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 Susanne W. Fabricius, projektchef i Etnisk Ung

Temaerne seksualitet, krop og ligestilling er centrale 
omdrejningspunkter i æresrelaterede konflikter. 
Tiden er kommet til, at vi skal udforske selve kernen 
af æresbegrebet, nemlig seksualitet. Mange værdier 
er blevet taget op til overvejelse, men når det kom-
mer til seksualitet og retten til at bestemme over 
egen krop, bliver det svært.

Seksualitet er tabubelagt i familier med et tankesæt 
præget af patriarkalske og kollektivistiske normer. 
Det er noget, der for kvinden udelukkende hører til 
i ægteskabet, og indtil da skal hun forblive jomfru. I 
disse familier findes en meget klar og tydelig forskel 
mellem den mandlige og kvindelige seksualitet. En 
forskel, der allerede kommer til udtryk meget tidligt i 
børneopdragelsen og begrænser unge pigers udfol-
delsesmuligheder.

I familier med et stærkt æreskodeks kan seksualitet 
derfor gennemsyre alle aspekter af en kvindes liv. En 
kvindes seksualitet eller ærbarhed bliver dermed et 
altafgørende element af hendes identitet og ofte, 
som vi ser i Etnisk Ung, også af hendes selvforståelse.

Vi ved, at familiens kontrol er et permanent livsvilkår 
for mange unge kvinder i Danmark. De er meget 
begrænsede i deres bevægelsesfrihed, rettigheder 
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og udviklingsmuligheder. Det hindrer dem i at udleve 
deres fulde potentiale og udnytte alle de kompetencer, 
de har – og dermed kompetencer, som det danske 
samfund går glip af. Det bliver dermed et ligestillings-
problem.

Vi vil gerne sætte fokus på de rettigheder og værdier, 
der er forbundet med ligestillingsbegrebet. Rettig-
heder, som ifølge loven er tilgængelige for alle i det 
danske samfund, men vi ved, at virkeligheden for 
en del unge ser anderledes ud. Mange unge har ikke 
friheden eller retten til at bestemme over egen krop 
eller eget liv. 

Vi bliver nødt til at udfordre æresbegrebet og det 
dertilhørende kvinde- og menneskesyn. For at gøre 
det, må vi kunne tale om seksualitet, ligestilling og 
retten til at bestemme over egen krop. Det er vigtigt, 
at vi tager disse emner op nu, så vi kan arbejde med 
at bryde tabuer og aflive de mange myter, der er 
omkring krop og seksualitet, og som begrænser så 
mange unges liv. Derfor satte Etnisk Ung i efteråret 
2016 fokus på seksualitet, krop og ligestilling ved 
den årlige Ære og Konflikt-konference i samarbejde 
med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. 

I dette hæfte har vi samlet interviews og artikler fra 
konferencens oplægsholdere.

God læselyst. 
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NÅR KVINDENS KROP TILHØRER FAMILIEN  
– DE UNGES PROBLEMSTILLINGER 

Etnisk Ung får henvendelser fra unge, der kommer fra familier med rødder i 
mange forskellige lande, trossamfund og sociale lag. Men fælles for rigtig 
mange af konflikterne er, at de i bund og grund omhandler seksualitet og ret-
ten til at bestemme over egen krop. De handler om, hvordan familie og netværk 
forsøger at kontrollere individets seksualitet for at sikre familiens ære. 

 Susanne W. Fabricius

Der, hvor de fleste unge i det danske samfund får lov 
til at opdage glæden ved deres spirende seksualitet 
som en spændende og naturlig del af ungdoms- og 
voksenlivet, er virkeligheden for de kvinder, vi møder 
i Etnisk Ung, ofte en helt anden. For dem er deres 
seksualitet en forkert, smertefuld og angstprovoke-
rende hemmelighed, de bærer rundt på. En hemme-
lighed, der giver angst og dårlig samvittighed, og som 
fylder dem med skam og følelser af værdiløshed.

Vi ser, at den kvindelige seksualitet i nogle familier 
favner alle mulige aspekter af en kvindes liv. Den er 
med til at begrænse hendes adfærd, og det forventes, 
at hun opfører sig ærbart, diskret og uden at være i 
selskab med det modsatte køn. For næsten alle de 
unge kvinder, vi møder, er det helt udelukket at flytte 
hjemmefra. For der vil kunne opstå tvivl om hendes 
dyd, hvis hun er væk fra familiens opsyn og beskyt-
telse. Heller ikke hvis flytningen er pga. et studie, der 
ligger langt væk fra familien, kan det komme på tale.

At rejse og opdage verden med en veninde eller læse 
i udlandet kan heller ikke komme på tale for de unge 
kvinder, vi møder i Etnisk Ung, med mindre familien 
rejser med. Begrebet seksualitet spænder altså meget 
vidt og gennemsyrer for nogle kvinder mange aspek-
ter af deres liv – og kommer til at definere deres liv.

SEKSUALITET SOM HEMMELIG OG FORKERT

Et krav om jomfruelighed og en seksualitet, der er 
hemmelig, forbudt og skamfuld, gør én sårbar. Så-
dan en seksualitet kan tiltrække mænd, der ved, at 

de har magten, fordi kravet om jomfruelighed oftest 
kun gælder kvinderne. Det kan medføre asymme-
triske forhold, som er grobund for vold og overgreb. 
Det ser vi eksempler på i Etnisk Ung.

Vi møder for eksempel kvinder, der bliver nødt til at 
skjule al kontakt med det modsatte køn for deres 
familie, selv den mest uskyldige kontakt. De møder 
derfor kærester eller potentielle kærester i al hem-
melighed, ofte på isolerede steder – og i den situation 
er de sårbare. Hvis kvinder bliver udsat for seksuelle 
overgreb af mænd, der er bekendt med det æres-
kodeks, de lever under, kan og vil de ikke anmelde 
overgrebet af frygt for, at familien vil opdage, at de 
har haft kontakt med det modsatte køn. Det kan have 
alvorlige konsekvenser, hvilket gerningsmændene 
ofte er bekendt med.

MØDOM OG RENHED

Seksualiteten bliver ofte en uforholdsmæssig stor 
del af kvindens identitet, fordi den omfatter mange 
aspekter af hendes liv og er forbundet med så meget 
skyld og skam – og fordi familiens ære er vigtig og 
afhænger af hendes ærbarhed. Den unge kvinde 
bliver opdraget med, at hendes værdi som menneske, 
god datter, søster og fremtidig ægtefælle ligger i 
hendes mødom og renhed. Dermed bliver hendes 
renhed fuldstændig central for hende. Så snart hun 
kommer i puberteten, begynder seksualiteten at 
begrænse hende og skabe en ramme for hendes 
handlinger, liv og fremtid. Det uskyldige bliver gjort 
skyldigt. Hun oplever, at hendes frihed bliver be-
grænset på forskellige måder, og ærbarheden kom-
mer til at fylde mere og mere i hendes liv.
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Renhed er det, der kræves af kvinden, og det ligger 
altid i luften. Hun bliver konstant mindet om, at hun 
ikke må gøre noget ”forkert”. Renhedskravet og ærbar-
heden definerer dermed hendes identitet og gør, at 
hendes selvopfattelse bliver stærkt præget af dette. 
Der er noget, der pga. hendes køn dominerer, hvad 
hun må og ikke må gøre – hvor hun må og ikke må 
være, hvad hun må have på og ikke må have på. Hvis 
hun forsøger at udfordre renhedskravet, får hun at 
vide, at sådan er det bare – sådan er det i vores kul-
tur, tradition eller religion.

