaida, er det heller ikke 
legitimeringen av en nasjonal frigjøringskamp, men 
snarere en svært diskuterbar global "frigjørings
kamp" (etter nasjonalstaten) vi ser konturene av. 

Talen handler helt klart om 11~ september og 
USAs krig mot terrorisme, men i likhet med denne 
krigen dreier den seg også om en globalkapitalistisk 
verden der USA spiller en sentral rolle. Etter andre 
verdenskrig har USA vært svært opptatt av rollen 
som "globalt politi". Militære intervensjoner, bom
bing og økonomiske inngrep i andre lands politikk 
har blitt framstilt som nødvendige i utviklingen mot 
en slags "evig fred på jorden" og selvsagt med dette 
også innføringen av en verdenskapitalistisk økono
mi. En amerikansk politiker pekte nylig på det iro
niske i at USA synes å kjempe en "evig krig for evig 
fred". I kampen for denne "freden" i en globalisert 
økonomi og i en verden der USA spiller en hovedrol
le, blir det blant annet et hovedmål å gjøre mennes
ker til aktører og borgere på den globale, kapitalis
tiske arena. Laura Bushs bekymring for undertryk
te kvinner i Afghanistan bærer i seg dette målet om 
å ''løfte" kvinnene i Afghanistan opp til dette planet. 
Dermed blir talen en ekstremt viktig indikasjon på 
hvordan ''kvinnen", bokstavelig talt og som symbol, 
er "grunnen" hvor fortellingen om dagens såkalte 
postnasjonale, globalkapitalistiske ''fantastiske" ver
denssamfunn svært ofte legitimeres. 

Vandana Shiva 
"We have managed to make the 
celebration of diversity our mode 
of resistance." 

Nawal El Sadaawi 
"I was arrested because I believed 
Sadat. He said there is democracy and 
we have a multi-party system and you 
can criticize. So I started criticizing his 
policy and I landed in jail." 

"When I came out of prison there were 
two routes I could have taken. I could 
have become one of those slaves to the 
ruling institution, thereby acquiring 
security, prosperity, the state prize, and 
the title of "great writer"; I could have 
seen my picture in the newspapers and 
on television. Or I could continue on 
the difficult path, the one that had led 
me to prison ... Danger has been a part 
of my life ever since I picked up a pen 
and wrote." 
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HUSET ER LETT Å GÅ FORBI. Det gjør lite ut av 
seg der det ligger med sine knappe 15 kvadrat
meter klemt inn mellom en butikk og et større 
bolighus. Vi befinner oss sør i Libanon, i den 
gamle delen av en palestinsk flyktningeleir. 
Husene her er bygget etter FNs minumumsgren
ser, regnet ut etter antall familiemedlemmer. 
Noen hus er utvidet etter som familien har vokst 
til, eller man har fått spart opp litt penger, men 
ikke dette huset. 

ET PAR TRAPPETRINN opp og jeg står på en 
avsats full av sko. Noen barnesko, resten er kvin
nesko. Her bor en enke med tre døtre og en sønn. 
Det finnes en datter til, men hun er gift og lever 
et annet sted i leiren. 

INNE ER DET VARMT, kvelende varmt. Det er 

strømkutt, og alle viftene står. I august kryper 
gradestokken langt over 40, og det kjennes. På 
gulvet langs veggen sitter familen. Vi blir straks 
tilbudt puter, både til å sitte på og å ha i ryggen. 
Sjøl påstår de at det er best å sitte rett på mur
gulvet når det er så varmt, men det er ikke tale 
om at gjester kan bli tilbudt noe sånt. 

ROMMET, som fungerer som stue, spisestue og 
soverom for 4 mennesker er knappe 10 kvadrat
meter. Et skap opptar halve veggen, her oppbeva
res familiens klær. Et hjørneskap rommer TV, 
noen gipsgjenstander og familiebilder. På veggen 
henger det broderte verselinjer fra Koranen. 
Ellers er det bare et teppe og puter som møblerer 
rommet. 

VI ER INVITERT PÅ LUNCH. I naborommet blir 

DRØMMEN OM 
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maten tilberedt av to av husets voksne døtre. 
Mens vi venter trakteres vi av moren i huset med 
kaffe, servert i de beste koppene, og røyk. 

Stemningen er litt trykket i dag. Istedenfor å 
utvide vokabularet og lære regler på arabisk, 
snakker vi om foregående natt. 

ISRAELSKE KAMPHELIKOPTRE fløy lavt over lei
ren i natt. Mange av innbyggerne valgte å gå i 
bomberommene, andre holdt seg våkne hele nat
ten, ledelsen ble flytta til "trygge hus" . 

Døtrene er sinte, de spør oss hvordan Vesten 
kan akseptere måten Israel behandler palestine
rene, og vi blir svar skyldige. 

FRA MOSKEEN I NABOGATA høres bønnerop, og 
den midterste søsteren forsvinner ut på den lille 
doen som også fungerer som bad, for å vaske seg 

TEKST: Hege Bae Nyholt 
FOTO: Berit Mortensen 

Hege og Berit er begge Palestina-aktivister og 
har flere lenge Palestinaopphold bak seg. 
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for bønn. Kaffen blir sjenket nok en runde og siga
rettesken blir sendt rundt. Ved siden av meg rul
les bønneteppet ut, den midterste søsteren ikler 
seg bønneskjørt, retter på skautet og starter bøn
nen. Alle fortset ter samtalen som før, de lurer på 
hvorfor jeg ikke sier noe lenger. Når jeg påpeker 
at det bes og spør om det ikke er litt respektløst å 
prate, rister de uforstående på hodet. Bønn er en 
naturlig del av dagliglivet deres, og her er det så 
trangt at andre gjøremål ikke kan stoppe opp sjøl 
om det er bønnetid. Likevel føles det litt ufint å 
prate og røyke bare få centimeter fra en kvinne i 
bønn. 

MATEN SERVERES og inntas på gulvet. Samtalen 
dreier seg stadig om krigen og den pågående inti
fadaen i Palestina. De drømmer om å vende tilba
ke. Da skal de få et stort hus, med minst 15 rom, 
nok mat hver dag og slippe tenke på om pengene 
strekker til. Palestina har blitt det lovede land for 
disse flyktningene, der alt skal bli annerledes. 
Jeg får meg ikke til å påpeke at det er store flykt
ningeleire også i de palestinske områdene, og at 
mange der også lever under fattigdomsgrensa . 

MOR VIL IKKE HA MAT. Hun trekker seg litt 
unna oss andre og kjederøyker. "Hun er redd", 
sier den eldste søsteren, "redd for at israelerene 
skal komme tilbake." To ganger tidligere har 
moren tatt med seg sin lille familie og flyktet fra 
leiren. Siste gang var under de store leirkrigene 
på 80-tallet. Leiren vi er i var blokkert i 6 mnd. 
Rundt leiren lå det krypskyttere som siktet på 
alle som forsøkte å ta seg ut, for å skaffe mat, 
medisiner eller våpen. "Den gangen spiste vi rot
ter, hunder og katter. Når det ikke var flere igjen 
kokte vi gress for å ha noe å fylle i magen," fortel
ler en eldre nabokone som kommer innom for en 
kopp kaffe. "Det var ikke et liv for mennesker. Vi 
følte oss som innesperra dyr. "Noen kvinner fikk 

,..--· ,.- ·~,,.........._ 

skaffe medisin. Under de lange kåpene sine brak
te de med seg ulovlige våpen eller medisiner. 
Enkelte ble tatt på checkpointen, utsatt for avhør, 
det hendte at de ble voldtatt. De fleste fikk grun
dig juling. Men de var de eneste som hadde mulig
het til å trygle seg forbi vaktene, så de tok risiko
en for å tilføre leiren nødvendige ting. 

M OR I HUSET .vil at familen skal bryte opp , og 
reise til hennes bror i Beirut. Hun føler at det 
ikke er trygt i Sør-Libanon. Døtrene prøver å 
berolige henne, men det hjelper lite. Halvveis ute 
i måltidet forkynnes det fra høytaleren på moske
en at det har vært nye kamper i Palestina og tal
let på dagens martyrer. 

EN AV DØTRENE snur seg mot meg og sier at hun 
gjeme vil være en del av frihetskampen i 
Palestina, ja hun vil dø for landet sitt om det er 
det som trengs. "Men vi har ikke mulighet til å 
delta. Her sitter vi bare kilometer fra vårt hjem
land, og det eneste vi kan gjøre er å be", sier hun 
med sørgmodig stemme. 

THE CHOICE OF A NEW GENERATION ••• Lunchen 
er over. Vi har alle drukket Pepsi servert i de 
fineste glassene. På kjøkkenet vaskes det opp, 
popmusikk, trolig fra Egypt, strømmer ut fra en 
radio. 

Det er på tide å gå. Alle blir behørig kysset på 
kinnet, to ganger på . den ene siden og tre på den 
andre. Kom på besøk i morgen også roper moren 
etter oss da vi er på vei ned trappen. 

U TE STÅR SOLEN HØYT ENNÅ. Den avslører på 
en brutal måte husenes nedslitte vegger, hullene 
i veien og den fattigdommen som er overalt. Inne 
i husene sitter det familier, og mange, ja alle, har 
det samme håpet som familien vi møtte. De vil til
bake til Palestina. 

""'t 

PALESTINA 
Det palestinske folket står fremdeles uten egen 
stat. Over tre millioner palestinere er i dag 
bosatt på Vestbredden og Gaza, mens nesten 1, 1 
millioner bor på de landområdene som ble 
okkupert av Israel i '48. Store deler av palesti
nerne er drevet på flukt rundt omkring i verden, 
over 4,4 mi ll ioner totalt. 

Palesti nske flyktninger 
Jordan: 
Libanon: 
Syria: 
Saudi Arabia: 
Egypt: 
Kuwait og andre gu lfstater: 
Libya og Irak: 
Amerika: 
Andre land: 

2,434,130 
449,735 
486,826 
287,250 

51,001 
149,786 

77,660 
209,705 
267,077 

Opplysningene er fra Palestinian Academic 
Society for Study of international affairs. 
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Det har opp gjennom historien vært 
mange kurdiske opprør. I dag deltar 
flere kvinner enn noen gang i kam
pen for et selvstendig Kurdistan. 

Kvinner i kurdisk kultur 

I den kurdiske kulturen har kvinner tradisjonelt 
hatt mer frihet og innflytelse over egne liv enn f.eks. 
arabiske, tyrkiske og persiske kvinner. Kurdiske 
kvinner har derfor en mer synlig plass i skikker og 
dagligliv enn sine medsøstre fra samme re!P-on. 
Dette vises blant annet i kurdiske danser hvor menn 
og kvinner danser sammen. Kurdiske kvinner kan 
også ta imot gjester, selv om mannen i huset er ute. 
Dette er utenkelig i flere arabiske land, hvor kvinne
og mannssfæren er klart adskilt. 

Opprinnelig var kurderne tilhengere av 
Zarathustra-religionen. Her var kvinnen symbolet 
på det livbringende, som regn, lys og kjærlighet. 
Kvinner ble derfor høyt respektert. Flere kurdiske 
kvinner var blant herskerne i samfunnet, for eksem
pel. dronning Zerinia Ainedi som arvet tronen etter 
sin fars død. Hun var den siste og samlende kurdis
ke lederen, før muslimske hærer tok makten og 
tvang kurderne til å følge sine regler. Zerinia Ainedi 
ble drept sammen med sin mann, mens de fremme
de hærene plyndret og voldtok. De nye herskerne 
skrev brev til profeten Muhammed, som fortsatt var 
i live. De skrev at kurdiske kvinner var horer, fordi 
de hadde mye å · si og gikk med klær og sminke som 
de selv valgte. Overgangen til det nye regimet førte 
derfor til et tilbakeslag for kvinnene i det kurdiske 
samfunnet. 

Kvinneundertrykking i dag 
Det er flere årsaker til at kvinner fortsatt blir under
trykt i de kurdiske områdene. Et av problemene for 
kurdiske kvinner i dag, er den behandlingen de blir 
utsatt for på grunn av praktiseringen av muslimske 
lover og tradisjoner. Disse tilkjenner ofte kvinnene 
liten eller ingen verdi. I for eksempel Irak og Iran tel
ler kvinners vitneutsagn bare halvparten så mye 
som menns, og kvinner kan bare arve halvparten av 
det menn arver. I Iran er det forbudt for kvinner å bli 
dommere, fordi loven sier at kvinner bare dømmer ut 
fra følelser og ikke fornuft. I Tyrkia er det likestilling 
på papiret, men mange har problemer med de kon
servative patriarkalske strukturene i samfunnet og 
innad i familien. En del av disse forholdene er bedre 
for kurdiske kvinner i Nord-Irak, hvor de er mye fri
ere enn i resten av Kurdistan. Det skyldes bl.a. kur
dernes egne tradisjoner i området. Men også her fin
nes det undertrykking. Det kurdiske selvstyret i 
Nord-Irak har til og med betydd et tilbakeslag for 
kvinnene på flere punkter. I hele Kurdistan er æres
begrepet et problem, dvs. at mannens ære er knyttet 
til kvinnens liv og oppførsel. Kvinner blir utsatt for 
en helt annen kontroll enn menn, og kvinner som 
lever alene blir mistenkeliggjort. Resultatet av 
undertrykkingen vises også ved at en de siste tiårene 
ser en stadig økende rate av selvmord blant kurdis-
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ke kvinner, noe som tyder på at dette blir brukt som 
en protestform og som eneste vei ut av undertryk
kingen. 

Tyrkia 
Det har vært krig i Tyrkia mellom den tyrkiske sta
ten og de kurdiske PKK-opprørerne i øst (dvs. Nord
Kurdistan) siden 1970-tallet. 30.000 mennesker er 
drept og tusenvis av landsbyer har blitt ødelagt. I til
legg til en massiv undertrykking av lokalbefolkning
en bruker den tyrkiske hæren voldtekt som våpen 
for å skremme kvinnene fra å delta i frihetskampen. 
De fleste våger ikke å stå fram og fortelle om over
grepene og skammen de føler. Først på 1990-tallet 
har kvinner stått frem og fortalt om overgrep. Dette 
har betydd at også andre har fått mot til å stå fram. 
En av de mest kjente kurdiske kvinnene er Leyla 
Zana. Hun satt i det tyrkiske parlamentet, men ble 
kastet i fengsel fordi hun forsvarte kurdiske rettig
heter. Hun har blitt et symbol på kvinnenes og kur
dernes frihetskamp, og i 1997 ble hun adoptert av 
Amnesty International som samvittighetsfange. På 
tross av overgrepene mot det kurdiske folk samar
beider den norske staten med Tyrkia gjennom mili
tæralliansen Nato, og har solgt våpen til landets 
regjering. 

Irak 
Etter at Iran-Irak krigen ble avsluttet i 1988 rettet 
Sadam Hussein sine våpen mot kurderne. Han inn
ledet en massiv offensiv mot den kurdiske befolk
ningen i Nord-Irak. "Anfahl", som angrepene blir 
kalt, medførte at 5000 landsbyer ble brent eller lagt 
i ruiner. I følge kurdiske kilder ble 180 000 menn 
drept, og mange av dem ble levende begravd. En del 
av enkene og de etterlatte kvinnene ble solgt som 
slaver til rikfolk i Saudi-Arabia, mens flertallet av 
kvinnene ble etterlatt til seg selv. Spesielt vanskelig 
var det for enkene. Mange hadde få andre valg enn å 
selge kroppen sin. I dag er mange av horekundene 
ansatte av FN eller Nato, som sier de er der for å 
hjelpe. De misbruker situasjonen og at folk er fattige 
etter tiår med krig og plyndringer. 

