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FORORD
Ditte Wenzel Pedersen og Susanne W. Fabricius
Dobbeltliv er et vigtigt begreb, når man har med
unge i æresrelaterede konflikter at gøre. Derfor
valgte LOKK i efteråret 2014 at sætte fokus på dobbeltliv ved Ære og Konflikt-konferencen i samarbejde med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration
og Sociale Forhold.
I forbindelse med konferencen udarbejdede vi en
mindre rapport, der ser nærmere på de meget alvorlige psykiske og sociale konsekvenser af dobbeltliv,
vi ofte ser hos de unge, der henvender sig til Etnisk
Ung. At langt de fleste unge, der henvender sig,
lever et dobbeltliv i et eller andet omfang fortæller
lidt om, hvor vigtigt et begreb, det reelt er at blive
klogere på. Området har i mange år været relativt
underbelyst, og der er et behov for mere viden og
fokus.
Konferencen angreb begrebet dobbeltliv fra flere
forskellige vinkler for at skabe mere viden og debat
omkring de mange nuancer, man ikke altid fanger
i en travl hverdag. Med oplæg og workshops kom
konferencen rundt om LGBTQ – problematikken –
både herhjemme og i den arabiske verden – søskenderelationer, og hvilke kulturelle og religiøse udfordringer, de unge møder i forhold til deres seksualitet.

tiklen At tale om LGBTI i den arabiske verden fortæller
han om sine konkrete erfaringer med at skabe nye
ord på arabisk om seksualitet for at få et sprog, der
er anstændigt for alle.
Fra en dansk kontekst fortæller Amma Asare-Nyako,
rådgiver i Sabaah, om, hvor svært det kan være at
forene en LGBTQ-identitet med traditionelle familiemønstre i nogle minoritetsmiljøer. I artiklen Behovet
for og konflikten i at forene kultur, religion, seksualitet
og kønsidentitet fortæller Amma om sine erfaringer
fra rådgivningen.
Retssociolog Astrid Schlytter griber fat i en helt
anden, men ligeså vigtig problematik i forhold til dobbeltliv. I hendes artikel Drenge som ofre og potentielle
gerningsmænd fortæller hun, hvordan bror-søsterrelationen bliver socialiseret i familierne, og hvordan
den er afgørende for den sociale kontrol af pigerne.
Forholdet mellem bror og søster er også udgangspunkt for artiklen Når søskende udøver social kontrol
af Susanne W. Fabricius, der handler om, hvordan
relationen er med til at reproducere det patriarkalske
system.

I dette hæfte har vi samlet artikler fra både oplægsholdere og de fagfolk, der stod bag de tre workshops.

Psykolog Basim Osman ser i artiklen Dobbeltliv sætter
dybe spor i psyken nærmere på de psykiske konsekvenser af det pres, familierne lægger på de unge
gennem skyld og skam. Han uddyber, hvor alvorligt
dobbeltliv kan påvirke de unge hele livet.

Indledningsvist fortæller Susanne W. Fabricius om
de resultater, rapporten om dobbeltliv fandt frem til
samt om sine konkrete erfaringer fra arbejdet med
rådgivning af unge i artiklen Dobbeltliv har alvorlige
konsekvenser.

Afsluttende forklarer imam Naveed Baig i artiklen Vi
skal tale mere åbent om seksualitet og religion, hvordan
vi kan blive bedre til at imødekomme de unge, der
gerne vil udleve deres seksualitet inden for rammerne
af deres tro.

Fra Jordan skriver Madian Al-Jazeera, der selv er homoseksuel og muslim. Han har i mange år arbejdet
på at skabe bedre vilkår for folk som ham selv. I ar-

God læselyst – vi glæder os til at se jer til konferencen
i efteråret 2015.
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DOBBELTLIV HAR ALVORLIGE KONSEKVENSER
Stress, angst og depression er blot nogle af konsekvenserne ved at leve
parallelle liv. Derfor er det vigtigt, at vi som fagfolk er opmærksomme på,
hvorvidt de unge vi møder, lever under de vilkår, vi her har valgt at kalde
dobbeltliv.
Susanne W. Fabricius
Langt de fleste henvendelser, vi får i rådgivningen,
er fra unge mennesker, der i større eller mindre grad
har måttet leve et dobbeltliv. De unge bruger typisk
en eller anden grad af dobbeltliv som et redskab til
at navigere i spændingsfeltet mellem deres egne
ønsker og behov – og familiens forventninger og
krav. Dobbeltliv bliver derved en overlevelsesstrategi, en måde hvorpå der i al hemmelighed kan skabes
et frirum, hvori den unge kan nyde en frihed til at
udleve nogle – i familiens øjne – forbudte ting.
Noget af dette kan måske lyde som en positiv udvikling, som noget der giver unge muligheder for at
begå sig i to verdener, at prøve nogle ting af, at finde
lidt frihed til at udvikle sig på en anden måde, uden
at de behøver vælge noget fra.
Nogle ser dobbeltlivet som et integrationstegn, et
tegn på, at unge med minoritetsbaggrund er i gang
med at finde sig en livstil, der ligner den, som bliver
udlevet af deres majoritetsdanske jævnaldrende.
Men virkeligheden, som vi ser den i Etnisk Ung, er
desværre ikke så enkel. Dobbeltlivet har ofte en
meget mørk skyggeside. Dobbeltliv er lig med løgne,
der konstant skal opfindes, passes ind i de parallelle
liv og holdes adskilt med en følelse af dyb splittelse
og forvirring. Nogle unge oplever afpresning fra såkaldte venner, der truer med at afsløre dobbeltlivet,
ligesom de skal håndtere konstant pres, kaos og den
evindelige angst for, at dobbeltlivet opdages – og ikke
mindst, angst for konsekvenserne.

TO VERDENER
/ Alle unge har ret til et
liv uden pres og trusler,
pjece fra Etnisk Ung
udgivet i 2014

1

Det sker regelmæssigt, at vi i Etnisk Ung hører fra
unge, at de føler sig ’splittede og klemte’ mellem to
kulturer, og at de lever med den dårlige samvittighed

over at ønske noget, som de ved, vil gøre familien
ked af det. Selvom det i nogle ører lyder stereotypt
og forældet, når der tales integration, ved vi i Etnisk
Ung, at mange unge fortsat føler sig splittet mellem
to kulturer eller to verdener.
De unge er præget af en række kulturelle og sociale
normer fra forældrenes side. Det er normer om ære
og skam, vigtigheden af familiens omdømme og familiens behov for at styre og kontrollere børnene til
at følge disse normer.
Samtidig mødes de af samfundet med krav om at
være individer med egne holdninger, og det skal
forenes med familiens ønsker og forventning om, at
de indordner sig under deres definition af det rigtige
liv. Disse to modstridende krav til de unge medfører
ofte en indre følelse af aldrig at være helt god nok –
uanset i hvilken verden, man bevæger sig.
At være del af en minoritet overfor en majoritet kan
samtidig sætte den unge i en klemme, hvor kulturelle forskelle kan synes altoverskyggende. De kan
fremstå som barrierer, den unge kun kan overkomme ved at skille de to liv ad og derved forsøge at
leve op til forventningerne på begge sider. Således
kan den unge blive presset til at leve én tilværelse
sammen med familien og én tilværelse, hvor de forsøger at passe ind i majoritetens normer og leve et
normalt dansk ungdomsliv.
En ung har beskrevet det således 1