De unge kvinder, der henvender sig til Etnisk Ung, 
beskriver tydeligt, hvor meget forventningerne om 
den rene kvinde fylder i deres liv. Angst for ikke at 
kunne leve op til disse forventninger er en stor del 
af deres liv. Man må konstatere, at myten om mø-
dommen stadig lever, og den styrer mange kvinders 
liv. Generelt er der mange misforståelser og myter 
om mødommen, men blandt mange etniske mino-
ritetsunge har disse myter en helt anden magt og 
betydning. 

Mødommen kan have fuldstændig afgørende betyd-
ning og kan for nogle ligefrem være livsvigtig. Myterne 
om den holdes i live blandt andet pga. mangel på 
oplysning og en magtbalance, der trives med myterne. 
Myterne er nemlig med til at skabe frygt og kontrol-
lere kvindens seksualitet og adfærd – og det er i fa-
miliens interesse, da hendes værdi kan ses i direkte 
forlængelse af hendes dyd.

Så længe vi ikke gør en fælles indsats for at aflive disse 
myter og erstatte dem med fakta, så lever mange 
minoritetsunge med stor angst for ikke at kunne leve 
op til en myte, der i høj grad definerer deres liv og 
bevægelsesfrihed.

INTERNALISEREDE NORMER

Vi må desværre konstatere, at idealet om den rene 
kvinde lever i bedste velgående blandt mange unge. 
Det ser vi også hos de unge, der henvender sig til 
Etnisk Ung. Mange af disse unge har internaliseret 
de værdier, som de samtidig gør oprør mod. De føler 
sig værdiløse og som dårlige mennesker, fordi de 
ikke længere er jomfru, har lyst til at udforske deres 
seksualitet eller måske har en anden seksualitet end 
den heteroseksuelle.

At man har en hemmelig kæreste og førægteskabelig 
sex er ikke ensbetydende med at føle, at det er ok, 
normalt eller naturligt. Heller ikke at det er noget, 

man har ret til at bestemme, når man er fyldt 18 år. 
Mange unge kvinder føler sig egoistiske, fordi de ikke 
ønsker at leve med familiens kontrol, men ønsker 
at gøre det, der føles rigtigt. De vil ofte hellere ofre 
deres egen lykke end at gøre deres familie ked af det. 
Ofte er de ikke i stand til at forholde sig kritisk til de 
renhedskrav, der stilles til dem. I andre tilfælde er de 
simpelthen for pressede eller har for travlt med at 
overleve til at stille sig kritisk over for noget som 
helst.

Mange af de unge kvinder, vi møder i Etnisk Ung, er 
blevet opdraget med frygten for at gøre det ”for-
kerte”. Den dårlige samvittighed og skammen fylder 
utrolig meget. De føler sig ofte som forkastelige og 
anderledes, fordi de i familiens, netværkets og ofte 
også egne øjne har gjort noget forkert og forbudt. 
De føler sig anderledes, fordi de vil noget andet end 
familien. Dette er ofte en ensom proces fyldt med 
kritiske følelser omkring det valg, de har truffet.

Vi møder unge, der er modige og har ressourcer nok 
til at søge hjælp. Men samtidig er mange af dem for 
bange, udmattede og pressede til at kunne bryde 
med kontrollen og skabe en forandring – ligesom 
konsekvenserne ved et oprør kan være skræmmen-
de. Det er svært at udvikle sig og skabe forandring, 
når man har for travlt med at overleve fra dag til dag 
eller frygter for egen sikkerhed, helbred eller liv. De 
unge vil gerne deres familie, men de vil også gerne 
selv styre deres liv. De bærer dermed på en meget 
belastende byrde.

MISFORSTÅEDE KULTURELLE HENSYN

Det kan være svært for fagpersoner, debattører og 
unge at tale offentligt om disse problemstillinger, 
fordi tonen i debatten om indvandrere og minoriteter 
længe har været unuanceret, stigmatiserende eller 
racistisk. Udsagn bruges og misbruges – og dem, der 
endelig tør råbe op, kan risikere voldsom kritik fra 
alle fløje og blive både tilsvinet og truet.

På trods af dette bliver vi nødt til at italesætte og 
kritisere de krænkelser af unge, der foregår i ærens 
navn. Hensynet til det enkelte menneske og dets 

 Jeg vil gerne advokere for, at alle unge i vores sam-
fund kan have frihed til selv at bestemme over deres 
krop uanset deres køn, etnicitet, religion og seksualitet. 
Det er en ret, de har og skal have i vores demokratiske 
samfund.” 
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rettigheder må til enhver tid veje tungere end mis-
forståede kulturelle hensyn. Vi bliver nødt til at itale-
sætte disse krænkelser på en saglig og nuanceret 
måde. Vi bliver også nødt til at italesætte de kræn-
kelser, der sker overfor dem, som råber op og tager 
kampen.

Fælles for disse krænkelser er, at de foregår på be-
kostning af de unge. Det er unge, vi som fagpersoner 
og samfund har ansvar for. Hvis vi ikke tør tale om 
de krænkelser, der foregår i ærens navn, svigter vi 
de unge, der henvender sig til os – og ikke mindst 
det ukendte antal af unge, der lider i tavshed og har 
brug for, at vi er deres stemme. Problemet forsvinder 
ikke bare af sig selv, hvis vi er berøringsangste og 
lader tiden gå og håber på det bedste. Handler vi 
ikke, er vi til gengæld med til at understøtte de pa-
triarkalske strukturer, som begrænser de unges liv 
og rettigheder.

BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER

De kvinder, der kontakter Etnisk Ung – langt de fleste 
af dem over 18 år – er meget begrænsede i deres 
bevægelsesfrihed, rettigheder og udviklingsmulig-
heder på grund af dette kvindesyn. Det står i vejen 
for personlig udvikling og adgang til fælleskaber og 
rettigheder i det danske samfund. Det er altså et 
demokratisk problem. Ligesom fattigdom og andre 
sociale problemer skaber det stor ulighed mellem 
unge, da visse unge er afskåret fra muligheder, som 
er tilgængelige for andre unge.

Vi ved fra vores erfaring med de unge og fra forsk-
ning, fx ALS Research rapporten fra 2011 om social 
kontrol, at disse værdier går i arv til den næste ge-
neration. En arv, der hindrer unge kvinder i at udleve 
deres fulde potentiale og udnytte alle de kompetencer, 
de har – og dermed kompetencer, som det danske 
samfund går glip af. Vi ved, at familiens kontrol er 
et permanent livsvilkår for mange unge kvinder i 
Danmark. Det er noget, der ikke forsvinder, og det 
fortsætter ofte, efter kvinderne er blevet gift. 

Vi bliver nødt til at udfordre æresbegrebet og det 
dertilhørende kvinde- og menneskesyn. Vi bliver nødt 
til at italesætte og forsvare ligestilling og menneske-
rettigheder i den offentlige debat, med børn og unge 
samt med forældre. Og vil bliver nødt til fortsat at 
tilbyde støtte og hjælp til de unge, der bryder tavs-
heden og beder os om at bistå dem, fordi de ikke 
længere kan klare det selv.

REFERENCER
Als Research. 2011: Ung i 2011 – nydanske unges oplevelse af 
social kontrol, frihed og grænser. Als Research APS.

Susanne W. Fabricius er projektchef i Etnisk Ung. Hun er uddannet socialrådgiver 
og konfliktmægler og har mange års erfaring med at arbejde med unge med etnisk 
minoritetsbaggrund.

