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Forord 

Oslo Krisesenter (OK) gjennomførte fra 1999 til 2002 et prosjekt ved navn Brobyggerprosjektet. 
Hovedmålsettingen til prosjektet var å utvikle metoder for å kunne bistå kvinner med minoritets-
bakgrunn til å mestre en selvstendig tilværelse etter brudd med ektefelle og/eller familie. En av deres 
konklusjoner var at behovene til kvinner med barn og enslige kvinner skilte seg fra hverandre. For at 
kvinner med barn skulle kunne mestre en selvstendig tilværelse, trengte de massiv og intensiv hjelp 
i en innledningsfase. Fikk de denne hjelpen ville hun og barna etter 1 til 2 år være reetablert i bydel 
uten sine overgripere. Situasjonen for kvinnene uten barn var mer komplisert. De hadde også behov 
for intensiv hjelp i en overgangsfase, men de brukte lenger tid på å reorganisere sine liv etter bruddet 
med ektemann og eventuelt familie. Det virket også som de enslige kvinnene i Brobyggerprosjektet 
hadde alvorligere psykiske skader og var mer behandlingstrengende, uten at dette kunne dokumen-
teres. På bakgrunn av dette mente OK at det var nødvendig å videreutvikle metoder tilpasset de ens-
liges behov.  

OK søkte og fikk innvilget midler til et toårig prosjekt fra Scheiblers legat. Midlene dekket hoved-
sakelig en prosjektlederstilling, muntlig og skriftlig tolkeutgifter samt veiledning. Prosjektet startet 
opp i august 2005 og ble avsluttet i august 2007.

Vi vil først og fremst rette en stor takk til Scheiblers legat. Uten deres bistand ville ikke prosjektet, 
som har fått navnet ”Ny i Norge”, vært en realitet. 

Videre vil vi spesielt takke Solveig Dahl som har stilt opp med faglig veiledning under prosjektperi-
oden. Gjennom sine kloke ord har hun formidlet et bredere sett av forståelsesrammer, og slik hevet den  
enkeltes kvinne historie på et høyere nivå. 

En stor takk til Tone Skjelbostad, daværende leder ved OK. Gjennom prosjektperioden har hennes 
kritiske spørsmål, krevende innspill og store engasjement for kvinnene bidratt til å gjøre arbeidet 
dynamisk og meningsfylt. 

Den største takken går til alle kvinnene som har deltatt i prosjektet. Ved å få lov til å følge dem i deres 
liv over tid har de gitt oss unik kunnskap. Vi ønsker sterkt å kunne gi noe tilbake ved å benytte disse 
kunnskapene til å gi flere kvinner bedre hjelp.  

Oslo, 30 januar 2008. 

Kristin Berntsen
Prosjektleder
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1. Innledning
1.1  Målgruppe

I 2006 var det 281 kvinner med minoritetsbakgrunn som bodde midlertidig på OK. Flertallet av disse 
kom til Norge gjennom ekteskap med menn bosatt i Norge. Mennene var etnisk norske eller med 
bakgrunn fra andre land. For at prosjektet skulle kunne jobbe med et lite utvalg av kvinnene, var 
det nødvendig å avgrense brukergruppen. Vi la derfor følgende kriterier til grunn for målgruppen til 
prosjektet: 

• Kvinnene kommer fra land hvor det er vanlig med arrangerte ekteskap.
• Kvinnene er i transnasjonale ekteskap. Hun har giftet seg med mann bosatt i Norge, og 
 kommet hit i familiegjenforening med han. 
• Kvinnenes ektemann har samme etniske opprinnelse som kvinnen, men er oppvokst eller har   
 bodd lang tid i Norge.
• Kvinnene blir utsatt for vold i ekteskapet, og de er nyankomne i Norge når de kommer i 
 kontakt med OK.
• Kvinnenes oppholdstillatelse er basert på ekteskapet med mannen. 
• Kvinnene har ikke barn.

Kriteriene ble valgt ut på grunnlag av tidligere erfaringer gjort av OK gjennom flere år. Det å bli utsatt 
for vold innenfor en nær relasjon er i seg selv traumatiserende. I tillegg er kvinnene nye i Norge. Vi 
praktiserte ingen maksimumsgrense for å bli definert som nyankommen. I stedet la vi vekt på grad 
av isolasjon under oppholdet, som hadde ført til lite kunnskap om det norske samfunn og det norske 
språk. De hadde lite nettverk som kunne hjelpe dem gjennom den vanskelige perioden. I hennes 
hjemland er det vanlig å arrangere ekteskap. Ekteskapet er for mange et familieanliggende, og brud-
det får konsekvenser for langt flere parter enn kvinnen og mannen. OK opplever at en stor andel av 
de nyankomne forblir storforbrukere av det individuelle samtaletilbudet over flere år. Vi tror at både 
volden og dens konsekvenser i tillegg til manglende nettverk, er faktorer som gjør det vanskelig for 
kvinnene å mestre alenetilværelsen. 

1.2 Målsettinger 

Prosjektets har hatt to hovedmålsettinger i arbeidet med å videreutvikle oppfølgingsarbeidet: 

1. Å identifisere hjelpebehov for nyankomne, voldsutsatte kvinner uten barn.
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2. Å videreutvikle metoder for å bistå voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn innenfor   
 rammen av et krisesenter

Vi mener at erfaringene i prosjektet vil ha overføringsverdi for langt flere kvinner enn målgruppen. 
OK bistår mange kvinner, også med barn, som i liten grad har hatt muligheter til å integrere seg i det 
norske samfunnet. På grunn av isolasjonen har de liten tilgang på et støttende nettverk, i tillegg til 
ettervirkninger av volden som de er blitt utsatt for. 

1.3  Arbeidsmetode

Vi valgte en aksjonsrettet vinkling på prosjektet. Prosjektleder arbeidet direkte med å møte deltak-
ernes behov parallelt med metodeutvikling. 

2. Beskrivelse av målgruppen
2.1 Innledning

Som nevnt tidligere har OK gjennom flere år bistått brukergruppen som beboere på senteret. Gjen-
nom prosjektperioden har vi fått mulighet til å følge kvinnene gjennom et lengre tidsperspektiv. Vi har 
opparbeidet oss solid kunnskap om målgruppen, deres bakgrunn, problemområder og behov. I dette 
kapitlet vil vi presentere fellesstrekk og ulikheter i de nyankomnes situasjon. De nyankomne betegner 
landene de kommer fra som sine ”hjemland”. Vi har derfor valgt den samme betegnelsen gjennom 
hele rapporten.

2.2  Prosjektdeltakerne

18 kvinner har vært deltakere i prosjektet. De har vært med i prosjektet mens de bodde på OK, og i 
kortere eller lenger tid etter utflytting. Prosjektrapporten baserer seg på arbeidet med disse kvinnene. 
I tillegg til prosjektdeltakerne har 12 kvinner deltatt i ulike tiltak i regi av prosjektet. Flestesteparten 
av kvinnene var i begynnelsen av 20- årene når de kom til senteret. Den yngste var 18 år mens den 
eldste var 35.  
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2.3  Opprinnelsesland

Hovedandelen av deltakerne, syv kvinner, kom fra Pakistan. De resterende var fra følgende land: 
Marokko, Tyrkia, Algerie, India, Iran, Irak, Serbia, Makedonia og Kosovo.

2.4 Botid i Norge

Halvparten av deltakerne hadde mindre enn ett års botid i Norge. Kvinnen med kortest botid hadde 
vært i Norge i en uke før hun kom til krisesenteret. De andre hadde bodd i Norge mellom ett og to 
år, en kvinne i fire år. Kvinnen med lengst botid hadde oppholdt seg i Norge i nesten syv år. Hun 
ble allikevel definert som ”nyankommen” da hun gjennom hele botiden hadde levd totalt isolert fra 
storsamfunnet, og hun var registrert som utvandret i Folkeregisteret, og dermed uten gyldig opphold-
stillatelse. 

2.5 Skole og jobberfaring fra hjemlandet

Syv kvinner hadde utdanning på høyere nivå fra hjemlandet. En kvinne hadde tre år på skole bak seg, 
mens resterende kvinner hadde 10 år. I alt syv kvinner hadde arbeidserfaring før de kom til Norge. 

2.6  Religionstilhørighet og praktisering

Den største andelen av prosjektdeltakerne hadde muslimsk bakgrunn, mens noen få hadde tilhørighet 
til kristendommen og hinduismen. Praktisering av religionen varierte fra kvinne til kvinne, og dette 
endret seg også under prosjektperioden. Dette beskrives senere under kapittelet om kvinnennes iden-
titetsprosess.

2.7  Kvinnenes forventninger til Norge
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Alle kvinnene i prosjektet hadde noen kunnskaper om Norge før de kom. De visste at Norge var et 
demokratisk land, uten krig og med bedre økonomiske muligheter enn i hjemlandet. Kvinnene fra 
Pakistan hadde hørt mye om Norge da alle kjente flere familier som hadde slektninger der. 14 av pros-
jektdeltakerne hadde høye forventinger til livet i Norge. De så frem til å innta nye roller som hustru, 
mor og eventuelt svigerdatter i storfamilien. De resterende var mer ambivalente i forhold til å forlate 
sitt land og sine familier, og tre av kvinnene ønsket ikke å reise til Norge i det hele tatt. Forventnin-
gene til det nye livet hang naturlig sammen med hva slags relasjon kvinnene hadde til sine ektemenn, 
noe vi kommer tilbake til senere i rapporten. 

2.7.1  Tilpasning og tilhørighet til Norge

Gjennom å kartlegge kvinnenes deltakelse på norske arenaer fikk vi innsikt i hvilke muligheter kvin-
nene hadde hatt til å tilpasse seg i sitt nye land. Vi kartla deltakelse i forhold til arbeidskvalifisering-
stiltak, og videre kvinnens nettverk. Hensikten var å se om kvinnen gjennom deltakelse og nettverk 
hadde utviklet noen form for tilhørighet til Norge. 

2.7.2  Kvalifisering og nettverk

To av kvinnene var gift med menn med flyktningbakgrunn, og de var deltakere i Introduksjonspro-
grammet også før de kom til OK. Disse deltok i et toårig program med norskundervisning, sam-
funnskunnskap og arbeidspraksis etter individuelle kvalifiseringsplaner. De resterende deltakerne 
hadde et helt annet utgangspunkt. For dem var det opp til ektemannen om hun fikk delta på skole eller 
i arbeid. Åtte av disse kvinnene hadde aldri vært på en norsk skole eller arbeidsplass. Syv kvinner 
hadde begynt på norskundervisning men måtte avslutte da de ikke lenger fikk lov av ektemannen til 
å fortsette. Det var kun en av kvinnene som hadde fått anledning til å fullføre norskundervisning og 
kvalifisere seg videre etter det. 

De kvinnene som hadde deltatt på kvalifiseringstiltak som norskundervisning hadde et noe større net-
tverk enn de som hadde tilbrakt all sin tid hjemme. De var blitt kjent med andre i klassen, eller hadde 
hatt kontakt med en lærer. Halvparten av deltakerne hadde familie i Norge fordi de selv var gift med 
familiemedlemmer. Fire av kvinnene hadde søstre her som var gift med andre familiemedlemmer. 
Storfamilien var på ulikt vis involvert i volden mot kvinnen. Selv om ikke alle deltok og flere var 
uenige i behandlingen kvinnen fikk, kunne de ikke åpent støtte eller hjelpe kvinnen videre, da de selv 
stod i fare for å bli utsatt. På grunn av dette var det kun en av kvinnene som hadde tilgang på et aktivt 
støttende nettverk når de ankom OK. Dette blir beskrevet senere i rapporten. 
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2.8  Fysisk og psykisk helse

Alle prosjektdeltakerne var preget av sterke psykiske reaksjoner i de første ukene og månedene på 
OK. Kvinnene var plaget av søvnforstyrrelser, angst og nedstemthet.  Kvinnene hadde også fysiske 
smerter i kroppen, som brystsmerter og hodepine. To kvinner fikk behandling etter ”lettere” skader 
på grunn av fysisk vold. Kvinnenes fysiske og psykiske helsetilstand underveis utdypes senere i rap-
porten. 

3. Kollektiv og individ
3.1  Innledning

Alle prosjektdeltakerne hadde vokst opp i mer kollektivistisk orienterte samfunn enn det norske. 
Grovt forenklet kan vi si at i kollektivistisk orientert samfunn baserer seg på  familieorienterte verdi-
er, hvor familien utgjør grunnenheten i livet, mens individet først og fremst deltar som medlem av 
familien. I individorienterte samfunn er det derimot enkeltmennesket, selvstendig og individualistisk, 
som står i sentrum (Skytte: 2001). Ingen land i verden er rendyrkede kollektivistisk eller individorien-
tert. I prosjektet har vi lagt til grunn at handlinger og valg basert på egne ønsker er individorienterte, 
i motsetning til en kollektiv orientering hvor vurderinger og valg gjøres med utgangspunkt i et større 
fellesskap. 

3.2  Ekteskapsinngåelsen

I kollektivistiske samfunn bygger ekteskap på hva som er fornuftige kriterier definert ut i fra familiens 
behov, og det legges til grunn at ekteskapet igjen vil være fornuftig for individet som en del av fami-
lien. Et arrangert ekteskap er en allianse mellom familier, det arrangeres av en eller flere familiemed-
lemmer, og de unges innflytelse varierer i forhold til landets tradisjon og foreldrenes holdninger. Et 
kjærlighetsekteskap baserer seg på følelser i motsetning til fornuft. Et tvangsekteskap innebærer at 
en eller begge parter ikke har hatt reell mulighet til å nekte å gifte seg (Bredal: 1998). Bredal skriver 
videre at for å avdekke press eller tvang under ekteskapsinngåelsen, må vi få tak i partenes subjek-
tive opplevelse av prosessen (Bredal: 2006). For kvinnene i prosjektet var det store nyanser i deres 
delaktighet og innflytelse under ekteskapsforhandlingene. Fire av kvinnene definerte sine ekteskap 
som rene tvangsekteskap, mens fire andre mente at det hadde vært elementer av tvang under ektes-
kapsinngåelsen. Seks prosjektdeltakere hadde inngått arrangert ekteskap. Fire kvinner hadde giftet 
seg av kjærlighet med menn mot egen families vilje. 
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For prosjektdeltakerne var ekteskapet noe som angikk hele hennes familie, og et brudd ville få kon-
sekvenser for flere enn henne. Dette var alle kvinnene opptatt av, og vi brukte tid på å forstå selve 
ekteskapsinngåelsen og hvordan bruddet preget kvinnen og hennes relasjoner til sine familiemedlem-
mer. 

3.3  Tvangsekteskap 

Kvinnene var blitt tvunget til å gifte seg med en mann de absolutt ikke ønsket seg. De  hadde åpent 
protestert i familien mot ekteskapet. For tre av kvinnene var det far som stod for tvangen, for den 
fjerde var det en eldre bror som fungerte som familiens overhode da far var død. Andre familiemed-
lemmer som mor eller søsken var nødvendigvis ikke for ekteskapet, men var heller ikke i en posisjon 
hvor de hadde mulighet til å påvirke far eller bror. Kvinnene fortalte om forskjellige former for tvang 
og press, som illustreres i det følgende: Det kunne være å bli nektet å gå ut av huset over lenger tid. 
Opplevelsen av å være isolert ved at andre i familien nektet å snakke med henne. Trusler om å få 
avbrutt videre skole og studier. To av kvinnene ble utsatt for fysisk vold av far og bror som en del 
av tvangen. Alle kvinnene var opptatt av de gjentatte overtalelser om at ekteskapet er til beste for 
kvinnen og dermed også for familien. Etter hvert gjorde disse argumentene at kvinnene følte seg 
egoistiske og selvopptatte. Dette utløste igjen skyldfølelse, og gjorde at kvinnene til slutt ga etter og 
aksepterte å gifte seg. 

I prosjektperioden var disse kvinnen ikke spesielt opptatt av tvangen de var blitt utsatt for i forbin-
delse med ekteskapsinngåelsen. Deres sinne rettet seg heller mot ektemannen som hadde behandlet 
dem dårlig gjennom ekteskapet. Kvinnene mente at det lå rasjonelle årsaker bak tvangen familiene 
hadde utsatt dem for.  

 En kvinne forklarer det slik:

”Min familie ble oppsøkt av foreldrene til en mann som ønsket å gifte seg med meg. Mannen bodde i 
Norge, han hadde sett meg da han ferierte i sitt gamle hjemland. Han var minst 20 år eldre enn meg, 
og veldig stygg. Jeg hatet han fra første gang jeg så han, og kunne ikke forestille meg han som min 
ektemann.  Min far mente allikevel at jeg ville ha større muligheter til et bedre liv i Europa, derfor 
giftet han meg bort. På en måte gjorde han det han mente var riktig for meg…”.

3.4  Arrangerte ekteskap med elementer av tvang

De fleste av kvinnene i prosjektet fortalte i starten at de hadde inngått arrangerte ekteskap uten noen 
form for tvang. Det var familiene til begge parter som arrangerte ekteskapet, og kvinnene tok del 
i ekteskapsforhandlingene. Forhandlingene gikk gjerne ut på hvor ekteparet skulle bo, videre mu-
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ligheter for kvinnen til å fortsette studier i Norge, og andre praktiske ting. Etter ytterligere kartleggin-
ger av hvordan ekteskapet ble arrangert, oggjennomgang av hvilken innflytelse kvinnen selv hadde 
hatt i arrangementet, så bildet noe annerledes ut. Det viste seg at fire av kvinnene i utgangspunktet 
ikke ønsket ekteskap med den aktuelle mannen. Disse kvinnene mente allikevel at det ikke var noen 
spesielle personer i hennes familie som hadde tvunget eller presset dem inn i ekteskapet. Kvinnene 
forklarte at det for dem var normalt i forhold til hjemstedets kultur og familiens tradisjon å gifte seg 
med den kandidaten foreldrene valgte.  
”Selma forteller at hennes fetter, som er oppvokst i Norge, gjennom flere år ønsket å gifte seg med 
henne. Selv hadde hun ikke lyst, da hun mente at det var for store forskjeller mellom dem fordi de var 
oppvokst i hvert sitt land. Foreldrene til Selma, hennes fetter og hans foreldre, ønsket alle giftemål. 
Til slutt overbeviste de Selma om at det var det riktige å gjøre, både for henne selv og for familien. 
Prosjektleder spør Selma om dette betyr at hun egentlig ble presset til å gifte seg. Selma finner ingen 
mening i dette resonnementet. Hun forklarer (igjen) at hun gjorde det som var best for henne selv og 
for familien. Prosjektleder spør om hva som ville ha skjedd dersom hun stod på sitt og nektet å gifte 
seg. Selma svarer at det ville vært en umulighet. Alle i hennes familie gifter seg med andre innenfor 
familien. Hvis hun skulle protestere på dette ville hun bli utstøtt av familien, og dette hadde aldri vært 
et alternativ hun i det hele tatt hadde vurdert”. 

Seks av prosjektdeltakerne hadde selv et sterkt ønske om å gifte seg med mannen, og opplevde sine 
familier som sine støttespillere i ekteskapsarrangementet.   
 
3.5  Kjærlighetsekteskap  

For fire av kvinnene var situasjonen annerledes. De hadde giftet seg med menn som foreldrene av 
ulike årsaker ikke ville eller kunne akseptere. Giftemålet hadde utløst konflikter i familien, med store 
konsekvenser for kvinnene. I to av tilfellene hadde familien brutt all kontakt med kvinnene, og den 
ene kvinnen var utsatt for pågående drapstrusler av sin far gjennom hele prosjektperioden. 