Jeg kender mange, der lever et dobbeltliv. Et liv
derhjemme – og et andet når de er ude. Derhjemme er
man lydig, opvartende og smilende. Ude er man i front,
hvad angår holdninger og meninger. Er altid på, er god
til at få venner og være med i diskussionerne. Det må
man aldrig derhjemme. Man kan sammenligne det lidt
med, når man skifter tøj. Derhjemme har man meget
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fint og respektabelt tøj på – når man er ude, er det
godt, hvis tøjet er meget mere farverigt og festligt”
PSYKISKE KONSEKVENSER
En af konsekvenserne ved at skulle finde på historier
hele tiden kan være, at de unge mister overblikket
over, hvad der er sandt, og hvad der er løgn. I næsten
alle sammenhænge vil der for den unge være en
blanding af sande historier og løgne – og det er af
afgørende betydning at huske, hvilke historier der
hører til i hvilke sammenhænge.
De unge oplever et massivt pres ved hele tiden at
skulle passe på ikke at få afsløret selv de mindste
detaljer, så deres historier dermed kommer til at virke utroværdige. En nærmest uundgåelig konsekvens
af det pres er, at den unge rammes af stress. Symptomerne kan være alt fra hjertebanken, glemsomhed,
søvnproblemer og indlærings- og koncentrationsbesvær. Det giver store problemer for de unge i forhold
til deres studier. Hvor studiet/skolen på den ene
side er et frirum og en flugt fra en presset hverdag,
er det samtidig svært at holde tankerne på afstand,
når de er på studiet. Ligesom stress, bliver angst
ofte en fast ledsager for de unge og nærmest et
grundvilkår i deres liv. Denne angst og usikkerhed
omkring, hvad familien vil gøre, hvis de bliver afsløret,
kan fastholde dem i situationen i årevis.

FØLER SIG FORKERTE
De unge kan på grund af deres egne værdier føle sig
som forkastelige og værdiløse mennesker, fordi de i
familiens, netværkets og måske egne øjne har gjort
noget forkert og forbudt. Dette er en psykologisk
meget belastende byrde, der for nogle i den grad er
tung at bære. De unge ved eller tror, at familien vil
betragte deres ønsker og behov som forkerte, forbudte og vanærende. Dette lukker vejen for dialog
og forhandling om, hvordan den unges fremtid skal
se ud.
Dobbeltliv kan medføre fortrydelse og skyldfølelse
over at have gjort det forbudte samt en kulsort

samvittighed overfor familien med stærkt selvhad.
Mange af de unge har internaliseret en del af de
værdier de er opdraget med, selv om de samtidigt
gør aktivt oprør mod dem.
Hvis den unge har haft en hemmelig kæreste og
et dobbeltliv med vedkommende, betyder det ikke
nødvendigvis, at de føler, at det er noget normalt,
naturligt eller noget, de har ret til. Derudover kan
kæresteforhold være problematiske, fordi en af
følgerne ved at leve et dobbeltliv kan være, at de
har svært ved at indgå i sociale relationer – hvilket
også gælder forhold til kærester. De kan have svært
ved at sætte grænser, svært ved at knytte sig tæt
til andre og svært ved at være kritiske over for, om
kæresteforholdet er sundt og godt.

PLIGT TIL AT HJÆLPE
Vi taler altså om en gruppe unge, der i nogle af de
mest afgørende, sårbare og udviklingsprægede år af
deres udvikling fra børn til voksne bliver nødsaget til
at leve et dobbeltliv fyldt med pres, hemmeligheder,
løgne og angst.
Mange af de unge tager nogle opgør og beslutninger,
som slet ikke skulle være nødvendige i så ung en
alder. De udsætter sig for stor fare og voldsomme
repressalier, når de gør op med undertrykkende
forhold og beder os om hjælp. Vi skylder dem at give
dem den rette hjælp, så der bliver plads til frihed, til
kærlighed, til at tænke selv, til ærlighed og loyalitet
– plads til at være sig selv.

Etnisk Ung har i forbindelse med konferencen udgivet en rapport om Dobbeltliv.
Rapporten bygger på en kvalitative interviews med tre unge og ekspertinterviews
med tre eksperter. Rapporten undersøger
de sociale og psykiske konsekvenser af at
leve et dobbeltliv og kan hentes på
etniskung.dk

Susanne W. Fabricius er projektleder af Etnisk Ung i LOKK. Hun er uddannet socialrådgiver og konfliktmægler og har mange års erfaring med arbejdet med unge med etnisk
minoritetsbaggrund.
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AT TALE OM LGBTI I DEN ARABISKE VERDEN
Hvordan taler man om sex og seksualitet, hvis man ikke har ord for det? Den
udfordring har en række arabiske aktivister taget på sig. Med et nyt ordforråd på arabisk ser det nu ud til, at der er ved at ske noget på området i hele
Mellemøsten.
Madian Al Jazerah
Oversat og redigeret af Sofie Hviid
For nogle år tilbage samledes en gruppe LGBTI
(lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkøn og intetkøn)aktivister fra Mellemøsten for at skabe et nyt ordforråd for seksualitet på arabisk. Ordene var helt
simple, literære oversættelser af allerede brugte
termer som ’homo-seksualitet’ og ’hetero-seksualitet’. De ord og forkortelser var nemme at lave, men
det var en langt større udfordring at tage dem i brug.
Årsagerne til denne udfordring skal findes i et stadig
mere konservativt arabisk samfund, der er blevet
mere ekstremt i løbet af de sidste 35 år.
Den arabiske verden er blevet frarøvet sin kultur
og religion igennem islamisme, som har medført
en kraftig konservativ drejning af kulturen. Denne
konservatisme har skabt en patriarkalsk og misogyn
tilgang til kvinders ’hijab’ (tørklæde og tildækning) og
til hele LGBTI-samfundet i den arabiske verden. Med
det resultat, at enhver diskussion af de her to emner
er blevet tabuiseret, hvilket i den grad har lammet
udviklingen.

/ LGBTI dækker over
lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og
intetkøn. Definitionen
er ikke så udbredt i
Danmark, hvor man
oftest anvender LGBTQ.
Intetkøn refererer til
en person, der ikke
definerer sig selv som
et bestemt køn.

2

Den arabiske verden var langt mere tolerant og
liberal, inden islamismen kom til for omkring 35 år
siden. Arabiske kvinder har altid været blandt arbejdsstyrken på lige fod med mænd, ligesom bøsser,
lesbiske, transkønnede og interseksuelle blev tolereret. Tiden inden islamismen var en tid, hvor film,
mode, musik og kunst trivedes i bedste velgående.
Kvinder var ikke tilslørede, og alle former for traditionelle klædedragter – til mænd såvel som kvinder
– var et normalt syn. Hijab kom først til for 35 år
siden og udviklede sig til den fulde tildækning (jilbab,
en lang klædedragt, der dækker alt fra hals til fødder). Den religiøst betingede kvindelige tildækning
udslettede den store diversitet i måder at klæde sig
på i den arabiske verden. Før islamismens indtog var

religionen tolerant, kærlig og integreret med de forskellige kulturer. Men i dag er situationen desværre
en helt anden.