 Vi bliver nødt til at udfordre æresbegrebet og det 
dertilhørende kvinde- og menneskesyn. Vi bliver nødt 
til at italesætte og forsvare ligestilling og menneske-
rettigheder i den offentlige debat, med børn og unge 
samt med forældre.”
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MULTIKULTURALISMERNES KØNSBLINDE  
OG SEKSUEL IDENTITETSBLINDE ØJE  
– MANG FOLDIGHED OG KØNSLIGESTILLING

Interesse- og magtkampe udkæmpes ofte gennem køn og seksualitet. Kampen 
står mellem progressive og reaktionære personer uanset etnisk og religiøs 
baggrund, køn, alder, seksuel orientering – og ikke mellem homogene etniske, 
nationale og religiøse grupper. Ph.d. og lektor Yvonne Mørck advarer imod, 
hvad hun kalder multikulturalismernes kønsblinde og seksuel identitetsblinde 
øje. Hun anbefaler et eksplicit fokus på køn og seksualitet, når man beskæftiger 
sig med multikulturelle spørgsmål både i teori og praksis.

 Af Yvonne Mørck

Det er en myte, at etniske minoritetssamfund i  
England er homogene enheder uden interne opde-
linger, argumenterede Pragna Patel, en engelsk-
asiatisk socialrådgiver i rådgivningscentret Southall 
Black Sisters i London i 1991. Den praktiske politik i 
kølvandet på denne myte var imidlertid, at forskellige 
etniske og religiøse minoritetssamfund fungerede 
med blot lidt eller ingen statsintervention. Samtidig 
blev krav, der kom fra dele af de lokale minoritets-
samfund – især pigers og kvinders krav – ignoreret 
eller svækket. I den anti-racistiske kamps navn blev 
lighed og retfærdighed undermineret, da der ikke blev 
taget højde for forskelle som fx køn, klasse, kaste 
og religion internt i etniske minoritetsgrupper. Patel 
påpegede, at de mennesker, der havde fordele af 
multikulturalismen i denne form, var de konservative, 
ortodokse og fundamentalistiske kræfter blandt et-
niske minoriteter. Kvinders ret til beskyttelse af deres 
demokratiske rettigheder blev således overset og 
overhørt i denne form for multikulturalisme, konklu-
derede hun (Mørck 1998:105-106; Patel 1991).
 
Betegnelser som ’det multikulturelle samfund’ og 
’multikulturalisme’ bør tænkes i flertalsform, da der 
findes forskellige slags af begge typer. Betegnelsen 
’et multikulturelt samfund’ signalerer blot, at det er 

et fx kulturelt, religiøst og sprogligt heterogent sam- 
fund. ’Multikulturalisme’ derimod henviser til de 
strategier og politikker, der tages i brug til håndtering 
af de diversitetsudfordringer, som multikulturelle 
samfund medfører – og dem findes der forskellige 
typer af (Hall 2000). Patels kritik handler således om 
den type multikulturalisme, som rådede i England i 
1990’erne. Det er derfor vigtigt at spørge: Er multi-
kulturalisme til skade for kvinder? (Okin 1999) og 
hvilket forhold er der mellem kultur, magt og smerte? 
(Wikan 1996, 2002, 2003; Danneskiold-Samsøe, 
Mørck & Sørensen 2011).
 
I mit konferenceoplæg1  satte jeg kritikpunkter frem-
ført af etniske minoritetskvinder i hhv. England (Patel 
1991), Norge (Rehman 2002) og Danmark (Riazi 2002) 
i samspil med teoretiske tilgange og begreber med 
det formål at bidrage med forståelsesrammer, der 
kan forøge indsigten i de brydningsprocesser, der er 
på spil både på et individuelt og samfundsmæssigt 
plan i en stadig mere globaliseret verden. Hoved-
fokus var på kvinders særlige position, men da de 
teoretiske bidrag også giver god mening i forhold til 
udfordringer, som nydanske LGB(T)-personer2 kan 
stå over for, blev seksuel identitet også inddraget 
i et vist omfang. I det følgende kommer jeg ind på 
nogle af de tilgange og begreber, som jeg præsente-
rede på konferencen.

1/  Se Mørck 2002 for 
lignende argumentation.

2/  Da jeg fokuserede på 
seksuel identitet (LGB) 
og ikke på kønsidentitet 
(T) sættes T i parentes. 
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KRITISKE RØSTER OG 
INTERSEKTIONALITETSTÆNKNING

Etniske danskere, der stiller kritiske spørgsmål til fx 
patriarkalske strukturer i etniske minoritetsmiljøer 
og baglande, kan risikere at blive beskyldt for at 
være racister eller kulturimperialister og kan derfor 
være tilbøjelige til at holde sig tilbage. Også internt 
blandt etniske minoriteter er det vanskeligt at frem-
føre kritiske holdninger i forhold til kultur, kønskultur 
og religion. Man (især kvinder) kan let blive betragtet 
og behandlet som en forræder, dvs. som én, der har 
svigtet sin nationale, kulturelle og/eller religiøse arv, 
hvis nogle i det etniske eller religiøse bagland synes, 
at man ikke lever op til den rette måde at være fx 
’pakistansk kvinde’, ’tyrkisk mand’ eller ’muslim’ på, 
dvs. hvis man forvalter sin kultur-, kønskultur- og 
religionsarv på nye og/eller alternative måder. 

Er sådanne interne restriktioner (dvs. krav og for-
ventninger, som en minoritetsgruppe stiller til dens 
medlemmer, især kvinder (Kymlicka 1999) men også 
til fx minoritetsetniske LGB(T)-personer), som be-
grænser det enkelte medlems civile og politiske ret-
tigheder, acceptabel i nutidens Danmark? Man kan 
også spørge, om kritiske minoritetsetniske røster er 
mindre legitime repræsentanter end konservative 
og reaktionære stemmer?

Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at én 
form for kamp mod diskrimination og undertrykkelse 
ikke udelukker andre lignende kampe. Uligheds-
strukturer i forhold til køn og seksuel identitet bør 
italesættes og bekæmpes uanset, hvor de findes, dvs. 
i både majoritets- og minoritetssamfund/fælles-
skaber. Det er helt centralt at kunne sammentænke 
flere forskellige dominansformer på en og samme 
tid, dvs. at se, at der er et samspil mellem kategorier 
såsom klasse, køn, etnicitet, alder og seksuel orien-
tering. En sådan intersektionalitetstænkning er et 
nyttigt redskab til at forstå og håndtere flere uligheds-
systemer samtidigt (fx Mørck 2005).

FORHOLDET MELLEM KULTUR OG KØN  
– OG INTIMT MEDBORGERSKAB 

Hvis man anlægger et kritisk blik på dels interne for-
skelle i en befolkningsgruppe og dels på den private 
arena, træder to afgørende forbindelser mellem 
kultur og køn frem (Okin 1999). 

1) Den private sfære af personlige, seksuelle og 
reproduktive livsfunktioner er central for alle 
samfund. Kulturelle og religiøse grupper er derfor 

særlig opmærksomme på ’personlige love’, dvs. 
love vedrørende ægteskab, skilsmisse, forældre-
myndighed, fordeling og kontrol af familieejendom 
og arv. Rettighedskrav, der anvender kultur, traditi-
oner og religion i forsvaret for at bevare traditio-
nelle love og praksisser, har større indflydelse på 
pigers og kvinders liv end på drenge og mænds, 
idet en meget stor andel af pigers og kvinders tid 
og energi anvendes til varetagelse af de person-
lige, familiemæssige og reproduktive sider af 
livet. Hjemmet er et sted, hvor kultur praktiseres, 
vedligeholdes og overføres til den unge generation. 
Fordelingen af ansvar og magt i hjemmet har også 
stor indflydelse på, hvem der kan deltage i og 
påvirke det offentlige liv, hvor regler og love, der 
indvirker på både det private og offentlige liv, 
fastlægges. Jo mere der forventes eller forlanges 
af kvinder i den private sfære, des færre mulig-
heder har de for at opnå kønsligestilling i både 
den private og offentlige sfære. 