Rett etter Golfkrigen i 1991 gjorde kurderne i Nord
Irak opprør. Kvinnene deltok på lik linje med menn. 
De brukte mannsklær og mye forandret seg. 
Konservative krefter i det kurdiske samfunnet ville 

derimot stoppe denne utviklingen. Fra april 1991 ble 
Nord-Irak erklært som en sikkerhetssone av FN, og 
kurderne fikk mulighet til et begrenset selvstyre. I 
praksis ble makten delt mellom de to største parti
ene PUK og KDP, som motarbeidet krefter som job
bet for mer demokrati og kvinnefrigjøring. 
Ytterliggående islamister startet en terrorkampanje 
mot kvinner, og ca. 8000 kvinner ble drept. Slike 
drap sltjer også i dag, men blir ignorert av det kur
diske selvstyret. Kvinneorganisasjonene i PUK og 
KDP og de kvinnelige parlamentsmedlemmene gjør 
lite for å endre på denne situasjonen. De følger par
tiledelsen. 

Iran 
8. mars 2001 demonstrerte titusener av kurdiske 
kvinner i Iran mot diskriminering og undertrykking. 
Etter 21 år med muslimsk styre er motstanden vok
sende, og kvinnene brant slørene sine i protest. De 
kurdiske områdene er blant de fattigste i landet, og 
mange kurdere er arbeidsløse. Prostitusjon er 
strengt forbudt i Iran og straffes med døden. Mange 
kvinner blir likevel tvunget til å selge kroppen sin for 
å overleve. I Iran finnes det en spesiell regel om 
"midlertidige ekteskap". Disse "ekteskapene" kan 
vare opp til en time, og er svært utbredt. 
Levevilkårene for kvinner er harde. Antallet selv
mord blant kvinner er økende, og det er tre ganger 
flere narkomane kvinner enn menn. Hvert år blir 
52.000 jenter mellom 10 og 14 år giftet bort, slik at 
de må slutte på skolen. Hvert år er det 90.000 ulov
lige aborter, men mørketallene er store. Mange 
kvinner rømmer fra familiene sine. De blir ofte et lett 
bytte for mafiagrupper og maktpersoner som jobber 
for staten. I følge FN bryter Iran 39 av artiklene i 
FNs menneskerettigheter, 10 av artiklene som blir 
brutt handler om kvinners rettigheter. 

TEKST: Shilan Shorsh 
FoTo: Helena Elovson 

Shilan er fra Kurdistan og er 27 år gammel. 
Hun er leder for Kurdisk 

Solidaritetsorganisasjon i Norsk Folkehjelp. 
Helena har jobbet for Norsk Folkehjelp i 

Kurdistan (Nord-Irak.) 

KURDISTAN 
Kurderne er en av verdens største folkegrupper 
uten egen stat. Kurdistan er et område på stør
relse med Frankrike splittet mellom fire forskjel
lige stater: Tyrkia, Irak, Iran og Syria og Armenia. 
Det bor mellom ca. 40 millioner kurdere i disse 
landene. 

Halvparten av kurderne bor i Tyrkia, dvs. 20 
millioner av en samlet befolkning på 60 millio
ner. Både Irak og Iran har en befolkning på ca. 5 
millioner og i Syria 2 millioner. Resten er blitt 
fordrevet til andre land, bare i Tyskland bor det 
en halv million kurdiske flyktninger. I t--{orge bor 
det trolig over 12.000 kurdere. 

Store deler av den kurdiske kulturen, språket 
og historien har blitt glemt på grunn av stadig 
undertrykking av de herskende stater. På tross av 
det lever mye av kulturen videre og utvikler seg 
stadig. 

Hvert ·år flykter ca 30.000 kurdere til Vest
Europa, og bare siden 2000 har ca 3.000 kom
met til Norge. Men den norske staten har stram
met inn reglene, og mange flyktninger lever nå i 
usikkerhet på midlertidig oppholdstillatelse. 

ORGANISASJONER 
Det norske råd for kurdernes rettigheter (RKR) 
ble stiftet i 1994. Rådet har som formål å spre 
informasjon om kurdernes situasjon og arbeider 
for å sikre kurdernes rettigheter. 

http://www"kurdistan"no 
Norsk Folkehjelp er LO sin solidaritetsorganisa
sjon og har arbeidet i Kurdistan-Irak siden 1995 . 
Prosjektene har bl.a. omfattet minerydding og 
rehabilitering av landsbyer. I dag arbeider orga
nisasjonen for å opprette et krisesenter i 
Suleimaniyah. 

http:/ lwww"folkehjeJp"no 

Amnesty International har samlet mye informa
sjon om hvordan Tyrkia systematisk bruker tortur 
mot kvinner, for å hindre at de deltar i den kur
diske frihetskampen. Amnesty har også en en 
egen kampanje mot trakasseringen av mennes
kerettsadvokaten Eren Keskin, som jobber spesi
elt med kvinner som er blitt misbrukt i fengs
lene. De har også adoptert Leyla Zana som sam
vittighetsfange. 

http:/ lwww"amnesty"org 
KWAHK (Kurdish Women Action Against 
Honour Killings). Kurdisk Kvinneaksjon mot 
Æresdrap ble etablert i mars 2000. Jobber mot 
vold og diskriminering av kurdiske kvinner og 
jenter, både i hjemlandet og i eksil. 

http://www.kurdrnedia.cornlkiwhkl 
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Ikke til salgs 
TEKST: Silje Grimseid 

Vi lever i et samfunn der menn kjøper seg tilgang til kvinners kropper. 
Vi lever i et samfunn der det er greit at menn har sex med damer som 
ikke er kåte på dem så lenge en betaler for det. Prostitusjon er vår tids 
slavehandel. 

Pro-prostitusjonsorganisasjoner som Sex Workers 
Right sier at prostitusjon er et yrke, at "sexarbei
dende" kvinner driver et serviceyrke på lik linje 
med f. eks. frisører. Kvinner har rett til å prosti
tuere s·eg, og en inngripen i denne retten viser 
patriarkatets kontroll over kvinners kropper. 
Hvorfor innebærer kvinners rett til å bestemme 
over egen kropp retten til å suge menn, mens 
menns rett innebærer å bli sugd? 

Bort med tabuet, bort med problemet? 
Tyskland legaliserte i fjor høst prostitusjon, som 

legg øker antallet etablissementer med stripping 
og såkalt "eksotisk dans". Sexindustrien er stor 
butikk. Et av de største legale bordellene, med ca 
100 rom, er til og med notert på børsen! 

Kvinne i bordell= den lykkelige hore? 
Kvinnene blir fremdeles mishandlet og voldtatt. 
De tjener mindre enn de gjorde på gaten. I tillegg 
øker kravene om at de prostituerte skal se ut til å 
like det de gjør. Kvinnene på bordellene skal for 
kundene fremstå som en ekte gledespike slike en 
kjenner dem fra gamle Westernfilmer. I tillegg er 

Prostitusjonen 
opprettholdes 

fordi samfunnet 

skjønnhetstyranniet på full fart 
inn i prostitusjonsindustrien. 
Stadig flere kvinner blir kjønns
lemlestet ved at de får operert 
vekk deler av de indre kjønnslep
pene for at de ikke skal se så 
dominerende ut. 

det andre landet i Europa etter 
Nederland. Den tyske staten har 
slukt prostitusjonsforkjemper
nes argumenter rått. 
Prostitusjon anses nå som yrke i 
Tyskland, og kvinnene som 
utnyttes av menn i prostitusjo
nen skal nå få pensjon, sykefor
sikring og må betale skatt. I kjøl
vannet av denne lovendringen 
dukker det opp en del spørsmål. 

Hva skjer med arbeidsledige 

sier at menn har 
rett til å utnytte 
kvinner seksuelt. 

Asiatiske kvinner utgjør en 
økende andel av de prostituerte 
på bordeller over hele verden. 
Mange er lurt inn i et sexnett
verk de ikke kommer seg ut av. 
Og enda flere er kidnappet eller 

tyske kvinner som går til 
arbeidskontoret? Skal de nå bli tilbudt en ny kar
riere som sexarbeidere? En kan jo også tenke seg 
at den tyske staten vil åpne bordeller og kalle det 
arbeidsmarkedstiltak. Hvordan de opparbeidede 
rettighetene skal håndheves, hefter det seg også 
usikkerhet ved. Med arbeidsmiljøloven for eksem
pel - kan en prostituert klage til sin "arbeidsgiver" 
hvis horekunden har utilfredsstillende intimhygi
ene? Vil en graviditet eller kjønnssykdom som 
følge av et sprukket kondom bli klassifisert som 
en yrkesskade? 

solgt av sin egen familie. Disse 
kvinnene er ofre for den moderne tids slavehan
del. 

Kvinnene tvinges til å stå på rekke og rad og by 
seg frem og prøve å få kundene til å velge akkurat 
dem. Denne konkurransen mellom de prostituerte 
fører naturlig nok til at de må by under hverandre 
i pris, over hverandre i hvilke tjenester de er villi
ge til å tilby kundene, og om de forlanger bruk av 
kondom eller ikke. Hvordan skal dette kunne 
bedre forholdene for ofrene i sexindustrien? 
Legaliseringen tjener kun menn, ikke kvinner. 

Kvinner er ikke varer 
Kvinner velger ikke prostitusjon ·som yrke. 
Prostitusjonen opprettholdes fordi samfunnet sier 
at menn har rett til å utnytte kvinner seksuelt. 
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oppsummering av et samfunns moral og maktfor
hold. Et ideologisk oppgjør i rettsapparatet med 
ideen om at mennesker og seksualitet kan kjøpes, 

I Nederland er 80% av de prostituerte illegale 
innvandrere. Hvilke mødre, søstre eller døtre er 
det som skal fornedres i den legale tyske mennes
kehandelen? Er det tyske kvinner med ønske om 
en karriere i sexindustrien legaliseringen er 
gjennomført for? 

Bort fra gatene, inn i varmen? 
Australia har i løpet av 1990-tallet legaliserte 
bordeller i flere stater, mens gateprostitusjon 
fremdeles er forbudt. Argumentene for legalise
ring var blant annet et ønske om tryggere forhold 
for kvinnene. En ønsket å forhindre mye av vol
den og kriminaliteten knyttet til kjønnshandelen 
ved å flytte prostitusjonen innendørs. 

Tyskland legitimerer 
denne retten, og gir 
tyske menn en selvsagt 
rett til å være horek
under. Når det blir legi
timt å kjøpe damer vil 
flere menn bli horek
under, og med økt 
etterspørsel etter pro
stituerte vil enda flere 
kvinner bli tvunget inn 
i prostitusjonen. 

Kvinnene på bordellene 
skal for kundene fremstå 

vil redusere antall horek
under. I tillegg vil en slik 
lovendring gi myndighe
tene et verktøy til å slå 
ned på kjønnshandelen. 

Det ble hevdet at legalisering av bordeller også 
skulle begrense den illegale sexhandelen. For å 
drive bordell må en ha lisens. Det som derimot 
har vist seg er at mange åpner bordeller før de 
søker om lisens. Politiet har ikke kapasitet til å 
gjøre mye med de illegale bordellene. I staten 
Victoria regner en med at antallet er ca 100. I til-
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som en ekte gledespike 
slike en kjenner dem fra 

gamle Westernfilmer. 

I mai 1998 vedtok 
Sverige en større loven
dring som fikk navnet 
"kvinnofrid", kvinnefred 
på norsk. Intensjonen 
ved loven var å bekjempe 

Prostitusjon er et samfunnsproblem, og det angår 
oss alle. Derfor må det også behandles samfunns
messig. Kriminalisering av horekunden vil 
begrense markedet. Lover er ikke bare et redskap 
til bruk i rettssaler, men skal ideelt sett være en 

vold mot kvinner, prostitusjon og seksuell trakka
sering. 1. januar 1999 trådde loven om kriminali
sering av kjøp av seksuelle tjenester, altså krimi
nalisering av horekunden, i kraft. Sverige var det 
første landet i verden som plasserte ansvaret for 
kjønnshandelen der det hører hjemme; hos over-
griperen! , 
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Seksualisert vold mot barn og kvinner er drastisk 
økende i Sør-Afrika. 40% av nær 52 000 anmeldte 
seksuelle overgrep i år 2000 involverte barn under 
18 år. 
Statistikken for de første 6 månedene i 2001 indike
rer at omtrent 20% av ofrene for seksuelle overgrep 
var under 11 år, de aller fleste i alderen 7-9. Hvordan 
har den økende voldtektsraten så langt blitt forklart? 

1. En folkemyte i Sør-Afrika er at HIV kan kureres 
ved hjelp av et "samleie" med en jomfru. Ergo er bud
skapet: Barnevoldtekt kan fri deg fra HIV! Sør
Afrika er av landene i verden med det raskest 
økende antall HIV-smittede, og har en av verdens 
høyeste rater for seksualisert vold. 

2. Bedrede rapporteringsrutiner kan forklare noe av 
den dramatiske økningen. Under apartheid ble ikke 
vold blant svarte, eller vold utøvet av en hvit mot en 
svart person, definert som vold. Voldsstatistikken 
representerte kun den hvite minoritetsbefolkningen. 

3. Kun 7% av rapporterte voldtekter og voldtektsfor
søk ender med straff. De fleste (potensielle) voldteks
forbrytere frykter dermed ikke straff. De aller fleste 
anmeldelser når aldri rettssalen fordi de trekkes til
bake på grunn av bevismangel eller fordi anmelder
ne trues på livet av sin(e) voldteksforbryter(e). Bare 
50% av anmeldelsene som når rettssalen ender med 
straff. 

4. Apartheid legitimerte systematisk vold og under
trykking. Brudd på menneskerettigheter og mang
lende respekt for den enkeltes menneskeverd over 
generasjoner, er en del av arven fra apartheid som 
har manifestert seg i dagens Sør-Afrika. 

5. Bruddet med apartheid har ført til store endring
er. Dagens situasjon dreier seg jkke kun om å leve i 
et nytt samfunn med en ny konstitusjon basert på 
likeverdighet, men mer om å ta et oppgjør med forti
da, forsone seg med apartheid, bygge ny identitet, 
nye måter å leve på og nye måter å kommunisere på. 
Vold var tidligere en legitim form for kommunika
sjon, og samtidig et tema en ikke snakket om. 

TEKST: Lene Øverland 
ILLUSTRASJONSFOTO: Silje Risholm 

Lene jobber for Women's Media Watch 
i Cape Town, Sør-Afrika 

s gger over regnbuenasjonen 
Sinasos historie er velkjent for den første post
apartheidgenerasjonen. For barn er Nelson 
Mandelas "regnbuenasjon" og Thabo Mbekis 
"afrikanske renessanse" kun ord på papir. I sin 
nyttårstale oppfordret president Mbeki befolk
ningen til å kjempe sammen med regjeringen 
mot vold mot barn og kvinner. Nok en gang ord 
uten praktisk betydning i et av verdens mest vol
delige land. 

Så langt har ingen kommet med en løsning og 
heller ingen gode analyser av hvorfor den sek
sualiserte volden øker så kraftig. I januar i år tok 
regjeringen "ansvar" og nedsatte en gruppe med 
mandat til å systematisk studere all rapportert 
seksualisert vold gjennom de siste 2 årene. 