HOMOSEKSUALITET I JORDAN
Homoseksualitet er ikke kriminelt i Jordan, hvilket
gør Jordan til et af de få lande i den arabiske verden,
der ikke har love imod LGBTI-samfundet. Men der
findes heller ikke love, der beskytter dem. En ’elastisk’
lov, som kriminaliserer alle handlinger, der kan skade
værdier og sikkerhed i samfundet, er derimod ofte
blevet brugt imod LGBTI-samfundet.
Men der er også stor forskel på, hvad der er acceptabelt alt efter, hvor du befinder dig i Jordan, særligt
i hovedstanden Amman. Hvad der i et område
betragtes som normalt, som at en mand kysser en
kvinde på kinden til en hilsen, kan i et andet kvarter
betragtes som et angreb på personlig ære. Man
skulle tro, at når man befinder sig i det vestlige
Amman, hvor indbyggerne generelt har højere indkomst, bedre uddannelse og er mere berejste, så
ville folk også være mere tolerante i deres syn på
homoseksualitet. Men det modsatte er tilfældet.
I de vestlige dele af Amman oplever vi nemlig en stigende homofobi, fordi folk er meget mere opmærksomme på, hvilken gruppe de tilhører – og hvilken
seksualitet. Den udvikling presser folks seksualitet
ned i kasser, der ikke nødvendigvis repræsenterer
deres identitet og deraf kommer også den stigende
homofobi.
Blandt de mindre bemidlede dele af samfundet i den
østlige del af byen virker folk til at være mere tolerante. På trods af at sex ikke bliver diskuteret åbent
og betragtes som et privat anliggende, er seksualitet mere flydende. Her har der ikke været den
samme oplysning om sex og seksualitet – med det
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resultat, at folk ikke forsøger at sætte etikker på alle
former for seksualitet. Fraværet af etiketter har gjort
homoseksuelle og deres handlinger mindre tabuiserede, og det østlige Amman er ganske enkelt mindre
homofobisk. Selvom der ikke bliver talt om homoseksualitet, bliver det på en diskret måde accepteret

NYE ORD, NYE TIDER

(dog ikke alle) også begyndt at bruge de nye termer.
Medierne oplever, at det er langt nemmere at kommunikere omkring emner som sex og seksualitet,
og de kan dermed bedre udbrede bevidstheden omkring disse emner. Med dette sprog omkring sex og
seksualitet har vi nu en måde at kommunikere på,
som er acceptabel og respektfuld overfor alle. Med
et sprog, kan vi nu komme videre.

I dag ser vi så et frø, der er vokset og blevet til
ekstremisme i form af islamisme. Ikke-tolerant og
undertrykkende. Identiteter og seksualitet er undertrykt, og dialog er monopoliseret. Heldigvis ser vi
også, at samfund, der går imod dette, er vokset
enormt, og nye former for dialog er dukket frem. I
det lys skal vores nye ordforråd og sprog om sex og
seksualitet på arabisk ses.
Med udviklingen af dette nye ordforråd har vi så
småt fået udskiftet alle de nedsættende terminologier mod LGBTI grupper og banet vejen for en
anstændig og respektfuld dialog i både officielle og
uofficielle diskussioner. Hvor ord som ’pervers’ før
beskrev bøsser og lesbiske, bruger man nu ’homoseksuel’ i stedet for.
Med støtte fra europæiske regeringer er det nye
ordforråd blevet udbredt på de fleste køns- og menneskerettighedskonferencer. Ved at skabe et synkroniseret oprør, når arabiske oversættere brugte
de gamle termer i deres oversættelser ved disse
konferencer, har vi efterhånden fået de fleste til at
bruge de nye ord. Efter i årevis at have infiltreret
sproget på denne måde er de fleste arabiske medier

Madian Al-Jazerah bor og arbejder i Amman, Jordan, hvor han er grundlægger og ejer af
bogcaféen Books@café. Madian AL-Jazerah har oplevelser med Jordans rigide tradition
for at ekskludere homoseksuelle både personligt og gennem sit aktivistiske arbejde.
Bogcaféen udbyder blandt andet workshops for LGBTI-samfundet, hvor de kan lære at
starte virksomheder og skabe deres eget job, så de er økonomisk uafhængige af familien
og samtidig kan stå ved deres seksualitet.
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BEHOVET FOR OG KONFLIKTEN I AT FORENE KULTUR, RELIGION, SEKSUALITET OG KØNSIDENTITET
Sabaahs målgruppe skal forholde sig til majoritetens holdninger til homoseksuelle, transkønnede og biseksuelle og bliver derudover stigmatiseret på
grund af deres etnicitet. Men den største begrænsning i forhold til at være
den, de ønsker at være, findes i de etniske minoritetsmiljøer. De unge bryder
nemlig med de dominerende kønsnormer i familiernes kultur, hvilket er forbundet med en lang række tabuer.

Amma Asare-Nyako
Sabaah betyder ’ny dag’ og ’ny begyndelse’ – en
begyndelse som for nogen starter ved den første
kontakt med mig som rådgiver. En aktiv handling
som kan være første skridt imod en forandring. Det
er en handling, som for vores målgruppe – LGBTQpersoner med etnisk minoritetsbaggrund – ofte
kræver både mod og opgør med frygten for eventuelle konsekvenser fra familiens side.
I Sabaah har vi overordnet en bred forståelse af definitionen LGBTQ. Vi mener nemlig, at det er vigtigt,
at den enkelte har mulighed for at forme og definere
sin egen seksualitet og kønsidentitet, som vedkommende selv ønsker.

VIGTIGE NUANCER I DEFINITIONER
At være lesbisk, bøsse eller biseksuel (LGB) refererer
til seksualitet, altså hvem man er tiltrukket af og
forelsker sig i. Denne seksualitet kan eksistere,
selvom personen ingen seksuel erfaring har. Samtidig
kan der være seksuel erfaring med en af samme
køn, uden at personen finder eller definerer sig selv
som homoseksuel eller biseksuel.

Definition af LGBTQ
L = Lesbian
G = Gay
B = Bisexual
T = Transgender
Q = Queer

At være transkønnet eller queer refererer til kønsidentitet og har intet med seksualitet at gøre. Som
transkønnet kan man opleve at føle sig som et andet
køn, end det man er født med. Det kan komme til
udtryk i et ønske om at ændre kropslig fremtoning,
men dette er ikke nødvendigvis tilfældet. Queer-begrebet er bredere end trans-begrebet, og bruges for
det meste af personer, der ikke føler, de ”passer ind”

i de klassiske køns- og/eller seksualitetskategorier.
Det kan være, at vedkommende definerer sig som et
tredje køn, som begge køn eller som midt imellem.
Kønsidentitet og seksualitet kan desuden forandre
sig over tid.
Det er vigtigt at være åben overfor nuancerne i disse
definitioner, da en begrænset forståelse af seksualitet
og kønsidentitet kan hæmme dem, som ikke har lyst
til at være i bestemte kategorier.