2) Alle kulturer har udviklet socialiseringsmønstre, 
ritualer, ægteskabstraditioner og andre kulturelle 
praksisser såsom ejerskabsregler og kontrol af 
ressourcer, der bl.a. har (haft) den konsekvens, at 
mænd har kunnet kontrollere – og i størstedelen 
af verden stadig kontrollerer – kvinders seksualitet 
og reproduktive evner. 

 
Med interne restriktioner og kultur/kønrelationen in 
mente – og hvis man indtænker minoritetsetniske 
LGB(T)-personer i dette – kan man konstatere, at 
etniske minoritetskvinder og LGB(T)-personer be-
grænses i at udfolde deres fulde intime medborger- 
skab i den forstand, at de ikke har kontrol over egen 
krop, følelser og intime relationer og dermed heller ikke 
adgang til valg af egne erfaringer og identitet(er). De 
og deres transnationale familier er med andre ord 
involveret i brydninger mellem traditionelle, moderne 
og senmoderne intimitetsformer (Plummer 2003; 
Mørck 2014).

EN ’MULTIKRITISK POSITION’ OG ET POSTETNISK 
PERSPEKTIV

Jeg advarer imod, hvad jeg kalder multikulturalis-
mernes kønsblinde og seksuel identitetsblinde øje. 
Jeg anbefaler at have et eksplicit fokus på køn og 
seksualitet, når man beskæftiger sig med multikul-
turelle spørgsmål både i teori og praksis. Interesse- 
og magtkampe udkæmpes ofte gennem netop køn 
og seksualitet. Kampen står mellem progressive og 
reaktionære personer uanset etnisk og religiøs bag-
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grund, køn, alder, seksuel orientering og ikke mellem 
homogene etniske, nationale og religiøse grupper – 
og heller ikke mellem homogene grupper baseret på 
køn, alder eller seksuel orientering. 
 
Det er også vigtigt at være opmærksom på retten til 
at indtage, hvad jeg kalder en ’multikritisk position’, 
dvs. at man har ret (og pligt) til at kritisere fx pa-
triarkalsk undertrykkelse uanset hvor, den finder 
sted, og hvem, den involverer (Mørck 2002). Denne 
position indebærer, at man i hvert enkelt tilfælde må 
reflektere over, hvad det er, man skal respektere, 
hvem der har fordele af bestemte traditioner, hvis 
stemme det er værd at lytte til samt forholdet mel-
lem kultur, magt og smerte. Man kan således anvende 
kulturrelativisme som metode, men ikke som moralsk 
rettesnor. Dvs. man kan forsøge at forstå et andet 
menneskes måde at se verden på, men det bør ikke 
være ensbetydende med, at man er moralsk/etisk 
enig i vedkommendes værdier, normer og adfærd. 

I den forbindelse er et såkaldt postetnisk perspektiv 
(Hollinger 2000) også nyttigt. Det har nemlig valg-
dimensionen i fokus, dvs. at man – uanset etnisk og 
religiøs baggrund, køn og seksuel orientering – har 
ret til selvbestemmelse og til at (til)vælge forskellige 
tilhørsforhold, fællesskaber og identiteter – og til at 
fravælge dem igen. Man bør således ikke acceptere 
nogen form for kulturterrorisme (Eriksen 1993). 

En afsluttende bemærkning: Hav øje for, hvilke sam-
menvævede dominansformer der begrænser eller 
helt fratager unge nydanskere deres intime med-
borgerskab – og for at slutte i en optimistisk tone – 
vær opmærksom på, at der ikke blot er én model, et 
mønster eller én vej til at opnå et fuldt intimt med-
borgerskab (Plummer 2003), men en lang række 
muligheder. 
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EN NY MUSLIMSK STEMME I LGBT+ DEBATTEN 
– OM AT FORENE MENNESKE RETTIGHEDER, 
LGBT+ BEVÆGELSEN OG ISLAM

Holland har på mange måder været foregangsland vedrørende rettigheder 
for LGBT+ personer. MARUF Queer Muslims i Amsterdam er en interesseor-
ganisation, der skaber dialog og forener religion og menneskerettigheder. Vi 
har spurgt formand Dino Suhonic om, hvordan han arbejder med at forene 
menneskerettigheder, LGBT+ bevægelsen og Islam. 

Interview med Dino Suhonic
 Kristine Rømer

Hvad betyder det at være queer muslim?
Queer muslim er en identitet, som repræsenterer en 
af de mest udsatte grupper i de vestlige samfund. 
Den repræsenterer den smerte, som det medfører 
at være queer i vores egne miljøer, men også i sam-
fundet generelt og den islamofobi og racisme, man 
oplever som muslim. Sidstnævnte indebærer det at 
blive opfattet som muslimsk, hvilket relateres til ens 
hudfarve, skæg, hijab eller lignende karakteristika, 
som ofte er orientalistiske.

Hvordan definerer du det intersektionelle  
krydsfelt 3 ,  som queer muslimer befinder sig i?
I praksis betyder det, at queer muslimer ikke kun er 
LGBT+, men også muslimske, sorte osv. Derfor står 
vi overfor flere former for diskrimination og befinder 
os i krydsfeltet mellem forskellige verdener (østlige 
og vestlige). Her vil jeg citere Momin Rahman: ”Queer 
muslimske identiteter repræsenterer en intersek-
tionel placering, der belyser en problematik omkring 
moderne værdier ift. spørgsmål om køn og seksua-
litet, fordi deres eksistens udfordrer vestlige og øst-
lige kulturers position som gensidigt udelukkende 
og oppositionelle.” (Rahman 2010).4

I dit konferenceoplæg nævnte du, at queer muslimer 
befinder sig imellem to fællesskaber, hvad betyder  
det og hvordan påvirker det deres liv?
Det betyder, at queer muslimer bliver nødt til at 

vælge mellem to identiteter. Hvis du er del af det 
muslimske fællesskab, hører du ofte, at hvis du vil 
være en god muslim, så er det ikke tilladt at være 
homoseksuel. På den anden side er der teofobi (angst 
for religion) og islamofobi i LGBT+ fællesskaber, hvor 
misforståelser af ens etniske baggrund kan resultere 
i en følelse af, at man ikke er velkommen i disse fæl-
lesskaber.

Hvordan arbejder du med at forene religion,  
menneskerettigheder og LGBT+ bevægelsen?
For det første skal man erkende, at der ikke er nogen 
gensidig udelukkelse eller modsætning mellem reli-
gion og menneskerettigheder. Hvis der er det, så er 
det en menneskeskabt fortolkning af hellige skrifter, 
som gør de to ting gensigt udelukkende. ”The Charter 
of Medina” var et af de første eksempler på et sam- 
fund baseret på menneskerettigheder, hvor en multi-
religiøs stat blev skabt og konkurrerende stammer 
blev forenet. Så hvorfor ignorerer man disse fakta, 
der viser, at Islam har en rig historie om tolerance 
og accept? For det andet bliver vi nødt til hele tiden 
at minde folk om denne historie og gøre krav på den 
for at genetablere trossamfund, der er baseret på 
menneskerettigheder.