Dette er vel og bra. Problematisk er det derimot 
at mens ekspertpanelet intervjuer voldteksfor
brytere og leser anmeldelsesstatistikker, så vold
tas barn og kvinner stadig oftere. Ingen nye mid
ler har blitt lokalisert til lokale voldsbekjempel
sesprosjekter! 

Sinaso danser som alle andre barn til rytmen av 
afrikanske trommer. Mens Sinaso danser sitter 
Thabo Mbekis voldspanel i møter. De besøker et 

på vei til et fattig ruralt område der de, dresset 
opp i nyeste mote, holder taler om et samfunn 
på randen av moralsk sammenbrudd. Som 
mange andre barn, sover Sinaso med lyset på. 
Nattbordslampen er hennes eneste våpen mot 
mannen som voldtok henne. Mens Sinaso drøm
mer, setter medlemmene av ekspertpanelet nat
talarmen på og sender portneren ut for å sjekke 
at det elektriske gjerdet rundt eiendommen vil 
holde ubudte gjester ute over natten . Og så 

av Cape Towns 
mange bordel ler og 
de spiser lunsj ved 
kysten. De kjører 
rundt i en statssubsi
diert Mercedes Benz 

"Han kledde av meg, 
så kledde han av seg selv. 

Deretter voldtok han meg. 11 

sover alle "godt for
vart" i et land der 
nesten all vold mot 
barn og kvinner fore
går i hjemmet. 

- Sinaso (8 år). 
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USA skal på nytt få bruke flere av Filippinenes havner som 
militærbaser. Det filippinske folket får bare AIDS, vold og 
et økende antall prostituerte kvinner og barn. 

TEKST: Trude Koksvik Ni lsen 
Fo10 : Sigrid Staurset og 

Trude Koksvik Nilsen 

Sex, overgrep og militæret 
0 

NYKOLONIALISME PA FILIPPINENE 
Soldater på besøk 
I 1998 inngikk Filippinene og de amerikanske 
myndigheter en avtale om å opprette amerikan
ske militærbaser på Filippinene, den såkalte VFA 
(Visiting Forces Agreement). Avtalen innebar byg
ging av 22 militærbaser på Filippinene. Basene 
skal tjene amerikanske militære formål i regio
nen. 

Filippinske myndigheter gnir seg i hendene 
over at de står på vennelisten til USA og nyter 
godt av deres økonomiske hjelp. Avtalen tjener 
både USA og de filippinske myndigheter, men for 
den fattige befolkningen på Filippinene er mili
tærbasene alt annet enn et gode. 

Årelang motstand 
Det er ikke første gang USA setter sine støvelk
ledde militærføtter på filippinsk jord. Filippinene 
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var kolonisert av USA første halvdelen av 1900-
tallet, og fikk formelt selvstyre først i 1946. Men 
amerikanerne forlot likevel ikke Filippinene. 
Allerede i 194 7 ble de første amerikanske mili
tærbasene bygget på filippinsk jord. 

Lenge kjempet ulike filippinske grupper en 
massiv kamp for å få fjernet basene, og i 1991 
nådde de målet. Under hardt press stemte det 
filippinske senatet ned "the US-RP Military 
Bases Agreement". Dette innebar at det ikke ble 
bygget flere baser, og at de eksisterende ameri
kanske basene på filippinsk jord ble stengt. 

Voksende sexindustri 
De amerikanske basene førte til en enorm økning 
i prostitusjonen på Filippinene. I 1991, noen 
måneder før de amerikanske styrkene forlot sine 

baser på Filippinene, jobbet rundt 55.000 filippin
ske kvinner og barn som "entertainers" i 
Olongapo og Angeles City alene, hvor de to største 
amerikanske basene lå. 

I de amerikanske soldatenes og basenes kjøl
vannet florerte det av resturanter, barer og bor
deller. En rask voksende sexindustri var ameri
kanernes "største" bidrag til den hardt prøvede 
lokalbefolkningen. 

Konsekvensene 
Men amerikanernes nærvær gav også andre 
bidrag. Mellom 1968 og 1979 ble det gjennomsnitt 
født 30 Amerasians (barn med amerikansk far og 
asiatisk mor) daglig. De fleste av de amerikanske 
fedrene vedkjente seg aldri barna. 

En annen "souvenir" som amerikanerene la 
igjen, var AIDS og andre seksuelt overførbare 
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,ksvik Nilsen 
:J Stau rset og 
,ksvik Nilsen 

CNE 
55.000 filippin
ntertainers" i 
ror de to største 

g bas~nes kjøl
r, barer og bor
stri var ameri-
hardt prøvede 

iv også andre 
et gjennomsnitt 
erikansk far og 
ie amerikanske 

erikanerene la 
elt overførbare 

f ILIPPINENE består av over 7000 
øyer og har en befolkning på 65 milli
oner. Filippinene er en presidentstyrt 
republikk med hovedstad Manila og 
flertallet av befolkningen er romersk
katolske. 

Filippinene er et land preget av øko
nomisk krise, fattigdom og korrupsjon. 

GABRIELA er en radikal, feministisk 
kvinneorganisasjon som har lokalavde
linger rundtomkring på Filippinene. De 
kjemper mot alle former for kvinneun-

dertrykking og annen undertrykkig, her-
under sex-trafficking, imperalisme 

Landets største eksportvare er mennes- .... • _ 
ker, og flere millioner filippinere y I ' ,,..i 
befinner seg til en hver tid i utlan- ~ • ~ 

de:~ bun~løs fattigdom. tvi~/er • ~i~ • 
mange kvinner og barn inn 1 • , 

prostitusjonsindustrien - • ' 

og kapitalisme. Gabriela er akti
vister, og arrangerer demonstra

sjoner, kampanjer og konfe-
ranser. 

Et viktig prinsipp hos 
Gabriela er "Basic Masses 
lntergration"; at 

Gabrielaaktivister lever 
og jobber sammen med 
folk i lokalsamfunne
ne. Mer om Gabriela 

nasjonalt som "entertai- • 
ners", og internasjonalt 
som "eksotiske" inn
slag på vestlige sex
klubber og bordeller, . 
eller som "postordrebruder". .. 

""" 

http:/ lmembers. tripod.coml AJ 

sykdommer. I 1988 ble det oppdaget 76 tilfeller av 
AIDS på Filippinene 45 av disse personene (59%) 
hadde jobbet ved de amerikanske basene. 

Vold og mishandling 
Den utbredte utnyttelsen av kvinner og barn i 
sexindustrien kombinert med en voksende aggre
sjon i de militære rekkene resulterte i mange 
voldtekts- og mishandlingssaker. 

15 anmeldelser av seksuell mishandling av 
barn mellom 11 og 16 år, og 82 saker som invol
verte unge kvinner over 16 år, ble reist mot ame
rikanske tjenestemenn mellom 1981 og 1988. Alle 
ble henlagt. Dette er bare de offisielt dokumen
terte sakene, en regner med store mørketall. 

Intet nytt under solen 
Så langt tyder ingenting på at situasjonen rundt 
de amerikanske basene vil bli bedre nå enn de var 
fram til 1991. En har allerede registrert en 
økning i prostitusjonen, og mange av de "gamle" 
problemene har dukket opp igjen. 

Denne typen problemer er dessverre ikke unik 
for Filippinene, flere steder i verden har ameri
kanske soldater utøvd overgrep mot lokalbefolk
ningen, for eksempel ved militærbasene i Japan. 

Håp for fremtiden 
Verken amerikanske eller filippinske myndighe
ter gjør noe med problemene, tvert i mot synes det 
som om de ser på prostitusjon som en "nødvendig 
og hyggelig avveksling" fra det slitsomme livet 
som soldat. 

Heldigvis finnes det folk som kjemper mot 
denne utviklingen, blant andre den filippinske 
kvinneorganisasjonen Gabriela, som var blant de 
som jobbet mest med å få fjernet de gamle basene 
i 1991. 

Det er brei folkelig motstand på Filippinene 
mot VFA, og folk har tro på at den motstanden 
som sørget for at basene ble lagt ned i 1991 kan 
sørge for at de nye basene lider samme skjebne. 

kan du lese på deres 
hj~mmeside. 

priela_pl 
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Kalenderen viste 14. febraur. I disse moderne ti, 
ters dag. Eller Valentines Day. Skjønt dette visstE 
På vei til galleriet. I Bergen er nemlig alt " en~ 
Et fancy navn på et kjøpesenter, med mye glass, n 
ter. Fryktelig mange hjerter. Hele Galleriet var pr 
var å finne det kvinnelige. Idealene. Det ekte, 
opprinnelige og ekte. Finnes det? Det er et anm 

Vi vandret med freidig mot inn i denne "drømm 
i mot oss med følgende beskjed:"Det er 3 milli 
modeller, og bare 8 som gjør det''. Wow, hvem 
et reklamestunt. Selv om Ruby står i en butikk 
stifter så ski ller det seg liksom litt ut fra hva vi h~ 
genske handelstanden ikke er så verst allikevel? 

I nabobutikken. H&M preger vinduer, dører og ! 
shampo og balsam. Ikke mye fett, ustelt hår der 
med leppestifter, mens fotografen ber pent om å 
beskjeder hagler gjennom lufta. Jeg teller 15 ul i 
trasjonsfotoet. "Nei, det går ikke. Noen kan kof 
Mon tro om våre lesere blir så fasinert av 42 le 
løpe ut og tømme H&M for de 42 ulike nyanser 
pet? 

Vi rusler videre blant fjortiser med bare mager, 
Kjøpesenterene midt på dagen er nærmest fritt f< 
derfor det er viktig å ha 35 ulike nyanser i negle 

Illustrasjonsfotoet ja, v· trampet inn på neste pa 
Myten om at all rekla e er god reklame er tyde 

Oppover i etasjene er det stadig rosa. Rødt. Do 
bare 200 kroner. I tredje etasje finner vi en livslør 
Slik skal en jentes liv se ut: I en alder av fem å1 
pakket i en Rosapakke. Hun har Rosakjole, stor 
levende hadde hun ikke kunne stått oppreist. I 2( 
ner på skolen skal du få nye sko. De skal være Ro 
skal du kjøpe undertøy. Det skal være sexy, og g 
Day koster spesialsettet: 198 kroner. 

Uten på undertøyet. Nei, det skal helst vises - i , 
i vinduene. Der de titter fram gjennom masker 
nyansenes leppestift. I svart undertøy og med rød, 
ke og visker: My funny Valentine ... slike jenter vi 
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Kalenderen viste 14. febraur. I disse moderne tider er den datoen mer kjent som alle hjer
ters dag. Eller Valentines Day. Skjønt dette visste verken jeg eller fotografen der vi la i vei. 
På vei til galleriet. I Bergen er nemlig alt" en kvinne kan ønske seg", samlet på et Galleri. 
Et fancy navn på et kjøpesenter, med mye glass, rulletrapper og-denne dagen mange hjer
ter. Fryktelig mange hjerter. Hele Galleriet var preget av rosa og rødt, og altså hjerter. Målet 
var å finne det kvinnelige. Idealene. Det ekte, eller snarere på jakt etter urkvinnen. Det 
opprinnelige og ekte. Finnes det? Det er et annet spørsmål. 

Vi \tandret med freidig mot inn i denne "drømmen". Første stopp var Bodyshop. Ruby tok 
i mot oss med følgende beskjed:"Det er 3 milliarder kvinner som ikke ser ut som super
modeller, og bare 8 som gjør det''. Wow, hvem skulle trodd at noen ville brukt dette som 
et reklamestunt. Selv om Ruby står i en butikk med metervis kremer, god lukt og leppe
stifter så skiller det seg liksom litt ut fra hva vi hadde trodd, er det kanskje sl ik at den ber
genske handelstanden ikke er så verst allikevel? 

I nabobutikken. H&M preger vinduer, dører og skilt. 10 kvadratmeter vegg er dekket med 
shampo og balsam. Ikke mye fett, ustelt hår der i gården. Jeg teller 42 ulike fargenyanser 
med leppestifter, mens fotografen ber pent om å få ta et illustrasjonsfoto. Sjefer ringes opp, 
beskjeder hagler gjennom lufta. Jeg teller 15 ulike Anti-wrinckel-eyelift kremer. Og illus
trasjonsfotoet. "Nei, det går ikke. Noen kan kopiere utstillingen vår". Kopiere tenker jeg. 
Mon tro om våre lesere blir så fasinert av 42 leppestifter på geledd, at alle kommer til å 
løpe ut og tømme H&M for de 42 ulike nyansene. Noe enhver kvinne bør ha utstilt i ska
pet? 

Vi rusler videre blant fjortiser med bare mager, mødre med barnvogner og pensjonister, 
Kjøpesenterene midt på dagen er nærmest fritt for menn mellom 20 og 50. Kanskje det er 
derfor det er viktig å ha 35 ulike nyanser i neglelakk. 

Illustrasjonsfotoet ja, v/ trampet inn på neste parfymeri. Det samme gjentok seg på nytt. 
Myten om at all rekla) er god reklame er tydeligvis høyst tvilsom .... 

Oppover i etasjene er ået stadig rosa. Rødt. Do you want to be my valentine? Det koster 
bare 200 kroner. I tredje etasje finner vi en livsløpsbutikker liggende som perler på en snor. 
Slik skal en jentes liv se ut: I en alder av fem år skal du få en barbie til jul. Hun er inn
pakket i en Rosapakke. Hun har Rosakjole, store pupper og syltynt liv. Hadde hun vært 
levende hadde hun ikke kunne stått oppreist. I 2002 koster hun 279 kroner. Da du begyn
ner på skolen skal du få nye sko. De skal være Rosa. I 2002 koster de 180 kroner. Etterhvert 
skal du kjøpe undertøy. Det skal være sexy, og gjerne Rosa. Hva det koster? På Valentines 
Day koster spesialsettet: 198 kroner. 

Uten på undertøyet. Nei, det skal helst vises - i alle fall om en skal tro utstillingsdukkene 
i vinduene. Der de titter fram gjennom masker og hjerter. Forførende, med en av de 42 
nyansenes leppestift. I svart undertøy og med røde neglisjeer. Der de lener hodene på skak
ke og visker: My funny Valentine ... slike jenter vil den bergenske handelstanden ha ... 
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DUE·LLEN 
TEKST: Kjersti Berg 

FOSTERVANNSDIAGNOSTIKK 
Denne våren vil regjeringen legge fram et for
slag om endring av bioteknologiloven. 
Bioteknologinemda, rådgiverinstansen for regje
ringen i denne saken, kom i fjor med en rapport 
der de evaluerer loven slik den er i dag. I denne 
rapporten diskuterer de blant annet dagens 
praksis når det gjelder fosterdiagnostikk. 

anser dagens praksis for å være i strid med 
lovens formålsparagraf. 

Den nye regjeringen som tiltrådte i fjor høst var 
tidlig ute og markerte seg i abortspørsmålet. 
Alle regjeringspartiene uttalte seg positivt til en 
rådgiver ordning for abortsøkende. Det er derfor 
grunn til å tro, basert på regjeringens uttalelser, 
og bioteknologinemdas flertallsinnstilling, at 
forslaget som skal presenteres vil inneholde et 
forslag om å begrense bruken av fosterdiagnos
tikk. I kjølvannet av dette har debatten om 
selvbestemt abort fått økt oppmerksomhet. 
Flere hevder at den teknologiske utviklingen 
fører oss mot et sorteringssamfunn, der fostre 
med arvelige sykdommer eller misdannelser blir 
sortert bort. 

