BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION

BiblioteksCenter for Integrations kvinde/pigenetværk

Referat fra 5. netværksmøde d. 3. december 2007,
Københavns Rådhus
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Pernille Ruben Hansen, Birgith Rasmussen, Karin Kuld Jensen, Susanne Carugati og Anne
Mette Bejch, Kringlebakken, Anna Mygind, Folkesundhed København, Bente Weisbjerg, Odense
Centralbibliotek, Charlotte Wedenborg, Kofoeds Skole, Projekt Liv, Kambiz Hormoozi,
Københavns Kommunes Biblioteker Susanne Schytt, Helsingør Bibliotek, Miga Carrasco, FAKTI,
Signe Jarvad, Dansk Flygtningehjælp, Lis V. Hjort, Ældresagen, Ann Poulsen, Biblioteksstyrelsen,
Hanne Larsen, Frederiksberg Bibliotek, Ann Poulsen og Inger Frydendahl, Biblioteksstyrelsen,
Susanne Jørgensen, Kvarterhuset, Projektbasen, Suzzanne Sofia Potempa,
Gymnastikforeningen, Doris Petersen, Roskilde Bibliotek, Marianne Ellert, Albertslund Bibliotek,
Tina Jensen, Kofoeds Skole, Kirsten Præstegård og Jette Sørensen, Sundby Bibliotek, Lone
Hedelund, Gellerup Bibliotek, Kristjana Kristjánsdóttir, Kvarterhuset Sundby.
Referent:
Benedikte Kragh-Schwarz, SBCI
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Dagsorden:
10.00 – 10.25

Kaffe/the, formiddagssnak og præsentationsrunde, hvis nødvendigt.

10.25 – 10.30

Præsentation af dagens program.

10.30 – 10.45

Leder af pigeklubben Chili, Sabeena Sareen, giver eksempler på nogle
af de dilemmaer hun skal tage stilling til i det daglige arbejde med piger
og kvinder.

10.45 – 11.00

Faglig leder i LOKK, Farwha Nielsen, fortæller om LOKKs metodiske
tilgang til arbejdet med kvinder i krise og giver forslag til, hvordan
dilemmaerne kan gribes an.

11.00 – 11.45

Spørgsmål til Sabeena og Farhwa og snak på tværs af bordene.

11.45 – 13.00

Frokost med tid til snak.

13.00 – 13.15

Med udgangspunkt i sin bog, Den forbandede kærlighed, holder
Marianne Nøhr oplæg om sine erfaringer og viden om piger/kvinder,
kultur og homoseksualitet.

13.15 – 14.00

Spørgsmål til Marianne og snak på tværs af bordene.

14.00 – 14.30

Pause

14.30 – 15.00

Næste møde og årets temadag.