NÅR DET AT VÆRE SIG SELV IKKE ER GODT NOK
I rådgivningen erfarer jeg, at de unge på forskellig vis
oplever, at deres frihed er begrænset. Mange giver
udtryk for, at der er en konflikt mellem familien og
minoritetsmiljøets opfattelse af homoseksualitet og
deres egene lyster og behov.
Homoseksualitet opfattes ofte som en trussel mod
familiens ære, fordi den bryder med de normer og
traditioner, familien ellers værner om.
For mange unge med minoritetsbaggrund er deres
seksualitet forbundet med tabuer, forventninger
og begrænsninger fra familiens side. Som LGBTQperson bryder man derudover med familiens forventninger om, at man skal indgå i et ægteskab
bestående af en mand og en kvinde. Det at få den
rette ægtefælle fylder nemlig meget i opretholdelsen
af hele familiens ære. At bryde med de heteronormative forventninger kan af familien anses som
skamfuldt. En skam der vel at mærke rammer hele
familiens ære.
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Forventningen om, at alle unge skal giftes med en
af det modsatte køn, er med til at øge presset for
Sabaahs målgruppe. Mange føler, de står mellem
to muligheder, og der ikke er noget der føles rigtigt.
De unge kan ikke date potentielle partnere åbenlyst
eller udforske deres seksualitet, og de kan heller
ikke indgå i et parforhold eller blive gift, uden at de
tilkendegiver deres seksualitet eller kønsidentitet.

For dem, der skal være på vagt af frygt for at blive
opdaget, føler sig forkerte, dårligt behandlet eller
skamfulde, kan det have alvorlige psykiske konsekvenser. Ensomhed, frustration, forvirring og selvmordstanker kan være nogle af de konsekvenser, de
oplever.

En anden mulighed er, at de undertrykker deres egne
lyster og behov, indgår i et traditionelt ægteskab, og
dermed undgår et potentielt opgør med deres bagland. Forventningspresset oplever jeg i rådgivningen
som en af de faktorer, der fylder i den enkeltes hverdag. De unge bliver nemlig konfronteret med, at de
på et tidspunkt skal tage valget mellem at skuffe
forældrene eller gå imod egne værdier.

Sabaah kan give unge mulighed for at tale med nogen
om deres situation. Gennem rådgivningen får de sat
ord på tanker og følelser, som de måske ellers aldrig
har turdet dele med andre. I Sabaah kan vi netop
åbne for muligheden for at møde nogen, som er eller
har været i en lignende situation og kan forstå de
udfordringer, personen står overfor. Det kan også
være en vej ud af ensomheden, at de møder andre,
de kan spejle sig i.

DET SVÆRE DOBBELTLIV
Mange oplever også, at der stadig er en meget
negativ holdning omkring homoseksualitet, og det
smitter af på deres selvopfattelse. I undersøgelsen
Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund (2014), konkluderer man, at homoseksualitet i visse etniske minoritetsmiljøer anses
som ’unormalt’, ’syndigt’ og meget ’skamfuldt’.
Disse fordomme møder vi ofte i vores rådgivning,
fordi de unge føler sig skamfulde. Deres egne religiøse overbevisninger kan også gøre det svært at
acceptere, hvis de eksempelvis er homoseksuelle.
De kan derfor opleve en ambivalens omkring deres
egen identitet.
For at kunne håndtere presset mellem egne behov
samt egne og andres forventninger, lever de unge,
jeg har været i kontakt med, en form for dobbeltliv.
De unge anvender forskellige copingstrategier til at
håndtere den situation, de er i. Det kan være alt fra
fortielser, løgne og forskellige handlinger, der gør det
muligt for dem at beskytte deres identitet, eller gør
det muligt for dem at gøre nogle af de ting, de har
behov for.

DET HJÆLPER AT TALE OM DET

At se og møde andre, der har haft succes med at
forene deres seksualitet eller kønsidentitet med
familien og bagland, eller på anden måde har fået
skabt sig et godt liv, er vigtigt. For der er også positive
historier i Sabaah, hvor familier mødes og anerkender
hinanden i det omfang, det er muligt for dem, og
hermed kan bibeholde kontakten til trods for den
unges seksualitet eller kønsidentitet.
I Sabaah har vi ingen holdning til, hvorvidt én handling forekommer bedre end den anden. Det er vores
ansvar at støtte den unge, uanset om vedkommende
ønsker at ’springe ud’ for familien eller ej. Vi er også
neutrale i forhold til religiøse eller kulturelle aspekter.
Fokus i rådgivningen er, at den enkelte selv finder
frem til den løsning, der er bedst for vedkommende.
Vi erfarer, at det godt kan lade sig gøre at forene den
enkeltes kultur, religion og LGBTQ-status.

Amma Asare-Nyako er uddannet cand. soc. i socialt arbejde og er rådgiver ved Sabaah.
Sabaah er en forening som henvender sig særligt til LGBTQ – personer med minoritetsbaggrund. Foreningen har eksisteret siden 2006 og arbejder overordnet set for at
forbedre vilkårene for målgruppen gennem sociale, kulturelle og politiske tiltag såsom
rådgivning, debatter, caféaftner, sociale arrangementer etc.
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DRENGE SOM OFRE OG POTENTIELLE
GERNINGSMÆND
I mange dele af verden er ære en acceptabel årsag til at kontrollere piger
og kvinder. Æresvold mod piger og kvinder udgør ifølge FN en systematisk
trussel mod piger og kvinders liv.
Astrid Schlytter
I 2008 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i Stockholm om forekomsten af æresrelaterede krav blandt teenagepiger og -drenge. 11%
af alle pigerne forventedes at følge æresrelaterede
værdier og normer. Disse piger havde en række begrænsninger, som at de ikke måtte have en kæreste
og skulle være jomfru, når de blev gift. De måtte
ikke selv vælge deres partner og måtte ikke omgås
drenge.
Hvis man ser på forældrenes etniske baggrund, om
de er født i Sverige eller ej, kan man se, at næsten
en ud af tre piger med to udenlandske forældre var
i denne situation – hvorimod ingen piger med to
svenskfødte forældre var (Schlytter et al, 2009).
Selvom piger og drenge bliver påvirket på forskellige
måder, så er andelen af drenge, der vokser op med
æresrelaterede krav og forventninger lige så stor,
som for pigerne. Sandsynligvis lever mindst 10 % af
svenske unge med æresrelaterede familienormer.
Ifølge FN sætter æreskultur uhyre snævre grænser
for, hvad der er tilladt for piger. Hvis pigen overskrider
disse grænser, risikerer hun at blive straffet. FN understreger desuden, at æresrelateret undertrykkelse
og vold får en særlig betydning gennem kollektivt
ansvar. Det er klanen, stammen, familien, der står
for de æresrelaterede værdier, og som giver mændene ære. 3

DRENGE KONTROLLERER, PIGER ADLYDER
Piger og drenge personificerer de mænd, de er relateret til, på forskellige måder. Det er sønnerne og
ikke døtrene, der skal føre faren og slægtens navn
videre – ligesom de også bliver familieoverhoved.