Nemda uttrykker bekymring for at dagens prak
sis er i strid med lovens formålsparagraf, som 
sier at bioteknologi skal brukes til beste for 
mennesker i et samfunn der det er plass til alle. 
Nemdas flertall går inn for en endring i loven 
slik at bruk av fosterdiagnostikk bør brukes der 
det kan gi muligheter for behandling av fosteret 
i forbindelse med påvisning av tilstander som 
ikke er forenlige med liv. De sier videre at de 

Sissel Henriksen, medlem i RV duel lerer med stortingsrepresentant for SV, Heidi Sørensen. 

Ja. 
Synes du at dagens 
abortlov fungerer Jeg er tilhenger av selvbestemt abort, og ser ingen grunn til å 

ti I fred sst i I lende? 
endre abortloven. 

Jeg er mot enhver form for tvungen rådgivning. Det bør være 
Hva synes du om for-

Det er jeg i utgangspunktet kritisk til, spesielt hvis den skal være 
et offentlig ansvar å sørge for at de som ønsker det kan søke obligatorisk. 
råd hos offentlig ansatte, livssynsnøytrale fagfolk. Med andre slaget om å innføre 
ord: Fjern all offentlig støtte til AAN (Alternativ til Abort i 
Norge), gi mer penger til helsestasjoner for ungdom og andre rådgivertjeneste for 
offentlige rådgivningstilbud. Det må heller aldri bli en abortsøkende? 
betingelse for å få abort at man skal ta imot tilbud om råd-
givning først. 

Poenget er å finne fram til en rimelig grense for når det skal Finnes det en grense· Det hersker ingen tvil om at et embryo (et menneskeegg) er en 
være forsvarlig å avslutte et svangerskap ved abort. Jeg spire til et liv. Dette er for meg naturvitenskap, og har ingenting 
mener en grei hovedregel er å sette grensen et stykke under for når, liv oppstår ? med religion å gjøre. Det får heller ingen konsekvenser for min 
det tidspunktet der fosteret ville kunne overleve utenfor holdning til abortloven. Jeg er tilhenger av selvbestemt abort til 
mors livmor. I dag kan man (oftest med stor innsats, og slett og med 12. svangerskapsuke.Det er gir liten mening å hevde at 
ikke alltid) redde for tidlig fødte barn fra rundt 24 svanger- et foster er ''liv" etter uke 12, og ikke er et ''liv'' før uke 12. 
skapsuke. Den nåværende grensen for abort går langt under . 
det, bortsett fra i særtilfeller der fosteret har alvorlige mis-
dannelser og uansett ville dø ved fødsel. 

Den kvinnen som er gravid og vurderer abort. 
Hvem bør avgjøre 

Som tilhenger av selvbestemt abort mener jeg dette til syvende 
og sist er kvinnens valg. Det er for meg et etisk verdiforankret 

hvorvidt en abort er spørsmål at kvinnen skal bestemme selv. Samtidig mener jeg at 

etisk forsvarlig eller selvbestemmelsesretten handler om retten til å bestemme om vi 
skal ha barn, og ikke hvilke barn vi skal ha. Rett rundt hjørnet 

ikke? er det gentester som kan gjennomføres tidlig i svangerskapet for 
å bestemme forskjellige genetiske disposisjoner til fosteret. 
Storstilt bruk av slike gentester kan føre til at vi får et sorte-
ringssamfunn der vi sorterer ut uønskede "gener" før fødsel. 
Crtlnteknologien reiser mange slike etiske dilemmaer. 

Fostervannsdiagnostikk er et viktig tilbud, særlig til folk som Fostervannsprøver er en av flere teknikker som kan føre oss mot 
er bærere av arvelige sykdommer. For dem kan et slikt tilbud I diskusjonen om et sorteringssamfunn. Hvis testene utvides og forbedres vil 
være avgjørende for om de i det hele tatt skal våge å bli gra- antallet unger som er født med visse handicap reduseres dras-
vide. Samtidig er det slik at prøvene også kan gi en falsk bruk av fostervanns- tisk. Ryggmargsbrokk er en slik lidelse det kan testes for, og 
trygghet; ikke alt er mulig å oppd~ge, og barnet kan også bli diagnostikk har det eventuelt utryddes ved selektiv abort. For meg er det ikke et 
skadet under eller etter fødselen. A gardere seg hundre pro-

blitt hevdet at dette 
gode. Vår tidligere miljøvernminister Guro Fjellanger har rygg-

sent mot å få et sykt eller skadet barn er umulig. Den risiko- margsbrokk. Hvorfor skulle hun sorteres ut på fosterstadiet? Et 
en er en del av det å få barn, og de aller fleste foreldre stiller kan føre til et sorte- sivilisert samfunn kjennetegnes ved at man tar godt vare på sine 
jo da også opp så godt de kan for de barna de får. Spørsmålet ringssamfunn, hva 

svake. Utsortering av fostre med utviklingsavvik skaper ikke et 
om i hvilken grad vi får et "sorteringssamfunn" bør ikke bedre samfunn. Det er ingen enkle svar på hvordan vi skal takle 
handle om å nekte foreldre de valgmuligheter som fins i for- mener du om dette? disse spørsmålene, men det er mange dilemmaer vi ikke kan 
hold til fosterdiagnostikk, men heller om hva slags tilbud avfeie. Det er et paradoks at grensen for senaborter, og grensen 
samfunnet er i stand til å gi til dem som blir født med skader, for hvilke barn vi redder nærmer seg hverandre. På en sykehus-
misdannelser, syndromer. I dag blir ansvaret i stor grad lem- avdeling kan en senabort og en for tidlig født unge være nesten 
pet over på foreldrene, som oftest mor. Jeg har liten sympati like gamle. Det er viktig med diskusjoner om disse emnene som 
for et samfunn som privatiserer ansvaret for syke og handi- ikke er mistenkeliggjørende skyttergravsdiskusjoner. Selv om 
kappa barn og etterpå moraliserer over foreldre som prøver å jeg er kritisk til gentesting og ultralydscreening av foster til og 
unngå å havne i en slik situasjon. med 12. svangserskapsuke, er jeg tilhenger av selvbestemt abort. 
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Fri Alba Lucia! 
Colombia er et av landene der abort er strengt for
budt. Alba Lucfa sitter i fengsel, dømt for å ha tatt 
livet av sitt nyfødte barn. 

VERDENS ABORTKART 

Rødfargen på kartet marke
rer land hvor det er forbudt 
åta abort eller det er 
begrensninger på kvinners 
rett ti/ selvbestemt abort. 
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Columbianske Alba Lucia Rodriguez Cordona er 
nå 26 år. Den 4. april 1996, da hun var 18 år, fikk 
hun en datter. 9 måneder tidligere hadde hun 
blitt dopet ned og voldtatt. Under skammen skjul
te hun graviditeten, selv for den nærmeste famili
en, og fødte helt alene. Barnet døde kort tid etter, 
i følge hennes forsvarer fordi barnet ble født med 
navlestrengen rundt halsen, og kvalt. 

Alba Lucia ble dømt til 42 år og 5 måneder i 
fengsel for drap. Til sammenligning fikk en mann 
som ble dømt for kidnapping og drap av 63 men
nesker i Colombia 30 års fengsel. 

Kvinneorganisasjonen Red Colombiana de 
Mujeres por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos (Colombias kvinnenettverk for 
seksuelle og reproduktive rettigheter) starta 
kampanjen "Fri Alba Lucia!", og har bedt høyes
terett om at dommen må gjøres om, og at Alba 
Lucia benådes. Hun sitter fortsatt i fengsel. 

En rød flekk på kartet 
Alba Lucia er en ganske alminnelig bondejente, 
med liten kunnskap om sine rettigheter. I et klas
sesamfunn som Colombia som fortsatt bærer 
kolonitidas strenge patriarkalske maktstrukturer 
i seg, har ei kvinne som henne liten sjanse i en 
rettsal, hvor bevis er mindre viktig enn troverdig
het. 

Hennes sak er et bilde på kvinners manglende 
rettigheter og kontroll over egen kropp i 
Colombia. Landet er et av de "røde" landene på 
verdens "abortkart". Rødfargen signaliserer at 
abort er forbudt, under enhver omstendighet. I 
Colombia gir ikke engang voldtekt eller fare for 
mors liv kvinner denne rettigheten, noe selv de 
land i verden med strengest abortlovgivning 
åpner for. 

Muligheter for de få 
Det finnes imidlertid muligeter for dem som vil, 
og som ikke minst har penger til å ville. Ei av de 
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TEKST: Tone Foss Aspevoll 

Tone er journalist i Klassekampen og 
har vært på flere reportasjeturer 
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heldige jeg møtte under et opphold i landet fikk 
utført abort på et av hovedstadens sykehus. 
Riktignok var det på sykehussjefens kontor og 
ikke i en operasjonssal. Han la en steril papir
duk på sofaen, og brukte rene instrumenter, 
fortalte hun. 

Sykehussjefen mener det er kvinners rett å få 
abort, og utfører det på dem som vil. Ettersom 
han selv løper en stor risiko ved å gjøre det 
skjer det i skjul, men det er langt fra gratis. 
Ugressmiddel er en vanligere utvei for de des
perate og pengelense. Dessverre er det ikke all
tid bare svangerskapet de avslutter på denne 
måten. 

Abortkamp på vent 
Colombia ligger langt bak de fleste land i ver
den med tanke på kvinners rettigheter til en 
reproduktiv helse. Dette kan ikke bare forkla
res med at landet er katolsk, ettersom det fin
nes andre katolske land med en mer liberal 
abortlovgivning. 

Colombia har vært herjet av borgerkrig i nær 
førti år. Geriljaen oppfordrer til organisering 
mot myndighetene, noe som har gjort kvinneor
ganisering vanskelig. Myndighetene ser på all 
form for sivil organisering som et uttrykk for 
sympati med geriljaen. Dermed blir kvinne
gruppene og alle sivile organisasjoner lett en 
skyteskive for geriljaens motstandere, regje
ringshæren og de paramillitære, og utsetter seg 
selv for livsfare. 

Det er også mange som mener at kvinners 
rettigheter må settes på vent, til krigen er over. 
Kampen for selvbestemt abort blekner i forhold 
til kampen om rettferdig fordeling av jord, rett 
til å fagorganisere seg, retten til å leve et liv 
uten vold, i et land hvor krigen har tatt førti 
tusen menneskeliv de siste ti årene. Kommer 
freden, kommer rettferdigheten for alle , er tan
ken, selv i de mest radikale miljøer. 

WOMEN ON WAVES 
Women on Waves er en organisasjon som job
ber med kvinners retttigheter. Organisasjonens 
formål er å jobbe for å hindre uønskete gravi
diteter og usikre aborter. 

Organisasjonen eier et skip og reiser rundt i 
dette. Der driver de med informasjonsarbeid om 
prevensjon, og utfører legale og trygge aborter i 
internasjonalt farvann utenfor de landene hvor 
aborter er ulovlige. Organisasjonen jobber tett 
sammen med ulike kvinne- og menneskerettig
hetsorganisasjoner i de landene de besøker. 

http:! lwww, womenonwaves.org 
ÅBORT 
På verdensbasis er mer enn hver tredje graviditet 
ikke planlagt. Hvert år velger ca. en fjerdedel av 
alle gravide kvinner åta abort. 

Omtrent en fjerdedel av verdens befolkning 
lever i land med forbuds- eller begrensede 
abortlover, særlig i Latin Amerika, Afrika og 
Asia. Legalisering av abort har ikke ført til en 
økning i antall utførte aborter. I land hvor abort 
er forbudt fører ca førti prosent av abortene som 
blir utført til store komplikasjoner. Til sammen
ligning er tallene ca 1 % i land hvor abort er 
legalt. 

I land hvor abort er forbudt, er det stort sett fat
tige kvinner fra fattige kår som må ty til farlige 
aborter. De bedre stilte ordner seg på annet vis. 

Hvert femte minutt dør en kvinne på grunn av 
utrygge aborter. Dette betyr at 70 000 kvinner 
dør hvert år som følge av aborter. 20 av de 53 
millionene aborter som hvert år utføres medfører 
stor risiko for kvinners liv. 

COLOMBIA 
Colombia har en befolkning på 34 millioner, 
hvorav nesten 4 millioner bor i hovedstaden 
Bogota. Republikken domineres geografisk av 
Andes-fjellene og Amazonas. 

Hvert år forsvinner 300 mennesker, 3000 kid
nappes, og 25.000 drepes i Colombia. 4000 av 
disse regnes som politiske drap. 

Colombias største gerilja, Fare, har ligget i bor
gerkrig med landets regjeringshær og paramili
tære grupper i nær 40 år. Fare har rundt 1 8.000 
soldater, hvorav en tredel er kvinner. Geriljaen 
sørger for prevensjon til sine soldater, og utfører 
også aborter. 

De kontrollerer et område på størrelse med 
Sveits, sørøst i landet. Hvis Fare ikke underteg
ner en våpenhvile innen 7. april er det stor sann
synlighet for at de må forlate dette området i 
løpet av tre dager. Borgerkrigen vil da få en ny, 
og enda blodigere vending. 
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Den kjønna fattigdommen TEKST: Line Schou 
FOTO: Hilde Kaileklev 

I den offisielle glansbildeversjonen av Norge er det likestilling mellom 
kjønnene - og fattigdom er utryddet. Kvinneundertrykking og fattigdom 
er bare noe som fins andre steder i verden, ikke i velferdsstaten Norge. 

Men akkurat som likestillingsmyten har begynt å 
slå sprekker, har også glansbildet av det rike og 
sosialt rettferdige Norge vist seg å ha stygge 
skrukker. Ulikhetene er økende, og kvinner er rela
tivt sett fattigere enn menn. 
I 1998 tjente kvinner i Norge 59 prosent av det 
menn tjente. En viktig årsak er at kvinner i større 
grad jobber deltid, og at det fortsatt er en del som 
ikke jobber utenfor hjemmet. Mens 76 prosent av 
menn hadde lønnsinntekt og 26 prosent nærings
inntekt i 1998, hadde bare 67 prosent av kvinnene 
lønnsinntekt og 3 - tre - prosent næringsinntekt 
samme året. I tillegg tjener menn med inntekt mer 
enn kvinner med inntekt. Den gjennomsnittlige 
kjønnsforskjellen når det gjelder næringsinntekt 
var 130.000 kroner i mennenes favør. 

Inntekter fra aksjer er det også menn som får mest 
av, og mennenes andel øker raskere enn kvinners. 
I løpet av 1990-tallet har menn økt sine aksjeinn
tekter dobbelt så mye som kvinner. Forskjellen er 
ekstra tydelig når vi ser på de rikeste i Norge. 
Mens 1 prosent av mennene i Norge hadde inntekt 
over en million, var det bare en 0,1 prosent av 
kvinnene, en tiendedel, som hadde det. De typiske 
kvinneyrkene er gjennomgående er dårligere 
betalt enn de typiske mannsyrkene. Kvinner får 
også ofte dårligere betalt enn menn i det samme 
yrket, og har i mindre grad ledende stillinger med 
høy lønn. I noen bransjer er lønnsforskjellen 
mellom fulltidsarbeidende kvinner og menn svært 
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stor, i for eksempel forsikringsbransjen ligger 
gjennomsnittlig årslønn for kvinner 91.000 kroner 
under menns årslønn. 

Den økonomiske skjevheten får konsekvenser for 
maktforholdet mellom kvinner og menn som lever 
i parforhold, og er med på å befeste bildet av man
nen som familiens overhode. De kvinnene som ikke 
lever i parforhold med menn, har større sjanse for 
å komme i økonomisk nød. Kvinner som lever i les
biske parforhold kommer også særlig dårlig ut, 
fordi de må klare seg på to kvinnelønninger. 