Referat
Tema for det 5. møde i kvinde/pigenetværket var kvinder/piger og seksualitet, metodiske tilgange og
erfaringsudveksling.
Ida Schrøder bød velkommen til dagens 20 deltagere og da der var en del nye deltagere gav hun
samtidigt en kort introduktion til netværket, baggrunden for etableringen og rammer og formål for
virksomheden.
Efter en kort præsentationsrunde blev der taget hul på programmet.
Temaet var valgt ud fra de meget konkrete problemstillinger omkring håndteringen af spørgsmål
omkring seksualitet, arrangerede ægteskaber m.v. som mange af netværkets medlemmer oplever i
deres daglige møde med deres brugere i centrene og klubberne. Dagens første oplægsholder var
Sabeena Sareen, leder af pigeklubben Chilli. Hun gav eksempler på nogle af de svære dilemmaer
omkring seksualitet, hun skal tage stilling til i det daglige arbejde med unge piger. Her er det
spørgsmål om mødom og især en mistet mødom, der er et af de rigtig svære spørgsmål at takle og
som der ikke gives umiddelbare enkle løsninger på. Udgangspunktet for at støtte pigen i denne
situation må være den enkelte pige og det valg, hun træffer, der skal støttes og respekteres også selv
om det ligger i forlængelse af familiens syn på spørgsmålet og ikke modsvarer en eller anden mere
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teoretisk eller kønspolitisk ”korrekt” løsning. Men hvordan når man videre og til, at den enkelte pige
oplever, at hun har en ret til selvbestemmelse, som kan gå på tværs af familiens traditioner?
Sabeena oplever, at der kun sker en meget langsom udvikling inden for kønspolitiske spørgsmål i
indvandrerfamilierne og på det politiske niveau her i Danmark. Hun henviste her til England, hvor hun
oplevede, at det politiske niveau og indvandrermiljøerne var væsentlig længere fremme i
håndteringen af disse vanskelige spørgsmål. Nogle af de grunde, hun så til denne forskel, var bl.a.
indvandringens meget længere historie i UK, de meget stører indvandrergrupper, der giver en større
volumen af personer, der er mønsterbrydere og derved kan fungere som rollemodeller og ikke mindst
et andet uddannelsesmønster, der giver større mobilitet – de unge flytter fra familien for at
gennemføre deres uddannelse.
I den efterfølgende debat var der bl.a. fokus på dilemmaet mellem at løse den enkelte piges konkrete
problem og at arbejde med spørgsmålet politisk – dette skulle ikke ses som en modsætning men skal
gerne ske parallelt. Den politiske kamp skal ikke gøres til den enkelte piges kamp.
I debatten kom der også flere forslag til initiativer, der kan være med til at skabe bevægelse som
f.eks. når klubbernes aktiviteter får blandet de danske og de ”etniske” piger – den gensidige kontakt
kan få holdninger til at rykke. Fælles mor/datter aktiviteter, som kan give de to generationer nogle
rammer for at drøfte disse spørgsmål sammen kunne evt. også være en mulighed. En anden ramme
for diskussion af vanskelige spørgsmål kan være at mødes over fælles madlavning og spisning, som
Ishøj Sprogcenter bl.a. har haft. Mødrene er her vigtige, for at der kan ske normbrud. De skal have et
forum for drøftelse af så grundlæggende spørgsmål som det at få sat ord på opdragelsesmæssige
spørgsmål for at de kan rykke sig. Her er sundhedsplejerskerne også gode partnere. De kan i deres
kontakt med mødrene få stillet de nødvendige spørgsmål, som kan give anledning til refleksion og
nytænkning.
Herefter blev ordet givet til faglig leder i LOKK, Farwha Nielsen, som redegjorde for LOKK’s arbejde
med kvinder i krise, deres metoder til at afdække konfliktpunkter og det videre arbejde med udvikling
af værktøjer til de medarbejdere, der arbejder i direkte kontakt med de kriseramte kvinder.
Farwha startede med at give et kort rids over LOKK’s arbejde med kvinder med anden etnisk
baggrund. Arbejdet tog sin begyndelse i 2002, hvor man fik de første satspuljemidler til at starte
rådgivning i tværkulturel konfliktmægling for fagfolk, der på det tidspunkt begyndte at møde de
etniske kvinder i krisecentrene.
Efter at denne rådgivning var startet, viste det sig hurtigt, at de unge piger selv prøvede at benytte
denne professionelle rådgivning. Dette gav anledning til at få oprettet en egen rådgivning for de unge
kvinder.
Et pilotprojekt med fokus på rådgivning til forældre er netop nu ved at blive startet op i samarbejde
med Københavns Kommune – og nogle udvalgte skoler.
Målet med pilotprojektet er dataindsamling – hvad er det for problemområder, der eksisterer? – og
dernæst at få skabt debat om disse emner med henblik på nye veje til problemløsning.
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Rådgivningen skal foregå på et mindre antal udvalgte sprog – arabisk, tyrkisk og urdu.
LOKK’s rådgivning af etniske kvinder viser en række forskellige typer sager.
-

Henvendelser fra både kvinder over og under 18 år – forskellig behandling

-

Skilsmissesager

-

Homoseksualitet

-

Digital vold – nyt fænomen f.eks. filmning af intime situationer, med efterfølgende
publicering