Hvordan kan intersektionelle perspektiver bruges,  
når man arbejder med æresrelaterede konflikter?
Det er vigtigt ikke kun at fokusere på religion, men 
være opmærksom på, at forskellige sociale katego-
rier såsom køn, seksualitet, alder og social klasse 
kan have betydning. For eksempel er æresbegrebet 

3/  Her refereres til 
begrebet ’intersek-
tionalitet’, som kan an-
vendes til at analysere 
ulighedsstrukturer og 
sociale differentieringer, 
der sker i krydsfeltet 
mellem forskel-
lige sociale kategorier 
såsom køn, seksualitet, 
etnicitet, religion og 
social klasse.

4/  Momin Rahman er 
professor i Sociologi 
på Trent University i 
Canada og forsker i 
muslimsk LGBT-politik 
og identitet. Citatet er 
oversat fra engelsk.
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ikke et religiøst baseret samfundsproblem, selvom 
det ofte bliver opfattet sådan. Æreskodekser eksi-
sterede længe før religioner blev etableret og spredt 
af Jesus og Mohammed. Disse æreskodekser var 
ofte indlejret i semi-nomadiske samfund i regioner, 
hvor der var en massiv migration i det andet og tredje 
årtusinde f.Kr. Det er bl.a. i regioner, som vi i dag kal-
der Mellemøsten, Nordafrika, Sydasien, Sahara og 
Subsaharisk Afrika.

Teologiske diskussioner kan være nyttige for at gøre 
krav på religion, men vi ignorerer ofte store forskelle 
i de teologiske og juridiske kontekster, som folk 
kommer fra. Disse diskussioner skal kun ske, hvis de 
kan bruges til at aflive myter om, at en ”god muslimsk 
pige” ikke eksisterer som et religiøst koncept.

Hvordan kan erfaringer fra LBGT+ bevægelsen  
i Holland bruges i en dansk kontekst?
Vi oplever et stort pres fra samfundet for at tale om 
vores problemer som LGBT+ personer. I medier og 
politik relateres disse problemer ofte til spørgsmålet 
om at være LGBT+ i muslimske miljøer, men vores 
problemer rækker langt udover det. Vi står over for 
flere former for diskrimination, racisme og islamofobi. 
Desværre bliver vores historier ofte misbrugt af højre-
fløjen til at definere indvandrere og muslimer som 
homofobiske og kvindefjendske, hvilket betegner 
denne gruppe som uintegrerede og utilpassede i 
vores samfund. Det er en farlig diskurs, der styrker 
racisme og fremmedhad, og som overhovedet ikke 
hjælper med at løse problemerne – det gør endda 
problemerne værre.

Dino Suhonic er formand for MARUF Queer Muslims, en muslimsk LGBT+ organisation 
i Holland. Han er lærer og redaktør for en muslimsk platform for kritiske tænkere. Han 
skriver i internationale medier om homoseksuelle muslimer, homo- og islamfobi og 
startede det første empowerment-program for målgruppen i Holland.
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MAN SKAL GRAVE DYBERE I SEKSUALITETEN 
FOR AT FINDE PROBLEMETS ROD

Hvordan påvirker det unge at vokse op i familier, hvor seksualitet er van-
ærende, og samtidig i et samfund, hvor kæresteri er normen? Hvordan på-
virkes disse unge af uligheden i mænd og kvinders seksuelle frihed? Vi har 
spurgt sexolog Mehrnoush Parve om, hvilke konsekvenser det kan have for 
etniske minoritetsunge, hvis seksualitet er tabu og potentielt vanærende. 

Interview med Mehrnoush Parve
 Kristine Rømer

Hvad sker der med etniske minoritetsunge, hvis  
seksualitet er tabu og potentielt vanærende?  
Der opstår en del konsekvenser og splittelse af at 
være i to seksuelle kulturer og skulle forholde sig 
til to seksuelle verdener. Der kan opstå en masse 
psykiske udfordringer såsom depression, had og 
angst. Depression fordi man ikke kan være sig selv 
og udleve sine lyster og behov. Både det seksuelle, 
det kærlighedsmæssige og mange andre følelser. 
Det er en generel følelse af had til sig selv, fordi man 
ikke opnår det, man gerne vil og ønsker med sit 
eget liv. Så er der angsten for at blive opdaget, for 
rygtesamfundet og for konsekvenserne. Angsten for 
at miste sin familie og nære relationer eller sin kæ-
reste. Der er også angsten for at miste sin mødom, 
for at blive uønsket gravid eller for ikke at blive gift 
med sin kæreste. Fordi hvis han ikke gifter sig med 
én, hvordan kan man så forsvare valget overfor sin 
familie?

Der er også en følelse af skam, fordi man ikke opfører 
sig, som man bliver bedt om, og ikke lever op til de 
krav, familien stiller. Der føler man skam over ikke at 
kunne være den, der bærer familiens ære. Følelserne 
af at skulle skjule en masse ting, lyve og være nød-
saget til at træde frem i en anden rolle, end man 
egentlig er. Det medfører en oplevelse af manglende 
anerkendelse, forståelse og kærlighed, fordi man 
hele tiden skal leve op til nogle krav for at være den 
”gode pige”. Så man er faktisk ikke accepteret, hvis 
man træder ved siden af.

Konsekvenserne kan også være, at man ikke under-
viser kvinder med tørklæde i seksualitet, fordi man 
forestiller sig, at de ikke har noget sexliv. Vi rører slet 
ikke ved emnet, fordi der er berøringsangst. Det er 
jo der, man tager fejl, fordi der er rigtig mange unge 
kvinder, der bærer tørklæde eller kommer fra en 
kulturel konservativ familie, som rent faktisk er sek-
suelt aktive. Det kan man også se i et stigende antal 
aborter, mødomsoperationer og køb af membraner, 
man stikker op i skeden for at bløde kunstigt ved 
første samleje.

Hverdagslivet kan blive et helvede, fordi kvinderne 
går med alt det her hver eneste dag. Hvis man fx 
bliver uønsket gravid med en fyr, som har en anden 
kulturel baggrund, eller en, som man går i klasse 
med og selv har valgt, hvad sker der så? Hvis man 
ønsker at beholde barnet, kan konsekvensen være, 
at man skal bryde med sin familie. Konsekvensen 
kan være fysisk eller psykisk vold og i værste fald 
drab fra ens nærmeste. Kultur og ære overskygger 
alt det med familie og kærlighed, fordi der simpelt-
hen ikke må blive pillet ved ens ære. For mange år 
siden måtte jeg tage burka på og gå med en pige 
til hendes læge og lade som om, at jeg var hendes 
kusine. Jeg måtte få lægen til at forstå alvoren i, at 
det her ikke måtte gå videre til hendes forældre, 
fordi hun simpelthen var så bange for, at lægen ikke 
ville gå med til at tillade hende en abort uden for-
ældrenes samtykke, fordi hun var under 18 år. Det 
er jo også et problem, at der er så lidt forståelse for 
problemets karakter og alvor. 
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Vi bliver også nødt til at arbejde med hele myten 
om mødom. Vi bliver nødt til at fortælle om, at det 
faktisk er få kvinder, der bløder ved første samleje. 
Vi har en opgave om at stå sammen om at fortælle 
noget mere informativt og gøre op med de her myter 
og forestillinger. Et af kerneproblemerne i det her 
er manglende viden pga. tabuet om at tale om sex. 
Når man er fanget i de her to seksuelle kulturer i 
fuldstændig modsætning til hinanden, sker der også 
det, at man ikke deltager i seksualundervisning og 
som regel ikke taler åbent om det. Ergo bliver der 
hverken talt om det i det ene eller det andet samfund. 
Det ene er det danske samfund, og det andet er fa-
milien, det lille samfund – to samfund med forskellige 
kulturer. 