Kjønn er altså er en årsaksfaktor når det gjelder 
fattigdom. En annen er å få barn. Å få barn betyr i 
første omgang fødselspermisjon med 80 prosent 
lønn, eller forsinkede studier. Seinere er barneha
geplass mange steder i Norge vanskelig eller nær
mest umulig å oppdrive, særlig for barn under tre 
år. Det betyr flere år uten inntekt eller med deltid
sjobb, eller med barnehage- og dagmammasatser 
på fire - fem tusen kroner i måneden. 

Debatten om fattigdom i Norge har lett for å 
begrense seg til de relativt få som får matkurver 
fra Frelsesarmeen. Lavinntektsgrensen slik den 
defineres av statistisk sentralbyrå oppfattes ofte 
som den offisielle fattigdomsgrensen i Norge. Flere 
kvinner enn menn har lav inntekt, og flere unge 
enn gamle. Alle medlemmene i en husstand teller 
likt på lavinntektsstatistikken, så det er hovedsa-

kelig blant enslige kjønnsforskjeller kan måles. I 
1998 levde 26 prosent av de enslige kvinnene 
under 29 år under lavinntektsgrensen. Tallet for 
menn i samme aldersgruppe var 20 prosent. Det er 
viktig å merke seg at alle studenter er holdt uten
for disse beregningene 

Men er denne lavinntektsgrensen virkelig et godt 
mål på hvor mange som er fattige , i betydningen at 
de ikke har en rimelig levestandard? 
Lavinntektsgrensen er satt til halvparten av mid
dels inntekt. Regnestykket tar bare hensyn til inn
tektene og ikke til hvilke utgifter en husstand har. 
Det vil si at de sterkt økende boligprisene og strøm
prisene etter dette målet ikke har ført til noen flere 
fattige i Norge. Både overgangsstønaden, som ale
neforeldre kan få i inntil tre år, og uføretrygden er 
satt på et nivå like over lavinntektgrensen. 
Aleneforsørgere som lever på overgangsstønad, 
studielån eller uføretrygd har et forbruk langt 
under det som er vanlig i Norge, selv om de ikke 
regnes med i «lavinntektgruppen». Det store fler
tallet av enslige forsørgere er kvinner. Men både 
kvinnelønna og trygdesystemet ser ut til å basere 
seg på at barn vokser opp med to foreldre, og med 
far som hovedforsørger. · 

Statens institutt for forbruksforskning (Sifo) 
beregner hva som er et «rimelig forbruksnivå» i 
Norge. Det er flere tusen kroner i måneden mellom 
det Sifo oppfatter som et rimelig forbruksnivå, og 
det de fleste av dem like over SSBs lavinntekts
grense faktisk forbruker. Kan en ha et urimelig 
lavt forbruk, og fortsatt ikke være fattig? 
Statistisk sett kan det å få barn i mange tilfell~r bli 
regnet som økonomisk risikoatferd. 

E1 

Fra vi blir født 
eller ikke. Men 
I barndommen 
ne slike som ki 
og barbiedukk1 
dom hadde vi 
·little ponny, hv 
lage? En annei 
våre? Det er ja 
nesker i dag. E 

Hvorfor i all V€ 
hvis vi er så op 
En ting vi kvi1 
parties. I min 
var in hos mød 
i små plastboki 
dipsedutter rna 
i, mens man vei 
ferdig på jobb. l 
steike de panrn 
han gjør i dag. ' 
og er ikke oppt: 
ties har vi forts 
som er tingen. 
den befrielsen , 
flasker vin , noe 
skratter og ler, 
dildoene og dii 
Vinen gulpes n 
med dildoer h€ 
men derimot sy 
doene dine i fn 
med. 

Men det er ikkt 
ter vi kvinner b 
Hele livet strev 
ninger, fra fan 
oss. Vi skal va 
(ikke smartere , 
kan ødelegge f< 
skole, universi 
masse penger, 
med oss, ikke n 
dårligere enn 1 

mye penger ska 
de skal vijo ta< 
tissende babyd 
yrker med høy · 
ge. Vi skal V€ 
omsorgsgen. D 
kvinner har, ja 
gjør at vi rett c 
Er det ikke bar 
eller foreldre, 1 
kan jo ikke lev, 
det hele tatt. < 

vårt høyeste øn 
hage assistent , 
disse yrkene er 
er umulig å lev« 
ting. Vi jobb1 
Dessuten har v 
ger oss og som 1 
er slik at vi kai 
es. 

Barn skal vi se 
for tidlig, men 
sent. Når vi nå 
vi stadig often 
foreldre, b_estef: 

www.pdf-arkivet.no (2020)



Line Schou 
le Ka ileklev 

: kan måles. I 
.Iige kvinnene 
sen. Tallet for 
)rosent. Det er 
er holdt uten-

irkelig et godt 
,etydningen at 
.evestandard? 
,arten av mid-
1ensyn til inn
husstand har. 
sene og strøm
t til noen flere 
iden, som ale
føretrygden er 
·ensen. 
rgangsstønad, 
forbruk langt 
lv om de ikke 
)et store fler
ter. Men både 
1t til å basere 
·elru:e, og med 

,kning (Sifo) 
rbruksnivå» i 
neden mellom 
bruksnivå, og 
; lavinntekts
a et urimelig 
være fattig? 
tge tilfeller bli 

Et lev-i■ ._ ■ ._~ li~ 

Fra vi blir født blir vi tullet inn i rosa, enten vi vil 
eller ikke. Men det er bare begynnelsen: 
I barndommen blir vi påprakket babydukker, gjer
ne slike som kan tisse (hva nå det er vitsen med) 
og harbiedukker med rosa ballkjoler, i min barn
dom hadde vi til og med kålliode-dukker og My 
little ponny, hvor teite ting er det egentlig mulig å 
lage? En annen ting er hva det gjør med hodene 
våre? Det er jaggu rart at vi er oppegående men
nesker i dag. Eller er vi det? 

Hvorfor i all verden gjør vi alt det absurde vi gjør 
hvis vi er så oppegående? 
En ting vi kvinner er kjent for er såkalte home
parties. I min barndom var det tupperware som 
var in hos mødregenerasjonen. De var interessert 
i små plastbokser til å oppbevare mat i, eller fixse 
dipsedutter man kunne holde pannekakene varm 
i, mens man ventet på at mannen i huset skulle bli 
ferdig på jobb. Hvorfor i alle dager kunne han ikke 
steike de pannekakene selv? Det kan vi jo håpe at 
han gjør i dag. Vi kvinner har i alle fall gått videre 
og er ikke opptatt av pannekaker lenger, men par
ties har vi fortsatt i genene. Nå er det dildoparties 
som er tingen. Kvinnen i dag rett og slett elsker 
den befrielsen det er å sitte sammen, ha et par 
flasker vin, noen kjeks og et lass med dildoer. Vi 
skratter og ler, i begynnelsen tar vi lett ironisk på 
dildoene og diskuterer størrelse, form og farge. 
Vinen gulpes nedpå og utover kvelden blir leken 
med dildoer heftigere. Hvis du ikke liker dette, 
men derimot syns det er pinlig og heller vil ha dil
doene dine i fred, så er det deg det er noe i veien 
med. 

Men det er ikke bare krav om å elske dildodebat
ter vi kvinner blir møtt med: 
Hele livet strever vi med å innfri krav og forvent
ninger, fra familie, venner og samfunnet rundt 
oss. Vi skal være smarte, men ikke for smarte 
(ikke smartere en en eventuell samlivspartner, det 
kan ødelegge forholdet). Vi skal gjøre det bra på 
skole, universitet og i arbeidsliv. Vi skal tjene 
masse penger, gjør vi ikke det er det noe i veien 
med oss, ikke med samfunnet som lønner kvinner 
dårligere enn menn. I tillegg til at vi skal tjene 
mye penger skal vi ikke jobbe når vi har små barn, 
de skal vijo ta oss av og gi dynger av kjærlighet og 
tissende babydukker. Vi skal heller ikke velge 
yrker med høy lønn, for de er som regel ukvinneli
ge. Vi skal velge yrker som passer med vårt 
omsorgsgen. Dette spesielle genet som bare vi 
kvinner har, ja også kanskje noen homofile, som 
gjør at vi rett og slett lever for å ta oss av andre. 
Er det ikke barn vi skal passe på , så er det mann 
eller foreldre, men det gjør ingenting for oss, vi 
kan jo ikke leve uten, det sliter oss ikke ut i 
det hele tatt. Omsorgsgenet gjør også at 
vårt høyeste ønske er å jobbe som barne
hage assistent eller hjelpepleier. Det at 
disse yrkene er lønnet så dårlig at det 
er umulig å leve av lønnen gjør ingen
ting. Vi jobber jo kun for gøy. 
Dessuten har vi menn som forsør-
ger oss og som gir oss lommepeng
er slik at vi kan gå på dildoparti
es. 

Barn skal vi selvfølgelig ha, ikke 
for tidlig, men i hvertfall ikke for 
sent. Når vi når en viss alder får 
vi stadig oftere dette blikket fra 
foreldre, besteforeldre og veninner 

med barn. Blikket som sier: "hei du, nå er det vir
kelig på tide, vi vet at du har lyst , og dessuten tik
ker den biologiskeklokken". Jeg får bare lyst t il å 
skrike ut:" Nei for satan, jeg vil ikke ha barn!" 
Bare tanken på et å trøkke ut et rosa lite krapyl 
byr meg mer imot enn et 
sammenhengende år på et 
kombinert tupperweare- dil
doparty. Tanken på at en 
skrikende gnom skal 
suge brystene av meg, 
at dette udyret skal 
vekke meg natt etter 
natt og at jeg atpåtil 
skal elske dette vese
net gjør meg mer 
kvalm enn å tenke på 
Tande-P naken (ikke 
noe stygt om Tande
P, han er sikkert en 
grei fyr han, gift 
med min mor sin 
tremenning er 
han også, men vi 
har alle folk vi ikke 
ønsker å se naken). 

Men jeg vet at det 
er greiest å bare 
snakke det bort, jeg vil 
jo ikke virke ond og 
egoistisk. Jeg kan hel
ler ikke frarøve famili
en drømmen om at 
våre gode gener skal 
videreføres enda en 
generasjon. Det er 
dessuten greit å 
ikke ha noen mann. 
Da blir ikke presset 
så stort, familien 
ønsker seg jo barn, 
ikke en alenemor. 
Og så lenge jeg 
ikke har noen 
mann har 
familien mer 
enn nok med 
å bekymre 
seg for om 
jeg er les
bisk, til at 
de har tid 
til å gi 
meg det 

ILLUSTRASJON: Agnes Nedregård 

REFSEREN 

bebreidende blikk7t . 
Nå fikk jeg det plutselig over meg at jeg kan høres 
ut som Bridget Jones, den kjipeste damen i ver
denshistorien, heller få barn enn å bli sammenlig
net med henne. Derfor denne brå avsluttningen på 
en heller usammenhengende tale om hvordan det 
er å være kvinne. 

- Ikke lenger 
tause Birgitte 
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Kubanske kvinner er så glade i sex at du aner det ikke 
Et av Aeroflots fly tar vingene fatt, forlater det 
iskalde Norge. Ferden går via Moskva til Cuba, 
der sola skinner og kvinner selger seg. Det er 
ikke første gang ferden går til land der kvinner 
selger seg, og nå skal det endelig loffes rundt på 
de kubanske øyer, uten at målet er å kjøpe noe 
som helst, så det er sagt. Dessuten er det ikke 
sikkert at det er så sant som det sies at kuban
ske kvinner lar seg penetrere for mat, klær og 
håpet om ekteskap og eksil. 
Du tror det ikke før du får se det, ikke sant? 
Temaet prostitusjon er uansett ikke tilstede der 
jeg sitter i den blomstertapetserte maskinen. 
Det er ikke i fokus før sidemannen har presen
tert seg og meddelt at han nesten er som kuba
ner å regne, selv om spanskkunnskapene kunne 
vært bedre. 
La oss kalle ham Mannemann. 
Mannemann er snart seksti, flerbarnsfar og 
minst tre kvinners eks. Han har jobbet mye i en 
høy stilling og har derfor hatt råd til å pensjo
nere seg tidlig og bo billig i utlandet, der han 
bader i sol og alkohol, for å overdrive bittelite
grann. Mannemann har vært i Thailand, Spania, 
Sri Lanka med mer, men falt for Cuba og har så 
å si flyttet dit. I Havanna og et par andre knute
punkter har han det deilig. Han har venner og 
kjærester og lever på kubansk vis, uten at han 
trenger å forholde seg til USAs meningsløse han
delsboikott, jakten på $, rasjoneringskortene 
eller de ørten restriksjonene som Castro og ame
rikanerne strør om seg med. 
- Du skal se de kubanske kvinnene, sier han. -
Du skal se måten de danser nedover gata på. De 
har selvtillit, uansett hvordan de ser ut. De er 
gjenriomført erotiske. 
Han smiler. Han ser yngre ut enn han er, er brun 
og har en ungdommelig klesstil. Men han er 
overvektig, slafser når han får flymaten sin og 
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ber om mer vin og mer vin. 
- Er det sant at vestlige menn ikke får gå i fred 
for damene som byr seg fram for penger? spør 
jeg, for det står så i Lonely Planet, de reisendes 
bibel. - Er det sant at det er mer besværlig å 
være mann på tur enn det er å være kvinne på 
tur, for en gangs skyld? 
Mannemann svarer at jo, det mangler ikke på 
oppmerksomhet. Men det er ikke det at jentene 
er ute etter penger. 
- De er fastlåst og trenger spenning i hverdagen, 
skjønner du. Kubanere lever et mer utsvevende 
liv enn europeerne gjør. Kubanske kvinner er så 
glade i sex at du aner det ikke, sier han. 
- Hæ? sier jeg. - Påstår du at kubanske kvinner 
har det bedre i senga enn norske kvinner? 
Og ja, det vil han påstå. Kubanske kvinner er 
mer aktive, mer til stede, sier han. De debuterer 
tidligere. Samfunnet er mer seksualisert. Folk 
roter rundt og eksperimenter mer. Og vestlige 
menn er attraktive, for de er annerledes, altså 
spennende, samt at de er snille, ikke så jævlig 
macho. 
- Ja vel, du, mumler jeg og minnes en kvinne jeg 
ble kjent med i Togo. 
Hun hadde to barn med en slask som stakk, og 
nå var hun på jakt etter en hvit mann. En fra 
Europa. Hun tigget meg om å hjelpe henne med 
å finne en fyr som hun kunne kobles opp mot. 
Hun kunne bo hos ham og være hushjelp, i 
utgangspunktet. Jeg spurte om hun virkelig 
trodde at hun skulle få et bedre liv i Europa. Om 
hun ikke visste at vinteren er kald som faen i 
Europa. Om hun ikke visste at samfunnet i 
Norge er kaldere enn hun kan forestille seg. Men 
nei, det gjorde ingenting, for vestlige menn har 
utdannelse, kunnskap og et vennlig sinn, alle 
som en. 
My ass, tenkte jeg og så for meg de ensomme og 