”Fathia forelsket seg i mannen mens han var på ferie i sitt opprinnelsesland. Hun fikk hjelp av sin 
søster til å introdusere mannen for sin familie, i den hensikt å begynne planleggingen av ekteskap. 
Fathias far var sterkt imot. Han mente at mannen som Fathia var forelsket i kom fra en familie med 
svært dårlig rykte, dessuten hadde han flere andre potensielle ekteskapskandidater for sin datter. Etter 
mye krangling og lange forhandlinger med flere familiemedlemmer sa faren til slutt at Fathia måtte 
velge mellom mannen eller sin familie. Fathia giftet seg med mannen. Hun håpet at faren etter hvert 
ville godta hennes ekteskap. Det er nå over fire år siden Fathia giftet seg, og faren har ikke endret 
mening. Han mener fremdeles at hun ikke lenger er hans datter, og han nekter alle familiemedlemmer 
å ha kontakt med henne.”
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3.6  Ektemennene

Tilbudene ved OK er rettet mot voldsutsatte kvinner og barn. Det skal være et trygt sted for de som er 
voldsutsatte med behov for beskyttelse. Denne rollen krever tydelighet, og OK kan derfor ikke være 
den instansen som i tillegg snakker med og forholder seg til overgripernes versjon. Dette er videre-
ført gjennom prosjektet. Gjennom samtaler med prosjektdeltakerne, i tillegg til nyankomne kvinner 
som har mottatt bistand i perioder, har vi allikevel fått et innblikk i hvordan ekteskapsinngåelsen har 
artet seg for mennene. Vi har grunn til å tro at fem av ektemennene selv er blitt utsatt for elementer 
av tvang av sine familier til å gifte seg. Ingen av kvinnene hadde kjennskap til dette før de allerede 
var gift og kommet til Norge. Da opplevde de å flytte inn i en storfamilie hvor ektemannen var lite 
til stede. Disse ektemennene har bodd andre steder med samboere, i noen tilfeller har de hatt barn. 
De har vært lite interessert i noe samliv med sine koner, og kvinnene forstod i begynnelsen lite til 
årsaken. Når kvinnene begynte å stille spørsmål om ektemannens fraværende atferd, utløste dette seg 
til pågående konflikter hvor alle medlemmene i storfamilien involverte seg.

3.7  Forholdet til familien i hjemlandet

Under oppholdet på krisesenteret kartla vi hvordan kontakten med familie og nettverk i hjemlandet 
var blitt opprettholdt etter flyttingen til Norge. Felles for prosjektdeltakerne var at de ikke hadde fått 
lov til å ha mye kontakt med egen familie i hjemlandet. Flere av kvinnene fikk ikke lov til å benytte 
telefonen og de hadde heller ikke egne penger å ringe for. Noen opplevde at ektemannen eller hans 
familie krevde å overhøre telefonsamtaler dersom kvinnens familie ringte dem. For de fleste av kvin-
nene var det også slik at de ikke ønsket å bekymre sine familier, og fortalte derfor minst mulig om 
overgrepene selv om de hadde mulighet. Familiene i hjemlandet visste derfor i liten grad om hva 
kvinnene ble utsatt for i ekteskapet. Det var først når bruddet var et faktum at familiene fikk vite noe 
om mishandlingen. I disse akuttsituasjonene reagerte foreldrene ulikt. En av kvinnene som var blitt 
tvangsgiftet fikk full støtte fra familien da hun rømte etter en grov voldsepisode. De tre andre tvangs-
giftede ble truet med drap av ulike familiemedlemmer i etterkant av bruddet. Kvinnene som giftet seg 
arrangert, også med elementer av tvang, fikk støtte da familiene ble klar over behandlingen kvinnene 
hadde fått i Norge. Unntaket var en kvinne som flere ganger ble presset av sine foreldre til å gå tilbake 
til sin svært voldelige ektemann. 

Kvinnene som hadde giftet seg mot foreldrenes vilje hadde hatt liten eller ingen kontakt med forel-
drene gjennom ekteskapet. De forventet ingen hjelp nå da bruddet var et faktum, og følte seg heller 
skyldige som ikke hadde hørt på sine familier tidligere. 

Selv om mange av kvinnene ikke fikk støtte eller hjelp i bruddfasen, endret relasjonene til familien 
seg gjennom prosjektperioden, noe vi senere kommer tilbake til. 
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4. Kvinnenes voldshistorie
4.1  Ulike typer vold

Kvinner og barn som kommer til OK har vært utsatt for overgrep i varierende grad og omfang. For å 
tydeliggjøre voldens ulike former kan vi benytte oss av følgende kategorier (Isdal: 2000).
Fysisk vold: bruk av fysisk makt som å dytte, lugge, sparke, slå.

Psykisk vold:   bruk av psykisk makt som direkte eller indirekte trusler, utsette for kontroll,
   trakassering, neglisjering.
Seksuell vold:  å bli presset til seksuelle handlinger, voldtekt og andre seksuelle overgrep.
Materiell vold: ødelegge inventar eller gjenstander, økonomisk utnyttelse.
Latent vold:  redsel for ny vold på grunn av tidligere voldserfaringer preger forholdet både før, 
   under og etter selve overgrepet. 

Volden kan betegnes som mishandling når overgrepene gjentas og blir et mønster som karakteriserer 
forholdet/relasjonen. OK legger vekt på at det er den voldsutsatte som definerer krenkelsene hun er 
blitt påført, uavhengig av voldens grad eller omfang (Berntsen: 2005). 

Under kartleggingen av hva slags vold prosjektdeltakerne var blitt utsatt for erfarte vi at selve volds-
begrepet vekket liten gjenkjennelse hos kvinnene. Det var kun den fysiske volden som alle lett kunne 
identifisere og rapportere om. Samtidig var de fleste av kvinnene opptatte av å formidle hva de selv 
mente var dårlig og uakseptabel behandling fra ektemannen. For å kunne avdekke volden la vi i 
kartleggingen derfor vekt på den enkeltes kvinnes opplevelse av påførte krenkelser. Opplevelsen av 
hvilke handlinger som ble opplevd som krenkende varierte blant prosjektdeltakerne.

Eks: ”To kvinner fra samme sted og samme alder hadde helt ulike opplevelser av at deres ektemenn 
nektet dem å gå ut alene. Den ene kvinnen følte seg svært ydmyket. Hun mente at ektemannen kontrol-
lerte henne, og at hun levde i et fengsel. Den andre kvinnen mente derimot at kravet fra ektemannen 
viste at han brydde seg om henne. Hun forklarer: ”Hvis mannen min mener at jeg kunne gå ut alene 
ville jeg ta det som tegn på at han ikke bryr seg om meg i det hele tatt. Det ville være enda mer yd-
mykende for meg, når jeg tenker på alt det vonde han har gjort meg…”

Samtlige av deltakerne var blitt utsatt for fysisk vold. De var blitt slått, dyttet og lugget. Åtte av 
kvinnene var blitt utsatt for det som betegnes som grov fysisk vold, som slag med knyttneve, påført 
skade med gjenstander, kvelertak og lignende. Alle kvinnene var blitt utsatt for psykisk vold som 
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trusler, kontroll og trakassering. Mer enn halvparten av kvinnen kunne fortelle om voldtekter og an-
dre seksuelle overgrep. Meninger om hva som er seksuell vold var svært ulike. Flere av deltakerne 
mente at det å bli presset til samleie ikke nødvendigvis var galt. Det å være seksuelt tilgjengelig for 
ektemannen representerte for flere av deltagerne en av pliktene innenfor ekteskapet, og derfor en 
norm som ikke opplevdes krenkende. Derimot var alle opptatt av og kunne formidle mye om sek-
suelle ydmykelser. Det at mannen ønsket samleie etter at han hadde slått kvinnen opplevde de som 
en stor krenkelse. Likedan var det krenkende å bli presset til seksuelle handlinger som de selv ikke 
ønsket å være med på.

4.2  Overgripere

For åtte av kvinnene var det kun ektemannen som hadde utsatt dem for vold. Ti kvinner hadde i tillegg 
blitt utsatt for overgrep av andre familiemedlemmer i ektemannens familie. Disse kvinnene bodde 
sammen med familien til ektemannen. Det kunne være et eller flere familiemedlemmer som deltok i 
overgrepene, mens andre medlemmer forholdt seg passive. Flere av kvinnene oppga svigermor som 
den som tok initiativ til og ledet an i overgrepene, selv om hun nødvendigvis ikke var den som utførte 
den fysiske volden. 

Eks: ”Under ekteskapsinngåelsen lovte min mann at vi skulle bo i vår egen leilighet, og at jeg skulle 
fortsette mine studier og begynne å jobbe. Ved ankomst til Norge flyttet jeg inn til svigermor, flere 
svogere med koner og mange barn. Jeg måtte sove på en madrass ved siden av sengen til mannen min. 
Svigermor bestemte alt i familien. Hun påla meg å dekke håret med hijab, noe jeg aldri brukte i mitt 
hjemland. Det verste var at jeg ikke fikk delta på norskkurs eller gå ut i det hele tatt. Jeg måtte vaske 
og lage mat hele dagen. Svigermor behandlet meg som en slave. Min mann gjorde ingenting for å 
hjelpe meg. Etter hvert begynte jeg å protestere. Da ble jeg slått av min svoger og hans kone. Det ble 
mye krangling. Svigermor innkalte alle til familieråd i stuen. Hun befalte meg å be om unnskyldning, 
og jeg var nødt til å kysse føttene til hele familien etter tur…”

4.3  Konsekvenser ved å reise tilbake til hjemlandet 

Kvinnene i prosjektet var tydelige på at dersom de selv kunne velge, ville de heller fortsette å leve i 
sine voldelige ekteskap enn å reise tilbake til sine hjemland. Det var bare en av kvinnene som mente 
at å reise hjem var et alternativ. Gjennom prosjektperioden forstod vi at frykten for å dra tilbake består 
av sammensatte årsaker.  Felles for alle prosjektdeltakerne var deres bekymring for problemene som 
ville oppstå for deres familier ved å få hjem sin skilte datter. Kvinnene visste at de ville bli en økono-
misk byrde for familien. Den største bekymringen handlet likevel om rykter som ville gå om familien. 
Spesielt kvinner fra mindre landsbyer fryktet for dette.



side 16

Mange opplevde at svigerforeldrene satte ut rykter om kvinnen, slik at hun skulle få skylden for 
skilsmissen. Ryktene gikk ofte ut på at kvinnen hadde oppført seg som en dårlig kvinne i Norge, at 
hun hadde brukt sin tid utenfor hjemmet og vært utro med en eller flere menn. Disse ryktene spredde 
seg raskt fra Norge til f eks Pakistan. En kvinne forklarte det slik om hvorfor landsbyboerne automa-
tisk ville tro på påstandene om henne satt ut av svigermor: 

”Alle her vet jo hvor vanskelig det er å komme til Europa. Og jeg, som ble gift med min fetter i Norge, 
kommer tilbake til landsbyen etter ett år! Det betyr selvfølgelig at jeg må ha gjort noe svært, svært 
galt. Det betyr at min far ikke har klart å oppdra meg, og alle vil snakke om han og le av han…”.  

Slik sladder kunne få store konsekvenser for hele familien. I tillegg til daglige ydmykelser ved å bli 
snakket om, kunne det bli vanskeligere for andre søsken å inngå ekteskap. Andre familier vil ikke 
arrangere ekteskap med en familie med et dårlig rykte. Under prosjektperioden ble to av forlovelsene 
til søsknene av prosjektdeltakerne brutt på grunn av ryktespreding fra Norge.

De kvinnene som hadde giftet seg mot foreldrenes vilje var i konflikt med sine familier og kunne ikke 
be dem om hjelp. En av kvinnene var redd for å bli drept av sin far eller bror. En annen kvinne var 
utstøtt av hele familien og hadde ingen å reise hjem til. Kvinnene angret på valget de hadde gjort om 
å gifte seg mot familiens vilje. De var preget av sterk skyldfølelse over situasjonen de var havnet i. 

Alle kvinnene i prosjektet fryktet for egen sikkerhet dersom de skulle reise tilbake. De mente at 
truslene de var blitt utsatt for i ekteskapet lettere kunne fullbyrdes i hjemlandet. I hjemlandet var ikke 
sikkerheten for kvinner den samme som i Norge, og ingen hadde tro på at politiet ville hjelpe dem der. 
Det ville derfor være lett for mannens familie å skade henne. Kvinnene ville være avhengige av egen 
families muligheter for beskyttelse. 

Seks av kvinnene mente det ville være vanskelig å få skilsmisse fra mannen i hjemlandet. De forklarte 
at familielovene ble praktisert slik at en skilsmissebevilling var avhengig av at ektemannen godkjente 
skilsmissen. Under ekteskapet hadde ektemennene brukt dette som en del av truslene overfor kvin-
nene. Konsekvensene ved å beholde statusen som gift i hjemlandet kunne bli store. Ektemennene 
ville ha stor innflytelsene på livet til kvinnen. Som gift var det opp til ektemannen å bestemme hvor 
kvinnen skulle bo, hva som ville skje videre med studier, jobb og liknende. Kvinnene visste godt at 
ektemannen da ville gjøre det svært vanskelig for dem. De ville heller ikke ha mulighet til å gifte 
seg på nytt. To av disse kvinnene er ved prosjektavslutning i gang med prosessen for å få skilsmisse 
i hjemlandet. For den ene er situasjonen låst, og det vil antagelig ta flere år i ulike domstoler før en 
eventuell skilsmisse vil være oppnådd. Dette koster i tillegg penger ved at kvinnen, som selv ikke kan 
reise til hjemlandet fordi hun der fremdeles er registrert som mannens kone, er nødt til å ha en advokat 
som representerer henne.   
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Videre mente kvinnene at de ville lide ved en hjemreise på grunn av mangel på muligheter for skilte 
kvinner i deres samfunn. For de fleste ville det være umulig å finne jobb eller fortsette med skole og 
studier. Kvinnene mente at deres familier ville se seg nødt til å arrangere nye ekteskap for sine døtre 
så raskt som mulig. Posisjonen som skilte kvinner gjorde at de mistet mye av sin verdi på ekteskaps-
markedet. I praksis kunne dette bety at familiene ville akseptere første tilbud om ekteskap, uavhengig 
av hva slags mann frieren ville være. Kvinnene fryktet å bli giftet bort til menn som ville utsette dem 
for nye overgrep.

4.4  Å bli dumpet i hjemlandet – en del av voldsbildet

Den fysiske, psykiske og seksuelle volden kvinnene i prosjektet var blitt utsatt for er den samme som 
kvinnene på OK generelt har erfaring med. Det som var spesielt for kvinnene i prosjektet var deres 
frykt for at ektemannen eller hans familie skulle sende dem tilbake til deres hjemland. Alle kvinnene i 
prosjektet var gjennom hele ekteskapet blitt truet med dette, og denne frykten var den som preget dem 
aller mest når de kom til krisesenteret. Frykten var reell, da seks av kvinnene allerede hadde opplevd 
å bli sendt tilbake til sine hjemland mot sin vilje. 

Eks: ”Somaya måtte på sykehus for behandling av skader etter at ektemannen hadde slått og sparket 
henne. Sykehuset innkalte ektemannen, som lovte og underskrev en erklæring om at han aldri mer 
ville slå henne. Etter dette slo han ikke, og Somaya fattet håp om at ektemannen hadde forandret seg. 
Et halvt år senere mente ektemannen at de måtte reise på ferie til hjemlandet, da det var flere bryl-
luper de var nødt til å delta i. Noen uker etter hjemkomsten tok ektemannen passet til Somaya og sa 
at hun heretter skulle bo i hjemlandet hos hans foreldre. Dersom hun nektet ville han skille seg fra 
henne. Ektemannen dro tilbake til Norge. Somaya flyktet til sin egen familie. De lånte penger til flybil-
lett og ordnet nytt pass. Den norske ambassade bisto med innreisetillatelse og Somaya reiste tilbake 
til Norge. Hun tok kontakt med politiet på Gardermoen, som hjalp henne videre til krisesenteret”.
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OK erfarer at det å sende utenlandske kvinner tilbake til hjemlandet, eller true med dette, kan være 
en sentral faktor i mishandlingssituasjonen til kvinner med utenlandsk opprinnelse.. Den norske am-
bassade i Islamabad, Pakistan, er kjent med dette. I følge et internt arbeidsnotat kalt ”Dumping av 
kvinner” er ambassaden bekymret over flere henvendelser ”fra kvinner som føler seg dumpet i Paki-
stan” (Moen: 2002). Dumpingen foregår gjerne slik: kvinnen har bodd for kort tid i Norge til å ha 
oppnådd permanent opphold. Hennes oppholdstillatelse baserer seg på at hun bor sammen med sin 
ektemann. Hun blir tatt med på det hun tror er en ferie til hjemlandet. I hjemlandet blir hun fratatt 
pass og dokumenter. Ektemannen sier han skal skille seg fra henne og sender henne til hennes egen 
familie. Alternativt krever han at hun skal forbli hans kone, men bo hos hans foreldre mens han selv 
skal fortsette å bo i Norge.5.  

5. Prosjektdeltakerne ved
  Oslo Krisesenter
5.1  Innledning

En del kvinner som søker beskyttelse på OK har nylig blitt utsatt for overgrep, og de flykter i akutt 
redsel for å bli skadet eller drept. Andre kvinner har vært gjennom en lengre prosess hvor de bestem-
mer seg og deretter planlegger å forlate en voldelig partner. 

Av prosjektdeltakerne var det 8 kvinner som kom til OK i forbindelse med at de var blitt utsatt for 
fysisk vold. Noen ble hjulpet av politiet, som var blitt tilkalt av naboer på grunn av bråk i leiligheten. 
Andre fikk hjelp av tilfeldige privatpersoner, som møtte kvinnen gråtende på gaten. Seks kvinner 
kom til krisesenteret etter at de var blitt dumpet i hjemlandet, og fire kom fordi hun hadde overhørt 
konkrete planer om at familien skulle sende henne dit. I disse tilfellene var det også politiet eller 
privatpersoner som bistod kvinnen i å få kontakt med OK.

Felles for alle prosjektdeltakerne var at de hadde levd en isolert tilværelse uten informasjon om at de 
kunne søke hjelp eller at de hadde rettigheter. De fleste av kvinnene hadde ikke overveid å forlate sin 
ektemann, og de opplevde ikke at de hadde noen mulighet for å velge noe annet enn å bli. Det var kun 
en av prosjektdeltakerne som selv hadde tatt et aktivt valg ved å bestemme seg for, og senere forlate, 
sin ektemann. Denne kvinnen var en av to prosjektdeltakere som i det hele tatt hadde hørt om OK. 
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Hun hadde flere ganger forsøkt å finne veien uten å lykkes. Det var først da hun hadde flyktet fra man-
nen og overnattet på en benk på en bussterminal, at hun møtte en sikkerhetsvakt som fulgte henne.
   
5.2  Mottakssamtale

I mottakssamtaler på OK er målet å kartlegge noe av volden, gjøre en risikovurdering og gi et midler-
tidig botilbud dersom kvinnen har behov for beskyttelse. Prosjektdeltakere som var blitt dumpet i 
hjemlandet eller stod i fare for dette, presenterte i mottakssamtalen frykten for ikke å kunne bo i 
Norge som sitt problem. De la i liten eller ingen grad vekt på volden de var blitt utsatt for, som for 
dem opplevdes som en mindre eller kanskje ubetydelig del av deres helhetlige situasjon. I kartleggin-
gen av truslene ville den nyankomne f.eks. kunne si at ”han truer meg med skilsmisse…” Gjennom 
prosjektet har vi forsøkt ulike måter å kommunisere om vold på. Dersom hensikten er å kartlegge noe, 
stiller vi den nyankomne direkte spørsmål om det vi trenger å få vite. Dette i motsetning til mer åpne 
spørsmål, hvor kvinnen f.eks. blir bedt om å fortelle om sin situasjon.