Når man hverken deltager i det danske samfund eller 
taler om det i sin egen familie og omgangskreds, så 
ved man ikke noget om prævention, om at der ikke 
findes en mødom, eller om at man rent faktisk kan 
få en fortrydelsespille. Sådan nogle helt almindelige 
ting ved man ikke nok om, derfor tror man på tredje-
håndsfortællinger og myter. Man tror fx, at præven-
tion skader én, at onani gør én blind, eller at man kan 
blive gravid af analsex. Man tror simpelthen på, at 
man er beskidt, hvis man ikke bløder første gang, 
man har sex. Man tvivler på sig selv, fordi man ikke 
har nok viden og derfor ikke kan modargumentere 
de krav, der bliver stillet til én.

Hvordan påvirkes disse unge af uligheden i mænd og 
kvinders seksuelle frihed?  
Det påvirker den måde de unge tænker på og skal 
træffe valg på. Er det det danske samfund, der er 
galt, eller er det min egen familie, der er gal på den? 
Mange unge får det rigtig skidt, og nogle bliver reli-
giøse, netop fordi de udlever nogle af deres tanker, 
behov og lyster. Mange unge går fra at være frie i 
smug til lige pludselig at blive religiøse i meget eks-
trem grad, fordi så kan det være, Gud tilgiver én, så 
man kan fortryde den beskidte fortid og blive den 
rene pige igen. 

På den anden side bliver nogle unge ekstreme på 
den måde, at de går helt amok og nærmest vil 
bestemme alt selv. Det er der jo ikke noget galt 
i, selvfølgelig skal man bestemme alt selv, men 
mange af dem forbinder det med, at så skal der 
være så meget frisind, at man rent faktisk skal gøre 
lige præcis det, der går imod alt, hvad man har lært. 
Det kan resultere i en ekstrem tilstand, hvor de føler 
sig nødsaget til at overskride deres egne grænser i 

oprør mod deres familie, vel at mærke imod deres 
egen vilje. Så det kan desværre gå begge veje.

Hvad ser du som de vigtigste indsatsområder i forhold 
til at bekæmpe de problemer, som unge oplever i for-
hold til seksualitet, krop og ligestilling?
Hver gang man er ude og skal gøre en indsats, får 
man at vide, at der mangler penge. Dem, der gør en 
indsats som Etnisk Ung og mange andre, de gør jo 
deres bedste, men der er nogle højere oppe, der ikke 
prioriterer det her område særlig højt. Jeg så gerne, 
at vi prioriterer det højere, fordi det handler om 
vores piger – og der er også mange etniske drenge, 
der har et problem. Det er ikke en eller anden øde ø 
langt væk fra Danmark, vi ikke kan røre ved, det er jo 
vores fremtids unge. Hvis vi kunne få dem med på 
vognen, så er vi allerede så meget rigere som sam-
fund. For mig handler det om at være i øjenhøjde med 
vores målgruppe, og det kan vi være ved at være 
anerkendende, lyttende og være der for de unge. 
Man skal åbne den dør, der duer. 

Man skal lave undervisningsfilm eller artikler rettet 
mod de unge, som forholder sig til deres kultur og 
religion. Man skal åbne døren, så man ikke træder 
nogen over tæerne og samtidig forholder sig til 
deres tro og religion, ligesom jeg har gjort med min 
film. Jeg ville jo ikke komme nogen vegne, hvis jeg 
lavede en informativ seksualoplysningsfilm i Iran, 
som viste nøgne kroppe, det ville jeg ikke kunne. Jeg 
har lavet en film, som forholder sig til Koranen og 
kulturen, men samtidig snakker om alt om sex mel-
lem himmel og jord. Det har resulteret i, at jeg har 
solgt 80.000 eksemplarer af min film. Det er jo der, 
hvor jeg lærer personligt som sexolog, at hvis jeg vil 
nogen vegne med det her, så må jeg tage små skridt 
ad gangen. Dvs. jeg må håbe på en langsom udvikling, 
en seksuel revolution, som går hen og tager fat i 
det her stille og roligt. Jeg kan jo ikke smide én, der 
ikke kan svømme, i 10 meters dybde. Man tager 
lidt ad gangen, og så må man tage udgangspunkt i 
der, hvor modtageren er. For det er der, de kulturelt-
seksuelle udfordringer findes.

Det er vigtigt at informere de unge, få fat i profes-
sionelle inden for feltet, anerkende problemet og 
forholde sig til det. Man skal virkelig have mere fokus 
på området gennem seksualundervisning rettet til 
målgruppen og ikke bare sige ”nå ja, de deltager jo 
alligevel ikke”. Jeg kan godt få dem til at lytte til min 
film, og forskellige fagpersoner bruger min film til at 
undervise dem. Fordi der er en kvinde med tørklæde, 
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der underviser, kan deres forældre jo ikke sige, at de 
ikke må lytte til filmen. Så man må forebygge noget 
mere og tage fat, før det går galt.

Når du taler om en seksuel revolution, tænker du så 
også blandt minoritetsunge i Danmark?
Nej, jeg tænker på den seksuelle revolution, jeg har 
mærket i Mellemøsten blandt muslimske piger, 
drenge, kvinder og mænd. Det er jo trist, at det ikke 
forekommer i Danmark. Jeg mærker, at vi har et oprør 
fra etniske kvinder herhjemme, men pigerne – alene 
det med at skulle få fat i piger, der er omskåret fx, 
det er jo en udfordring. Hvorfor er det, at der er lagt 
låg på det her? Altså den seksuelle revolution burde 
være universel og i høj grad være noget, der starte-
de herhjemme, fordi vi jo er så frie. Vi taler åbent om 
sex, vi dyrker det åbent, vi lægger ikke en dæmper 
på det. Så det er trist for mig som sexolog at opleve, 
at vi har en seksuel udvikling parallelt til en seksuel 
afvikling. Det er der, hvor jeg havde ønsket mig, at 
tingene udviklede sig. Jeg vil ikke sige i samme fart, 
for det ville være for meget at håbe, at det skulle gå 
lige så stærkt. Men vi er også med til som samfund 
at fastholde modtageren i en offerrolle og i en po-
sition, hvor vi bare tænker ”jamen sådan er de og 
sådan er det bare”. 

Kigger man på de stereotyper med, at hun har tør-
klæde på og er muslim, ergo dyrker hun ikke sex, 
hun drikker ikke alkohol, og hun går nok heller ikke i 
byen. I stedet bør man sige, at det hele ikke er sort-
hvidt, der er også en grå farve. Vi har altså nogle unge, 
som er seksuelt aktive, selvom de er religiøse. Vi har 
også homoseksuelle muslimer, hvad gør vi lige ved 
dem? Vender vi bare det blinde øje til og siger, at der 
ikke er homoseksualitet, fordi det er haram? Det 
er lige så meget tabu at tale om det, som det er at 
tale om sex i den muslimske kultur. Det er det, vi bør 

gøre op med ved at forebygge, informere og åbne 
op for emnet. Man skal også huske på, at der findes 
kristne iranere, irakere, libanesere osv. Hvis man 
forestiller sig, at de ikke er underlagt kulturpres, fordi 
de er kristne, så tager man fejl. Selvom de er kristne, 
kan de godt være kulturkonservative.