forslåtte postordrebrudene jeg har møtt i mitt 
moderland. 
- Men jeg har en kompis som jeg ikke lenger 
liker, meddeler Mannemann. - Han har en 
kreftsyk kone, og nå har han begynt å reise på 
gutteturer til Cuba. Han er feit og skallet og ser 
ikke ut, men de lekreste jenter svermer rundt 
ham, og han tror at de har lyst på ham. I Cuba 
er til og med han attraktiv, sier han og skryter 
av hvor bra de knuller, han og den og den. Kona 
tror at han ligger på stranda og lader opp batte
riet. 
- Hvor mye betaler dere? spør jeg rett ut. 
Mannemann repliserer at de aldeles ikke er pro
fesjonelle , disse jentene. 
- Det finnes en gruppe som ber om en bestemt 
sum på forhånd, og de har jeg ikke _sansen for. De 
fleste andre er glade for det de får, forklarer han. 
- Vi må jo hjelpe dem litt. De liker å bli opp
vartet, få en helaften. De blir glade når de får et 
par nye sko eller et undertøysett. Likevel er det 
først og fremst lidenskapen som driver dem. 
Vi snakker ikke om horer, sier han, og så disku
terer vi begrepet prostitusjon. 
- Jentene som byr seg fram i norske gater, gjør 
det for penger. De ligger bare der, lar seg ta, blei
ke og beinete. Jentene som byr seg fram i Cubas 
barer, gjør det for å oppleve spenning og seksuell 
tilfredsstillelse i en ensformig hverdag, sier 
Mannemann. - De nyter akten. 
- Ha! De er gode skuespillere, sier jeg og fortel
ler om den gangen jeg ble med et par mannsgri
ser, eller hva vi skal kalle dem, på horehar i 
Thailand. 
Hundrevis av jenter sto klare til å omsverme 
bleikansiktene i det gedigne lokalet, mens jeg 
kunne betrakte sjarmen, skjønnheten og skue
spillet fra sidelinjen. J entene jeg kom i prat med 
"jobbet i baren" i et år eller to. Bare et år eller to. 
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Liksom. Etter å ha samtalt med meg en stund, 
ble smilet smalere. En begynte å grine. Hun 
hatet "å jobbe i baren", men hun t rengte peng
ene. Hun sendte dem til en onkel som tok seg av 
sønnen hennes. Dessverre gikk det meste til eie
ren av stedet. 
- Nei, nei, nei, sier Mannemann. - Det er ikke 
sånn det foregår på Cuba. Jeg ser at du tviler, 
jeg kan godt ta deg med på en runde, vise deg 
hvor frimodige og lystige kubanerne er. Du tror 
det ikke før du får se det. 

Jeg blir ikke med Mannemann på noen runde. 
Men jeg ser nok av mennemenn i aksjon. Og jeg 
ser kvinner i aksjon. Cuba er levende og hjerte
lig, musikken ljomer ut fra slitne høyttalere, og 
det danses og flørtes i hvert et hus, hvert et sam
lingspunkt. Jeg glor og glor og spør meg selv: 
Danser jentene for å vise seg fram, eller danser 
de for seg selv? Kler de seg i trange, bittesmå 
klær for å vise seg fram, eller fordi det er beha
gelig? Er miniskjørtet en del av barneskolejen
tenes uniform fordi været er varmt? Pakkes 
tjukke lår inn i stripete lycra fordi det gir vel
være? 
Jo bredere rumpe en kubansk kvinne har, jo 
trangere bukse, og jo, det er kjekt å se at former, 
valker - kall det hva du vil - ikke gjemmes 
under lag på lag. Slik det gjør godt å se at 
kubanske jenter er så kry over puppenes 
ankomst at de ikke lar seg forsvinne i en svær t
skjorte i to år. Og jeg får bevist at kubanske 
menn, som selv trives best som slanke, liker fyl
dige damer. Jeg får for eksempel vite det av nit
ten år gamle Robert. På toget til Santiago. Han 
skal hjem etter endt juleferie hos faren i 
Havanna, og gleder seg vilt til å se kjæresten 
igjen. Han banner når toget stopper og stopper, 
står og står. Han forteller om sin far. En god far, 
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TEKST & FoTo: Marita Liabø 

Marita er forfatter og har akkurat kommet 
hjem fra Cuba. Hun har gitt ut følgende bøker: 

Tempur Fugit (1999), Brytning (2000), Han liker meg ( 2001 ). 

men en - sitat - helvetes drittsekk som bedro 
moren igjen og igjen før han dro for godt. 
Deretter forteller han om den uoppfyllelige 
drømmen om å reise til Europa eller USA, typisk 
nok. Men så blir han målløs. Han stirrer på noe. 
To tenåringsjenter. De har gått gjennom vogna 
en del ganger, åpenbart fordi det sitter en grup
pe kjekke og småfulle militære r u n dt oss. 
J entene er lubne. Mildt sagt. Den største av dem 
er ikledd to små lycraplagg i signalgrønt. Magen 
henger utenfor bukselinningen, og Robert følger 
den med blikket, stønner. 
- Oj, oj, oj, sier han. - Kubanske jenter er bare ... 
Han former en O med tommel og pekefinger, 
lager kyssemunn. 
Noe han garantert også ville ha gjort på stranda 
jeg snart befinner meg på, der massevis av vakre 
mennesker bader litt, drikker mer og beveger 
seg mye til rytmer som kolliderer med andre 
rytmer. 
Mens jeg ligger i sanden og lar meg underholde 
av en syngende gitarist, betrakter jeg en nydelig 
jente med såkalt perfekt kropp, tatovering på 
korsryggen og g-streng, før jeg legger merke til 
en radmager transvestitt. Og jammen er ikke 
han/hun sammen med salsadronningen fra natt
klubben jeg besøkte kvelden før. Hun har på seg 
den samme bikinien som hun i timevis danset 
flott og gjorde samleiebevegelser i. (Ja, hun går i 
en sånn type bikini med skjørt, du vet, og hun er 
ikke slank, men det ser helt fint ut.) 
Jeg glor diskret på transen og hans/hennes 
venninne, og så glor jeg diskret på ditt og datt, 
for det er vel det man reiser for, unnskylder jeg 
meg med, før jeg studerer en jentunge - tretten, 
tenker jeg - som vandrer fram og tilbake sam
men med en venninne og to gutter. Jeg følger 
henne med blikket fordi miniskjørtet stadig glir 
ned og blotter en blomstrete truse. Det er påtatt, 

og det gjør meg nysgjerrig. Da hun stopper like 
bortenfor meg, er det for å prate med en av de 
vestlige middelaldrende som ligger her og der og 
stikker seg ut, bokstavelig talt. Hun ler mot 
ham, flørter som en voksen. Følget hennes ser en 
annen vei, er liksom opptatt av helt andre t ing. 
Gutten som nettopp holdt rundt henne er en 
bror, sier hun. Og plutselig bøyer hun seg ned og 
gir den fremmede en merkelig klapseklem med 
nesten hele kroppen. 
- Hm, detter det ut av meg idet jeg oppdager at 
en av strandas uniformerte står på den andre 
siden av meg. Han diskuterer med en modellhøy 
jente som har munnen full av kjærlighet på 
pinne. En utspørring, er det. Jenta suger og sva
rer. Den uniformerte noterer det hun sier. Han 
har identifikasjonskortet hennes i hånda. Hun 
kikker stadig bort på en gruppe mennesker som 
sitter et stykke unna. Det er to bleike menn 
blant dem. Ja ha, tenker jeg og innser at politiet 
ikke oppholder seg på strendene for å pågripe 
folk som stjeler eller slår, noe folk heller ikke 
gjør, men for å holde jentene under oppsikt, 
hovedsaklig. Kubanske kvinner har nemlig ikke 
lov til å prostituere seg. Prostitusjon straffes 
strengt, får jeg etter hvert vite. Kvinnen straffes 
strengt. 
Bryr Mannemann og de andre seg om det? 
Neppe. 
Bryr Bush & Co. seg om at kubanske jenter 
klemmes halvt i hjel under norske ølmager for å 
få fatt i noen dollar som familien kan bytte inn i 
melk eller dasspapir eller antibiotika eller en 
vifte eller en seng til et nyfødt barn? 
Neppe. 
Vil det komme en tid da kvinner slipper å selge 
seg? 
Jeg tror det ikke før jeg får se det. 
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Av Stine Akre & Silje Båtsvik Risholm (FOTO) 

BERGEN: Etter flere års kamp mot usyn
liggjøring tar nå Quinden endelig bladet 
fra munnen. - Jeg er lei av å bli behand
let som om jeg lander på kulen hver 
gang jeg setter utfor, raser hun. 

På tross av at idretten etter hvert i større og stør
re grad har blitt preget av kvinner, og at de stadig 
inntar nye arenaer snakkes det fortsatt om kvin
nefotball, kvinnealpint, ja kvinneidrett generelt. -
Hvorfor snakkes det ikke om idrett med det kjønna 
begrepet "mann" foran, spør Quinden oppgitt. - Er 
det kanskje fordi normen er at det er menn som 
driver med "den rette formen " for idrett, og at det 
vi kvinner bedriver blir sett på som amatørmessig? 
På mange måter skulle en fortsatt tro vi levde i 
antikkens Hellas der kvinner ikke fikk være 
idrettsutøvere, eller at vi lever etter det gamle tes
tamentets klare bud: Kvinner skal tie i forsamling
er ... 

Innpakking 
Ny forskning har vist at det er store variasjoner i 
forhold til hvordan mediene dekker ulike idrettsar
rangementer, og at dette i stor grad avhenger av 
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hvilket kjønn idrettsutøverne har. Forskeren Peter 
Fossland har i sin mastergradsoppgave dokumen
tert at 96% av hovedoppslagene i sporten på NRK 
og TV2 har mannlige idrettsutøvere i fokus. 
Prosentandelen kvinner som er intervjuet i sports
sendingene er nesten like skjev, kun 7% av inter
vjuobjektene er kvinner. Som verter i studio der
imot utgjør kvinnelige programledere en overvekt. 
I NRK er det kvinnelige programverter i 94% av 
sendingene og i TV2 er antallet 50%. Men når det 
gjelder sportsoppslagene blir det stolpe ut for inn
slag med kvinner. 

- Våre prestasjoner blir som eksotiske innslag. Vi 
blir ikke tatt på alvor, sier Quinden. - Det virker 
som om de to landsdekkende TV-kanalene i Norge 
bruker kvinner i studio kun for å gi den mannlige 
overvekten en feminin innpakking, og for at de 
mannlige seerne skal ha noe pent å se på! 

Se hva som skjer? 
Sportsredaktøren i TV2 legger følgende kriterier til 
grunn for hvilke studioverter som blir valgt 
ut:"Eldre menn blir valgt på grunnlag av deres tro
verdighet mens unge, pene og blonde jenter blir 
valgt på grunnlag av deres estetikk". Dette er 
sportsnorge. Disse kriteriene blir brukt i ansettel
sesprosedyrene. - Integritet? - Dette vitner om 
total skivebom, sukker Quinden oppgitt 

- Slike holdninger vitner om at mannfolkene i 
sportsredaksjonene stadig havner på innerski når 
de skal forsvare sin politikk. Setter du opp de rette 
fellene, går de offside hver gang. 

Mangel på eksperter? 
Er det mangel på kvinnelige journalister og 
eksperter som fører til disse holdningene? I de 
olympiske leker i Salt Lake City var det 75 akkre
diterte norske journalister. Det var en skrivende 
journalist, en fotograf og en redaktør som var 
kvinne. De andre 72 var menn. På TV er det slik at 
uansett hvilket sportsarrangement du ser hører du 
nesten utelukkende mannlige kommentatorer, og 
mannlige eksperter. Dette på tross av at ca. en tre
djedel av alle journalister i Norge er kvinner. 

Hva så med ekspertene, har de noe å komme med? 
" Pass deg nå Anne så du ikke handser og det blir 
straffe!". - Ville Arne Scheie sagt dette når han 
kommenterte Henning Bergs midtstopperspill? 
Quinden er ikke imponert - Du ville aldri få en 
kvinnelig ekspert til å lire av seg vrøvl som : ''Nå 
åpner pølseboden ... "( Rolv Hovden da en kvinnelig 
turner gikk ned i spagat). 

- Det er jammen bra vi får uttrykt slik interes
sante perspektiver på våre idrettsprestasjoner, 
avslutter Quinden syrlig. 
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OVER tra(m)p av IOC! 
Barcelona '92: Zhang Shan skyter bedre enn sine 
mannlige konkurrenter og tar gull. 
Atlanta '96: Kvinner er fullstendig utestengt fra 
øvelsen. 

Bare 24 år gammel tok Shan olympisk gull i 
Barcelona og satt samtidig ny olympisk rekord i 
leirdueskyting. Den unge kineseren skjøt bedre 
enn noen kvinne eller mann noensinne hadde 
skutt i hennes skyteøvelse. 

200 treff av 200 mulige 
Zhang Shan var den første kvinnen som vant en 
skyteøvelse der kvinner og menn konkurrerer 
sammen. Ikke bare vant hun, men samtlige to 
hundrede leirduer falt til bakken. Herrene som tok 
sølv og bronse måtte bare bøye seg i støvet og løf
tet Shan opp på gullstol under premieutdelingen. 

Menonly! 
Ved neste OL fikk Shan aldri muligheten til å for
svare gullmedaljen sin. I 1996 fikk ikke kvinner 

lov til å delta i øvelsen! Det var flere kvinner som 
ikke fikk delta i sin vante øvelse i Atlanta. Kun en 
øvelse ble arrangert med en egen kvinneklasse. 
Kanadiske Susan Nattrass hadde skutt i øvelsen 
kalt "trap" hele sitt liv 

Langvarig kampanje 
- Det var som å fortelle slalomkjørere at de må 
begynne å gå langrenn istedenfor, uttalte 
Nattrass. Den kanadiske skarpskytteren tok opp 
kampen og etter flere år, vant hun tilslutt frem. 
Kvinner fikk egne øvelser i samtlige tre leirdue
skyteøvelser i Sydney 2000. 

Kvinnelige trusler 
Det som nå irriterer mange kvinnelige skyttere er 
at de ikke får skyte like mye som menn i løpet av 
en konkurranse. Istedenfor tre dager som før, må 
kvinnene gjøre seg ferdig i løpet av en dag. 

Onde tunger vil ha det til at IOC ikke ønsker at 
resultatene for kvinner og menn skal være 
sammenlignbare ... 

"SHOW ME THE $" 
TYSKLAND: Katja Poensgen, verdens raskeske 
kvinnelige roadracingfører, kan ikke delta i 
VM rundene i år fordi hun mangler sponsor. 

Når de fem røde lysene slukkes på Suzuka
banen i Japan i april og MotoGP 2002 starter, 
blir det bare menn som strammer wiren. I fjor 
var Katja den eneste kvinnelige deltageren i 
roadracing sirkuset. 

Fremst, før likemenn 
I fjor ble Katja den aller første kvinnen som 
tok poeng i mellomklassen, 250 cc, med en 
fjortende plass i hennes femte race. I 1995 ble 
hun den første kvinnen som vant det tyske 
juniormesterskapet. Videre ble hun i 1998 den 
første kvinne som vant en internasjonal 
motorsykkel-tittel, da hun kjørte en firtakter 
Ducati til seier i en cup i USA. 

Kvinner kjører ikke ... 
Faren til Katja var salgssjef hos Suzuki og 
hadde tidligere selv kjørt cross og enduro. 
- Kvinner kjører ikke motorsykler i konkur
ranser. Bare menn gjør det, var beskjeden 
femtenårige Katja fikk. Hun truet med å 
spare penger til en Aprilia for å irritere sin far 
og fikk tilslutt en Suzuki RG 125 av en skep
tisk far. 