Eks. mottakssamtale 1:  
Krisesenteransatt: ”Kan du fortelle om hva du er blitt utsatt for og hva du trenger hjelp til”? Den 
nyankomne: ”Min familie i Marokko er fattige, min far er død, og mine brødre gift. De kan ikke 
forsørge meg og jeg har ingen muligheter til å få jobb. Min mann vil skilles, kan dere forhindre det? 
Kan dere snakke med han”? Kvinnen fortsetter å snakke om situasjonen til sin familie i hjemlandet 
og forstår ikke hva den krisesenteransatte mener når hun ber henne fortelle om vold. 

Eks. mottakssamtale 2: 
Krisesenteransatt: ”For at vi skal kunne hjelpe deg er det viktig at jeg forstår hva mannen din har 
gjort mot deg? Har han slått deg? Hvor? Hvor ofte? Har han sagt stygge ting til deg? Hva har han 
sagt? Har du fått lov til å gå ut? Hva tror du han vil gjøre dersom du møter han på gaten”? 

Ved å stille direkte spørsmål får kvinnen mulighet til å svare på det vi faktisk etterspør. Kvinner som 
er nye i Norge eller som har levd isolert fra samfunnet vil ikke vite hvilken type hjelp hun kan få på 
et krisesenteret. Hun vil fokusere på det som for henne er viktigst i den situasjonen hun er i akkurat 
nå. Dette betyr at hun vil utrykke ”feil” bestilling i forhold til den hjelp krisesenteret kan tilby. Ved å 
underkommunisere volden vil hun stå i fare for ikke å få den hjelpen hun har behov for.  

For å få en større forståelse av volden kan vi be henne om å utdype konsekvensene av det hun frykter 
aller mest. Vi kan spørre henne om hvorfor hun er så redd for å bli skilt. Svarer kvinnen at hun ikke 
vil bli skilt fordi det betyr skam spør vi henne hvordan denne skammen arter seg. Svarer hun at det 
er skam på grunn av hennes kultur eller religion, spør vi om hun kan forklare hvordan livet hennes 
vil se ut etter en skilsmisse. Ved å være så konkrete gir vi oss selv mulighet til å forstå kvinnens sam-
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mensatte situasjon. I denne prosessen oppdager vi at det som oftest ligger helt logiske og rasjonelle 
årsaker til grunn for at kvinnen frykter skilsmisse. 

5.3  Rekruttering til prosjektet

Deltakere til prosjektet ble kontinuerlig tatt inn så lenge det var kapasitet for nye. Så lenge kvinnene til-
hørte målgruppen voldsutsatt, nyankommen uten barn, fra et land som praktiserer arrangerte ekteskap 
fikk hun tilbud om å være med. I startfasen ble den aktuelle kvinnen, via tolk, informert om prosjektet 
og dets mål, slik at hun selv skulle velge om hun ønsket å bli med. Vi vurderte dette raskt som lite hen-
siktsmessig. Kvinnene var i en akutt situasjon, preget av redsel og usikkerhet for hva som ville skje med 
henne videre. Hun var ikke mottagelig for mye informasjon om et prosjekt for deretter å vurdere egen 
deltakelse i dette. Prosjektet ble derfor presentert for henne som utvidet hjelp over et lenger tidsrom. 
Dette var noe alle kunne forstå og som alle mente at de hadde behov for. Tidlig i prosjektperioden ble 
det tydelig for oss at vi måtte basere tiltakene i forhold til deltakernes opplevelse av sine problemer 

og utfordringer. Prosjektet har vært en type lavterskeltilbud, hvor deltakerne i forkant ikke har blitt 
avkrevd en viss form for deltakelse, motivasjon eller behovsavklaring. 

5.4  Relasjonsarbeid

Prosjektdeltakerne hadde blitt utsatt for gjentagende vold av ektemann og/eller familie før de kom 
til OK. I tillegg til volden hadde kvinnene parallelt opplevd en rekke betydningsfulle tap. De hadde 
måttet reise fra sine familier og sitt nettverk, og blitt hindret i å opprettholde kontakt med dem etter 
ankomsten til Norge. Det å forlate hjemlandet utløste tapsopplevelse av både språklig og kulturell 
tilhørighet. Samtidig var kvinnene fratatt retten til å tilpasse og integrere seg i det nye landet. I denne 
prosessen, som endte i brudd med ektemannen, hadde kvinnen mistet flere av sine viktigste roller. 
Gjennom oppveksten var kvinnene sosialisert til, og forventet å innta, roller som hustru, mor og for 
flere også som svigerdatter i en storfamilie. Tapene av disse eksistensielle rollene utløste til dels dra-
matiske identitetskriser hos kvinnene. De var i en livssituasjon hvor deres kompetanse og tidligere 
erfaringer på ingen måte var tilstrekkelige for å mestre livssituasjonen de nå var i. Redselen for hva 
som skulle skje videre var for alle overveldende. 

Vi vet fra før at mennesker som er utsatt for traumatiske opplevelser trenger hjelp og støtte fra sitt 
nettverk for ikke å utvikle kroniske lidelser etter traumatiseringen (Cullberg:1995). Prosjektdeltak-
erne var utsatt for traumatiske opplevelser uten tilgang til et støttende nettverk. Flere opplevde i 
tillegg at deler av deres nettverk vendte seg mot dem. Judith Herman beskriver i sin klassiker om 
traumebehandling hvordan vold skader menneskets evne til å ha gode relasjoner. Hun understreker 
betydningen av relasjonsarbeid som helingsarbeid når man har opplevd dype svik og skade av ens 
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nærmeste (Herman: 1995). For å kompensere noe i forhold til kvinnenes tap av relasjoner, mente vi 
det var nødvendig at relasjonsarbeidet skulle legge grunnlaget for prosessen videre. Tillitskapende 
arbeid er en sentral del av all traumebehandling, og er viktigere enn å få vite alle detaljer om den 
traumatisertes historie (Varvin: 2003). Relasjonsutviklingen startet når kvinnene kom til krisesenteret 
og prosjektleder gikk inn som kvinnens hovedkontakt. I akuttfasen fokuserte vi på praktiske behov 
og omsorg, slik at kvinnene raskt skulle oppleve seg fysisk trygge inne på senteret, og sikre på at 
prosjektleder vil følge henne videre.

I begynnelsen var de fleste kvinnene uten oversikt over egne muligheter eller tro på egne fremtidsu-
tsikter. Usikkerheten og redselen var overveldende, noe som gjorde det vanskelig å motta informasjon 
om rettigheter og muligheter. For å trygge kvinnen i denne fasen tilbød vi å følge henne opp så lenge 
hun selv mente at hun trengte det. Vi la ingen restriksjoner på antall samtaler, praktisk hjelp eller an-
dre tidsbegrensninger. Videre påtok vi oss rollen som spesialist med hensyn til hva slags bistand hun 
ville trenge for å finne løsninger på sin uholdbare situasjon. Vi lovet kvinnen å sette i gang nødven-
dige tiltak som ville være med på å sikre henne, uten å gå i detaljer på hva tiltakene måtte innebære.  
Vårt utgangspunkt var at mennesker i psykiske krisetilstander ikke alltid har forutsetning til å vurdere 
konsekvenser av ulike handlingsalternativ. Kvinnene i prosjektet hadde i tillegg en sterk opplevelse 
av at de var uten valgalternativer på hva de kunne foreta seg. I denne fasen var målet vårt å frata kvin-
nen noe av ansvaret for arbeidet videre. Dette bidro til at kvinnen klarte å redusere noe av det mentale 
kaoset hun befant seg i, og gjorde at hun i større grad ble mottakelig for informasjon. Det ble etter 
hvert mulig å bistå henne med å sortere hennes redsel, for så å kunne gjøre felles prioriteringer for 
videre arbeid. 

5.5  Empowerment – kontroll og innflytelse over egne liv.

En av hovedmålsettingene for prosjektet var å utvikle metoder for oppfølgingsarbeid med den ak-
tuelle målgruppen. Vi mente at det var nødvendig for kvinnene å få mulighet til å bearbeide sine 
historier og integrere seg i Norge. Vi trengte derfor kunnskaper om både hva slags bistand kvinnene 
trengte, og videre hvor mye som skulle til. Gjennom prosjektet har vi derfor ikke hatt restriksjoner på 
f.eks. antall tolketimer, følge til nødvendige etater, eller annet. For å motvirke eventuell klientifiser-
ing, det vil si at kvinnene gjorde seg avhengig av prosjektets bistand til alle gjøremål, stilte vi krav 
om at kvinnen selv skulle definere hvorfor hun trengte hjelp i ulike situasjoner. Det å måtte sette ord 
på hva de ikke selv mestret gjorde at kvinnen ble bevisst på eget hjelpebehov, og det ble tydelig for 
henne hva hun trengte å lære seg.
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Eks:  
Kvinne: ”Kan du ringe sosialkontoret og høre hvordan det går med min søknad?”
Ansatt: ”Vil du ikke ringe selv?”
Kvinne: ”Det klarer jeg ikke.”
Ansatt: ”Hva er det du ikke klarer? Å forklare deg?”
Kvinne: ”Saksbehandler snakker så fort, og jeg er redd for ikke å forstå hva hun sier, og til slutt gir  
 jeg opp og later som om jeg forstår.”
Ansatt: ”Ok. Skal vi gjøre det sånn at du ringer selv, mens jeg sitter ved siden av deg? Da vet du at  
 du kan gi telefonen til meg dersom det blir vanskelig.”

Dette er et forholdsvis enkelt pedagogisk verktøy som etter hvert ble grunnmetoden i det individuelle 
oppfølgingsarbeidet gjennom hele prosjektet. Dersom kvinnen aldri hadde vært i en bank tidligere, 
startet vi med å gå sammen til banken. All møtevirksomhet ble holdt utenfor OK. Når kvinnen skulle 
møte sin advokat for første gang fikk hun følge for å lære seg veien og bli presentert. Ved neste møte 
skulle kvinnen vurdere om hun trengte følge, og i tilfelle hvorfor. Prosjektdeltakerne har hatt ulike, 
individuelle behov i forhold til tid og hyppighet for oppfølgingen. Målet har allikevel for alle vært 
at de ved utflytting fra OK skal kunne håndtere nødvendige, praktiske gjøremål. Relasjonen mellom 
deltakerne og prosjektleder var trygg nok til at vi kunne tillate oss å utfordre kvinnene til å forsøke 
seg på egen hånd. Ved stadig å mestre nye arenaer vokste kvinnens tro på egen kompetanse, som igjen 
bidro til økt selvtillit og bedre selvbilde. 

5.6  Rammer

Prosjektleder hadde gjennom prosjektet en fleksibel arbeidstid. Det gjorde det mulig å være tilstede 
når kvinnene selv hadde behov. I begynnelsen av oppholdet på krisesenteret trengte kvinnen hyppige 
tolkesamtaler med fokus på omsorg og etter hvert videre muligheter. Så fulgte arbeidsfasen, med op-
plæring i forhold til nødvendige tiltak. Det kunne være å følge kvinnen til ulike etater, vise hvordan 
man benytter seg av post, bank  eller liknende. Etter hvert begynte kvinnene på norskundervisning 
på dagtid, og de ville da ha behov for bistand på ettermiddag og kveld. Ved utflytting til egen bolig 
trengte kvinnene praktisk hjelp. I senere faser etter utflytting meldte behovene seg for mestring av 
alenetilværelsen og håndtering av ulike sorg og traumereaksjoner.

Etter utflytting var det vanskelig for prosjektdeltakerne å få kontakt med prosjektleder gjennom sen-
tralbordet på OK. Kvinnene synes det var vanskelig å gi raske beskjeder på telefonen på norsk, og 
mange misforståelser oppsto. Mange av kvinnene synes det var enklere å fysisk møte opp på kris-
esenteret for å sjekke om prosjektleder kanskje var tilstede. Etter disse erfaringer gjorde vi det slik 
at ved utflytting fra senteret benyttet vi en mobiltelefon for å gi beskjeder og gjøre avtaler via sms. 
Selv om flere av kvinnen ikke kunne mye norsk, klarte alle å forholde seg til skriftlige, konkrete 
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meldinger. Denne kommunikasjonsformen ble også brukt i relasjonsarbeidet. Det å motta hilsninger 
på bursdager eller andre små oppmuntringer betydde mye for kvinnene som hadde lite nettverk. Like 
viktig kunne det være for kvinnen å ha i hvert fall ett nummer lagret i mobilen, og en person å sende 
hilsninger til. 

Selv om prosjektet i stor grad var basert på tilgjengelighet overfor deltakerne, var det ikke meningen 
at prosjektleder skulle være tilgjengelig for kvinnene til enhver tid. For det første ville ikke dette være 
mulig da det kun var en person ansatt i prosjektet. Det viktigste var allikevel målet om at kvinnene på 
sikt skulle klare seg selv. Det var lite hensiktsmessig dersom kvinnene selv opplevde at det bare var 
prosjektleder som kunne hjelpe dem. For å ramme inn hjelpen fra prosjektet skulle hjelperelasjonen 
mellom kvinnen og prosjektleder være mest mulig forutsigbar. Det ble gjort individuelle, klare avtaler 
på hvordan kontakten mellom kvinnen og prosjektleder skulle være i de ulike faser. Noen kvinner 
kom i perioder til faste samtaler hver 14 dag, hvor felles forståelse av målet for samtale var tydeligg-
jort på forhånd. Andre kontaktet prosjektleder når de trengte konkrete råd i en sak. Noen av kvinnene, 
gjerne de samme, kom uanmeldt til senteret og tok sjansen på at prosjektleder var til stede. Det som 
fungerte for alle uavhengig av deres individuelle behov, var bevisstheten om at de ville få hjelp av en 
fast kontaktperson som kjente deres situasjon. For kvinnene bidro denne bevisstheten til mindre stress 
i hverdagen, og kunne heller bruke mer krefter på å mestre de mange utfordringer de stod overfor.

Kvinnene ble motivert til å oppsøke OK dersom noe akutt skulle skje i helger og netter. Alle hadde 
tidligere bodd på OK og kjente både ansatte og systemet der. Dette fungerte for dem som trengte det. 
Under hele prosjektperioden ble prosjektleder ringt to ganger utenom arbeidstid. Det dreide seg om 
akutte trusselsituasjoner, og kvinnen hadde først kontaktet politiet uten å klare å gjøre seg forstått. 
Hun ble veiledet av prosjektleder over telefonen til å oppsøke krisesenteret. Ansatte på senteret fulgte 
da opp med nødvendig hjelp. 

5.7  Roller

Gjennom den tette oppfølgingen i prosjektet gjorde kvinnene nye og positive relasjonserfaringer, noe 
vi mente var nødvendig for å kompensere for deres tap. For kvinnene var tapene av nære relasjoner 
det mest sårbare og vanskelige gjennom prosjektperioden. For flere av kvinnene, som var uten net-
tverk, ble relasjonen til prosjektleder svært betydningsfull. Det var ikke til å unngå at det oppstod 
flere rolleforviklinger. Kvinnene kunne formidle at prosjektleder var som en erstatning for søster, 
bestevenninne eller mor. Når hun fikk høre om sine rettigheter kunne disse oppfattes som ”personlige 
gaver fra en veldig snill dame på OK”. Ved prosjektstart forsøkte vi å klargjøre for deltakerne hva 
prosjektleders rolle skulle være ut fra et profesjonelt ståsted. Vi la vekt på at kvinnene har rett på hjelp 
og at prosjektleders funksjon var å være kvinnens hjelper.  Hjelperen ville få lønn for arbeidet, og 
prosjektet var ikke basert på veldedighet. Vi mente at denne rolleavklaringen var viktig for at kvin-
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nene ikke skulle oppleve å være i en posisjon hvor de ikke kunne stille noen krav uten å føle at de 
maste eller forstyrret prosjektleder. 

Underveis viste det seg at det var prosjektleder som ble forvirret over rollene. Kvinnene selv var lite 
opptatt av rolleavklaringene prosjektleder gjentatte ganger kom tilbake til. Dette gjorde at vi gjennom 
hele prosjektperioden har utvidet vår forståelse av hva innholdet i hjelperens rolle kan være. Det at 
kvinnene opplevde sin hjelper som erstatning for andre omsorgspersoner var i noen faser det viktigste 
verktøyet vi hadde. I perioder var flere av kvinnene uten kontakt med ”nære” personer, og de følte seg 
helt alene. Ved å knytte seg til den ene personen som var tilgjengelig klarte de å komme seg gjennom 
de første fasene med smertefulle tap, og videre i livene sine.  

En kvinne sa det slik:
”Jeg stod på Gardermoen og visste ikke hvor jeg skulle dra eller hva jeg skulle gjøre. Jeg var helt 
alene i verden. Jeg bad til Gud, og spurte han om hvordan jeg skulle klare det som måtte komme. Når 
jeg senere kom på krisesenteret og møtte deg, visste jeg at Gud hadde hørt mine bønner. Han sendte 
meg den personen som skulle følge meg nå som jeg trengte det..”
En annen kvinne sa det slik etter å ha deltatt på julefest på krisesenteret:
”Dere på Krisesenteret er min familie i Norge. Når jeg ikke har verken mor eller far som hjelper meg, 
er det som om krisesenteret er mine foreldre.”

Gjennom prosjektet erfarte vi at når kvinnen fikk mye hjelp og støtte i de første fasene, ble hun et-
ter hvert i stand til å utvikle nye relasjoner og nye nettverk. Parallelt ble relasjonen til prosjektleder 
mindre omfattende og betydningsfull. 

5.8  Deltakernes evalueringer

Selv om kvinnene hadde rettigheter på det juridiske og økonomiske plan, var de ikke selv i stand til 
å nyttiggjøre seg disse. Kvinnene var derfor svært takknemmelige for hjelpen prosjektet bidro med. 
Dette gjorde det kanskje umulig for kvinnene å være kritiske eller ha motforestillinger til tiltak og 
oppfølging. Ekstra sårbart var det at prosjektet hadde kun en ansatt, slik at eventuell kritikk ville være 
direkte rettet mot henne. Forsøk på evalueringer ble møtt med at ”all hjelp var veldig bra og veldig 
virkningsfull”. Vi var derfor nødt til å evaluere prosjektet i forhold til den konkrete deltakelsen fra 
kvinnene. Oppslutningen rundt prosjektets tiltak har vært høy, og det er kun mangel på ressurser som 
gjorde at ikke aktivitetsnivået kunne utvides.  
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6. En prosjektdeltager og    
  hennes aktivitet i prosjektet
6.1  Monira

Monira er født og oppvokst i Marokko. Da hun var 20 år ble hun forlovet med sin fetter, og tre år 
senere giftet de seg. Fetteren er sønn av tanten til Monira, som er søster til hennes mor. Tanten tok ini-
tiativ til, og var hovedarrangør av ekteskapet. Fetteren er oppvokst i Norge og fortsatte å bo der også 
etter ekteskapsinngåelsen. Han besøkte sin kone noen ganger i året. Monira var veldig forelsket i sin 
ektemann, og ønsket å bo med han hele tiden. Svigermor og svigerfar bor både i Norge og i Marokko. 
Monira flyttet inn til sine svigerforeldre, som har hus i samme nabolag som hennes egen familie. 

Monira jobbet som hushjelp hos svigerforeldrene. Hun gjorde alt husarbeidet, men fikk  hele tiden 
kjeft av svigermor som også slo henne ofte. I landsbyen ble det sladret en del om hvorfor Monira ikke 
bodde sammen med ektemannen sin i Norge, og sladderen gikk utover Moniras familie. Hennes mor 
og far presset på for at svigermor og svigerfar skulle ta med seg svigerdatteren til Norge. Til slutt ga 
de etter, søkte familiegjenforening og da Monira var 26 år flyttet hun inn til svigermor, svigerfar og 
ektemannen i Oslo. 