Nøgleord i de tilgange, LOKK har i mødet med den angstprægede kvinde er rum for
tryghed/sikkerhed, ro, tillid og en lyttende dialog. Udgangspunktet er altid den konkrete kvindes
situation eller den konkrete familie.
Dialogen er en afgørende metodisk tilgang både i arbejdet med den enkelte kvinde og i de
konfliktmæglinger, LOKK også kan gå ind i, i de enkelte familier. I begge forhold er dialogen
katalysator for bevidstgørelse og evnen og viljen til at træffe bevidste valg (empowerment metoden)
På sigt er vejen frem uddannelse, som næsten kan sættes lig med bevidstgørelse og
selvstændiggørelse.
I den efterfølgende diskussion var der især fokus på religionens rolle i de opståede konflikter, og her
især islam.
Det opleves af mange af deltagerne, at Islam bruges som begrundelse for de holdninger der styrer
familiernes tilgang til og forståelse af problemerne. Og at familierne afviser fagfolkenes forslag til
løsninger fordi de strider mod den rette muslimske livsforståelse.
Her understregede Farwha, at man må tilegne sig en grundlæggende viden om islam for at kunne
diskutere mod familiens måske mere traditionsbundne end egentlig teologisk baserede forståelse.
En indgang til denne debat med kvinderne og familierne kan være viden om den muslimske
feministiske bevægelse, som er aktiv med at nyfortolke islam og som bl.a. kommer til orde på TV stationen al-Jazeera.
Andre indgange til dette kan være den UK baserede organisation Global-Sisterhood-network
http://www.global-sisterhood-network.org/mos/Frontpage/
Se også bogen ”Muslimske Stemmer: religiøs forandring blandt unge muslimer i Danmark” af KarenLise Johansen - udkommet på Akademisk Forlag i 2002.
Der efterlystes et samlet sted for at indhente den nødvendige viden for de professionelle der arbejder
med området og Ida gjorde her opmærksom på SBCI’s internetportal FINFO, som p.t. er under
reetablering og som skal fungere som et elektronisk bibliotek, som præsenterer et meget bredt
spekter af kilder til belysning af alle vinkler på indvandring, etniske minoriteter i Danmark m.v.
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Når den er kommet i fuld drift igen i løbet af 2008 er det hensigten, at der skal etableres
temaredaktioner – en mulig temaredaktion kunne være dette emne. Det vil i al fald blive taget med
tilbage til redaktionen.
Et konkret forslag over de professionelle, der arbejder med børnene og de unge, var at sikre, at de får
reel og nuanceret viden om Islam. Det rykker mere at give dem viden om islam end at præsentere en
dansk/ vestlig feministisk tilgang.
Efter frokosten holdt Marianne Nøhr oplæg om sine erfaringer og viden om piger/kvinder, kultur og
homoseksualitet, hvor hun tog udgangspunkt i sin og Malene Fenger-Grøndahls bog ”Den forbandede
Kærlighed: 14 fortællinger om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed” fra CDR Forlag, 2007.
Læs mere om bogen på http://www.denforbandedekaerlighed.dk/. Her kan der også læses uddrag af
bogen og bestilles foredrag med Marianne.
Bogen sætter fokus på en udsat samfundsgruppe, som kun få kender til. Etnohomoer kalder de sig,
for at udtrykke, at de både er etniske og seksuelle minoriteter. Bogen belyser den angst for synlighed,
der præger hele deres tilværelse på grund af frygten for diskrimination: fra den nære families
fordømmelse til den diskrimination, de møder – også i homomiljøet
Marianne understregede, at hun i arbejdet med bogen dog havde oplevet, at de unge hun mødte,
repræsenterede nogle helt andre typer unge end dem Farwha lige havde beskrevet. Hvor man i
LOKK’s arbejde møder de unge i svære kriser, var de unge Marianne interviewede, stærke individer,
der havde været igennem nogle valg, der var svære, omkostningsfyldte og ”forbandede”. Især
forholdet til religionen fyldte meget for mange af de interviewede – og det var ikke kun muslimerne
der oplevede stærke konflikter og voldsomme brud men f.eks. også en med katolsk baggrund.
Men det der gør dem stærke, på trods af disse odds, er at de har det etablerede miljø inden for BLL.
De får en egen stærk identitet ved at høre til, være hjemme her.
For forfatterne har et mål med bogen været at få brudt fordomme både i forhold til andre unge og i
forhold til medierne.
Til den første målgruppe har forfatterne fået ekstra midler til at kunne gennemføre oplysningsmøder
på folkeskoler. Og det er de nu godt i gang med.
Over for medierne har det været et mål at få fokus på de ”gode historier” i modsætning til sædvanen,
hvor man kun ønsker at tage en historie, hvis den kan vinkles negativt. Dette har de måtte arbejde
noget med bl.a. også over for de landsdækkende TV stationer.
Der kan i øvrigt læses mere om de etniske minoriteter og medierne i en helt ny bog af Rikke
Andreassen: ”Der er et yndigt land – medier, minoriteter og danskhed”. Tiderne Skifter, 2007.
Læs mere om bogen på http://www.rikkeandreassen.dk/pressemeddelelseBogNov82007.html
Marianne Nøhr er nu i gang med at undersøge mulighederne for at lave en ny interviewbog – denne
gang med temaet: Hvad er det at være dansk?
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Hun vil undersøge emnet gennem at få piger fra blandede religiøse miljøer til sammen at debattere
forholdet mellem religion og seksualitet i en dansk kontekst.
Marianne opfordrede netværkets medlemmer til at komme med forslag til mulige piger, der kan indgå
i projektet.
Leena Månsson fra Malmø Stadsbibliotek henledte desuden opmærksomheden på nogle svenske
kvinder, der har beskæftiget sig med tilsvarende emner, bl.a. æresrelateret vold
Hun har efterfølgende sendt nedenstående:
Lektor på Malmö högskola Pernilla Ouis som föreläser om hedersvåld:
http://sydsvenskan.se/kultur/article129394.ece
Den andra personen jag pratade om är Hanna Cinthio. Hon har skrivit en bok "Hur man bemöter
hedersrelaterat våld inom vården". Syftet är att höja kompetensen, förbättra bemötandet och öka
tryggheten för anställda och patienter i vårdens arbete. Läs mer här:
http://www.m.lst.se/m/amnen/Sociala_fragor_/Folkhalsa/Vald_i_nara_relationer/Aktuellt+i+l%C3%A4
net/kunskapsunderlag.htm
Här finns att läsa om Sveriges enda Kvinnofolkhögskola som finns i Göteborg:
http://www.kvinno.fhsk.se/websites/kvinnofhsk/sd_page/165/1/index.php

Sidste punkt på dagsordenen var næste møde og årets temadag.
Temadagen bliver d. 4. eller 6. marts og temaet er Kvinder og læring og med sidetemaet
Tværsektorialt samarbejde.
Næste ordinære netværksmøde besluttedes afholdt i begyndelsen af maj.
Vera Eckhardt og Marie Bondo Gravesen tilbød at deltage i planlægningen af dagen sammen med
SBCIs repræsentanter. Emnet vil blive bibliotekernes og SBCI’s tilbud og muligheder for samarbejde
mellem bibliotekerne og pige/kvindeaktiviteterne – evt. med særligt fokus på FINFO.
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