Motbør 
Katja Poensgen har tidligere ikke latt seg 
stoppe av hverken en motvillig far eller bruk
ne bein. Nå er mangelen på 400 000 euro det 
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som hindrer henne fra å 
tegne kontrakt med et team 
og delta i det som skulle bli 
hennes andre sesong. Hun 
blir stadig tilbudt å utføre 
oppdrag for Playboy og 
Penthouse men har sagt klart 
nei. - Jeg vil bli tatt på alvor 
for mine prestasjoner på 
banen. Ikke fordi jeg ser ut 
som jeg gjør, sier Katja. 

Hvorfor Mika Hakkinen 
kjører så fort. .. 

Katja er ikke den eneste kvinne som har gjort 
furore på racingbanen. Taru Rinne kjørte to 
CP-sesonger i 125-klassen, før skader etter en 
alvorlig kræsj satte en stopper for karrieren . 
Hennes beste plassering ble en 7. plass på 
Hockenheim i 1998. Da Mika Hakkinen kon
kurrerte i Formula A som tenåring i Finland, var 
en jevngammel jente hans argeste konkurrent 
på banen. Taru Rinne slo Hakkinen i '82 i 
Formula Mini Class. Seinere lot hun Hakkinen 
være i fred på den arenaen, mens hun selv gikk 
over til å race med tohjulinger. 
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Om hjulebeinte menn 
og hjerter i Brann 

Jeg innrømmer det, jeg har dilla på fotball. Tippekampen 
hver lørdag, er de to beste timene i løpet av uka. Både 
interessen for de tjueto som mer eller mindre konstant 
løper etter en ball, men også spenningen om hvilke resul
tater som plinger inn neste gang gjør helga. Det er min 
spenning, tipping er mitt spill. Tippekampen er min 
avkobling. 

Fra mars til oktober er det søndagsettermiddagen som er 
høydepunktet. I alle fall annen hver uke, da en hesble
sende kjemper seg over danmarksplass - skjærer seg 
gjennom eksosveggen - på vei til stadion. Der lykkelige 
øyeblikk er avhengig av Thorsteins evne til å kjempe kula 
i mål, eller den bunnløse fortvilelsen da Geddien for femte 
gang blir lurt på backen og motspilleren har fri vei mot 
Ivar i målet. Trykket på store stå, gleden ved fellesska
pet.. ... 

... holder til en eller annen tulling sier: "Ja, hvem av disse 
gutta er du her for å se på da?" "Ja - ha, du er interes
sert i flotte mannebein?" eller da utsagnene runger: ''Faen 
Alex, du spiller som ei dame!" For å slå det fast med en 
gang, er det noe mannlige fotballspillere ikke har, så er 
det fine bein. Ikke en gang Maldini (kjekkas over alle 
kjekkaser i Italia) har vakre bein! 

For fotballspillere generelt er ekstremt hjulbeinte. De 
minner om moderne, og litt mindre bekledde utgaver av 
de ekte cowboyene fra ville vesten, der de vagger av gårde. 
De har byttet ut ku med ball, en ball laget av ku. Likheten 
er altså slående, spør du meg. Cowboyer har liksom aldri 
appellert til meg med sin vraltende gange, sine store 
pistoler eller sporer dinglende fra skoa. Jeg holdt mer med 
indianerne, med sine frynser og fjær, og heller ikke de fasi
nerer meg på grunn av utseende. Og i alle fall ikke på 
grunn av beina ... 

Det er hva fotballspillerne gjøre med beina sine som fasi
nerer; tuneller, overstegsfinter, strakevrister, knokkeltak
linger, det er det som gjør fotballen. Men det er noe mann
lige supportere ikke tror vi kvinner kan noe om. 

Jeg drittlei at mannfolk tror vi ser på fotball på grunn av 
hvordan fotballspillerne ser ut. At ikke vi som dem kan 
elske spillet for spillets egen del. Nå må jeg da samtidig 
innrømme at det er sjelden jeg liker kamper som handler 
om midtbanens metafysikk. Der ballen blir spilt på kryss 
og tvers i 90 minutter. Jeg hater tysk maskinfotball, med 
liberoer som ødelegger angrepsfotballen og forutsigbarhe
ten følger aksjekursen til BMW. Jeg elsker derimot sam
bafotballen, de tekniske finessene, de lynraske gjennom
bruddene som kommer da en minst venter det, og bras
sene som dundres i mål. Alle folk i angrep det er det beste 
forsvar, sier nå jeg! (Det er i grunn rart jeg liker Brann!) 

Såkalte "mannlige" fotballsupportere provoserer meg. Det 
provoserer meg at de ikke tar meg og mine medsøstre på 
alvor da vi sier at vi elsker spillet for spillets egen del. Det 
provoserer meg at for å bli tatt på alvor må jeg kunne alt 
om fotballstatistikk, da jeg kan alt om fothallestetikk. (Og 
kanskje spesielt fordi jeg ikke 
skjønner gleden av å runke over 
statisikken, eller det å tenke med 
pikken) Og kan jeg statistikken 
blir jeg alikevel beskyldt for å bry 
meg om estetikken, (ja til spiller
ne altså). For fotball handler 
altså ikke om mannebein, 
middelhavsblåøyne og lange lok
ker. Fotball handler om spen
ning, at kvinnene spiller bedre 
enn mennene og ikke minst at 
den setter mitt hjerte i Brann! 
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Verdens eldste kvinneradio 
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P å toppen av I 
eldste kvinner: 
jubileum i å r. D 
menn. Formåle 
foran og bak mi 
tør, og vi starte 
RadiOrakel? 

- Vi er den lil 
store kommers: 
lig basis . Radi( 
og det er vi vel, 
vi har overlev< 
driftstøtte. I til 
har hatt, blan 
telse. 

Hva betyr det : 
- Det er viktig! 
startet var at r 
mediene. Vi vil 
gramledere, te 
fortsatt det vi 
være oss bevi: 
kvinner. Vi pri 
for menn, og å 
kule ting. Mu 
domineres av l 

Radioen drive 
andre driftsuti 
ringsbiten? 
- Siden vi ikke 
konkrete pros~ 
gratis er det a: 

Hvem jobber i 
- Nå for tiden, 
utskiftninger, 
arbeid. Det er 
oen som er R: 
som er løst till 
vel sterke bå 

www.pdf-arkivet.no (2020)



.,, 
s -I 
0 !Tl .. ::,,: 

I~ 
!li Vl 
:::J -· ::J-.=-; 
(!) (!) 

r- 0::, 
0 !l)o 
""' ...... 
-· (J) 

3 :S. 
(!) A 
""' 
)> ~ 
!li (J) 

3 :r
o Q 
;¼ 3 

På toppen av Blitz-huset i Oslo holder verdens 
eldste kvinneradio til. RadiOrakel har 20 års 
jubileum i år. Den drives av frivillige kvinner og 
menn. Formålet er å øke kvinneandelen både 
foran og bak mikrofonen. Lene Løvdal er redak
tør, og vi startet intervjuet med å spørre: Hva er 
RadiOrakel? 

- Vi er den lille nisjeradioen ved siden av de 
store kommersielle radioene. Vi driver på frivil
lig basis. RadiOrakel har tjue års jubileum i år, 
og det er vi veldig stolte av! For det er utrolig at 
vi har overlevd tjue år på tross av mangel på 
driftstøtte. I tillegg til de problemer Blitz-huset 
har hatt, blant annet med trussel om utkas
telse. 

Hva betyr det at dere er en kvinneradio? 
- Det er viktig! Grunnlaget for at RadiOrakel ble 
startet var at man ville at kvinner skulle synes i 
mediene. Vi vil styrke andelen kvinner som pro
gramledere, teknikkere og produsenter. Dette er 
fortsatt det viktigste og noe vi alltid prøver å 
være oss bevisst. Vi tar opp viktige saker for 
kvinner. Vi prioriterer å intervjue kvinner frem
for menn, og å lage saker om kvinner som gjør 
kule ting. Musikken vi spiller i programmene 
domineres av kvinnelige artister . 

Radioen drives av frivillige men dere har jo 
andre driftsutgifter, hvordan løser dere finansie
ringsbiten? 
- Siden vi ikke får driftsstøtte, søker vi penger til 
konkrete prosjekter. På tross av at alle jobber 
gratis er det akkurat så vidt det går rundt. 

Hvem jobber i RadiOrakel? 
- Nå for tiden er det mange nye folk. Vi har mye 
utskiftninger, noe som vel er normalt i frivillig 
arbeid. Det er de som til enhver tid jobber i radi
oen som er RadiOrakel. Selv om vi har mange 
som er løst tilknyttet redaksjonen, er det allike
vel sterke bånd til radioen. Man blir glad i 
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radlOrakel 
fm 99.3 

RadiOrakel startet i 1982 da monopolet for lokalradio
drift ble oppløst og Rita Westvik, som også ble den første 

redaktøren, startet opp radiokanalen nærmest alene. 
Hun søkte om konsesjon og fikk overskuddet fra en kul

turmønstringsfestival for kvinner som ble arrangert 
samme år, og dette ble brukt som startkapital for radioen. 

RadiOrakel. Det er et viktig poeng for øvrig, vi 
utdanner folk! Mange som nå jobber i ulike 
medier her i landet, begynte hos oss. 

Er det bare kvinner som får jobbe i radioen? 
- Nei det er ikke bare kvinner. Selv om det er 
flest kvinner, er det også en god del menn. Men 
de bør være feminister. 

Hvor mange jobber i RadiOrakel? 
- Jeg vil anslå at det er ca 30- 40 personer innom 
hver uke, men at vi totalt har om lag 200 mer 
eller mindre fast tilknyttet redaksjonen. Stort 
sett er det folk i 20 årene men vi har også noen 
kvinner og menn som er godt voksne og har vært 
med lenge. 

Kan man overføre erfaringer fra RadiOrakel til 
andre medier? 
- Det burde være slik vi har det på RadiOrakel 
overalt. At en skal ta like hensyn til både menn 
og kvinner burde vært selvsagt. 

Finnes det tilsvarende radiokanaler som 
RadiOrakel i andre land? 
- Vi har vært med på å starte opp kvinnebaserte 
radiokanaler i andre land. Blant annet i 
Uganda, Mama FM som begynte med sendinger 
i fjor sommer. Vi har også hjulpet til å starte opp 
en kvinneradio i Bosnia, Radio Vesta. De startet 
med sendinger rett før jul. 

Hvordan har dere kommet i kontakt med 
kvinner som har ønsket å starte opp tilsvarende 
radiokanaler i andre land? 
- Vi har truffet dem på internasjonale lokal 
radiokonferanser. Vi har hjulpet dem med å søke 
støtte til drift og til å komme i gang. Det er vik
tig med kvinneradioer i alle land og vi er glade 
for å kunne hjelpe andre med å starte opp. 

Vi gratulerer RadiOrakel med tjue års jubileet, 
og kommer med følgende utfordring. La oss få 

RADIO RAKEL 

... er verdens eldste og Norges eneste kvinne
radio startet i 1982. 

... blir drevet av frivilli ge som jobber ulønnet. 

... fin nes fra 1.1.2002 på frekvens 99.3 i Oslo . 

radiorakelc«1hotrnaitcom 

http://wi,v~v.radiorakel.no 

OFFISIELLE REGLER 

RadiOrakel skal slåss mot all diskriminering 
basert på kjønn, rase, seksualitet eller religion. 

RadiOrakel skal kjempe for å øke antallet 
kvinner i media, både foran og bak mikrofo
nen . 

RadiOrakel skal lage radio av høy standard 
både teknisk og journalistisk. Vi skal være 
alternative, eksperimentelle og kritiske. 

RadiOrakel er uavhengig av alle politiske par
tier, grupper, og organsasjoner. Vi ønsker å nå 
og skape et engasjement blandt våre lyttere. 

RadiOrakel samarbeider med menn som støt
ter våre meninger, men det skal alltid være 2/3 
med kvinnelige medlemmer. Redaktøren skal 
alltid være en kvinne. 
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110 et ar krig, svalt, rasism, droger, 
fo rtryck, allt som vi manniskor har 
byggt. Vissa tar til flykt andra van
der om, vi måste borja om, dags att 
tanka om." 

-VILL HA-

Mange kvinnelige artister har et skarpt 
politisk budskap. Et av de siste skuddene på 
stammen er svenske Feven (25). Hun har i 
årevis drevet som en av få kvinner i det 
svenske hiphop undergrunnsmiljøet, sam
men med gruppen GFX (Greenhouse Effex). 
I år 2000 kom albumet Hela vågen ut 
(BMG), der hun med singelene "Dom tio 
Budorden" og "Brann BH'n" gikk rett inn på 
den svenske singellisten, og begge videoene 
ble spillt på MTV. 

Tekstene er politiske. Feven rapper om 
kjønnsdiskriminering, rasisme, og ønsket 
om en bedre verden. Hun forteller hvordan 
tilværelsen er som kvinne og innvandrer. I 
tillegg skiller hun seg fra mange andre 
kvinnelige artister ved at hun faktisk er 
påkledd i videoene sine. Feven beviser at det 
går an å lykkes som kvinnelig artist selv om 
man beholder klærne på og synger om andre 
ting enn kjærester og kjærlighetssorg. 

www.feven.nu 

I i ke it or not, we / re bu i It tough 
because we /re women 
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when she talks, i hear the 
~revolution ~ 
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1earthe 

s no one tel I ing us where 
to stand or where to be, 

we're just this huge, strong 
mass of feminist fury 

ngen kommer utan politiken 

u don "t have to I ive next to me 
- just give me my equal ity 

i guess i"d like to be alone 
with noth ing broken, 

nothing thrown 
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MONSOON WEDDING 
Regi: Mira Nair 
Land: India 
År: 2001 

Denne filmen er et dyp dykk ned i det 
eksotisk India. Rammen for filmen er et 
Punjab-bryllup hvor slektninger fra hele 
verden samles. Vi følger fem overlappende 
historier som skildrer forskjellige sider ved 
forelskelse og kjærlighet, på tvers av klas
seskiller, kontinenter og moral. Det hand
ler om overgrep og selvransakelse, arran
gerte ekteskap og utroskap. De fleste 
aspekter innenfor kjærlighet og svik blir 
skildret innadgående. 

Filmen som har vunnet Gulløven i Venezia 
i 2001 er regissert av indiske Mura Nair. 
Hun kommer opprinnelig fra den lille 
landsbyen Bhubaneshwar i Orissa i India. 
Hun er utdannet ved the University of New 
Delhi og senere ved Harvard og bor nå i 
USA. Hun beskriver livet sitt som delt 
mellom to verdener. Hun er vil fortelle his
torier om mennesker i samfunnets ytter
kant og har tidligere laget fire dokumentar
filmer som utforsker livet i India. 

Monsoone Wedding utstråler stor varme i 
sin beskrivelse av det moderne India. 
Latteren blir fort avløst av tårer. 
Fortellingene tar stadig nye retninger og 
karakterene kryper under huden på en. Det 
blir skremmende nært, sårt og morsomt. 
For er det noe et punjab-bryllup fremelsker 
så er det fest og whiskeyfyll, akkompaniert 
av store doser med Bollywood-musikk. 
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THE I RON LAD I ES 
Originalens tittel: SA TREE LEX 
Regi : Youngyooth Thongkonthun 
Land: Thailand 

År: 2000 

The Irons 
Ladies er den 
nest mest sette 
thailanske fil
men noensinne. 
Det er ikke rart, 
til og med rulle
teksten før fil
men er noe av 
det morsomste 
vi noengang har 
sett på film. En 
gjeng transer og 
homser som 
spiller volleyball 
mot alle odds er 
rammen for 
denne fortelling
en. Ikke nok 

med, det er en historie fra virkeligheten. 
Filmen setter søkelys på hvordan det er å 

være homse på den thailanske landsbygda. 
Fordommene mot jentene som gir jernet står i 
kø. Spesielt avdekker idrettslederne holdning
er som forlengst skulle vært lagt i graven. Så 
hvordan går det? 