Monira beholdt rollen som hushjelp i familien. Svigermor fortsatte å kjefte og slå. Ektemannen 
forsøkte ikke å snakke med eller stoppe moren. Han var mye borte, også om nettene. Monira spurte 
han ofte om hvor han oppholdt seg, og da ble han alltid sint og de begynte å krangle. Etter en slik 
krangel, omtrent to til tre måneder etter at Monira kom til Norge, slo ektemannen henne. Han fortsatte 
å slå flere ganger i uken. Han slo og dyttet henne, tok kvelertak, voldtok henne og truet både henne 
og hennes familie i Marokko med drap. Svigermor oppmuntret sønnen til å slå henne, mens svigerfar 
var vitne til mishandlingen uten å involvere seg. Monira fikk ikke lov til å gå ut. Familien mente at 
hun ikke hadde noe ute å gjøre uansett. Selv hadde ikke Monira noen nøkkel til leiligheten. Når hun 
var alene hjemme turte hun ikke gå ut i redsel for at tyver skulle ta seg inn den åpne døren og stjele 
familiens ting. 

Moniras svigerforeldre reiste til Marokko i fire måneder. Ektemannen var sjeldent hjemme. Moni-
ra hadde ingen penger og levde av hermetikk og tørrvarer som stod igjen etter svigerforeldrene. 
Ektemannens søster kom innom en gang, tok Monira med til en butikk og kjøpte noen matvarer. Dette 
var første gang at Monira var ute av leiligheten siden hun kom til Norge. Senere ble Monira oppsøkt 
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av en kvinne som sa at hun var samboer med Moniras ektemann. Hun viste frem bilder av deres 
felles barn og sa til Monira at hun må reise tilbake til Marokko. Monira konfronterte sin ektemann, 
han bekreftet at han i flere år hadde bodd sammen med den andre kvinnen, og at hele familien visste 
om dette. Han sa at det var best for alle at Monira reiste tilbake og bodde med svigerforeldrene i Ma-
rokko. Monira nektet, mannen ble sint og slo og voldtok henne. Dagen etter kom både ektemannen 
og han samboer for å overtale Monira til å reise tilbake til Marokko. De truet med å drepe henne, og 
Monira ble slått av både ektemann og hans samboer.  

Da svigerforeldrene kom tilbake til Norge planla de ny reise for hele familien på grunn av et bryllup i 
Marokko. Monira hadde da bodd i Norge i underkant av ett år. Da de kom til Marokko sa de til Monira 
at hun ikke skulle tilbake til Norge, men derimot bo med svigerforeldrene i Marokko. De tok hennes 
pass og ektemannen dro tilbake til Norge. Monira flyktet til sin egen familie. For første gang fortalte 
hun om hvordan hun ble behandlet i ekteskapet. Foreldrene ble bekymret. De visste at ryktene snart 
ville gå i landsbyen om at deres datter måtte være en svært dårlig kvinne som ikke lenger bodde hos 
ektemann eller svigerfamilie. Familien oppsøkte den norske ambassade i Rabat for å få hjelp. Ambas-
saden sjekket med utlendingsmyndighetene i Norge, og fant Monira registrert som familieinnvandret. 
Da det nye passet var i orden, stemplet ambassaden inn en innreisetillatelse til Norge. Familien klarte 
å få lånt penger til en flybillett, og Monira fløy alene tilbake.  

På Gardermoen visste ikke Monira hva hun skulle gjøre. Hun ringte sin ektemann og bønnfalte han 
om hun kunne få komme hjem. Ektemannen truet henne igjen med drap dersom hun ikke dro tilbake 
til Marokko. En marokkansk familie ble oppmerksom på henne der hun stod foran telefonboksen og 
gråt. De spurte henne om hva som var skjedd, og kjørte henne etterpå til krisesenteret. 

Monira hadde aldri hørt om krisesenteret tidligere, og hun visste ikke at hun kunne få noe hjelp i 
Norge. Hun kunne ikke gjøre rede for sin egen adresse, og visste ikke hva sitt eget personnummer var. 
Hun hadde ingen penger, og forklarte at hun aldri hadde holdt i norske penger før. På spørsmål om 
hun hadde noen fysiske eller psykiske plager etter mishandlingen fortalte hun om veldig dårlig hørsel 
pga all kjeftingen hun hadde fått. På oppfølgingsspørsmål sa hun at hun følte seg ganske syk, at hun 
ikke hadde sovet på lenge, at hun hadde vondt i hele kroppen og sterk hodepine. Hun gjentok gang 
på gang at hun trengte hjelp for å bli i Norge. Hun forklarte at hun ikke kunne være i Marokko da det 
ville være vanskelig for familien at hun flyttet tilbake. De ville ikke være i stand til å beskytte henne 
da svigerfamilien er rik og har makt. Hun uttrykte mye bekymring for familien da de også har blitt 
syke på grunn av det som har skjedd henne. Monira ba krisesenteret innstendig om å finne en jobb til 
henne da hennes familie er fattige og ikke har mulighet til å sende henne penger. 
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6.2 Moniras deltakelse i prosjektet

Monira bodde på krisesenteret i fire måneder. I løpet av denne tiden hadde vi 14 tolkesamtaler. Vi 
var med Monira på to møter med advokat, ett møte med sosialkontor, på norskundervisning, på po-
litianmeldelse og intervju hos Utlendingsseksjonen. Under oppholdet gjorde vi forsøk på å loggføre 
all praktisk hjelp vi bistod Monira med. Loggføringen av det praktiske bestemte vi å slutte med da 
det ble for tidkrevende. Monira var avhengig av praktisk hjelp flere ganger hver dag. Hjelpen bestod 
i alt fra å innhente personnummer, gå gjennom brev og vedtak fra sosialtjenesten, følge til bank for å 
opprette konto, vise hvordan man bruker T-bane, kontakte ulike etater osv. 

Etter utflytting fra krisesenteret har Monira benyttet seg av tilbudene til prosjektet slik: 

    Hjemmebesøk  Samtale Nettverksaktivitet Følge Praktisk*
151005 - 311205 01        09          01         00 00
010106 - 311206 01        20         07         02 07
010107 - 300707 00        05          11         00 01
Til sammen           02        34          19         02 08

*Praktisk: Dette viser antall ganger hvor Monira kun har fått praktisk bistand som f eks hjelp til å 
oversette et brev. Det har vært innslag av praktisk hjelp under samtaler og aktiviteter.

I tillegg til tiltakene har prosjektleder skrevet uttalelser om Monira situasjon til politi, utlendingsmyn-
digheter og spesialisthelsetjenesten. 

6.3  Oppsummering

Etter utflytting fra krisesenteret var det Monira som selv definerte hva slags type hjelp hun trengte.  
Tabellen viser at i perioden etter utflytting var behovet for individuell oppfølging i form av samtaler 
størst. Dette sank gradvis det neste året, og siste del av prosjektperioden var behovet sjeldnere enn 
en gang i måneden. Parallelt med nedgang i behovet for individuell hjelp har hennes deltakelse i net-
tverksaktiviteter økt. Ved prosjektavslutning vurderte både Monira og prosjektleder at det ikke var 
nødvendig med flere oppfølgingstiltak. Monira mente at hun mestret tilværelsen, og at hun var i stand 
til å håndtere nye utfordringer underveis. Hun hadde da fast jobb og var blitt økonomisk selvhjulpen. 
Det hadde da gått to år fra hun først ankom Oslo Krisesenter.
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7. Kvinnene og deres 
  identitetsprosess
Kvinnene i prosjektet kom fra samfunn som er mer kollektivistisk orientert enn det norske. Alle kvin-
nene ville beskrive sine storfamilier som det viktigste og mest sentrale i livet, og se seg selv som en 
mindre del, et medlem, av denne familien. For kvinnene var det naturlig at beslutninger og valg skulle 
basere seg på behovene til familien som helhet, med mindre vekt på egne ønsker eller individuelle 
behov. Uavhengig av familiens sosiale status og klassebakgrunn, eller kvinnenes utdanning, var deres 
sosialiseringsprosess gjennom oppveksten preget av at de som voksne skulle inngå ekteskap. Gjen-
nom ekteskapet forventet familien, og kvinnen selv, at hun skulle innta nye roller som hustru, mor og 
svigerdatter. 

I Norge ble kvinnene utsatt for alvorlige overgrep, og ekteskapet endte i brudd. Deres roller som 
hustru, mor og svigerdatter var fratatt dem, og kontrasten til deres nye tilværelse i et individualistisk 
orientert samfunn var stor. Kvinnene stod overfor et omfattende identitetsarbeid i prosessen med å 
skulle tilpasse og integrere seg i rollen som ”singel” i Oslo.

Varvin (2003) beskriver identitet som ”den stabile følelse av hvem vi er”, og at vår identitet gradvis 
utvikles gjennom samhandling med viktige personer i våre omgivelser. Vår identitet er ikke noe som 
er fastlagt, men en prosess hvor selvbildet stadig justeres i interaksjon med andre. Mennesker som 
emigrerer, vil i det nye landet bli konfrontert og utfordret med spørsmål som ”hvem er jeg, og hvem 
kan jeg være i den nye situasjonen? Eksilet kan på denne måten utløse nye muligheter for forandring 
og videreutvikling. Det krever da at den eksilerte gjør seg erfaringer i det nye landet som bekrefter 
både det nye og det gamle. Varvin mener derfor at den eksilerte også risikerer å ikke å gå videre, men 
strander både fysisk og mentalt. Felles for alle prosjektdeltakerne var at de hadde sitt hovedfokus 
på hvordan familien i hjemlandet forholdt seg til deres situasjon i Norge. I bruddfasen led mange av 
mangel på hjelp og støtte fra sine familier, og flere opplevde å bli truet med sanksjoner. Kvinnene 
selv forklarer manglende støtte fra familien i hjemlandet med at disse mest av alt bekymret seg for 
hvordan datteren deres skulle klare seg alene. De hadde lite kunnskap om det norske velferdssyste-
met, eller hvilke muligheter kvinnene hadde. Dette endret seg for de aller fleste gradvis når familiene 
opplevde at kvinnene kunne leve verdige liv alene i det nye landet. I prosjektet erfarte vi at aksepten 
fra familie i hjemlandet var av stor betydning for hvordan kvinnene klarte å innta og identifisere seg 
i sine nye roller. Seks av kvinnene opplevde ikke denne aksepten, og sorgen over mangel på støtte 
fra sine nærmeste preget dem og vanskeliggjorde identitetsprosessen gjennom hele perioden. Mest 
problematisk var det for to av kvinnene som hadde giftet seg mot familiens vilje. Her er utsiktene til 
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forsoning med familien ikke innen rekkevidde, og kvinnene sliter med skyldfølelse over sin situasjon, 
i tillegg til sorgen over tapet av de nærmeste familierelasjoner. 

Det at kvinnene begynte å mestre praktiske gjøremål bidro til at de ble mer trygge i sine nye roller. Å 
forvalte egen økonomi, lære norsk og arbeide, var erfaringer som gjorde at de opplevde mer kontroll 
over sin tilværelse. Dette førte igjen til økt bevissthet om det ”å være selvstendig”, og mange av kvin-
nene uttrykte etter hvert at de følte seg stolte over dette.  

Gjennom prosjektperioden har kvinnene gjentatte ganger stilt seg spørsmålet om hvorfor det de har 
blitt utsatt for har skjedd med akkurat dem. For mange ble det naturlig å søke svar innenfor sine reli-
gioner. I perioder kunne dette bety at enkelte kvinner var overbevist om at de ble straffet av Gud for 
handlinger de tidligere hadde gjort, for andre var svaret at Gud virkelig mente å teste dem ut. Kvinner 
som ikke tidligere hadde praktisert sin religion kunne nå følge strengt religiøse regler, mens andre 
gjorde det motsatte. Flere som aldri tidligere hadde brukt hijab dekket seg nå helt til, mens noen for-
kastet sine tradisjonelle klær i protest og brukte kun jeans. Mange samtaler hadde derfor en religiøs-
kulturell dimensjon, og vi forsøkte å bruke det aktivt i felles drøfting av mer eksistensielle spørsmål.
Overgangen fra en kollektivistisk måte å forstå og se seg selv på, til en mer individualistisk ble en 
lenger prosess som fremdeles pågår. For kvinnene har tilpasningen til tider vært frustrerende. Etter 
hvert som de mestrer hverdagen blir gjerne neste spørsmål ”hva er meningen: jeg klarer alt, språket, 
jeg jobber og kan betale alle mine regninger, alt dette uten å skulle dele det med noen som står meg 
nær?”  Gjennom prosjektperioden har vi fokusert mye på forskjeller mellom det vi har kalt ”vi-
kulturer” kontra ”jeg-kulturer”. Vi har trent oss på hvordan valg og beslutninger tas på vegne av egne 
behov, når kvinnen ikke lenger har fellesskapet å støtte seg på eller ta hensyn til.

Hensikten med samtaler rundt roller og identitet har vært å øke kvinnenes egen forståelse av hvilken 
prosess hun selv står i ved å skulle leve i Norge. Vi har forsøkt å bevisstgjøre kvinnene på at de selv 
kan påvirke veien videre. Identitetsmessig har alle kvinnene utviklet et svakere ”vi” og et sterkere 
”jeg”. Dette har nok vært helt nødvendig, men ikke alltid like bevisst eller ønskelig. Endringspros-
essen blir tydelig i det familiene ønsker å arrangere nye ekteskap for sine døtre. Kvinnene ønsker 
selv å gifte seg på sikt, mens alle prosjektdeltakerne benytter seg av ulike strategier overfor familien 
for å utsette nye ekteskap. Kvinnene har nå selv en del varierende kriterier for en ny ektemann. Et av 
kriteriene som går igjen er at han må akseptere at kvinnene vil arbeide utenfor hjemmet, i hvert fall 
så lenge barna ikke er veldig små.

Gjennom prosjektperioden har målet ikke vært at kvinnene skal velge mellom sin ”nye” eller ”gamle” 
identitet. Underveis i prosessen har vi erfart, og deretter erkjent, viktigheten av at kvinnene opplever 
at de lever verdige liv i sitt nye land. For de fleste innebærer dette å finne måter å leve på som er ak-
septable for henne selv, hennes familie i hjemlandet og for samfunnet i Norge.
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8. Samarbeid med 
  sosialtjenesten
8.1  Innledning

De fleste av prosjektdeltakerne hadde lite eller ingen penger når de kom til OK, og flere hadde bare 
klærne de hadde på seg. To kvinner fikk stønad gjennom Introduksjonsordningen for flyktninger. En 
kvinne hadde lønnsinntekter. OK har krisemat i en akutt situasjon, utover dette står beboerne for sin 
egen husholdning.  Kvinnene hadde først og fremst behov for penger til mat, og for de fleste var sos-
ialkontoret den første hjelpeinstans det var naturlig å kontakte. 

8.2  Akutt hjelp

Prosjektleder henvendte seg på vegne av kvinnene til sosialtjenesten i bydelen hvor de tidligere har 
bodd. Vi søkte om nødhjelp til mat de første ukene. Dette gir sosialtjenesten mulighet til å kartlegge 
kvinnens uoversiktlige situasjon for å kunne behandle søknad om livsopphold. I denne første kontak-
ten med sosialkontoret viste det seg at barrierene for å få akutt hjelp var store. I kontaktetableringen 
med sosialkontorene ble det stilt en del krav som det var vanskelig eller umulig for kvinnene å op-
pfylle: 

• Sosialkontorene krevde at kvinnen personlig oppsøkte deres mottak for å legge frem sin sak: 
 Kvinnene var redd for å møte ektemannen og turte ikke å gå ut i det hele tatt. De var heller ikke  
 kjent i Oslo, og ville ikke klare å finne frem. Videre kunne de ikke nok norsk til selv å forklare  
 sin situasjon og hjelpebehov.
• Sosialtjenesten krevde dokumentasjon før søknaden kunne behandles: De fleste av kvinnene   
 hadde lite eller ingen av sine dokumenter. De ble bedt om å fremlegge blant annet bostedsattest  
 og siste skatteoppgjør. Denne dokumentasjonen var helt ukjent for kvinnene, og de visste heller  
 ikke hvordan de skulle innhente den. Enkelte saksbehandlere mente at de ikke kunne bistå med  
 noe før kvinnen kunne legge frem en separasjonsbevilling.

I den første kontakten med sosialkontorene ble mottakskonsulentene informert om vanskelighetene 
for kvinnene. Flere kontorer var da smidige, og sammen fikk vi til løsninger slik at kvinnen ble sikret 
nødvendig økonomisk nødhjelp. For 8 av kvinnene med behov for akutt hjelp ble det ikke sånn. Det 
var nødvendig at prosjektleder fulgte kvinnen til sosialkontoret og innhentet dokumentasjonen som 
krevdes. Dette er tidkrevende, og mye av prosjektets kapasitet ble brukt til kontaktetableringen. Uten 
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bistand fra prosjektet/OK er det trolig få av kvinnene som ville fått den akutte bistanden de hadde 
behov for.

Eks:  ”Nadia ankommer krisesenteret etter å ha blitt utsatt for grov seksuell vold av ektemannen 
gjennom fire år. Nadia er blitt kastet ut av leiligheten, og har verken penger eller andre eiendeler. 
Vi kontakter sosialtjenesten, legger frem kvinnens situasjon og fakser i tillegg en skriftlig søknad om 
økonomisk hjelp. Kvinnen får time med mottakskonsulent dagen etter. Prosjektleder følger Nadia, 
og inntar en passiv rolle da kvinnen forstår og snakker noe norsk. Mottakskonsulenten gir Nadia en 
orientering om sosialtjenesten uten tolk. Nadia forklarer sin situasjon. Mottakskonsulenten gir henne 
et søknadsskjema og sier at hun har anledning til å søke økonomisk bistand. Mottakskonsulenten sier 
at før slik hjelp kan ytes må kvinnen kunne bekrefte at hun har søkt om separasjon. Videre gir hun 
Nadia en liste over dokumentasjon som må innhentes før søknad kan behandles. Til slutt sier mot-
takskonsulenten at behandlingstiden er på 14 dager. Det er først når mottakskonsulenten skal sende 
oss av gårde med et ikke utfylt søknadsskjema at jeg spør hva kvinne skal leve av de neste 14 dagene. 
Mottakskonsulenten kontakter da sin leder, og kvinnen mottar nødhjelp etter to dager”.

8.3  Boligsituasjonen

I kontaktetableringen med sosialkontorene ble saksbehandler gjort oppmerksomme på at botilbudet 
på krisesenteret er midlertidig. På et tidlig tidspunkt formidlet vi at kvinnen vil ha behov for hjelp til 
å finne en leilighet. Til tross for flere muntlige og skriftlige henvendelser var det ingen av deltakerne 
som fikk bistand av sosialtjenesten til dette. Saksbehandlerne ga generell veiledning om at kvinnen 
selv måtte finne annonser på internett, ringe utleier og gå på visning. De opplyste hva slags norm 
husleien skulle ligge på, og at sosialkontoret kun aksepterer sosial garanti- ikke kontant depositum. 
Denne informasjonen ble som oftest gitt til prosjektleder, som igjen formidlet til kvinnene via tolk. 
Tre av kvinnene klarte å finne leilighet selv. De andre opplevde boligjakten som en umulig oppgave. 
Den første hindringen lå i å kommunisere med utleiere på telefon uten å snakke eller forstå mye 
norsk. Det å finne veien til ulike adresser når de aldri hadde beveget seg ute i Oslo var komplisert. 
Når de endelig klarte å komme seg på visning var det ingen som fikk positiv respons av utleierne. Det 
å være utenlandsk, ikke snakke norsk, være sosialklient og bo på krisesenter gjorde dem antageligvis 
lite attraktive på utleiemarkedet. Prosjektleder og krisesenteransatte bistod kvinnen i boligsøkepros-
essen, noe som var svært tidkrevende. Vi søkte også sosialkontorene om plass for flere av kvinnene 
på Schwensensgate Bosenter. Dette er et midlertidig botilbud for nyankomne flyktninger og innvan-
drere, og senteret har ulike oppfølgingstiltak. For noen av kvinnene var dette et egnet tilbud, men for 
de fleste innebar det et nytt midlertidig bosted av mangel på en mer permanent bolig. 