Drengene socialiseres i æresnormer gennem daglig
kontrol af deres søstre og kusiner (Joseph 2004).
Dette sker også i en migrationssammenhæng. I studier gennemført blandt drenge, kan man se, at de
kontrollerer deres søstre og bliver familiens forlængede arm i skolen og fritiden (Ogenstad & Sevine,
2014).
Gennem søster-bror relationen lærer drenge, at det
er drenge der har betydning og ikke piger. Han erfarer,
at han som dreng skal bestemme over hende og at
hun skal adlyde. Fordi hun skal leve et dobbeltliv –
selv over sin bror – erfarer han dermed, at hun som
pige af natur er manipulerende. Hvis faren mener, at
hun har krænket hans ære, kan broren blive ansvarlig
for dette.
I disse konflikter er det almindeligt, at broren tager
kampen op mod sin søster. Han kan forstå sin søsters sårbarhed, men han vil ikke have det liv, hun
har. Desuden kan faren sammenlignes med en
dørmand, der afgør, om hans søn skal høre til eller
ej. Det er faren og ikke moren, der kan frasige sig
forældreskab af sin søn. Forholdet mellem bror og
søster bliver på flere måder styret af frygt. Hun skal
adlyde, hvilket giver broren respekt, og som søn skal
han adlyde sin far; og dermed vise sin far respekt.
Denne respekt baseret på frygt er også grundlaget
for farens rolle i tvangsægteskab i forhold til drengene. Drenge bliver bortgiftet, hvilket har at gøre
med farens magtposition, og gennem ægteskabet
kan han fortsætte med at udøve sin magt. Gennem
et sådant ægteskab forventes sønnen at ”føre
faderens navn videre” og forsvare såvel sin egen
som faderens, farfarens og andre mænds ære. Den
førnævnte spørgeskemaundersøgelse viste, at 9 %
af alle drenge havde store begrænsninger i valget
af fremtidig partner. De forventedes at følge andres
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vilje. 70 % af disse drenge havde to udenlandske
forældre. 4

var hyppig og omfattende, ramte dem. Faren mishandlede også moren på det groveste.

Socialiseringen til manderollen gennem kontrol
og vold mod kvinder fortsætter i ægteskabet. Når
det kommer til tvangsægteskab viser det sig, at de
unge mænd retter deres vrede og fortvivlelse mod
partneren i stedet for dem, som står bag tvangsægteskabet. Disse mænd brutaliseres gennem den
tvang, de selv har oplevet såvel som den tvang, de
udøver mod deres kone 5. I nogle sager med æresdrab viser det sig, at en hustrus ønske om at lade
sig skille betragtes som en så voldsom krænkelse af
manden og mandens slægt, at manden er nødt til at
tage livet af hende.

I bogen, som hedder Yahya Hassan, beskriver Yahya,
hvad volden gjorde ved ham, og om kampen mod
faren. Med hensyn til sidstnævnte var den en trinvis
proces, hvor hans mor var en vigtig allieret og et forbillede. Ud over dette var han i stand til ved at sammenligne faderens adfærd i forskellige sammenhænge at se igennem faderen. Faderen var venlig
mod børnene, når de var i moskeen, men voldelig,
når de var hjemme igen. Overfor børnene og moren
var farens sprog, volden.

Forskning i æresdrab på piger og kvinder såvel som
drenge og mænd viser, at gerningsmanden i de
fleste tilfælde er en mand på pigens eller kvindens
side af familien. Ofte er det en ung mand, som pigens
bror 6. At en bror er nødt til at slå sin søster ihjel
har at gøre med, at ære er motivet bag mordet.
Mordet skal ske øje for øje; han skal se rædslen i
hendes øjne, og hun skal forstå, hvad der er ved at
ske. Samtidig skal hun lide, og det er nødvendigt, at
hun dør. Gennem mordet forsvarer den unge mand
farens og slægtens ære – og i denne forstand gør
han noget positivt. Det er en handling, der ofte
planlægges og støttes af familien, slægten, klanen.
En anden årsag til, at de unge mænd vælges er, at
de konsekvent idømmes lavere straffe for mord ved
svenske domstole.

DET SVÆRE BRUD
For at bryde med systemet bør drenge af erfaring
mentalt bryde med deres far. Dette gør eksempelvis
den unge danske mand Yahya Hassan. Hans far
opførte sig over for sine børn som om, han var almægtig. Børnene vidste aldrig, hvornår volden, der

Udover moren spillede en kvindelig pædagog en
afgørende rolle, for at Yahya fandt en anden vej end
volden. Denne vej førte til andre mænds erfaringer
med at bryde med deres voldelige fædre. Da styrkeforholdet mellem Yahya og faren ændrede sig – og
Yahya rent fysisk kunne stoppe og give igen – anvender han et andet sprog end farens. Han bruger
rædslen, han ser i sin fars øjne for at forsvare sine
søskende:
”Jeg sagde, næste gang du rører mine søskende
Jeg brænder din bil
Jeg kunne knuse ham, hvis jeg ønskede
......
Han var forsvarsløs mod den
Han havde bragt til verden
Jeg kan gøre, hvad jeg vil
Men jeg havde ondt af ham allerede” 7

Denne tekst er, som det fremgår af referencerne, baseret på tidligere forskning
udført først og fremmest af Devin Rexvid
og undertegnede samt på resultater fra
en undersøgelse, der forventes at blive
publiceret i 2015.

Astrid Schlytter er lektor i retssociologi på det svenske Institut i Socialt Arbejde ved
Stockholms Universitet. Et centralt forskningsområde for Astrid Schlytter er de konflikter,
der kan opstå i mødet mellem det svenske samfunds tilgang til kvindernes frihed og de
traditioner, som kan indebære en kontrol af kvindernes seksualitet. Astrid Schlytter er tilknyttet
et nationalt kompetenceteam, som har fået til opgave af den svenske regering at skulle
udvikle retningslinjer mhp. støtte og rehabilitering til unge udsat for æresrelateret vold
og undertrykkelse.

/ UN DocumentE/
CN.4/2002/83; Jahangir, A 2004
4
/ Schlytter, Högdin &
Rexvid, 2009
5
/ Schlytter & Rexvid,
2013
6
/ Schlytter & Rexvid
2013; Schlytter &
Rexvid, 2014; van Eck
2003
7
/ Yahya Hassan 2014
s 98
3
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NÅR SØSKENDE UDØVER SOCIAL KONTROL
Brødre spiller ofte en rolle i udøvelsen af social kontrol i æresrelaterede
konflikter. Men de dybereliggende mekanismer bag den relation bør vi være
mere opmærksomme på – den har nemlig stor betydning for at kunne forstå
konflikterne og hjælpe de unge.
Susanne W. Fabricius
I en æresrelateret konflikt ser vi stort set altid, at
hele familien bliver en del af konflikten. Det er den
naturlige konsekvens af livet med kollektive familieværdier. Men vi har hidtil overset kompleksiteten af
en særlig relation, der har stor betydning for udøvelse
af social kontrol, nemlig den mellem bror og søster.
Vi ved fra undersøgelser, at en del af de unge selv
deler de konservative holdninger, der fører til og understøtter social kontrol. De unge er altså selv med
til at opretholde social kontrol som norm og praksis.
Både blandt de unge mænd og kvinder med minoritetsbaggrund ser vi nogle bekymrende holdninger i
forhold til de rettigheder og muligheder, unge mennesker bør have i det danske samfund.
I rapporten Nydanske Unges Oplevelse af Social
Kontrol, Frihed og Grænser fra 2011 af Als Research
lyder en af forklaringerne, at årsagerne skal findes i

minoritetsfamiliernes kulturelle normer og traditioner. Deres anderledes syn på køn, selvbestemmelse,
seksualitet og religion betyder altså – ifølge denne
undersøgelse – at en del af de unge mener, det er i
orden at begrænse individets mulighed for at træffe
egne valg omkring uddannelse, kærester, venner og
ægteskab. Spørgsmålet er, hvordan de her holdninger
bliver reproduceret?