"Jern jentene" feier de fleste av banen, så 
lenge de får være seg selv ... Det er sminke, høy 
humor, glamor og rå virkelighet som blir skil
dret med glimt i øye. Denne filmen anbefales 
på det absolutt varmeste. Dette er forrige 
århundrets største latterbombe! 

http://www.goldcnscenc.com/ 
ironladieslsplash1 .html 

Bovs DON~T CRY 
Regi : Kimberly Pierce 
Land: USA 
År: 1999 

Brandon er en av gutta. Han drikker som en 
mann, sjekker damer over en lav sko og havner 
stadigvekk i slåsskamp. Flere ganger arresteres 
han for biltyverier. Den eneste forskjellen 
mellom Brandon og resten av gutta er at 
Brandon egent
lig er Teena. Vi 
følger Brandon 
til en liten ame
rikansk småby, 
han finner ven
ner, og drømmer 
om å åpne opp 
en campingbil 
park på stedet. 
Helt til hemme
ligheten hans 
blir kjent. 

I en kjønns
delt verden er 
det provose
rende at noen 
prøver å krysse 
grensene, og nå 
er Brandon fritt 
vilt. Filmen er 
basert på en 
sann historie -
virkeligheten er 
brutal. Hilary 
Swank fikk 
Oscar for beste 
kvinnelige 
hovedrolle for 
sin prestasjon 
denne filmen. 
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SOME PRI 
Regi: Heidi 1 

Land: USA 
År: 1997 

Romantiske ko 
ritt kategori, k 
Julia Roberts s 
sosiale skillelir 
er? Some prefe 
noengang har 
filmen er ting 
målet, og den e 
komikeren Kir: 
små opptredne 
hovedperson. l 
hemningsløst. 
hun blir glad i. 
ger, sushi og h1 
fordi den er a 
filmkjærlighet 

VERY ÅN 
Regi: Sarah 
Land: Storbr 
År: 2000 

Denne filmen 
snarere OPP€ 
walisisk jente 
bortgjemt og 
med en kvin 

Hun jobber i 
til øvelse i k 
og havner i 
totalt avhen, 
er starten p 
selvstedige 1: 

Very Annie-1 
kjenne seg i1 
tro måte fra1 
retten til å b 
inspirerende 
som viser h
utrolig popu' 
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SOME PREFER CAKE 
Regi: Heidi Arnesen 
Land: USA 
År: 1997 

Romantiske komedier er vanligvis ikke min favo
ritt kategori, kanskje fordi de alltid handler om 
Julia Roberts som finner seg en mann på tross av 
sosiale skillelinjer. Har vi ikke sett det nok gang
er? Same prefer cake er ikke den beste filmen jeg 
noengang har sett, men i denne småsøte, artige 
filmen er ting annerledes. Kjærlighet er fortsatt 
målet , og den er ofte vond og vannskelig. Standup 
komikeren Kira, som frisker opp filmen med sine 
små opptredner i beste Seinfeld stil, er filmens 
hovedperson. Hun er glad i damer og sjekker 
hemningsløst. Selvfølgelig helt til hun finner en 
hun blir glad i ... I tillegg er det vennskap, inntri
ger, sushi og humor. En avslappende film, og grei 
fordi den er annerledes. Befriende at ikke all 
filmkjærlighet må være heterofil. 

VERY ÅNNIE-MARY 
Regi: Sarah Sugarman 
Land: Storbritannia 
År: 2000 

Denne filmen skildret ungdomsopprøret eller 
snarere oppgj øret til Annie-Mary, en ung 
walisisk jente midt i tjue å r en e. Hun bor i en 
bor tgjemt og øde walisisk landsby sammen 
med en kvinnefientlig og dominer ende far. 

Hun jobber i hans bakeri og følger han trofat 
til øvelse i kirkekoret. En dag blir faren syk 
og havner i rullestol , mister språket og blir 
totalt avhengig av Annie-Marys pleie. Dette 
er starten på begynn elsen på hennes "nye" 
selvstedige liv. 

Very Annie-Mary er en film hvor mange kan 
kjenne seg igjen. På en naturlig og sannhets
tro måte framstilles en ung kvinnes kamp for 
r etten til å bestemme over eget liv. Filmen er 
inspirerende og varm. En britisk komedie 
som viser hvorfor akkurat denne genren er 
utrolig populær. 

PA FLUKT 

"Å leve med en mann som slår, er å leve med 
døden". 
Sitatet er fra siste side i romanen " På Flukt". 
Denne romanen er en dokumentarroman skrevet 
av den etterhvert så kjente forfatteren og journa
listen Liza Marklund. Foruten å være erklært 
feminist er hun akkurat nå filmaktuell med 
"Sprengeren" som bygger på spenningsromanen 
med samme navn. "På Flukt" var Liza Marklunds 
første roman, og den bygger på en sann historie. 
Den handler om Maria Ericksson, en svensk 
kvinne som sammen med sin familie lever på 
flukt og i skjul for sin voldelige ekskjæreste. Den 
sanne historien og Markluns levende språk gjør 
denne ene kvinnens historie t il en fremdeles så 
aktuell, gripende og spennende roman. Til t ross 
for sitt utrolige tir ste innhold er romanen .også 
fylt av håp. Den forteller en historie om en svært 
modig kvinne, og med et feministisk utgangs
punkt! 

"På Flukt" finnes i norsk oversettelse og er gitt ut 
av Egmont Bøker Fredhøi AS. 

FEMINISTISK UTOPIA? 

Science fiction er kanskje ikke den sjangeren de 
fleste forbinder med feminisme, dominert som 
den er av mannlige forfattere, mannlige hoveder
soner og teknologi-fetisjisme. Disse to bøkene er 
science fiction ikke fordi karakterene har implan
tert datamaskiner i hodet, men fordi de utfordrer 
våre forestillinger om verden i dag, og hvilken 
fremtid den har. Begge forfatterne er amerikan
ske feminister, og inspirert av ulike anarkistiske 
ideer om frihet. 

The disposessed er skrevet 
av Ursula LeGuin, kanskje 
den beste kvinnelige scien
ce fiction forfatteren i dag. 
Historien handler om to 
verdener, Urras og Anarres, 
den før ste basert på privat 
eiendom og klasser, den 
andre et anarkistisk inspi
rert samfunn, der kjønn er 
en ubetydelighet og eien
dom et onde. 
Hovedpersonen i boken, 
Shevek, en fysiker fra 

Anarres, ønsker å gjenopprette kontakten mellom 
de to verdenene, og drar til Urras for å skape 
bånd. For en person vokst opp uten eiendom, uten 
klasseskiller, uten kjønn er det mildt sagt proble
matisk å leve på Urras. Boken diskuterer hvor
dan privat eiendom preger mennesker og relasjo
nene mellom dem, og om enn ikke så tydelig som 
i noen av hennes andre bøker, så er relasjone 
mellom kvinner og menn et viktig spørsmål også 
her. Kan anbefales! 

Woman at the edge of time 
(1975), av Marge Piercy, 
har en mye tydeligere femi
nistisk vinkling enn The 
dispossed. Hovedpersonen 
er en mexikansk-ameri
kansk kvinne, Connie 
Ramos, som blir urettmes
sig innlagt på et mentalsy
kehus. Boken er en glim
rende kritikk av det sam
funnet som institusjonali
serer henne, men også en 
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spennende visjon om et annerledes samfunn, uto
pia, der kvinner ikke er annenrangs borgere som 
kan plasseres bort hvis de er plagsomme. Kan 

KVINNELIGE ,FORFATTERE 

FRA ÅFRIKA 

Siden 1965 har det kommet stadig flere kvinne
lige forfattere fra Afrika, særlig fra Vest-, Sør- og 
det nordlige Afrika. Mange av dem begynte å 
skrive i protest mot en litteratur som var domi
nert av mann lige forfattere og av svært reduse
rende beskrivelser av kvinner og en dyrking av 
den mannlige helten som symbol på kampen for 
nasjonal frigjøring. I stedet beskrives ofte kv in
ners hverdag og kvinnelige figurer er plassert 
sentra lt i fortell ingene. 

De første romanene, novel lene og diktene 
fokuserte ofte på morsrollen, mens senere litte
ratur har vært opptatt av temaer som kvinner i
krig, kolonimaktenes undertrykking, patriarkal 
undertrykking, utdanning, omskjæring og kvin
nefrigjøring. Andre · sentrale tema er forholdet· 
mellom nasjonal frigjøring og kvinnefrigjøring, 
samt spørsmålet om afrikansk kvinnefrigjøring 
versus vestlig feminisme. Mange forfattere er 
opptatt av spraket de bruker, i de fleste tilfeller 
enten fransk eller engelsk, og hva det innebærer 
å skrive på de tidligere kolon imaktenes språk. 
Uheldigvis har det ikke kommet noen norske 
oversettelser av disse forfatterne hittil. 

Sadaawi, Nawal El. Women at Point Zero. 
London: Zed Books, 1975. (Egypt). 
Emecheta, Buchi. Joys of Motherhood. New 
York: Braziller, 1979. (Nigeria). . 
Ba" Mariama. So Long a Letter. London : 
Heinemann, 1980. (Senegal). 
Djebar, Assia. Fantasia, an Algerian Cavalcade. 
Trans. Dorothy S. Blair. London: Quartet, 1988. 
(Algeria). 
Dangarembga, Ts itsi. Nervous Conditions. 
Seattle: Seal Press, 1989. (Zimbabwe). 
Aidoo, Ama Ata. Our Sister Killjoy or Reflections 
From a Black-Eyed Squint. London: Longman, 
1977. 
Vera, Yvonne. Without a Name. Harare: Baobab 
Books, 1996. (Zimbabwe). 
Butterfly Surning. Farrar Strauss and Giroux, 
2000. 
Darko, Amma. Beyond the Horizon. London: 
Heinemann, 1995. (Ghana). 
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RØD VALGALLIANSE 
Raud Valalliasen ski/ seg frå dei andre partia ved at vi 
har ei grunnleggjande samfunnsendring som mål. Vi 
ynskjer at folk skal få større kontroll over sine eigne liv 
og at dei tar makta frå kapitalen. 

RV meiner at det er det kapitalistiske samfunnssystem 
som hindrar ei reell kvinnefrigjering. RV har ei feminis
tisk innsikt, og ei vilje til å politisere denne innsikta for å 
kunne gjennomføre endringer. Høyres dette ut som noko 
for deg? 

DEMONSTRER MOT VERDENSBANKEN 24.-26. JUNI 
- BLI MED PÅ RØD SOMMERLEIR 9-15. JULI 

Sted: Strand Leirsted ved Sandefjord 

Barnehage for de under 6 år. 
Pionerleir for barn og ungdom 6-15 år 

Vil du ha mer info/har du lyst å jobbe med dette? 
E-post: roed_sommerlei r@sosial isme. no 

Tlf.: 22 98 90 50 spør etter Bjarke eller Jorunn. 
Osterhausgate 27, 0198 Oslo. 
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Kalenderen viste 14. febraur. I disse moderne tider er den datoen mer kjent som alle hjer
ters dag. El ler Valentines Day. Skjønt dette visste verken jeg eller fotografen der vi la i vei. 
På vei til galleriet. I Bergen er nemlig alt " en kvinne kan ønske seg", samlet på et Galleri. 
Et fancy navn på et kjøpesenter, med mye glass, rulletrapper og-denne dagen mange hjer
ter. Fryktelig mange hjerter. Hele Galleriet var preget av rosa og rødt, og altså hjerter. Målet 
var å fi nne det kvinnelige. Idealene. Det ekte, eller snarere på jakt etter urkvinnen. Det 
opprinnelige og ekte. Finnes det? Det er et annet spørsmål. 

Vi vandret med freidig mot inn i denne "drømmen". Første stopp var Bodyshop. Ruby tok 
i mot oss med følgende beskjed:"Det er 3 milliarder kvinner som ikke ser ut som super
modeller, og bare 8 som gjør det''. Wow, hvem skulle trodd at noen ville brukt dette som 
et reklamestunt. Selv om Ruby står i en butikk med metervis kremer, god lukt og leppe
stifter så skiller det seg liksom litt ut fra hva vi hadde trodd, er det kanskje slik at den ber
genske handelstanden ikke er så verst all ikevel? 

I nabobutikken. H&M preger vinduer, dører og skilt. 10 kvadratmeter vegg er dekket med 
shampo og balsam. Ikke mye fett, ustelt hår der i gården. Jeg teller 42 ulike fargenyanser 
med leppestifter, mens fotografen ber pent om å få ta et illustrasjonsfoto. Sjefer ringes opp, 
beskjeder hagler gjennom lufta. Jeg teller 15 ulike Anti-wrinckel-eyelift kremer. Og illus
trasjonsfotoet. "Nei, det går ikke. Noen kan kopiere utstillingen vår''. Kopiere tenker jeg. 
Mon tro om våre lesere blir så fasinert av 42 leppestifter på geledd, at alle kommer til å 
løpe ut og tømme H&M for de 42 ulike nyansene. Noe enhver kvinne bør ha utstilt i ska
pet? 

Vi rusler videre blant fjortiser med bare mager, mødre med barnvogner og pensjonister, 
Kjøpesenterene midt på dagen er nærmest fritt for menn mellom 20 og 50. Kanskje det er 
derfor det er viktig å ha 35 ulike nyanser i neglelakk. 

Illustrasjonsfotoet ja, J trampet inn på neste parfymeri. Det samme gjentok seg på nytt. 
Myten om at all reklale er god reklame er tydeligvis høyst tvilsom .... 

Oppover i etasjene er ået stadig rosa. Rødt. Do you want to be my valentine? Det koster 
bare 200 kroner. I tredje etasje finner vi en livsløpsbutikker liggende som perler på en snor. 
Slik skal en jentes liv se ut: I en alder av fem år skal du få en barbie til jul. Hun er inn
pakket i en Rosapakke. Hun har Rosakjole, store pupper og syltynt liv. Hadde hun vært 
levende hadde hun ikke kunne stått oppreist. 12002 koster hun 279 kroner. Da du begyn
ner på skolen skal du få nye sko. De skal være Rosa. I 2002 koster de 180 kroner. Etterhvert 
skal du kjøpe undertøy. Det skal være sexy, og gjerne Rosa. Hva det koster? På Valentines 
Day koster spesialsettet: 198 kroner. 

Uten på undertøyet. Nei, det skal helst vises - i alle fall om en skal tro utstillingsdukkene 
i vinduene. Der de titter fram gjennom masker og hjerter. Forførende, med en av de 42 
nyansenes leppestift. I svart undertøy og med røde neglisjeer. Der de lener hodene på skak
ke og visker: My funny Valentine .. . slike jenter vil den bergenske handelstanden ha ... 

TEKST: Stine Akre 
Foro: Sil je Båtsvik Risholm 

Yi 8JjJ 

I. 

www.pdf-arkivet.no (2020)

Tekst fra midtsidene av bladet