”Ayse kom til krisesenteret etter å ha flyktet fra svigerfamilien hvor hun i to år hadde levd isolert og 
blitt utsatt for grov vold. Sosialkontoret ble kontaktet og bisto kvinnen økonomisk. I første og eneste 
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møte Ayse hadde med sin saksbehandler mens hun bodde på OK fikk hun opplyst følgende i forhold 
til fremtidig bolig: husleie på maksimum kr 3500,- og sosial garanti. Prosjektleder mente at det ville 
være umulig for kvinnen å klare å finne noe til en slik lav sum. Saksbehandleren mente at dette ikke 
var noe problem, dersom de fikk noe tid på seg ville de selv finne en bolig for Ayse. Vi inngikk en 
avtale om at Ayse skulle bo på krisesenteret i to måneder, og sosialkontoret skulle da ha en leilighet 
klar. Sosialtjenesten begynte ikke å jobbe med bolig for kvinnen inntil noen uker før avtalt utflytting. 
Da de ikke fant noe til den prisen de selv hadde bestemt seg for, argumenterte de for at kvinne selv 
måtte være aktiv. Kvinne forsøkte forgjeves. Resultatet ble at sosialtjenesten kjøpte plass til Ayse på 
Schwensensgate Bosenter, til tross for at hun ikke hadde behov for oppfølgingstilbudene der. De seks 
første måneder koster plassen kr 8500, deretter stiger leien til kr 18500. Ved prosjektavslutning har 
Ayse bodd der i 9 måneder og leter fremdeles etter et varig sted å bo.”

8.4  Oppfølging etter utflytting

Ved utflytting fra OK er et av målene at kvinnene selv skal være i stand til å følge opp kontakten med 
sine hjelpeinstanser. For deltakerne i prosjektet var sosialkontoret den viktigste instansen ved utflyt-
ting. For de fleste var det også den eneste hjelpeinstans, og vi trodde at oppfølgingen derfor skulle 
bli enkel og oversiktelig. Erfaringer fra prosjektet viser noe helt annet. Alle kvinnene måtte få flere 
timers bistand av prosjektleder til å følge opp kontakten med sosialkontoret. For de fleste artet prob-
lemene seg slik:

Overføring: Når kvinne flytter til ny adresse vil sosialkontoret overføre kvinnens sak til nytt sosia-
lkontor. Kvinnen blir informert om ny adresse og tidspunkt for når hun må søke videre hjelp. Dette 
er enkel, skriftlig informasjon som alle kvinnene kunne forholde seg til. For ingen av deltakerne ble 
overføringene slik i praksis. Når de henvendte seg med søknad til sitt nye kontor ble samtlige av-
vist. Kvinnene fikk ikke forklart, eller forstod, årsaken. De oppsøker krisesenteret og prosjektleder 
kontaktet nytt og gammelt sosialkontor. Dette tar alltid tid, og mange telefoner frem og tilbake før 
problemet blir løst. Som oftest har gammelt sosialkontor overført saken for sent, slik at denne ikke 
er mottatt når kvinnen henvender seg dit. Det skjer også at gammelt sosialkontor ikke har sendt alle 
opplysninger i kvinnens sak, slik at den blir returnert. Problemet oppstår idet kvinnen selv ikke blir 
opplyst om dette, og forholder seg slik hun har fått beskjed om tidligere. Konsekvensene for kvinnen 
er at hun pga sosialtjenestens feil går uker uten penger til livsopphold og husleie.
Vedtak og vilkår: Brev og vedtak fra sosialkontorene er skrevet på norsk. Vedtakene inneholder lange 
og til dels kompliserte tekster. Videre inneholdt vedtakene ulike vilkår. Etter sosialtjenestelovens § 
5-3 har kommunen adgang til å sette vilkår for tildeling av økonomisk stønad. Det skal gå uttrykkelig 
frem i vedtaket at det er satt vilkår, og videre hva vilkåret går ut på. Vilkårene skal ha sammenheng 
med formålet om hjelp til selvhjelp, ved at det bidrar til å gjøre stønadsmottakeren i økonomisk 
selvhjulpen. Ingen av kvinnene fikk veiledning fra sosialtjenesten i hvordan de skulle forstå innholdet 
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i vedtakene eller oppfylle de ulike vilkårene. Veiledning i dette ble en nødvendig, men kostbar, del 
av prosjektet. Vedtakene er komplisert, det må brukes tolk og det tar tid. Prosjektleder forklarte hva 
vilkåret betydde, og hva de måtte gjøre for å fylle vilkåret. Til tross for dette ville utbetalingen til 
kvinnen ikke komme. Kvinnen oppsøkte prosjektleder som igjen kontaktet saksbehandler, som etter 
undersøkelse ville finne ut at selv om vilkåret var oppfylt var det ingen som oppløste sperren i data-
systemet slik at utbetaling skulle skje. Kvinnene forstod lite av dette. De gjorde som sosialtjenesten 
krevde, men opplevde gjentatte ganger at systemet ikke fungerte slik de hadde fått opplæring i. 

Kontakt med sosialkontor: Kvinnene ble motivert til selv å kontakte sin saksbehandler når de hadde 
spørsmål eller problemer med sine saker. Ved å ringe sosialkontorene fikk kvinnene beskjed om å 
ringe tilbake i sin saksbehandlers telefontid. Ingen av kvinnene hadde fasttelefon, men mobiler med 
kontantkort. Kvinnene kunne bruke flere hundre kroner på gjentatte oppringninger, stå i telefonkø 
uten å klare å få snakke med riktig person. De la igjen sine telefonnumre, uten at de ble ringt tilbake. 
Alle kvinnene erfarte at det var enklere selv å oppsøke sosialkontoret. Problemet var da at de måtte 
ta fri fra skole eller praksisplass. Flere opplevde også å bli avvist i resepsjonen da de ikke klarte å 
forklare seg muntlig på norsk. Kvinnene oppsøkte da krisesenteret hvor prosjektleder ville bistå for 
å oppnå kontakt.

8.5  Oppsummering

I prosjektet erfarte vi at sosialtjenestens krav om dokumentasjon for å få hjelp er uoverkommelig for 
personer som ikke selv er i stand til å innhente denne. Det samme skjer når sosialkontoret krever at 
kvinnen selv oppsøker dem, uten å tilrettelegge for at kvinnen er truet eller at hun ikke kjenner Oslo 
og aldri tidligere har kjørt trikk, buss eller bane. Videre er det meget betenkelig at sosialkontorene 
overlater ansvaret for å finne bolig til personer uten ressurser til å klare dette. Utenlandske kvinner, 
uten norskkunnskaper som i tillegg er sosialklienter, er ikke attraktive blant private utleiere i Oslo. 

Det vi vurderer som det mest alvorlige med bistanden fra sosialtjenesten, er at ingen av kontorene op-
pfylte sin veiledningsplikt overfor noen av prosjektdeltakerne. De har ikke blitt forklart slike ting som 
eksempelvis innholdet i vedtak, systemet rundt vilkår, eller hvilke plikter og rettigheter du har som 
sosialhjelpsmottaker. Det har hele tiden oppstått misforståelser som har resultert i for sene utbetalin-
ger, og kvinner har gått i uker uten livsopphold og penger til husleie. Dette er en tilleggsbelastning i 
en ellers svært vanskelig periode. For mennesker i krise er det vesentlig å oppleve at en har kontroll 
over noen av livets grunnleggende basisbehov. Prosjektdeltakerne opplevde at systemet som skulle 
trygge bosted og mat, var uforutsigbart og dermed ikke til å stole på. En kvinne fikk for eksempel brev 
med avslag på økonomiske ytelser til bolig og livsopphold. Kvinnen besvimte av redsel da hun trodde 
at hun nå ikke lenger ville ha et sted å bo. Vi kontaktet sosialkontoret, som begrunnet avslaget med at 
de ikke kunne gi stønad til en passiv klient, og at kvinnen ikke hadde gjort noe for å kvalifisere seg. 
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Dette var ett år etter at kvinnen hadde flyttet fra krisesenteret, og hun hadde gjennom hele året gått 
på norskundervisning. Dette hadde kvinnen selv fortalt sin saksbehandler på flere samtaler. Vi løste 
så opp i misforståelsen. Det viste seg at kvinnen hadde fått ny saksbehandler, sin tredje på under ett 
år, og hun hadde ikke fått opplyst at kvinnen gikk på skole hver dag. Kvinnen selv var ikke spurt, og 
eldre journalnotater i kvinnens sak ikke ajourført eller lest. Episoden gjorde at kvinnen mistet mye av 
tilliten til sosialtjenesten, og hun var hele tiden redd for at de ville stoppe utbetalinger slik at hun ikke 
skulle ha noe sted å bo eller mat å spise. 
Prosjektet brukte mye tid til å bistå kvinnene i forhold til sosialtjenesten. Dette var ikke forutsatt og 
planlagt på forhånd, og gikk utover andre tiltak og målsettinger. En av konklusjonene i prosjektet er at 
barrierene for å få hjelp er for store til at grupper som for eksempel kvinnene i ”Prosjekt Ny i Norge” 
kunne overkomme dem. De har alle fått en betydelig mengde bistand fra prosjektet og OK, som i 
utgangspunktet skal være et supplement til det ordinære hjelpeapparatet. En annen viktig erfaring er 
at kvinnene som var under Introduksjonsordningen for flyktninger fikk tett og god oppfølging, også 
fra sosialkontoret. 

Til slutt må det bemerkes at kvinnene og prosjektleder har møtt enkelte dyktige saksbehandlere ved 
sosialkontorene som har gjort en stor og viktig innsats. Spesielt når det har gått noe tid og kvinnene er 
mer på plass i forhold til språk og videre fremtidsutsikter, ser vi at kommunikasjonene mellom klient 
og saksbehandler blir bedre. For flere av prosjektdeltakerene har da endelig sosialtjenesten blitt den 
viktige støttespiller og hjelpeinstans hun trenger videre.

9. Samarbeid med offentlige   
 helsetjenester
9.1 Fastlege

Når prosjektdeltakerne kom til OK var det kun tre som hadde kontakt med sin fastlege. De andre 
kvinnene visste ikke hva fastlege var, og flere var uten kjennskap til at de faktisk stod registrert 
som pasient i fastlegeordningen. De kvinnene som tidligere hadde vært hos lege, hadde blitt fulgt 
av ektemann eller familiemedlemmer. Kommunikasjonen foregikk da på norsk mellom legen og 
ektemann, og kvinnene hadde ingen oversikt over hva som var blitt sagt. I prosjektet fikk alle kvin-
nene hjelp til å få ny fastlege, og de som ønsket fikk følge til første konsultasjon. Prosjektleder skrev 
uttalelser om kvinnens bakgrunn der det var ønskelig. Det ble brukt en del tid på å argumentere for at 
kvinnene hadde behov for tolk, alternativt å finne fastleger med samme språkbakgrunn som kvinnen. 
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9.2  DPS

Syv av kvinnene ble henvist videre til DPS. Seks av disse avsluttet behandling etter to til fire ganger. 
Kvinnene selv sier at de ikke forstod hva samtalene skulle hjelpe for, og at de heller ikke forstod hva 
behandlerne sa. Erfaringer har vist at flyktninger risikerer å bli henvist til en psykiatrisk poliklinikk 
uten å vite hvorfor de er henvist eller hva konseptet om ”terapeutiske samtaler” innebærer (Jareg og 
Sveaass: 2006). I prosjektet gjorde vi de samme erfaringer, selv om disse hadde innvandre- og ikke 
flyktningebakgrunn. Det virket som om prosjektdeltakerne har hatt andre forventninger enn terapeu-
ten i forhold til hva behandling kan bidra til. To av kvinnene opplevde at deres behandlere ble redde 
på deres vegne, og ønsket å sette i gang tiltak rundt sikkerhet som å flytte til et annet sted, ikke gå ut, 
skifte identitet osv. Kvinnene hadde da bodd alene i lengre tid, de fryktet ikke ny vold, men slet med 
reaksjoner etter overgrepene de hadde blitt utsatt for. 

9.3  Oppsummering

Legesentrene i Oslo var ulike i forhold til å bruke tolk for pasienter som ikke behersker norsk. På 
noen sentre ble det sagt at det var problematisk å finne tolk, vi ble spurt om det egentlig var nødven-
dig, og om ikke OK kunne stille med tolk siden vi var bestillerne. En lege mente at kvinnen fikk ta 
med seg sin ektemann for å tolke, slik hun hadde gjort tidligere. Denne legen var blitt opplyst om at 
kvinnen var utsatt for vold av den samme ektemann, og derfor befant seg på OK. På legesentre med 
stor andel minoritetsspråklige var det ikke noe problem å skaffe tolk til kvinnene som hadde behov 
for dette. I forhold til DPS klarte ikke prosjektet å komme i posisjon til å formidle våre kunnskaper 
om den aktuelle kvinnen, selv om hun ønsket det. Vi fikk derfor ikke til et samarbeid rundt kvinnen, 
og ingen mulighet for å avklare behov og arbeidsfordeling. Vi tror  mangelen på samarbeid skyldes 
at prosjektet ikke utviklet strategier for hvordan dette kunne gjøres. Hovedårsaken til at dette ikke ble 
prioritert var begrenset tid og ressurser, og at andre behov var nødt til å komme først. 

10. Samarbeid med politiet
10.1  Hjelp til å hente eiendeler

Det er vanlig at voldsutsatte kvinner og barn ikke har fått med seg sine personlige eiendeler når de 
kommer til OK. De vil ha behov for å få hentet nødvendige ting i hjemmet, men det kan være farlig 
i forhold til overgriper. I Oslo er det politiet, via Operasjonssentralen, som kan følge kvinnen inn i 
hjemmet for å forhindre konflikt og nye overgrep. De aller fleste av prosjektdeltakerne kom uten ei-
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endeler, flere hadde ikke engang sine pass eller annen identifikasjon. Ingen av dem kunne reise hjem i 
redsel for hva mannen eller hans familie ville gjøre. Vi kontaktet derfor Operasjonssentralen for hjelp. 
Operasjonssentralen opplyste oss om følgende: kvinnene må selv reise ut til sine respektive adresser. 
Når de er i nærheten av boligen skal de ringe Operasjonssentralen, som vil vurdere om de har anled-
ning til å komme. Dersom de har mulighet vil de komme og bli med kvinnen inn i hjemmet. Kvinnen 
må på egenhånd komme seg tilbake til OK med sine eiendeler.  

I henvendelsene til Operasjonssentralen forklarte vi kvinnens situasjon, og hvorfor hun hadde behov for 
noe tilrettelagt hjelp når hun skulle hente sine ting. Flere av kvinnene var ikke i stand til å finne veien til 
sitt bosted. Kvinnene hadde heller ikke egne nøkler til hjemmet. De klarte ikke selv å ringe politiet, da 
de ikke snakket norsk. For to av kvinnene løste dette seg ved at politiet hentet kvinnen på krisesenteret, 
fulgte henne til hjemmet og tilbake til krisesenteret. For de andre kvinnene var tilbakemeldingen fra  
Operasjonssentralen at deres situasjon ikke var politiets ansvar, og at de derfor ikke kunne bistå noe 
utover vanlig praksis. 
”Amna hadde bare fått med seg noen klær da hun kom til krisesenteret. Vi kontaktet politiet og spurte 
etter hjelp slik at Amna skulle få hentet tingene sine. Politiet hadde ikke kapasitet, og ba oss prøve 
igjen senere. Vi ringte politiet hver dag, men mottok alltid samme beskjed. Etter en uke på senteret var 
Amna desperat. Hun gikk i de samme klærne hun hadde ved ankomst, og hun var dypt bekymret for 
sine viktige papirer som lå i hjemmet. Amna fikk hjelp av en annen beboer ved senteret som snakket 
norsk. De dro til Amnas hjem, og utenfor leiligheten ringte de til politiet. Politiet sa at de dessverre 
ikke hadde tid til å komme.  Ektemannen til Amna så dem fra vinduet og kom ut. Amna spurte han om 
hun kunne få sine klær og papirer. Ektemannen ble sint. Han sa at han ikke hadde noen av tingene 
hennes, så ringte han til politiet og sa at han ble plaget av sin gale ekskone. Politiet kom raskt. Amna 
forsøkte å forklare situasjonen. Politiet sa at dette kunne de ikke gå inn i. De sa videre at Amna fikk 
5 min på seg til å pakke tingene sine. Mens Amna lette etter sine papirer truet ektemannen på deres 
språk med at han skulle drepe henne. Amna fant ingen av sine ting. Hun kom tilbake til senteret uten 
å ha funnet noen av eiendelene sine i leiligheten hun hadde bodd i nesten to år”.

Kvinnene i prosjektet hadde ikke penger til å kjøpe inn nye klær. Videre var det helt nødvendig å få 
tilgang på dokumentasjon, spesielt pass eller annen identifikasjon. Det viste seg at det ikke er noen 
instans som er ansvarlig for å bistå utover det politiet gjør.  For kvinnene var møtet med ektemann og 
hjem dramatisk. De erfarte at dersom ektemann eller familie nektet for at kvinnen hadde egne ting i 
sitt eget hjem, fikk de heller ikke noe. Dette gjorde at tiltroen til at politiet kunne hjelpe dem videre 
ble svekket. 
”Rima var på krisesenteret uten klær, pass eller annen identitetsdokumentasjon. Hun var svært redd 
for sin ektemann og hans familie som hun hadde bodd sammen med i to år. Vi måtte overtale henne 
til å dra tilbake for å hente de nødvendige ting. Prosjektleder fulgte kvinnen, som ikke kunne veien 
til sitt hjem eller gjøre seg forstått på norsk.  Vi tok t-bane og buss. Etter å ha ringt politiet i nærheten 
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av hjemmet, tok det ca 15 min før de kom. De fulgte Rima inn, og sa til familiemedlemmene at Rima 
skulle få hente tingene sine i fred. Hun gikk inn på soverommet og begynte å pakke. Svigermor fulgte 
etter, og skrek at kvinnen ikke hadde kjøpt noe selv, og dermed ikke hadde krav på noe. Rima og 
politiet måtte gå uten klær og pass. Hele ”operasjonen” tok nesten tre timer.”

10.2  Politianmeldelse

Når prosjektdeltakerne først kom til OK, var det ingen som hadde forventninger til at politiet kunne 
hjelpe dem. For de fleste var trusselen om at norsk politi ville sende dem tilbake, en del av den volden 
de hadde levd med i ekteskapet. I tillegg hadde flere en oppfatning om at politiet opererte slik de var 
vant til fra sine hjemland. Noen hadde egenerfaring med et korrupt og farlig politivesen, mens andre 
baserte sin kunnskap på rykter. Prosjektdeltakerne fikk informasjon i flere omganger om hva politiet 
kunne bistå dem med. Kvinnens advokat ville ofte informere om politiets arbeid og anbefale kvinnen 
om å anmelde allerede i første møte. Prosjektleder ville følge opp med mer veiledning, og gjøre flere 
drøftinger med kvinnen rundt ulike konsekvenser en anmeldelse kan få for henne. På OK er utgang-
spunktet at alle overgrep bør meldes til politiet. I prosjektet kom vi frem til at kvinnene trengte mye 
informasjon før de var i stand til å vurdere fordeler og ulemper en politianmeldelse kunne bety. For 
det første var det mange forestillingene blant kvinnene om hva en anmeldelse kunne føre til. Noen 
trodde at ektemannen aldri ville få kjennskap til at han var politianmeldt, mens andre var sikker på at 
han ville bli fengslet med det samme. Flere av deltakerne trodde at politiet kunne beskytte deres fami-
lier i hjemlandet dersom de politianmeldte, og andre tenkte overhodet ikke over at ens egen familie 
kunne bli utsatt for hevnaksjoner. Kvinnene som var gift med sine fettere kunne risikere å bli beskyldt 
for og forråde hele sin familie ved å involvere politiet. 