Så det handler mere om spørgsmålet om ære, end at 
det er en bestemt religion, men mere et tænkesæt?
Ja det synes jeg. Ifølge Islam er sex indenfor ægte-
skabet jo ikke haram, det er fuldstændig lovligt. Så i 
princippet kunne en pige godt komme hjem og sige 
”hey mor, jeg vil gerne giftes med ham her, vi elsker 
hinanden”, og så er alt faktisk okay indenfor islamiske 
rammer. Der er mange tilfælde, hvor et par vil giftes, 
men familien ikke tillader det. Det er der ingen religi-
on, der siger, at familien skal bestemme over. Det er 
derfor, jeg har mere fokus på kultur end på religion.

I mange tilfælde er det religion, der skyldes det her, 
men det er langtfra kun religion. Det kan lige så god 
være en kulturkonservativ familie, som vil bestemme 
det hele for sit barn. Det kan også være en religiøs 
familie, som faktisk har det okay med, at datteren 
gifter sig med en, de ikke kan lide, eller er homo-
seksuel. Nogle gange misbruger man religion for at 
komme til sine egne lyster, behov og tanker. Det er 
derfor, jeg har lavet den her film, så vi kan tage ud-
gangspunkt i religion og vise, at ifølge Islam skal en 
kvinde faktisk være seksuelt tilfredsstillet. Hun skal 
faktisk nyde sex og have lige så meget ud af det, 
som manden skal. Det er vigtigt at komme de her 
misforståelser til livs.

Mehrnoush Parve er uddannet sexolog og parterapeut. Hun er forfatter og tolk samt 
filminstruktør til ’The Beloved Companion’, den første undervisningsfilm om seksualitet, 
kultur og Islam i Mellemøsten. Hun underviser i køn og seksualitet, bl.a. på asylcentre 
om mødet med den danske kultur og seksualitet.  
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SKAL VI VIDERE MED INTEGRATIONEN,  
ER VI NØDT TIL AT TALE OM SEX

Debattør og forfatter Geeti Amiri har længe talt om manglen på solidaritet 
blandt unge med minoritetsbaggrund, der lever et dobbeltliv med hemmelige 
kærester og fastholder andre unge i et krav fra miljøet om kvindelig jomfrue-
lighed. Vi har bedt hende forklare, hvorfor hun mener, seksualitet er centralt 
for både integration og for frigørelse af kvinder i etniske minoritetsmiljøer.

Interview med Geeti Amiri
 Kristine Rømer

Hvorfor skal vi tale om sex for at komme videre med 
integrationen?
Fordi det er helt essentielt, at man anerkender, hvor 
vigtigt det også har været i Danmark for kvindefri-
gørelsen, at man har retten over egen krop. Jeg me-
ner, at vi i mange år har stirret os blinde på, at man 
klarer sig godt på sådan nogle parametre som ud-
dannelse, beskæftigelse og bopæl, men vi har glemt 
det, der kredser sig omkring alle de problematikker, 
som særligt Etnisk Ung beskæftiger sig med. Det 
hele starter og slutter med fokus på kroppen. Det 
er jo kontrol af kvinders krop og adfærd, så det hele 
handler på sin vis om seksualitet. Det synes jeg, man 
kan se, når man som ung bevæger sig rundt iblandt 
sine jævnaldrende. Alle er med på, at vi ser enormt 
velintegrerede ud, udadtil virker vi danske, men når 
man ridser lidt i overfladen, så har vi jo ikke ret over 
vores eget liv. Når jeg siger ret over vores eget liv, 
så mener jeg helt grundlæggende i forhold til, hvad 
vi gerne vil med vores krop. Vi er enormt bundne til 
normer om, hvordan kvinder og mænd bør være.

Hvad står i vejen for, at unge med minoritetsbaggrund 
kan bestemme over deres egen krop og seksualitet?
Først og fremmest kan jeg ikke komme udenom 
det manglende religiøse opgør. Religion vejer stadig 
tungt i minoritetsmiljøer, herunder dydighedskravet 
og det religiøse syn på seksuel frigørelse. Hvordan 
sex kun må finde sted inden for ægteskabets ram-
mer, og man ikke må forfølge sine lyster. Alt det, som 
er menneskeligt, sættes lig med forbudt og syndigt. 
Der er jo helt grundlæggende det religiøse, og det 

kan vi ikke komme udenom. Det har vi jo også haft i 
Danmark, men forskellen er bare, at man tog et op-
gør med kirken. Det har vi jo ikke gjort i minoritets-
miljøer endnu, så definitionsmagten sidder rigtig 
tungt i det religiøse. 

Der er også det helt grundlæggende med, at det kan 
godt være, man er jurist og har købt en ejerbolig i 
nybyggeriet på Islands Brygge, men man er stadig 
en del af et kollektiv. Det vil sige, at ens adfærd og 
valg stadig knyttes op på familiens anseelse i det 
givne minoritetsmiljø, man kommer fra, herunder 
også ens seksuelle adfærd. Hvis man fx vælger at 
leve i parforhold udenfor ægteskabet eller tilmed 
dyrker sex udenfor ægteskabet og uden at være i 
parforhold, så falder det hele tilbage på ens familie. 
Det er jo fordi, der endnu ikke er sket en individua-
lisering, så man tilhører stadig kollektivet, når man 
har minoritetsbaggrund. Jeg er den person, jeg er, 
men min familie hænges stadig op på mine valg. 
Hverken kultur eller religion kan undsiges i det her. 
Det er klart, at hvis nu man havde nogle lidt reform-
venlige imamer, der sagde ”vi vælger at se på Islam 
anno 2016, lidt mere nutidigt”, så kunne det jo gøre 
noget ved kulturen i minoritetsmiljøerne. Men det 
gør de religiøse repræsentanter ikke, de fastholder 
tingene, og miljøerne er omsluttede i sig selv. 

Der er enormt mange myter forbundet med seksuel 
frigørelse og sex generelt. Det gør jo også, at man 
heller ikke er villig til at åbne op for det eller tillade 
ens unge det. Grundlæggende handler det om, hvor-
dan man bærer ansvaret for æren på sine skuldre  
som kvinde i en kollektivistisk kultur. Når fx en afghansk 
kvinde lever uærbart efter minoritetsmiljøets normer, 
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så er hendes familie uærbar. Og hvorfor er det, man 
ikke må have sex før ægteskabet? Det er jo fordi re-
ligionen ikke tillader det. Så hvis nu man fik et skub 
religiøst set, så kunne det fremskynde en proces 
kulturelt set. Det er til stor forvirring og problematisk 
for den ungdom, som faktisk skal navigere rundt 
i både at have en muslimsk identitet og en anden 
etnisk baggrund. Fordi det muslimske gør, at enormt 
mange er tynget af skam overfor sin religion, når de 
forfølger deres lyster eller ønsker om at være lidt 
menneskelige, fx tillade sig selv at blive forelsket. 
Kulturelt set er de også enormt hæmmet, fordi de 
dagligt kan gå og frygte, at hele familien nu vil opleve 
en stor skam-lussing fra minoritetsmiljøet, hvis de 
opdages.

Hvorfor tror du, at unge reproducerer de normer om 
seksualitet, som de selv forsøger at gøre op med?
Fordi der ikke er blevet taget et opgør med det. Jeg 
tror, at hvis du vokser op som ung minoritet i Dan-
mark, så er de her normer blevet en så indgroet del 
af din identitet, at selvom de begrænser dig, så vi-
derefører du dem også overfor andre. Det er jo det, 
der er problemet. Der er ikke nogen, der har turdet 
tage en såkaldt kritisk dialog med de unge. Derfor er 
de heller ikke skeptiske over, om der er en mening 
med den måde, tingene skal være på. Man skal 
turde stille de unge de grundlæggende spørgsmål, 
også selvom man nogle gange føler, at man krænker 
deres privatsfære. Fordi hvis man ikke gør det i deres 
hjem, så vokser de op med de her normer. Og fordi 
normerne er så stærke, så viderefører de dem til 
trods for, at det undertrykker dem selv og andre, 
sådan er alle undertrykkelsesmekanismer. Når man 
ikke er opmærksom på det kritisable i det, så videre-
fører man det. 