AFHÆNGIGHEDSRELATION MELLEM SØSKENDE
Vi ved fra vores erfaringer med unge i Etnisk Ung,
at drengene kan have forskellige roller. De kan selv
være udsat for social kontrol, de kan være kontrollanter overfor deres søstre, og de kan have en dobbeltrolle, hvor de både selv bliver kontrolleret af
ældre familiemedlemmer og selv kontrollerer deres
søstre. Denne relation mellem søstre og brødre er
kun sparsomt beskrevet i både forskning og praksis.
Særligt den kompleksitet, vi ser i søskenderelationen,
har ikke fået den opmærksomhed, den burde.
En af de forskere, der har berørt emnet, er antropologen Suad Joseph. Tilbage i 1970’erne boede hun i
en årrække i et arbejdsklasse-boligområde i Beirut i
Libanon, hvor hun selv er født. Hun observerede de
sociale dynamikker i familien og havde især fokus på
den afhængighedsrelation mellem familiemedlemmer, hun kalder ’connectivity.’
Hun forklarer begrebet således:

De psykodynamiske processer, hvormed en person
kommer til at se ham/hende selv som en del af en
anden. Grænser mellem personer er relativt flydende,
så de hver især har brug for den anden for at opnå en
følelse af selvopfattelse. Ens opfattelse af sig selv er
nært forbundet med en andens selv, så ens egen sikkerhed, identitet, integritet, værdighed og selvværd er
bundet til den andens handlinger. Forbundne personer
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er ikke autonome eller adskilt – de er åbne for og kræver andres involvering i at forme deres følelser, ønsker,
attitude og identitet.” 8
Joseph beskriver et søskendepar, der bor ved siden
af hende, og som hun kommer tæt ind på. I familien
ser hun helt tydeligt, hvordan broren lærer søsteren
at acceptere hans magt – i kærlighedens navn. Han
kontrollerer hende, skælder hende ud, når hun ikke
gør, som han finder rigtigt og slår hende som afstraffelse. Familien bakker fuldt ud om omkring den
læring at det at elske sin søster samtidig betyder, at
han bestemmer over hende.
Der bliver ikke sat spørgsmålstegn ved, at der i
kærlighedsrelation mellem en bror og søster indgår magt og endda vold. I stedet er det nærmest
forventeligt. Men forholdet er langt fra ukærligt og
begge søskende udtrykker omsorg og bekymring for
hinanden. De forventer at elske, beskytte og tage
sig af hinanden gennem hele livet.

DET ARABISKE BROR-SØSTER-FORHOLD
Generelt i både forskning og populærkultur – herhjemme såvel som i resten af verden – har det arabiske søster-bror-forhold været overset, romantiseret eller blot set som en forlængelse af patriarkatets
far-datter-forhold. Den centrale rolle, som relationen
mellem bror og søster spiller for reproduktion af patriarkatet, har ifølge Joseph været helt overset, fejlopfattet og undervurderet. Hun argumenterer for, at
de arabiske brødre og søstre har udviklet bindende
relationer baseret på kærlighed og omsorg men paradoksalt nok også på magt og vold.
Hendes undersøgelser viser, at forholdet mellem
bror og søster bidrager til, at unge kvinder og mænd
bliver socialiseret til at have de passende kønsroller.
Brødrene har magt over deres søstre, og på den
måde lærer de unge kvinder, at den magtfordeling
mellem kønnene er den rigtige. Samtidig lærer de
unge mænd, hvordan det patriarkalske system
fungerer – alting naturligvis med accept fra forældrenes side.
Brødrene får til ansvar at passe på deres søstre,
hvilket både betyder masser af omsorg, kærlighed
og samtidig dominans og kontrol. Joseph påpeger, at
søstrene betaler en pris for deres brødres ansvar over
dem. Pigerne skal nemlig servicere deres brødre og
til en vis grad tilpasse sig til hans image. Samtidig
har søstrene en vis magt over broren, fordi de med

deres opførsel kan påvirke brorens position i familien.
Hvis hun ikke opfører sig som en ’god pige’ vil det
falde tilbage på broren – og i sidste ende hele familien.

MAGTBALANCEN TRUES
Selvom studiet stammer fra 1970’ernes Libanon,
kan vi genkende rigtig meget fra de unge, vi møder i
Etnisk Ung. Vi ser ofte sager, hvor en ung kvinde via
sin adfærd truer familiens eller brødrenes position
overfor omverdenen. Den trussel er nok til at udløse
pres, trusler og vold for at få hende til at ændre
opførsel. Ofte handler sagen ikke kun om den reelle
trussel af brødrenes eller familiens position, men
kan også handle om, at den unge kvinde gennem
sit oprør rykker ved magtpositionerne. En adfærd,
der skaber vrede og frustration hos patriarkerne.
Samtidig er brorens handlinger legale, fordi hun er
en trussel mod systemet. Når han reagerer overfor
hende, gør han derfor i familiens øjne noget positivt.
De unges maskulinitet og femininitet er defineret og
udøvet i et samhørighedsforhold. De indlærer hver
især de feminine og maskuline værdier gennem søskende forholdet. Joseph beskriver, hvordan brødre
og søstre tidligt lærer, at kærlighed og magt er dele
af samme dynamik. Kærlighed betyder derfor accept
af magt-asymmetrien.
I et dansk samfund møder de unge så en udfordring,
de ikke møder på samme måde i det miljø, Joseph
har undersøgt. Hjemme har de unge lært, at det at
elske sin bror indbefatter opvartning af ham – ligesom de unge mænd lærer, at kærlighed til sin
søster betyder en vis kontrol over hende. Men rundt
omkring i det danske samfund ser de unge, at der
ikke er den samme magt-asymmetri i sunde kærlighedsforhold.
De bliver konfronteret med andre relationer, hvor
der ikke nødvendigvis udøves magt over hinanden.
Mange af de unge – særligt kvinderne – bliver naturligt tiltrukket af disse forhold, fordi de oplever
dem som mere frie, åbne og med plads til at kunne
være sig selv. Og det er disse kvinder, vi ofte møder
i rådgivningen. Når de føler sig splittede og føler sig
tvunget til at gøre oprør – med de velkendte konsekvenser, der kommer af at udfordre magtbalancen i
familien.