Etter flere runder med drøftinger og realitetsorienteringer var det 12 kvinner som bestemte seg for å 
anmelde ektemannen og noen ganger hans familie til politiet. I to av sakene ble overgriperne siktet 
og senere dømt. Resterende saker ble etterforsket og senere henlagt etter bevisets stilling. 11 av de 12 
som anmeldte fikk voldsalarm og deres overgripere besøksforbud. 
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10.3  Forberedelse til politianmeldelse

Prosjektet har lært oss at nyankomne kvinner trenger grundig forberedelse på hva prosessen rundt 
en politianmeldelse innebærer. Det var ingen instanser som påtok seg denne oppgaven, bortsett fra 
innføring gitt av advokat. Kvinnene i prosjektet forholdt seg gjerne til lover og praksis i sine hjem-
land. De fleste var opptatt av at mannen skulle straffes for de handlinger de selv anså som de mest 
alvorlige. Dette kunne være handlinger som ikke er straffbare etter norsk lov, eller mindre viktige/
ubetydelig i norsk sammenheng. Et eksempel er kvinnen som ville anmelde mannen for at ”han truet 
med skilsmisse og kalt meg hore.”  I forberedelsen til anmeldelse måtte kvinnen få innføring i hva 
som er kriminelle handlinger etter norsk lov. Hun måtte lære å skille på hva som er straffbart og 
dermed interessant for politiet, i forhold til hva hun selv opplevde som de mest krenkende handlinger.  

10.4  Tilgjengelighet

På politiets nettside informeres det om at vold i nære relasjoner, såkalt familievold, skal prioriteres. 
Politiet opplyser om at den voldsutsatte som vil anmelde slike forhold kan møte opp på enhver polit-
istasjon for å gjøre dette.  I prosjektet erfarte vi at i praksis fungerte det ikke slik. Det var ingen av 
kvinnene som selv ville klare å få til en anmeldelse uten bistand fra prosjektleder eller OK. Når vi 
møtte opp på nærmeste politistasjon fikk vi beskjed om at vi måtte oppsøke politistasjonene i området 
hvor overgrepene var skjedd. Når vi oppsøkte denne politistasjonen fikk vi beskjed om at det var best 
å anmelde på politistasjonen nærmest OK, så lenge kvinnen oppholdt seg der. Slik kunne vi henvises 
rundt flere ganger. Et annet problem i følge politiet var kvinnens behov for tolk. I telefonkontakt med 
politiet kunne vi få beskjed om at vi måtte møte opp i politivakta først, deretter ville politiet forsøke 
å skaffe tolk. Dette kunne bety mange timers ventetid, og vi kunne ikke prioritere prosjektleders ar-
beidstid slik. Vi forsøkte derfor å få til avtalte tider for anmeldelse med tolk for den enkelt kvinne. Det 
var ofte vanskelig å få til, og politiet unnskyldte seg med at familievoldskoordinatorene hadde altfor 
mye å gjøre. De fleste av kvinnene som bestemte seg for å politianmelde måtte vente i flere uker og 
noen gang måneder på å få til en avtale om tidspunkt for anmeldelsen.   
 
10.5  Under politianmeldelsen

Halvparten av kvinnene opplevde ubehageligheter i møtet med politiet. Det at anmeldelsen ble inn-
ledet med at ”det er straffbart å lyve for politiet”, uten noen videre forklaring, gjorde at mange av 
kvinnene følte at de selv var mistenkt for å gjøre noe galt. En kvinne opplevde at politimannen sa til 
henne under anmeldelse av ektemann for overgrep at ”dette er jo kultur i landet dere begge kommer 
fra”. En annen politimann ga en kvinne et portrett han selv hadde tegnet av henne under avhøret. 
Mer alvorlig var fleipen en betjent gjorde mens han skrev ned anmeldelsen på norsk, og ba kvinnen 
undertegne: ”Ja du må stole på at jeg skriver det du har fortalt meg nå. Tenk om du skriver under på 
at du har innrømmet å smugle et halvt kilo heroin”.  
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Erfaringene prosjektet gjorde seg var at det lett oppsto misforståelser i samspillet mellom kvinnene 
og politiet.  Det som virket forvirrende på samtlige kvinnene var måten å kommunisere på. Kvinnene 
var blitt forberedt på å fortelle om de straffbare overgrepene på en mest mulig konkret måte. Under 
anmeldelsen ble mange stilt åpne, indirekte spørsmål, noe som skapte usikkerhet rundt hva politiet 
ønsket å få svar på:

”Fatiha hadde i flere dager forberedt seg på anmeldelsen. Hun var blitt veiledet i at politiet ville høre 
om volden mannen hadde utsatt henne for. Politikvinnen sier: kan du fortelle meg alt? Fatha svarer: 
jeg skal fortelle om det mannen min har gjort mot meg. Jeg skal ikke fortelle dere om alle mine prob-
lemer. Politikvinnen: dersom vi skal kunne hjelp deg må du fortelle oss alt du har på hjertet. Fatiha 
forteller følelsesladet om familien og oppveksten sin i et krigsherjet land. Hun fokuserer på hendelser 
som har skjedd der hjemme, lenge før hun traff sin ektemann. Etter hvert som tiden går blir politikvin-
nen utålmodig. Hun avbryter Fatiha flere ganger, og spør henne til slutt om hva hun tror politiet i 
Norge kan gjøre med det hun forteller”. 

Kvinnene som hadde positive erfaringer etter anmeldelsen følte seg godt ivaretatt av politiet. De ble 
gjennom samtalen forklart hensikten med ulike spørsmål, spørsmålene som ble stilt var konkrete og 
direkte, og kvinnen fikk grundig informasjon om prosessen videre etter inngitt anmeldelse. 

10.6  Besøksforbud og voldsalarm

Selv om bare to av anmeldelsene førte til domfellelse ble det i 11 av sakene satt i gang sikkerhetstiltak 
som besøksforbud og voldsalarm. Besøksforbudet går ut på at overgriper ikke har lov til å oppsøke 
eller kontakte kvinnen. Ved å utløse voldsalarmen kan politiet raskt få vite hvor kvinnen befinner seg, 
og hun skal benytte den dersom hun er i fare. Begge tiltak er begrenset i tid, og er ment å virke fore-
byggende på nye overgrep. Kvinnene i prosjektet opplevde en større sikkerhet med disse tiltakene. 
De visste at dersom ektemannen kontaktet dem var det i seg selv en ulovlig, straffbar handling. Ved å 
ha voldsalarm var de sikret rask kontakt med politiet. Det var spesielt effektivt for kvinnene som ikke 
behersket norsk. De ville ikke selv ha klart å ringe politiets nødnummer, forklare hvem de er og hvor 
de befinner seg dersom de var redde og i en truende situasjon. 

Informasjonen fra politiet om hvordan disse sikkerhetstiltakene skal benyttes har vært gitt uten at 
noen av kvinnene har forstått betydningen. Det har for eksempel ikke vært benyttet tolk. Det er gjen-
nom prosjektet at kvinnene har lært seg hvordan de skal bruke tiltakene. Målet var at kvinnen ikke 
skulle oppleve at alarmen var hennes ”bodyguard,” som mange kalte den. De ville da føle seg svært 
utrygge når de etter tre måneder uten aktivitet fra mannen måtte levere alarmen tilbake til politiet. 
Voldsalarmens svakheter, som at den ikke virker overalt, samt at den kan gi galt utslag på hvor kvin-
nen faktisk oppholder seg, ble ikke problematisert. Det samme gjaldt når besøksforbudet gikk ut. Da 
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trodde kvinnene at mannen igjen kunne gjøre som han ville, og fortsette å plage henne. Prosjektleder 
måtte nøye forklare kvinnen at tiltakene skal bidra til at mannen ikke utsetter kvinnen for nye over-
grep. Fortsetter han når voldsalarmen er innlevert og besøksforbud er gått ut, vil kvinne ved å melde 
fra til politiet kunne få nye tiltak på plass. 

”Amina oppsøker prosjektleder i fortvilelse over at eksmannen har begynt å ringe henne og også 
oppsøkt hennes arbeidsplass. Hun sier at mannens besøksforbud har gått ut, derfor vet hun ikke hvor-
dan hun skal unngå kontakt med han. Det viser seg at både Amina og eksmannen tror at han nå kan 
kontakte henne så mye han vil selv om hun ikke vil ha noe med han å gjøre…”

Sammenlagt er erfaringene i prosjektet at både voldsalarm og besøksforbud virker preventiv. Ingen 
av kvinnene med disse tiltakene ble oppsøkt av ektemann eller familie. Kvinnenes egen konklusjon er 
at det viktigste har vært ektemannens bevissthet på at politiet er blitt involvert. De mener at mennene 
ikke ønsker problemer med politiet, og at de derfor holder seg unna.

10.7  Oppsummering

Prosjektets erfaring er at det ikke er noen instans som kan bistå kvinner med å få sine egne, person-
lige ting fra hjemmet, utover det politiet og operasjonssentralen kan bistå med. Det ble derfor en 
nødvendig oppgave for prosjektleder å følge kvinnene hjem til sine bostedsadresser, kontakte politiet 
og håpe at de har mulighet til å komme. Dette er tidkrevende, og det var på forhånd ikke avsatt tid til 
dette i prosjektplanleggingen. Videre var det et sjokk for kvinnene at politiet ikke kunne gjøre noe, 
dersom ektemannen eller hans familie nektet for at kvinnen eide noe i det som hadde vært hennes 
hjem. Gjennom prosjektperioden er det ingen av kvinnene som har fått sine eiendeler, selv ikke et-
ter politianmeldelse eller ved bistand fra advokat. Kvinnene har lært at det som tilhører henne er det 
fremdeles mann og familie som forvalter. 

Erfaringene i forhold til anmeldelse er blant prosjektdeltakerne både gode og mindre gode, avhengig 
av hvilken person som har mottatt anmeldelsen. Det å være med kvinnen til politianmeldelse ble en 
prioritert oppgave for prosjektleder. Til tross for gjentatt informasjon om hva politiet kunne bistå 
med, var kvinnene redde for møtet. Videre erfarte vi at det å skulle gjenfortelle overgrepene utløste 
sterke reaksjoner hos kvinnen, som det var nødvendig at noen ivaretok. 
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11. Sikkerhetsarbeid
11.1  Risikovurdering

Prosjektet benyttet seg av OKs erfaringer når det gjelder sikkerhet og beskyttelse for kvinner utsatt 
for vold, trusler og overgrep. Erfaring viser at i bruddfasen øker risikoen  for å bli utsatt for nye over-
grep. Det som i tillegg preger den utsatte i bruddfasen er stor usikkerhet og frykt for hva overgriper vil 
gjøre videre. Kvinnenes livssituasjon er i ulike grader kaotisk og uoversiktlig. Krisesenterets arbeid 
med kvinnens sikkerhet baseres på grunnlag av systematiske kartlegginger gjennom flere faser. Målet 
er at kvinnen skal bli bevisst på hva som kan utgjøre reell fare, og lage en sikkerhetsplan. Tiltakene 
kan være eksterne, gjort av andre instanser som f eks besøksforbud el sperret adresse. Like viktig er 
ulike tiltak med utgangspunkt i kvinnens egne handlinger (Berntsen: 2005). Uten slike kartlegginger 
risikerer vi at kvinnen benytter seg av fryktstyrte sikkerhetsstrategier basert på hennes indre angst. 
Resultatet kan bli at kvinnen fortsetter å flykte fra krisesenter til krisesenter uten at hun selv opplever 
sin situasjon som trygg. Andre unngår å ferdes på vanlige arenaer i frykt for å møte overgriper. Begge 
strategier fører til en isolert tilværelse, som igjen virker forsterkende på kvinnens angst. 

Alle kvinnene i prosjektet var redde for hva ektemann eller hans familie ville utsette dem for etter at 
de kom til krisesenteret. Frykten for nye overgrep gjorde at de ikke turte å bevege seg ute, uten følge 
fra ansatte. 

11.2  Innledende kartlegging:

I akuttfasen ønsker vi å få et bilde av hvem og hva kvinnen selv er mest redd for. I denne fasen er det 
kvinnens opplevelse av truslene vi kartlegger. Kvinnens vurdering av fare i en akuttsituasjon er gjerne 
preget av indre frykt, og fremstillingen kan virke usammenhengende, usannsynlig og motstridende. I 
denne innledende kartleggingen benytter vi oss likevel ikke av realitetskonfrontasjoner eller kritiske 
spørsmål. Vår oppgave er å legge til rette for at kvinnen opplever seg trygg inne på krisesenteret. I 
denne fasen stilte vi spørsmål til kvinnene i prosjektet rundt følgende:

• Hvem er hun redd for?
• Hva er hun redd for?
• Mest? Mindre? Minst?

Eks: ”Sadia flyktet fra en mann hun var blitt tvunget til å gifte seg med. Hun turte ikke å gå ut fra 
senteret. Det hun fryktet mest var at medlemmer i mannens familie ville få tak i henne, og med poli-
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tiets hjelp tvangssende henne til hjemlandet. I hjemlandet var hun sikker på at hun ville bli drept av 
sin egen far eller sine brødre. 

Videre kartlegging:
Etter hvert vil ikke kvinnen lenger befinne seg i en akutt psykisk krisetilstand. I denne fasen er det 
mulig å vurdere trusler og sikkerhet sammen med kvinnen på en mer realistisk måte. I prosjektet be-
nyttet vi oss av kartleggingsmetoder utviklet av Ormset Prøis i Brobyggerprosjektet og systematisert 
og videreutviklet av Skogøy gjennom arbeidet på Bokollektivet. Sentrale spørsmål vil være (Skogøy: 
2003:32):

• Hvem har truet kvinnen?
• Hva konkret har de truet med?
• Er det knyttet noen aktivitet til truslene?
• Hva tror kvinnen de konkret kan komme til å gjøre? I beste fall? I verste fall?
• Har overgrepene skjedd utelukkende hjemme, eller har de også skjedd med utenforstående vitner 

til stede eller i det offentlige rom?
• Hva tror kvinnen konkret vil skje hvis hun tilfeldigvis skulle møte overgriper på gata? I beste fall? 

I verste fall?
• Hvor i byen pleier overgriper(ne) å ferdes?
• Hvem er familiens ”overhode” og tar beslutninger på familiens vegne?

Etter flere kartleggingssamtaler ble det tydeligere både for Sadia og oss at den hun var mest redd for 
å møte var sin eldste bror som også bodde i Oslo. Det var han som hadde tatt initiativ til ekteskapet, 
og han aksepterte ikke at Sadia skulle ville skille seg. Sadia var selv blitt slått av sin bror flere ganger, 
og hun visste at han tidligere også hadde slått sin kjæreste på et utested.  Selv om ektemannen hadde 
utsatt Sadia for vold gjennom hele ekteskapet, var hun i denne perioden mindre redd for han. Sadia 
visste at ektemannen var redd for å få problemer, spesielt med politiet. Sadia antok at han derfor ikke 
ville skade henne ute på gaten, med vitner tilstede”.
 
11.3  Indirekte trusler

Gjennom kartleggingene viste det seg at deler av trusselbildet også omfattet personer som var mindre 
”synlige” for prosjektleder. Det kunne være familiemedlemmer av kvinnen eller mannen som ikke 
bodde i Norge, men som hadde viktige funksjoner i deres transnasjonale nettverk. Som oftest dreide 
det seg om trusler fra personer i kvinnens egen familie, som virket forsterkende for truslene fremsatt 
mot henne i Norge.
”Det var Sadias far i hjemlandet som bestemte i familien, og som hadde tvunget henne til å gifte seg 
med en mann i Norge. Hennes mor, søster og en bror var imot ekteskapet, men hadde ikke makt til å 
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hindre det. Ektemannens mor ringte hyppig til Sadias far for å klage over den dårlige datteren hans. 
Sadias eldste bror i Norge truet med at far ville drepe henne når hun var tilbake i hjemlandet. Sadia 
opplevde truslene som reelle. Hun hadde ingen telefonkontakt med sin familie i redsel for hva de ville 
true med å gjøre henne. For Sadia var det var en stor belastning å ikke få støtte av sin nære familie.

11.4  Lokalisering av voldsutøveren og eventuelle alliansepartnere

Parallelt med kartlegging av fare for nye overgrep i fremtiden, ble det viktig å finne personer i kvin-
nens nettverk som støttet henne. Disse kunne være med på å påvirke og forskyve maktbalansen mel-
lom kvinnen og hennes overgriper(e).

”Etter hvert som tiden gikk viste det seg at Sadias bror fortsatte å forfølge henne. Han oppsøkte 
henne og truet med å skade henne og å sende henne tilbake. Hennes ektemann forholdt seg passiv. 
Sadia fikk etter hvert kontakt med en annen bror i familien i hjemlandet. Når hun fikk anledning til 
å beskrive omfanget av den alvorlige mishandlingen hun var blitt utsatt for i ekteskapet, mobiliserte 
denne broren alt han kunne til støtte for henne. Snart gikk hele familien inn for å støtte henne, mot 
farens og eldste brors vilje. Dette førte til store splittelser og brudd, og i realiteten ble familien delt i 
to på tvers av landegrensene”. 

11.5  Sikkerhetstiltak

Gjennom de ulike kartleggingsfasene ble det reelle trusselbildet tydeligere for kvinnene. Det betydde 
at hun parallelt kunne finne egnede tiltak for å bedre sikkerheten. Vi gikk mye ut sammen med kvin-
nen og testet ulike former for sikringstiltak. Det kunne være å lokalisere plasser hvor ektemann og 
hans familie ofte oppholder seg. Vi trente på å oppsøke nærmeste butikk for å be om hjelp om nødven-
dig. Kvinnene lærte seg telefonnummeret til politiet og hvordan be dem om hjelp i en nødsituasjon. 
I begynnelsen synes de fleste at sikkerhetstiltakene virket banale, og ingen hadde tro på at dette ville 
virke mot deres farlige overgripere. Etter hvert som kvinnene fysisk møtte sine ektemenn eller fami-
lie, erfarte de at treningen hadde vært nyttig. De var i stand til å gjøre noe aktivt, som å løpe eller gå 
inn i nærmeste butikk. Dette utløste en type mestringsfølelse som gjorde kvinnen modigere og mer 
klar for å bevege seg det offentlige rom. 

”Ektemannen og hans familie, samt Sadias bror bodde i nærheten av krisesenteret. Etter hvert som vi 
begynte å ferdes ute ble det tydeligere at det var broren som utgjorde den reelle trusselen om å utøve 
fysisk vold og trusler selv i det offentlige rom. Like tydelig var det at Sadias far oppfordret sønnen til 
å fortsette og forfølge henne. Sadia opplevde at hun ikke hadde annet valg enn å politianmelde broren 
for selv å kunne føle seg trygg. Broren ble innkalt til politiet og fikk besøksforbud overfor sin søster. 
Etter det sluttet han helt å kontakte eller oppsøke henne på annen måte…”
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11.6 Oppsummering

Felles for alle kvinnenes i prosjektet var at sikkerheten og risikosituasjonen endret seg i det hun kom 
på krisesenteret. Det var ikke slik at det da ble farligere for kvinnene. Tvert i mot viste det seg at 
de reelle truslene her i Norge opphørte ganske raskt. Vår erfaring er at overgriperne ikke fortsatte å 
forfølge kvinnen fordi de ikke selv ville risikere problemer med politi eller andre instanser. For kvin-
nene i prosjektet var det altså slik at det å komme ut av isolasjonen og involvere hjelpeapparatet virket 
preventivt, og for de fleste stoppet volden. I noen tilfeller opplevde vi at truslene endret karakter og 
rettet seg mot familie eller forhold i kvinnens hjemland. 

12.  Oppholdstillatelse
12.1  Innledning

Utenlandske kvinner i transnasjonale ekteskap får opphold i Norge gjennom familiegjenforening med 
ektemann. I de tre første årene må oppholdet fornyes hvert år, og det stilles krav til at samlivet mel-
lom ekteparet består. Ved et samlivsbrudd er ikke grunnlaget for opphold lenger tilstede, og kvinnen 
må normalt forlate landet. Etter tre sammenhengende år med midlertidig opphold, kan kvinnen søke 
bosettingstillatelse. Bosettingstillatelsen er permanent, og uavhengig av om ekteskapet består. 