Så er det også helt grundlæggende, fordi vi som 
samfund ikke har sagt klart og tydeligt, at ”det skal 
bare stoppe”.  Fx at piger stadig skal måles på, hvorvidt 
de er ærbare eller ej afhængig af en myte-omspundet 
jomfruhinde. Fordi der er en undertrykkelsesdynamik, 
der gør sig gældende, så bliver det en fordel for en 
selv at videreføre det. Det er det, jeg mener, når jeg 
siger, at vi har en usolidarisk ungdom. Når der ikke 
bliver ændret på det, så kan man lige så godt spille 
med på de usagte regler, der er. Selvom man ud-
mærket godt ved, at man ikke er anderledes end 
den pige, der opdages i at have udenomsægteska-
belig sex, så viderefører man reglerne.

Hvad tror du, der skal til, for at kvinder med  
minoritetsbaggrund kan blive frigjorte?
Det, der skal til, er at der simpelthen bliver sat en 
stopper fra de ressourcestærke i minoritetsmiljøet, 
således at de mindre privilegerede søstre kan opleve 
frigørelse. Hvis de privilegerede, veluddannede og 
ressourcestærke spiller med på de her normer og 
regler, så er der jo intet håb for dem, som ikke har 
nogen økonomisk frigørelse eller anden identitet at 
kunne støtte sig op af. Men der er jo også noget fra 
majoritetssamfundet, der skal gøres op med, herunder 
at vi som samfund på en eller anden måde har vel-
signet de her ting. Altså at vi tillader rekonstruktion 
af mødom vel vidende hvor kritisabelt, det er, og at 
det er en såkaldt fortrydelsesknap, som reproducerer 
et jomfruideal, der er så stærkt. Det er jo der, hvor 
man befinder sig i en gråzone, fordi man på den ene 
side ikke forbyder det og på den anden side forsøger 
at hjælpe. Men det er ansvarsfralæggelse som sam-
fund og politikere, at man tillader rekonstruktion af 
mødom. Det, der skal til, er ren og skær oplysning 
helt nede fra folkeskoleniveau om, hvad det vil sige 
at have retten over egen krop. 

Vi har i et par år talt om samtykke i forbindelse med 
det store fokus på hævnporno og sociale medier, hvor 
der foregår udveksling af billeder uden ens samtykke. 
Jeg synes sagtens, at den debat omkring samtykke 
kan videreføres til den manglende seksuelle frigørelse 
i minoritetsmiljøer, fordi det også er uden samtykke, 
at ens seksualitet ejes af hele minoritetsmiljøet. 
Lige så krænkende som det opleves at få uddelt sine 
nøgenbilleder uden samtykke på sociale medier, lige 
så krænkende er det for en kvinde, at der i krogene 
hviskes fuldstændig ustyrligt om hendes privatliv, 
fordi det er en ret, man åbenbart tror, man har i et 
minoritetsmiljø. Så det handler også om at oplyse 
unge med minoritetsbaggrund om, hvor ens etnicitet 
skal stoppe med at gøre sig gældende, herunder i 
retten til at skabe sit eget liv og sine egne vilkår og i 
retten til at have et privatliv. 

Emma Holten har fået uddelt nøgenbilleder mod sin 
vilje, men jeg har fået uddelt de mest intime detaljer 
af mit liv i det afghanske minoritetsmiljø, før jeg gik 
offentligt med det. Der kan man snakke om sam-
tykke, fordi det er fuldstændig det samme, der gør 
sig gældende. Det er imod min vilje og accept, at der 
tales om mig, men det gør man, fordi man føler sig 
berettiget til det. Mænd deler nøgenbilleder af kvin-
der med hinanden, fordi de føler, det er deres ret. 
Minoritetsmiljøer snakker om kvinders seksualitet, 
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Geeti Amiri er debattør og har været aktiv i debatten om ligestilling, seksualitet og 
social kontrol. Hun er forfatter til bogen ’Glansbilleder’, der handler om at være møn-
sterbryder og gøre oprør mod det, hun kalder det ’rådne kvindesyn’ i etniske minori-
tetsmiljøer i Danmark.

seksuelle adfærd og sociale adfærd, fordi de oplever 
kvinderne som en del af minoritetsmiljøet, herunder 
retten til at sige hvad de vil om dem. Så der mangler 
oplysning om, hvor grænserne går, uanset hvordan 
man ser ud eller hvad man hedder. 

Helt grundlæggende synes jeg, at det er okay at sige 
til unge mennesker, at selvom de har rødder andre 
steder i verden, så er de nu engang børn af Danmark. 
Det vil sige, at alle de idealer, vi sætter højt for vores 
etnisk danske børn, dem skal vi også sætte for vores 
nydanske børn. Det er jo omsorgssvigt at opleve den 
skyld og skam, man gør, når et helt minoritetsmiljø 
kører på ens familie, og ens familie kører på én. Men 
det er som om, at de børn og unge, som oplever æres-
relaterede konflikter og ikke har retten over eget 
liv som følge af kulturelle og religiøse normer, dem 
ser vi stadig som tilhørende et eller andet fremmed 
land, som vi ikke kan trænge ind i eller overskride 
grænser i til trods for, at det faktisk er i vores eget 
land og der dagligt overskrides danske grænser for, 
hvad vi vil acceptere.

Så man skal arbejde med at rykke ved grænserne, 
altså en form for oprør både fra minoritetsetniske 
unge selv,  men også at majoritetssamfundet prøver 
at skubbe lidt mere til, hvad man kan tillade sig at 
blande sig i?
Ja helt klart, altså jeg har jo tidligere taget det op 
i forhold til det med tørklæde, som mange stejler 
over. Jeg vil gerne have, at vi som samfund stiller 
forældre spørgsmål, når deres 9-årige datter kommer 
i skole med tørklæde. Det vil jeg gerne tillade mig 
som en del af det her samfund, som også har et 
ansvar overfor det her barn. Hvorfor skal et 9-årigt 
barn iføres et tørklæde? Jeg kan godt forstå, hvis en 
19-årig kvinde vælger det, det må hun af sin egen 
fri vilje, men et 9-årigt barn skal som udgangspunkt 

have lov til at have en tryg og god barndom uden den 
form for seksualisering, som jeg mener, tørklædet 
symboliserer. Hvis man mener, at en barbiedukke 
er kritisabel, så mener jeg også, at et tørklæde er 
kritisabelt, fordi det i den grad er seksualiserende for 
en pige. 

I det danske samfund har vi generelt en tendens 
til at kigge den anden vej, hvis vi lige tænker, at det 
ikke vedkommer os. Men det vedkommer os, hvordan 
vi alle sammen har det. Der vil jeg appellere til, at 
ligesom vi reagerer på alle andre udsatte børn, så 
reagerer vi også på de her udsatte unge, som på 
overfladen ser enormt ressourcestærke og velfun-
gerende ud. At vi reagerer lige så snart, vi ser tegn på 
mistrivsel, fordi det er så skidt for ens selvudvikling, 
hvis man hele tiden skal bakse med dobbeltliv og 
skam. Når man hele tiden får at vide, at man er en 
skamplet og ikke ærer og respekterer sin familie og 
ophav, så er det enormt hæmmende og nedbrydende 
for én.
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