/ Hopkins, Saad,
Ibrahim (1997) Arab
Society: Class, Gender,
Power, and Development s. 234
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DOBBELTLIV SÆTTER DYBE SPOR I PSYKEN
Svigtende selvværd, voldsom skyldfølelse, problemer med at udvikle nære
relationer, isolation og ensomhed er nogle af konsekvenserne for unge, der
lever et dobbeltliv. Vi har bedt psykolog Basim Osman forklare, hvilke konsekvenser de unge står overfor, og hvordan man kan hjælpe dem videre i livet.
Interview med Basim Osman
Sofie Hviid
Hvad er det helt konkret, der fører til, at de unge får
svært ved at knytte relationer?
Unge, der er tvunget til at leve et dobbeltliv over for
deres familie, venner og omgangskreds, lever under
et konstant pres og angst for at blive afsløret. Det
gælder, når man har en hemmelig kæreste, er i et
seksuelt forhold, er usikker på sin egen seksuelle
identitet eller er ambivalent med hensyn til valg af
uddannelse eller arbejde.
Den unge får ganske enkelt svært ved at knytte relationer til andre, fordi frygten for at ens tillid bliver
misbrugt er så stor, at den unge har svært ved at
regne med og stole på andre. Det gælder lige fra en
forælder, søskende, venner, skolekammerater mm.
De unge lever ofte med skyld og skam som konstante
trusler – hvordan kan det være med til at påvirke selvværdet?
Frygt for svigt af tillid og angst for at føle sig forkert
kan føre til lav selvværdsfølelse. Hvis man som ung
ydermere er sårbar og lever i en udsat familie, så er
der stor risiko for isolation og ensomhed.
Skyld er den følelse der opstår, når den unge har
handlet på en måde, der har vakt familiens og omgivelsernes vrede i form af naming-blaming-shaming.
Familien og netværkets reaktion får den unge til at
føle, at han eller hun er gerningsmanden. Skylden
kan være så massiv, at der bliver skabt en meget
stærk og ensidig fortælling om, at det er den unge
– og udelukkende den unge – der er skyld i at bryde
og vanære familiens traditioner, navn og ære.
Skam dukker op, når den unge internaliserer skyldfølelsen og forbinder sine egne handlinger med
skyld og skam. De begynder at tro på, at deres

handlinger er skamfulde. Samtidig begynder de at
sidestille det at have gjort noget forkert med det at
være forkert som menneske. At have en følelse af
at man er grundlæggende forkert på grund af sine
handlinger både påvirker og nedbryder selvværdsfølelsen.
Hvad betyder svigtende selvværd for deres liv?
Viden og erfaring inden for børnepsykologisk forskning viser med stor tydelighed, at grundlæggende
tillid i forholdet mellem barn og forældre er altafgørende for den psykiske og mentale udvikling. Hvis
opdragelsen og opvæksten er præget af grundlæggende tvivl og manglende stabilitet i de følelsesmæssige relationer, kan denne tvivl og manglende
stabilitet forplante sig i barnets følelsesliv og personlighed.
En opvækst med fysisk og psykisk vold, ydmygende
ord og handlinger belaster i høj grad barnets selvværds udvikling. Det er faktorer, der medvirker til
en grundlæggende tvivl om ens eget selvværd og
manglende anerkendelse af egne tanker og følelser.
Hvis man konstant får at vide, at ens følelser er
forkerte, kan det være meget svært at opbygge et
sundt og stærkt selvværd.
Et lavt selvværd kan også være en konsekvens af
dobbeltliv, fordi løgnen om vigtige forhold i den unges
liv bliver altdominerende. Den unge har ikke tiltro til,
at sandheden er af værdi, når nu konsekvenserne
kan være både voldsomme og livstruende. Den unge
tror således ikke på, at han/hun har ret til egne tanker
og følelser, hvis vedkommende ved, at det skaber
konflikter hos familien eller omgivelserne.
For nogle unge har et lavt og svigtende selvværd
den konsekvens, at det i voksenlivet bliver vanskeligt med ægte, intime relationer. I værste fald anser
den unge ikke sig selv for god eller værdig nok til at
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modtage omsorg og interesse, fordi selvbilledet og
selvværdet ganske enkelt er for lavt.
Hvilke konsekvenser har dobbeltliv for de nære relationer, som eks. kærester?
Unge der lever et dobbeltliv udvikler også selvstændighed og uafhængighed. De udvikler evnen til at
navigere mellem sandhedens og løgnens univers og
kan gøre det ganske kreativt. Store som små beslutninger er de vant til at træffe alene.
Især piger er derfor i risiko for at blive tiltrukket af
det, de oplever som selvstændige, handlekraftige
og uafhængige drenge - med fare for dermed at
leve i et forhold præget af afhængighed, vold og
fornedrelse. Således kan længslen efter selvstændighed og behovet for afhængighed være to sider af
samme sag.
Hvordan påvirker det et individ hele tiden at skulle
være en anden eller gøre noget bestemt for at blive
accepteret af ens nærmeste?
Det kan være svært at fatte omfanget af det pres,
den unge udsættes for. De unge føler sig ikke accepteret eller respekteret, som de mennesker, de er,
men føler i stedet, at de kun får anerkendelse for at
være, som andre ønsker. Familien ønsker måske, at
de tager en bestemt uddannelse, gifter sig med den
mand eller kvinde, familien vælger, eller at man som
ung kvinde skal opføre sig på en bestemt måde.
Mange ensomme timer og stunder tilbringes derfor
alene foran computeren. Det gælder især piger, da
det generelt ikke er velset og socialt acceptabelt at
færdes uden for hjemmet alt for ofte, hvis der ikke
er tale om skole eller arbejde.

Det er afgørende for de unge, at de føler sig respekteret for deres egne tanker og følelser. At de oplever,
at deres følelser og tanker kan rummes og endda
kan føre til dialog, giver den unge en klar opfattelse
af at blive accepteret som menneske. Oplever man
ikke den accept er konsekvensen en grundlæggende
følelse af ensomhed på trods af, at man er omgivet
af venner, familie, slægtninge.
Hvordan kan man hjælpe en ung, der lever – eller har
levet – parallelle liv?
Konstant pres fører til stress, og den unge kan bevæge sig lige fra afmagt og håbløshed til resignation
og ligegyldighed. At komme videre i sit unge liv er
meget vanskeligt, så længe forholdet til familie er
anstrengt og uforløst. Følelser og tanker er vanskelige at styre, de kommer og går, når de vil.
Til gengæld er den unge herre over sine egne handlinger. Det gælder derfor om at hjælpe den unge til
at se andre muligheder ved hjælp af perspektivskifte
og andre fortællinger end den dominerende historie
om afmagt, hjælpeløshed og resignation. De unge
har generelt en stor styrke, der har hjulpet dem
igennem deres svære liv. Selvsamme styrke skal
genskabes, selvom den unge føler sig svag og rådvild.
Ved at søge støtte og hjælp hos professionelle
(gerne med viden og erfaring inden for det interkulturelle) rådgivere, vejledere og terapeuter, får den
unge mulighed for at sætte ord på tanker og følelser.
Og med et sprog kan der skabes bevidsthed om
empowerment, viden om at tage livet i egen hånd
og handle.