Kvinner som har blitt utsatt for vold i ekteskapet har mulighet til å søke om en selvstendig opphold-
stillatelse selv om hun ikke har bosettingstillatelse. Utlendingsforskriften § 37, sjette ledd, skal sikre 
kvinner utsatt for vold i ekteskapet mot å måtte returnere til hjemlandet. Bestemmelsen opererer med 
to alternative grunnlag (Utlendingsdirektoratet: 2002).

Alternativ 1: ”Vil hun som følge av samlivsbruddet få urimelige vanskeligheter i hjemlandet grunnet  
  de sosiale og kulturelle forhold der, kan hun få tillatelse” 
Alternativ 2: ”Er hun eller eventuelle barn blitt mishandlet i samlivsforholdet, skal hun få tillatelse”.

I rundskrivet med retningslinjer for behandling av disse søknader, legges det vekt på at det ikke 
stilles strenge krav til sannsynliggjøring av mishandling.  Det er kvinnens forklaring som skal legges 
til grunn for vurderingen. Det kreves ikke at kvinnen skal kunne dokumentere at mishandlingen har 
funnet sted. Mishandlingen kan være av fysisk og psykisk art, og gjøres etter en helhetsvurdering. 
Mishandlingen må ha ført til at kvinnen har fått nedsatt livskvalitet. I utgangspunktet skal ikke ut-
lendingsmyndighetene innhente noen uttalelse fra kvinnens ektefelle, uten etter en konkret vurder-
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ing. Det er politiet, som forberedende organ, som i forbindelse med søknad skal intervjue kvinnen 
og på grunnlag av dette skrive en politirapport. Rapporten skal undertegnes av kvinnen. Politiet skal 
orientere søkeren om at det er anledning til å fremlegge forskjellig dokumentasjon, som legeattest, 
politianmeldelse o.a. som et supplement til forklaringen. Søknaden om ny tillatelse, politirapporten 
og eventuell dokumentasjon sendes Utlendingsdirektoratet til behandling. 

12.2  Prosjektdeltakernes oppholdsstatus

Alle kvinnene i prosjektet, bortsett fra to, hadde midlertidig opphold basert på ekteskap. Av disse to 
hadde en kvinne en selvstendig tillatelse uten at hun selv visste det. Hennes ektemann hadde ordnet 
hennes papirer, og hele tiden truet med at hun ville bli sendt tilbake dersom hun forlot han. Den andre 
kvinnen hadde bodd syv år i Norge uten at hun hadde fått innvilget bosettingstillatelse. Årsaken var 
at hennes ektemann ikke hadde søkt eller fulgt opp første gangs oppholdstillatelse, og kvinnen var i 
folkeregisteret registrert som utvandret. Av samtlige prosjektdeltakere var det 15 som søkte om op-
phold på nytt grunnlag basert på mishandling, i tillegg til bestemmelsen om problemer som vil oppstå 
ved å returnere til hjemlandet. Ved prosjektavslutning har 12 kvinner fått opphold på selvstendig 
grunnlag, mens 2 kvinner venter på svar på sine søknader. Èn kvinne har fått avslag både i Utlend-
ingsdirektoratet og ved anken i Utlendingsnemnda, og er nå tilbake i sitt hjemland.

12.3  Søknadsprosessen

Prosessen med å søke opphold på nytt grunnlag ble svært forskjellig for kvinnene i prosjektet. På 
grunn av isolasjonen de var utsatt for i ekteskapet, var det ingen av dem som hadde kjennskap til 
muligheten ved å kunne fortsette å bli i Norge. Selv om regelverket ikke er spesielt komplisert, er det 
ikke lett tilgjengelig for personer som ikke forstår eller snakker norsk. Selv om kvinnene ble orien-
tert av advokat og prosjektleder om sine rettigheter til fortsatt opphold, var det vanskelig for henne 
å forstå hvordan hun selv skulle kunne utløse disse rettigheter. Ved innkallelsen til intervjuet hos 
politiet, Utlendingsseksjonen, hvor kvinnen skulle beskrive volden, var det for eksempel en kvinne 
som i forkant uttrykte seg slik: 

”Jeg håper virkelig ikke at de spør meg om han har voldtatt meg. Det har jeg ikke lyst å snakke om…”

For å sikre kvinnene mulighet til å formidle sine mishandlingshistorier for politiet arbeidet pros-
jektleder i ulike faser med temaet. I det kvinnen kom til krisesenteret og var veldig redd, trygget vi 
henne gjentatte ganger med at hun har rettigheter til å kunne få bli i Norge. I kvinnens første time med 
advokat ville advokaten spørre henne ut om mishandlingen, og opplyse henne om muligheten for å 
søke opphold på nytt grunnlag. Advokaten bisto med søknadsskjema for nytt opphold og eventuelt 
en skriftlig redegjørelse av kvinnens sak. I tillegg har prosjektleder fulgt opp med nye runder for å 
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forklare prosessen, hele tiden med fokus på at det forventes av kvinnen at hun selv klarer å formidle 
sin mishandlingshistorie under intervjuet. 

12.4  Intervjuet hos Utlendingsseksjonen

Erfaringene i prosjektet er at saksbehandlerne i Utlendingsseksjonen har ulik praksis i hvordan de 
innkaller og intervjuer kvinner som søker om opphold grunnet vold i ekteskapet. I innkallingsbrevet 
kan det for eksempel stå at kvinnen selv må ta med en person som kan tolke for henne dersom hun 
ikke snakker norsk eller engelsk. I direkte kontakt med saksbehandlerne ble det gitt ulike svar på 
dette. For noen var det uproblematisk å innkalle tolk, mens andre mente at kvinnen i følge forvalt-
ningsloven ikke har krav på dette.

Eks: ”Kvinne innkalt til intervju. OK kontaktet saksbehandler som fastslo at kvinne selv måtte ordne 
med tolk. Kvinnen, som hadde levd totalt isolert i ekteskapet, kjente ingen som kunne tolke for henne. 
Hun forstod og snakket ikke norsk, og var helt avhengig av tolk. Hun betalte selv tolkeutgifter på over 
to tusen kroner. I tillegg betalte hun  behandlingsgebyr for søknaden på  åtte hundre kroner. Hun mot-
tok minstenorm fra sosialkontoret. Sosialkontoret avslo å betale tolkeutgiftene, de mente at dette var 
politiets ansvar. Resultatet ble at kvinnen hadde mindre enn tusen kroner å leve for denne måneden”.

På bakgrunn av denne saken henvendte prosjektet seg skriftlig til Utlendingsseksjonen med spørsmål 
om rett til tolk under denne typen intervjuer. Svaret var at kvinnene vil ha rett til tolk dersom saksbe-
handlerne var gjort kjent med at intervjuet handlet om mishandling. Dette blir saksbehandlerne gjort 
kjent med gjennom søknadene. Allikevel er praksisen ved prosjektavslutning fremdeles slik at noen 
saksbehandlere automatisk innkaller tolk, mens andre fremdeles skriver til kvinnen at dette er noe hun 
selv må ordne. For kvinner uten kjennskap til disse rettigheter, er det tvilsomt om hun får tolk uten at 
noen bistår henne med å kreve dette. 

12.5  Intervjusituasjonen

For kvinnene var intervjuet hos Utlendingsseksjonen en stor påkjenning. De var redde for ikke å bli 
trodd, og dermed ikke få opphold. De fleste fikk sterke reaksjoner mens de fortalte om overgrepene 
eller i etterkant av intervjuet. Prosjektleder fulgte kvinnen til Utlendingsseksjonen og var til stede 
under intervjuene. Rollen til prosjektleder var kun å være tilstede, slik at kvinnen ble mindre nervøse 
og bedre i stand til å forklare seg. Ved prosjektavslutning har vi vært til stede under 12 intervjuer. In-
tervjuene ble gjennomført på forskjellig måter av ulike saksbehandlere. Vår mening er at den største 
forskjellen lå i om saksbehandler klargjorde sin rolle og hensikten med intervjuet, og om hun stilte 
åpne spørsmål om samlivet eller direkte og konkret om mishandlingen.
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Eks: 
Saksbehandler:”Kan du fortelle meg hvorfor du søker om nytt opphold”?
Kvinne:  ”Fordi jeg ikke kan reise tilbake til mitt hjemland?”
Saksbehandler:”Nei, det stemmer ikke. I følge din advokat har du søkt om opphold på grunn av 
   andre ting. Men det er jo typisk at disse advokatene ikke engang kjenner sine  
   klienter. Du er nødt til å fortelle meg om årsaken til at du søker om opphold.”

Kvinnen i intervjuet ble redd, hun klarte ikke å puste og holdt på å besvime. Hun forstod ikke at saks-
behandler ville frem til at årsaken til søknad om nytt opphold var fordi hun var blitt utsatt for vold i 
ekteskapet. Det ble ikke bedre når saksbehandleren sa at det var mange kvinner som søkte, men slett 
ikke alle, som fikk innvilget opphold. I andre intervjuer, hvor saksbehandlerne bidro til å sette en 
ramme for intervjusituasjonen, klarte kvinnene å formidle sine historier. Saksbehandler ville da starte 
med å klargjøre hensikten med intervjuet og sin egen rolle, stille konkrete, direkte spørsmål. Hun ville 
formidle til kvinnen at hun har forståelse for at det kan være vanskelig å snakke om overgrepene, men 
at det er nødvendig for søknaden.  

Eks: Saksbehandler: ”Du har søkt om opphold i Norge på grunn av mishandling i ekteskapet. Jeg 
forstår at dette kan være vanskelig å snakke om, men det er nødvendig for din sak at du forteller hva 
som skjedde. Først vil jeg at du forteller meg om hvordan du møtte din ektemann”.

12.6  Behandlingstid og konsekvenser for kvinnene

Saksbehandlingstiden til kvinnenes søknader varierte sterkt. Noen ble innkalt til intervju noen få 
måneder etter innlevert søknad. Disse fikk vedtak fra UDI noen uker/måneder i etterkant. For mange 
ble ventetiden mye lenger. Det kunne gå opptil ett år før kvinnen ble innkalt og dretter fikk behandlet 
sin søknad. En kvinne ventet ett og et halvt år før hun hennes sak var ferdigbehandlet og opphold 
innvilget. Frykten for å måtte reise tilbake til hjemlandet gjorde ventetiden til en stor belastning for 
de som opplevde den. Ventetiden var preget av trusler fra ektemann eller hans familie, som gikk ut 
på at kvinnen skulle få hevn i hjemlandet, og at hun helt sikkert ville bli sendt tilbake dit. For asyl-
søkere kan ventetidens usikkerhet føre til depresjon, angst og mangel på affektkontroll, spesielt for 
flyktninger som i tillegg har posttraumatiske plager (Varvin: 2003). Usikkerheten som kvinnene op-
plevde i forhold til hvor hun skal være i fremtiden forsterket hennes reaksjoner, og utløste store kon-
sentrasjonsforstyrrelser som igjen førte til dårligere forutsetninger for å lære norsk språk, samfunn og 
arbeidsliv. I tillegg slet flere med praktiske konsekvenser av manglende oppholdstillatelse. Det var for 
eksempel problematisk, og for noen umulig, å få utstedt skattekort fra likningskontoret. Dette gjorde 
at kvinnene som hadde mulighet for å få arbeid ikke kunne. Sett i et integrasjonsperspektiv ville en 
raskere saksbehandling antagelig føre til at kvinnene mye tidligere kunne lære seg norsk språk og 
samfunn, og større mulighet til å bli økonomisk selvhjulpen.
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Eks: ”Farida flyktet fra et tvangsekteskap med en mann som var dobbelt så gammel som henne. I 
ekteskapet var hun blitt utsatt for fysisk, psykisk og seksuell vold. Hun var ikke kjent i Oslo, og til-
brakte den første natten på Gardermoen flyplass. Da hun fikk kontakt med OK visste hun ingenting 
om sine rettigheter i Norge. Hun fikk bistand til å søke opphold, begynte på norskkurs og flyttet etter 
hvert til egen leilighet. Etter et halvt års tid begynte hun å jobbe, og ble økonomisk selvhjulpen. Etter 
ett års venting på svar fra UDI begynte Farida å bli fysisk og psykisk dårlig. Hun klarte ikke å sove, 
ble deprimert og fikk angstanfall. Etter hvert som tiden gikk ble hun dårligere. Ett og et halvt år var 
gått, og Farida klarte ikke å utføre arbeidet sitt. Da svaret endelig kom, og var positivt, var Farida 
hundre prosent sykemeldt…”

13. Håndtering av fysiske og  
   psykiske reaksjoner
13.1  Innledning

Det å bli utsatt for vold i nære relasjoner, får konsekvenser for den utsattes fysiske og psykiske 
helse. Voldsutsatte kvinner har i langt større grad enn kvinner generelt angstproblemer, depresjon, 
søvnproblemer og fysiske smerter (NOU: 2003:31). Selv om volden stopper, vil den utsatte oppleve 
ettervirkninger som søvnforstyrrelser og ulike former for gjenopplevelser. En gjenopplevelse er når 
en får bilder, tanker eller følelser om et traume, det kan være vagt eller like sterkt som om hendelsen 
skjer igjen (van der Weele: 2006). Kvinnene i prosjektet hadde, i tillegg til volden, betydelige til-
leggsbelastninger. Konsekvensene ved ekteskapsbruddet førte til at kvinnen i større eller mindre grad 
opplevde brudd med familie, og tap av hjemlandets kulturelle roller. Hun var alene i et for henne nytt 
land med et fremmed språk.

Mennesker har ulike forutsetninger til å håndtere traumatiske opplevelser, og deres behov for hjelp 
vil variere. For prosjektdeltakerne var opplevelse av sikkerhet, forsoning med familie i hjemlandet, 
bistand fra hjelpeapparatet og utvikling av nye nettverk, nødvendige aspekter for å håndtere og deret-
ter stabilisere sine reaksjoner. I prosjektet ble det tidlig klart at det å arbeide direkte med håndtering 
av reaksjoner kun er en liten del av det kvinnene har behov for i forhold til psykisk og fysisk helse. 
På bakgrunn av tidligere arbeid med målgruppen, ble en del av prosjektet rettet direkte mot kvinnenes 
psykiske helsetilstand (Nilsen og Prøis: 2002). 
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13.2  Kartlegging

Kartlegging av fysiske og psykiske plager har gjennom prosjektperioden foregått på to måter. For det 
første har prosjektleder i samtaler med kvinnene stilt direkte spørsmål vedrørende kvinnenes fysiske 
og psykiske helse. For det andre har kvinnene opplevd dager hvor reaksjonene har vært spesielt sterke, 
slik at de selv har tatt kontakt for å få hjelp. Alle kvinnene har hatt søvnforstyrrelser med påfølgende 
konsentrasjonsproblemer. Kvinnene rapporterer om gjenopplevelser i form av angst, fysisk smerte, 
bilder og ”film som ikke stopper” av overgrepene.  For de fleste har reaksjonene i perioder vært så 
sterke at kvinnen ikke har klart å utføre vanlige, daglige gjøremål. 

13.3  Ulike tilnærmingsmåter i forhold til psykisk helse

På OK jobbes det på ulike måter i forhold til reaksjoner på og ettervirkninger av vold. Gjennom in-
dividuelle samtaler, kurs og lukkede samtalegrupper undervises det i hvordan psykisk og fysisk vold 
i nære relasjoner påvirker den utsatte, både før, under og etter volden. Målet er at den enkelte skal 
forstå sammenhengen mellom volden og egne reaksjoner, og å utvikle egnede håndteringsstrategier. 
Kurskonseptet på OK går ut på at kvinner kan komme og få undervisning i ulike tema rundt vold, 
det er uforpliktende i forhold til egen deltakelse, og ingen påmelding. Kursene kan tas enkeltvis eller 
følges over tid. Disse kursene har stor oppslutning, og minoritetsspråklige kvinner tilbys tolk om 
nødvendig. 
I startfasen til prosjektet fikk deltakerne tilbud om å være med på kursene, med individuelle oppføl-
gingssamtaler i etterkant. Seks av kvinnene deltok på noen av bolkene i kursrekken. Deres opplevelse 
av kurset stod i sterk kontrast til de andre deltakerne.  Selv om de hadde tolk, fikk de bare med seg 
deler av innholdet, og mye ble derfor uforståelig og uten sammenheng. Tre av kvinnene fikk sterke 
reaksjoner under gjennomføringen av kurset. Budskapet ble oppfattet som skremmende og utløste 
gjenopplevelser. En kvinne var i etterkant av kurset sint, hun opplevde det som en ny krenkelse ved 
å skulle bli undervist om volden hun har levd i, og som hun utmerket godt visste hvordan artet seg.

Vi tror at årsakene til prosjektdeltakernes opplevelse av kurset handler om flere ting. I denne fasen 
var kvinnene preget av stor utrygghet i forhold til videre fremtidsutsikter, og var av den grunn ikke 
klar for et slikt konsept som kurset hadde. Felles for alle prosjektdeltakerne var også deres ønske om 
å glemme overgrepene, slik at undervisning i emne ble en påtrengende påminner om det de forsøkte 
å sette følelsesmessig lokk på. Det å sitte sammen med mange andre og bli undervist i vold var i seg 
selv nytt og ukjent. Vi tror også at prosjektleder ikke har klart å formidle mål og mening i denne 
måten å forstå egne reaksjoner på.  
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13.4  Kulturell tilrettelegging

Prosjektdeltakerne kunne alle formidle at de var triste, redde og hadde mye fysisk smerte i kroppen. 
De trodde selv at de var fysisk syke, og flere fryktet at de var i ferd med å bli gale. Kvinnene i pros-
jektet var fra deler i verden hvor det å snakke om psykiske problemer ikke er vanlig (Choudri: 2004). 
Psykiske lidelser kan være tabubelagt, og symptomer på sykdom kan forståes ut ifra ulike årsaker, f 
eks som straff fra gud eller svart magi (Eriksen og Sørheim: 1995). I prosjektet forsøkte vi derfor å 
utvikle metoder for hvordan kommunisere om traumer og reaksjoner på dette. Prosjektleder benyttet 
seg av fagpersoner på området som selv har opprinnelse i landene hvor kvinnene kommer fra. Lit-
teratur om flyktninger og traume ble brukt som en type forståelsesramme. Prosjektleder hadde flere 
samtaler med utvalgte kulturtolker for selv å utvide sine kulturelle rammer i forhold til kommunikas-
jon og håndtering av krenkelser/overgrep. De viktigste ressursene i dette arbeidet var kvinnene selv. 
Fordi vi hadde lagt så stor vekt på relasjonsarbeidet, var det trygt nok til å tillate oss å prøve ut nye 
strategier uten at kvinnene følte seg krenket eller misforstått. Mange av kvinnene slet i slik stor grad 
med så sterke reaksjoner at de var villig til å forsøke ”alt” for å bli kvitt dem. 

Eks: ”Amina fortalte at hun hver kveld, når det ble mørkt, ble redd for å være alene i leiligheten sin. 
Hun beskrev redselen som panikkanfall, hvor det ble vanskelig å puste og hun hadde liten kontroll på 
sine reaksjoner. Redselen kunne overvelde henne slik at hun ikke turte å gjøre noe annet enn å sitte 
våken natten gjennom med lyset på. I samtaler rundt dette klarte ikke prosjektleder å forstå hva som 
utløste denne lammende redselen. En tolk fra samme region som kvinnen formidlet om tro og overtro 
som var vanlig fra dette stedet, og hvordan spesielt overtroen forsterkes hos mennesker som har op-
plevd store kriser i livet. I neste samtale med Amina gjorde prosjektleder dette til tema. Amina brast 
i gråt, hun var lettet over endelig å kunne fortelle om hvor redd hun var for at ”onde vesener” skulle 
skade henne. Hun hadde ikke tidligere villet dele dette i redsel for å fremstå som gal eller skrullete. I 
tillegg hadde hun dårlig samvittighet da hennes overtro slett ikke var forenlig med hennes religiøse 
tro. Ved å ha denne felles forståelsen av hva som utløste den sterke frykten på kveldstid, ble det mulig 
å skille fryktreaksjoner basert på ”overtro” fra reaksjoner basert på selvopplevde erfaringer. Dette 
gjorde det mulig å arbeide direkte med håndtering og strategier for hvordan mestre begge deler”.  

13.5  Språklig tilrettelegging

Da psykisk helse kan være problematisk å snakke om ble dette ikke lettere ved at vi hele tiden har 
vært avhengig av å bruke tolk. Noen opplevde det belastende å ha tolk til stede under disse sam-
talene. For tolkene kunne oppdragene til tider være umulige. Hvordan kunne tolken oversette ord 
og begreper som ikke benyttes i språket og landene hvor kvinnen kom fra? I denne prosessen har vi 
prøvet, feilet og lært mye nytt. Vi har samlet kvinner med samme språk til fellessamtaler. Noen har 
bodd på krisesenteret mens andre har flyttet ut. På denne måten ble også disse møtene en arena for nye 
nettverk kvinnene imellom. I fellessamtalene har vi hatt undervisning og gruppediskusjon med tolk. 
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Deltakerne i en av disse gruppene synes det var for vanskelig å ta opp tabubelagte tema med tolk tilst-
ede. Vi gjorde det slik at kvinnene i forkant av møtet fortalte meg hvilke tema de ønsket at jeg skulle 
snakke om. Under gruppa ble disse temaer tatt opp som generelle fenomen, uten at de ble knyttet di-
rekte til den enkelte kvinne. For kvinnene fungerte dette godt. De trengte ikke å utlevere seg, noe de 
fleste ikke ville ønske, samtidig som de kunne tilegne seg kunnskap om det som direkte berørte dem.   

13.6 Normalisering og stabilisering

Hensikten med undervisning og samtale om traumereaksjoner er at de utsatte skal forstå sine reaks-
joner ut i fra hva hun er blitt utsatt for, for slik å kunne håndtere dem. Erfaringer i prosjektet tilsier at 
for denne målgruppen er kanskje ikke sammenhengen mellom forståelse og håndtering like klar. For 
det første kunne undervisning om tema utløse så sterke gjenopplevelser hos enkelte, som igjen utløste 
redsel hos de andre deltakerne. Dette skapte et klima hvor deltakerne brukte mye energi på å være 
på vakt og stenge av for skremmende følelser. Flere av deltakerne påpekte videre at de selv visste 
utmerket godt hvorfor de hadde både fysisk og psykisk vondt, og det var unødvendig å bruke tid på 
forklaringer rundt dette. Gradvis endret vi fokuset noe bort fra kvinnens forståelse av traume og over 
til hennes spesifikke symptomer. Vi fant nye ord og begreper som var gjenkjennelig for hvordan kvin-
nene følte seg. For eksempel ble mareritt til ”dårlige” drømmer, og angst til ”pusteproblemer” eller 
”trang” hals. Vi arbeidet praktisk med å finne måter å lindre plagene på. Vi mener at å jobbe direkte 
med lindring og kontroll over symptomer bidro til større stabilitet i livssituasjonen til de nyankomne.

Eks: ”Etter at Rima flyttet fra krisesenteret til egen leilighet fikk hun store søvnforstyrrelser. Rima 
hadde tidligere aldri bodd alene, og det å skulle sove alene var skremmende. Hver natt våknet hun og 
var redd, og klarte ikke å sove igjen. Prosjektleder antok at Rima var plaget av mareritt. Rima selv 
forstod ikke hva prosjektleder mente med mareritt. Hun fortalte at hun hadde dårlige drømmer som 
gjorde henne redd. Hun forklarte at de dårlige drømmene var et varsel om at vonde ting skulle skje 
henne i fremtiden. Utfordringen for prosjektleder ble å utvide Rima forståelse av drømmenes betyd-
ning. Kunne drømmene i stedet handle om noe av det vonde som allerede har skjedd henne? Noe som 
var i fortid, som kommer tilbake til henne når hun sover? Parallelt med slike refleksjoner oppmuntret 
prosjektleder Rima til å forsøke å gjøre noe aktivt for å minske redselen om nettene. Hun ble bevisst 
på ulike måter å vekke seg selv på, ved å slå på lyset, stå opp fra sengen, ta vann i ansiktet og å lese 
noe beroligende fra Koranen.

13.7  Oppsummering

Arbeidet med kulturell og språklig tilrettelegging av håndtering av traumereaksjoner er blitt til en 
temarekke som er oversatt til de ulike språk. Det er en enkel innføring i traume og normale reaksjoner, 
med praktiske tips til håndteringsmåter. Prosjektdeltakerne og oversetterne har selv vært med på å 
korrigere og komme med innspill underveis i oversettingene. Materialet kan benyttes i oppfølging-
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sarbeid med voldsutsatte kvinner innenfor de ulike språkgruppene, da temaene er generelle og favner 
langt flere enn prosjektets målgruppe. Stoffet bør benyttes som et hjelpemiddel til måter å kommu-
nisere om traume, reaksjoner og håndtering på. I prosjektet gjorde vi en erfaring som vi helst skulle 
vært foruten. En av kvinnene skulle lese gjennom materialet for å komme med innspill og rettinger. 
Hun hadde flyttet fra krisesenteret og begynte å komme på plass i livet sitt. Lesingen av traumestof-
fet utløste sterke gjenopplevelser hos kvinnen, og gjorde henne redd og trist i flere dager i etterkant.    

Det å kunne stabilisere reaksjoner ble nødvendig for at kvinnen skulle være i stand til å oppleve en 
viss kontroll over skremmende reaksjoner. Underveis i prosjektet forstod vi at det viktigste med dette 
arbeidet var å øke kvinnens bevissthet om at hun selv kunne bidra i forhold til eget psykiske velvære. 
Fra å oppleve seg som paralysert av frykt i en låst livssituasjon, gjorde kvinnene seg erfaringer som 
en aktiv og mestrende aktør i eget liv.     

14.  Nettverksarbeid
14.1  Innledning

En av målsettingene i prosjektet var å etablere nye nettverksarenaer for nyankomne, voldsutsatte 
kvinner som lever alene etter bruddet med ektemannen. Tidligere erfaringer fra OK viser at de nyank-
omne får problemer når de skal utvikle og knytte seg til nye nettverk. Kvinnene er nye i Norge, og 
deres historiske og identitetsmessige tilknytning er til hjemlandet. Det blir derfor ønskelig og naturlig 
for dem å oppsøke mennesker og miljøer med røtter fra samme land. De opplever da gjerne liten 
aksept for sin situasjon som skilt og aleneboende (Nilsen og Prøis: 2002). Et typisk eksildilemma 
for mange innvandrere og flyktninger er nettopp konflikten mellom å tilpasse seg det nye samfunnet 
samtidig som medlemskap i den etniske gruppen krever at man ”gjør som oss” (Varvin: 2003). 

Alle kvinnene i prosjektet møtte sanksjoner i større eller mindre grad fra personer med samme etniske 
bakgrunn. Sanksjonene kunne være utstøtelse, bli sladret om og satt ut rykter om, utnyttet til arbeid 
og annet. Det mest alvorlige er den seksuelle utnyttingen som noen ble utsatt for. Dette skjedde ved 
at kvinnene blir beilet av menn med samme opprinnelse, men oppvokst i Norge. Kvinnene er ikke 
kjent med kodene for sjekking i Oslo. Kvinnen får inntrykk av at mannen har ekteskapshensikter, 
som er den formen for forhold som er akseptabel for henne. De blir kjærester, og etter en stund slår 
mannen opp. I tillegg til kjærlighetssorgen blir kvinne utsatt for en massiv ryktespredning, som raskt 
spres til hennes familie og hjemby. Sladderen får konsekvenser for kvinnens familie og eventuelt nye 
ekteskap.
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Kvinnene mente at den manglende aksepten for sin situasjon ikke først og fremst handlet om at de var 
skilte, men heller at de var enslige kvinner uten barn som bodde alene. Kvinnene forklarte dette med 
at der de kom fra var det helt uvanlig for kvinner å bo uten familie. De eneste som bor alene er de 
dårlige kvinnene, det vil si prostituerte kvinner. Kvinnene i prosjektet ble derfor oppfattet som dårlige 
kvinner, som det er lov å plage. Kvinnene mente at de i tillegg var ekstra utsatt, fordi de ikke hadde 
noen mannlige slektninger i Norge som moralsk kunne beskytte dem. 
I prosjektets planleggingsfase bestemte vi oss for å kontakte ulike organisasjoner hvor kvinnene har 
en etnisk eller kulturell tilhørighet, samtidig som miljøene skulle representere en integrert del av det 
flerkulturelle Norge. Vi ville i første omgang selv oppsøke miljøene, for å undersøke muligheter for at 
kvinnene ville kunne inkluderes der. Dette av hensyn til kvinnenes sårbare situasjon, og deres redsel 
for å eksponere seg på nye arenaer. 

Gjennom første år i prosjektet fant vi flere steder som vi mente kunne være egnede for kvinnene. 
Kvinnene selv ville ikke oppsøke noen steder uten følge av prosjektleder. Vi forstod raskt at dette ville 
bli tidkrevende. Selv om prosjektleder fulgte èn deltaker til èn frivillig organisasjon èn gang, var ikke 
dette nok til at hun turte å oppsøke den alene senere. Vi vurderte det derfor som mer hensiktsmessig å 
forholde oss til noen få utvalgte steder. På den måten kunne vi følge flere kvinner på samme tid flere 
ganger. Meningen var at kvinnene på sikt ville kunne fortsette å gå sammen, også uten prosjektleder. 

14.2  Nettverksarenaer 

Helseforum for kvinner: Dette er en medlemsorganisasjon som tilbyr ulike former for trening, veiled-
ning i helsefremmede livsstil og et møtested for sosialt fellesskap for kvinner. De har utvidede åpning-
stider og en timeplan viser de ulike aktiviteter som er tilpasset ulike brukeres behov.  Medlemmene 
kommer så ofte de selv ønsker, og egenandelen er lav. De ansatte har selv bakgrunn fra ulike land og 
språk. Helseforum for kvinner har vært den viktigste nettverkspartner under hele prosjektperioden. 
Stedet har fungert som et lavterskeltilbud hvor kvinnene har kunnet trene på tross av sterke helse-
plager og uten treningserfaring fra tidligere. Her har de i praksis erfart sammenhengen mellom fysisk 
trening og psykisk velvære. Stedet ligger ikke langt fra krisesenteret, slik at alle kvinnene har blitt 
fulgt dit mens de bodde på senteret. Andre brukere av senteret har blitt fulgt av prosjektdeltakerne, 
som igjen har ført til nye nettverk. Oslo Krisesenter kjøpte flere årsabonnementer til Helseforum slik 
at deltakelse ikke kostet noe. Erfaringer i prosjektet er at deltakerne benyttet seg av tilbudene spesielt 
etter utflytting fra senteret. Samarbeidet med Helseforum vil fortsette etter prosjektets avslutning. 

IHSG – Internasjonal helse og sosialgruppe: Et nettverk av ulike fagpersoner, som jobber frivil-
lig med innvandreres helse og sosiale problemer. Prosjektet har gjennom prosjektperioden hatt et 
løpende samarbeid med denne gruppen. De har holdt flere seminarer der temaene spesielt har vært 
rettet mot norsk-pakistanske forhold. For prosjektdeltakerne har det vært problematisk at mye av 
kommunikasjonen har foregått på norsk, da de er for nye i Norge til å ha tilegnet seg norske språk-
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ferdigheter. Samarbeidet med IHSG fortsetter, og omfatter nå Oslo Krisesenter og ikke kun prosjekt-
delen. Problemstillingene gruppen arbeider med gjelder for mange av krisesentrets brukere.

Mirasenteret: Mirasenteret er et ressurssenter for minoritetskvinner med ulike aktivitetstilbud. Fra 
starten av prosjektet har de ønsket deltakerne velkommen på sine arrangementer. I første del av pros-
jektperioden var det liten oppslutning om Mirasenteret fra kvinnene. Noe av problemet var at mye av 
kommunikasjonen forgikk på norsk, som kvinnene ikke behersket. Hovedproblemet var allikevel at 
kvinnene i denne perioden var preget av stor usikkerhet på hva som ville skje med dem videre. For 
dem ville ikke deltakelse på Mirasenteret føre til noe mindre usikkerhet eller redsel. I andre del av 
prosjektet har oppslutningen om aktiviteter på Mirasenteret endret seg mye. Flere kvinner som har 
deltatt i prosjektet fra begynnelsen av er nå aktive brukere av Mirasenteret. Dette er nok på grunn av 
at kvinnenes situasjon nå er mer stabil, uten usikkerhet i forhold til videre opphold i Norge. Kvinnene 
er etablert i egen bolig, og kan nyttiggjøre seg av Mirasenterets tilbud i prosessen med å integrere seg 
i Norge. 

Vahl skole, kvinneundervisningen: Norskundervisningen på Vahl skole er en filial som tilhører Rosen-
hoff Voksenopplæringssenter. Filialen ligger i gåavstand til krisesenteret, og for prosjektet var den i 
utgangspunktet et kvalifiseringstiltak. I praksis fungerte skolen som noe langt mer enn kvalifisering 
for prosjektdeltakerne. For det første ble det vist stor smidighet fra skolens side til raskt å finne plass 
for nye kvinner. Ledelse og lærere ved skolen fulgte opp prosjektdeltakerne slik at skoledagen op-
plevdes som et trygt sted. Dette gjorde det mulig for kvinnen å tilegne seg ny kunnskap på tross av 
konsentrasjonsproblemene de fleste slet med. Skolen fungerte også som en viktig nettverksarena, der 
kvinnene møtte andre og utviklet nye vennerelasjoner.

14.3 Andre nettverksaktiviteter 

Aktiviteter: I prosjektets første del var det vanskelig å mobilisere kvinnene til selv å oppsøke nye 
nettverksarenaer. Prosjektleder innledet da et samarbeid med oppfølgingskonsulenten OK. Oppføl-
gingskonsulenten følger opp kvinner med barn som har behov for tiltak etter utflytting fra senteret. 
Prosjektdeltakerne ble invitert til fester, turer og andre aktiviteter sammen med andre kvinner og barn 
som tidligere har bodd på krisesenteret. Målet vårt var tredelt: Vi ville skape møteplasser slik at kvin-
nene kunne utvikle sine nettverk seg imellom. Ved å dra på forskjellige utflukter ønsket vi å motivere 
og vise kvinnene slik at de selv kunne dra på tur. Vi mente også at ”gode opplevelser” i seg selv var 
av verdi for kvinnene som var i vanskelige livssituasjoner. Disse aktivitetene var populære og hadde 
stor opplutning fra prosjektdeltakerne. 

Nettverkskoblinger internt i prosjektet: De fleste av kvinnene har blitt deltakere i prosjektet i det 
de ankom Oslo Krisesenter i en akuttfase. Noen har derfor vært med i lenger tid mens andre er 
”nye”. Flere av kvinnene som har vært aktive over lenger tid har etter forespørsel fra prosjektleder 
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møtt nyankomne med samme språkbakgrunn på senteret. De har for eksempel kunnet informere den 
nyankomne litt om hvordan ting fungerer i Norge, noe som sterkt har bidratt til å trygge den ”nye”. 
”Gamle” prosjektdeltakere har også fulgt ”nye” rundt i Oslo. Dette har igjen utviklet seg til nye net-
tverk hvor deltakerne selv blir ressurspersoner. 

Nettverksgruppe: Fra januar 2007 var det inntaksstopp i prosjektet. Planen var da å starte lukkede 
samtalegrupper for prosjektdeltakerne. Det viste seg raskt at dette var vanskelig å gjennomføre. Kvin-
nene var i ulike faser i forhold til hvor langt de var kommet i sin prosess med å etablere seg alene. 
Noen hadde fått innvilget sine oppholdstillatelser for lenge siden, mens andre slet med redselen for 
at de skulle få avslag. For noen av kvinnene var kontakten med foreldrene brutt uten at de så noe håp 
om forsoning, mens andre fikk mye støtte fra sine. De kvinnene som hadde flyttet fra senteret lang tid 
tilbake begynte å mestre alenetilværelsen, mens det for de nyutflyttede var det å bo alene vanskelig og 
meningsløst. Det å skulle møte i gruppe for å dele erfaringer ble for sårbart. Flere av kvinnene fikk i 
tillegg reaksjoner ved å snakke om vanskelige temaer. De kunne få sterke gjenopplevelser som virket 
skremmende på de andre deltakerne.

Etter å ha kartlagt kvinnenes egne ønsker, viste det seg at behovet for faste møtepunkter var stort. 
Kvinnene ønsket å gjøre positive ting sammen. På bakgrunn av dette dannet vi derfor en åpen net-
tverksgruppe. Vi har hatt faste møter en gang i uken. Møtene har blitt brukt til ulike aktiviteter som 
å oppsøke nye steder, se aktuelle filmer, eller være i lokalene til krisesenteret hvor kvinnene selv tok 
opp problemstillinger. Temaene har vært alt fra kjærlighet, håp for fremtiden og sammenlikninger av 
ulike kulturelle forhold som berører kvinnene direkte. Syv kvinner har regelmessig møtt opp i net-
tverksgruppa, og den har fortsatt helt frem til prosjektavslutning. 

Vi ante lite på forhånd hva utvidelsen av kvinnenes nettverk og deltakelse i nettverksgruppa skulle 
føre til. Deltakerne ble tryggere på hverandre, og sammen oppsøkte de nye miljøer/organisasjoner på 
eget initiativ. Etter hvert ble det slik at deltakerne ble prosjektleders beste informanter i forhold til de 
nye stedene de oppsøkte.
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 15. Oppsummering og 
   avslutning
Hovedmålsettingene i prosjektet har vært å identifisere målgruppens behov, og å videreutvikle metod-
er innenfor oppfølgingsarbeid overfor voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn. Vi har fulgt en 
gruppe kvinner over lenger tid, og hatt mulighet til å prøve ut ulike metoder for å dekke deres behov.  

Under oppholdet på OK har det viktigste arbeidet gått ut på å skape en størst mulig trygghet og 
forutsigbarhet for den enkelte kvinne. Det forutsetter at kvinnens hjelper vektlegger et systematisk 
relasjonsarbeid gjennom de ulike fasene kvinnene går gjennom. Kvinnene vil formidle sine historier 
ut ifra egne referanser og forståelsesramme, og vi mener derfor at hjelperen bør ha ferdigheter i å 
kommunisere om vold og overgrep i en flerkulturell kontekst.  
Den praktiske bistanden kvinnene har hatt behov for favner alt fra å lære seg å reise med kollektiv 
transport til å forvalte egne penger. Dette er et helt nødvendig, men også tidkrevende arbeid, som vil 
gå på bekostning av andre arbeidsoppgaver innenfor rammene til et krisesenter. 

For å kunne integrere seg i et nytt samfunn er det nødvendig at den enkelte lærer hvorfor og hvordan 
man benytter seg av aktuelle samfunnsinstitusjoner. I ”Prosjekt Ny i Norge” møtte vi en gruppe kvin-
ner som var svært motivert til å komme i gang med denne integreringsprosessen.

Arbeidet med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn har avdekket enkelte utfordringer som 
det ville være viktig å arbeide videre med. For å kunne gi kvinnene et godt tilbud, som de kan nyttig-
gjøre seg av, er det nødvendig å fokusere på følgende områder:  

• Etablere en god kontakt mellom de forskjellige hjelpeinstansene som kvinnene er i kontakt med.
• Avklare ansvarsområder.
• Innarbeide en koordinering av hjelpetiltakene som fungerer.                  
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