Basim Osman er cand.psych. og autoriseret psykolog med flere års erfaring med
interkulturelt arbejde med børn, unge og voksne. I dag er han selvstændig psykologisk
konsulent inden for terapi og supervision. Han holder foredrag om interkulturelle udfordringer og samarbejder med LOKK, Socialstyrelsen og RED i forbindelse med æresrelaterede konflikter.
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VI SKAL TALE MERE ÅBENT OM SEKSUALITET
OG RELIGION
At navigere rundt mellem samfundets, kulturens, familiens og religionens
rammer for sund seksualitet er en stor mundfuld for et ungt menneske –
derfor skal vi blive bedre til at tale om seksualitet og intimitet i øjenhøjde
med både unge og deres forældre.
Interview med Naveed Baig
Sofie Hviid
Da Naveed Baig var teenager kom han hos en lokal
imam, der gav de unge mænd og kvinder gode råd
og vejledning om alt fra onani til oralsex set med
islamiske øjne. Imamen formåede at skabe den tillid
og åbenhed, der gjorde, at de unge var trygge ved at
spørge om selv de mest private ting. Men den slags
vejledning er der desværre mange unge, der ikke
føler, de kan få i dag, og det er problematisk, mener
Naveed Baig:

Mange muslimer er bange for at tale åbent omkring
de her ting, fordi de frygter at blive fordømt. De har
måske kun ganske få mennesker, de har fuld tillid til og
har derfor svært ved at finde nogen at tale med. Men
finder man ikke den vejledning, man har brug for, vokser
problemerne sig ofte meget større.”

PORNO BLIVER NORMALITET
Mange af de unge er vokset op i familier, hvor forældrene er født i en kultur med et helt anderledes
syn på seksualitet end det, de møder i det danske
samfund. Bannere med bare bryster, pornoblade i
kiosken og en generel åben diskurs om sex kan for
nogle muslimer være noget af et kulturchok. Modreaktionen kan være ligeså ekstrem, hvor forældrene
skærmer børnene fra alt fra seksualundervisning til
bestemte tv-serier og kontakt med det modsatte
køn. Naveed Baig mener, at mange forældre ikke er
opmærksomme på deres børns behov for at tale om
sex – enten med forældrene eller med andre, som
de stoler på. Konsekvensen bliver, at mange unge
henter deres viden de forkerte steder, forklarer han:

Hvis de unge hverken kan tale åbent om seksualitet
i skolen eller derhjemme, så ender de med at få en
mere usund tilgang til sex. De - især de unge mænd
- søger måske deres viden i porno og får dermed et
helt forkert syn på sex og kvinder. Men hvis de ikke
føler, at de har et alternativ, hvor skal de så søge deres
information?”

DISKRIMINATION AF PIGERNE
En af de helt store misforståelser omkring seksualitet, Naveed Baig møder i sit arbejde, er den enorme
forskel, hvormed piger og drenge bliver opdraget.
Pigernes mødom bliver tillagt stor betydning, hvorimod mange forældre ser igennem fingrene med,
at drengene har sex inden ægteskab. Den forskel
er i en islamisk kontekst udtryk for en helt forkert
diskrimination, mener Naveed Baig. Indenfor islam
er sex før ægteskab ikke tilladt – men der er ingen
forskel på, om man er mand eller kvinde:

Den forskelsbehandling bunder i en hierarkisk
familiestruktur, der bygger på en ældgammel præ-islamisk beduinkultur. Islam var banebrydende i forhold
til sit syn på kvinder og gik netop ind og gav kvinder
rettigheder på en lang række områder. Kulturen i nogle
af de her familier, der holder pigerne i et meget stramt
greb, har ganske enkelt ikke fulgt med tiden. Det, at
man skal leve i cølibat indtil ægteskabet, er noget af
det sværeste i islam – men det er en ramme, der gælder
for alle, uanset køn.”

TILGIVELSE ER FOR ALLE
Selvom der er rammer i islam, der egentlig er ubry-
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delige, er det ikke op til andre mennesker at kaste
skam eller fordømmelse over hinanden. Forældre
kan eksempelvis ikke dømme deres søn eller datter
til evig skam, fordi de har haft sex før eller udenfor
ægteskabet. Når en angrende kommer til Naveed
Baig og fortæller, at han eller hun har forbrudt sig
mod reglerne, bliver de aldrig mødt med fordømmelse, forklarer Naveed. Som han ser det, er det
nemlig en privat sag mellem mennesket og sin gud.

De unge skal finde sig selv og navigere mellem
både samfundets, forældrenes og deres egne normer
omkring sex. De skal finde ud af, hvad der er rigtigt for
dem. Hvordan de kan følge deres tro og samtidig have
en sund seksualitet. For at gøre det, er det også vigtigt,
at de kender mere til deres religion, og hvad islam siger
om de her ting.”

For mange, der kommer til mig, handler det om, at
de har det dårligt med sig selv. Mit råd er altid, at de
skal tilgive sig selv. Jeg kan ikke fordømme nogen, min
opgave er at give folk håb. Hvis ikke gud kan rumme,
at mennesker begår synder, hvem kan så? Menneskets
svaghed og glemsomhed er reelt det, der gør os til
mennesker. I mine øjne er der tilgivelse til alle og til
enhver tid. Der er ingen grænser for guds tilgivelse, og
vi har alle brug for det.”
SLUT MED TABUER
Hvis det står til Naveed Baig, skal vi blive meget
bedre til at tale om seksualitet – også i en kulturel
og religiøs kontekst. Det kræver en stor indsats,
hvor man som samfund bliver bedre til at inddrage
de rette personer – som kulturformidlere eller religiøse lærde. Hvis danske fagfolk vil bidrage til at
skabe mere åbenhed i forhold til seksualitet blandt
unge med anden etnisk baggrund, skal de selv være
mere åbne for de behov, målgruppen har.
Religion skal ifølge Naveed Baig være en naturlig
del af den samtale, man fører om seksualitet, for
at tilgodese familiernes værdier og moral. Tal med
forældrene til den muslimske elev om, hvordan man
kan sikre, at deres børn får den rette viden om seksualitet, lyder hans opfordring. Mere viden vil også
styrke de unges mulighed for at skelne mellem religiøse rammer og forældrenes kulturelle normer. Og
det er vigtigt, da de unge har rigeligt at se til, mener
Naveed Baig:

Naveed Baig er imam og tilknyttet Dansk Islamisk Center på Nørrebro. Siden 2008 har
han været projektleder for ”Etnisk Ressourceteam,” der er tilknyttet Rigshospitalet og
Herlev Hospital. Teamet består af folk med forskellige kulturelle baggrunde og yder
omsorg for patienter, samtidig med at de er brobyggere mellem personalet og patienter,
når der opstår kulturelle udfordringer.
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Vil du vide mere om
dobbeltliv?
Find rapporten om dobbeltliv udgivet af Etnisk Ung på www.etniskung.dk

ETNISK UNG
Etnisk Ung yder professionel rådgivning om æresrelaterede konflikter til
unge, forældre og fagfolk. Teamet udgør en af landets stærkeste resurser
inden for det æresrelaterede område.

RÅDGIVNING TIL PROFESSIONELLE
Hverdage kl. 9-15 på 32 95 90 19

RÅDGIVNING TIL UNGE
Døgnåben hotline på 70 27 76 66
samt brevkasse på www.etniskung.dk

RÅDGIVNING TIL FORÆLDRE
Hverdage kl. 9-15 samt onsdag kl. 19-21 på 70 27 03 66

MERE VIDEN?
Har du brug for mere viden om at arbejde med æresrelaterede konflikter
har vi samlet teoretisk og praktisk viden i Den Gode Samatale henvendt til
fagfolk.
Se mere på www.etniskung.dk/Den-gode-samtale/

Sæt kryds i kalenderen d. 12. november 2015
hvor næste konference finder sted.

