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ABSTRACT
Fleeing the Famliy
A Critical Perspective on Honour-Based Violence in Journalism and Academia
In this MA thesis we investigate the media portrayal of honour-based violence (HBV) in Denmark, with a
focus on how journalists can report on delicate issues related to ethnic minority communities without
stigmatising these. Through a mapping of prevailing academic perceptions of HBV in a Scandinavian
context, and a critical discourse analysis of a selection of articles from Danish newspapers, we argue that
the popular narrative is hugely influenced by a culturalist approach to the subject. In conclusion, we
propose that our own series of articles ‘På flugt fra familien’ (‘Fleeing from the family’), published in
Danish daily Dagbladet Information in March-April 2015, on the whole manages to dodge and dismantle
the dominant shortcomings and misunderstandings of HBV in public discourse.
By perceiving HBV as a cultural practice in non-Western so-called ‘honour societies’, anthropologist
Unni Wikan argues that violence against women in certain ethnic minority communities in Scandinavia is
collectively committed and internally legitimised by the communities’ cultural norms of honour.
Challenging this, scholars Louise Lund Liebmann, Sherene Razack, and Anja Bredal suggest that while
honour cannot entirely be ignored, other factors fuelling HBV include economic, educational and gendered
marginalisation – factors known to catalyse patriarchal violence at large. Focusing on intersections between
gender and ethnic minority in Scandinavian public discourse concerning HBV, these scholars criticise this
discourse for its intrinsically culturalist stance. They take issue with the othering of HBV and the resulting
othering of minorities. More specifically, ethnic minority men are framed as a potentially dangerous other,
while ethnic minority women are perceived as victims of their own culture.
With this in mind, we look into if and how recently published Danish articles (2013-2015) on HBV
stigmatise ethnic minority groups. Our critical discourse analysis illustrates how media portray it as
‘common sense’ that honour killings and forced marriages are products of ‘honour societies’ and therefore
consequences of a cultural practice, rather than acts of individuals. We argue, that this prevailing narrative
fails to hold authorities accountable for the protection of violated women, but also fails to define what is
understood by the term honour. Instead, this narrative focuses on the personal tragedy of the specific
victim of HBV. Hereby themes that relate to violence, family, and honour come to be associated with
minority communities, which by comparison makes the majority society stand for freedom, individualism,
and equality. By also frequently highlighting the ethnic backgrounds of both HBV victims and perpetrators
the narrative all in all frame minorities as outsiders, and HBV as a problem for rather than in Danish
society.
Finally, we propose that our series of articles illustrate one way of de-linking from the popular narrative
on HBV: Journalists reporting on issues taking place in ethnic minority communities must neither fear
singling out charged societal issues, nor focus on ethnic or religious markers of minorities. If possible,
journalists must attempt to place solutions outside the culturalist framework, keeping in mind that the
genre’s formats do not always allow for in-depth treatments of all complexities. While some sort of othering
of ethic minority communities may be inevitable as long as these communities are minoritised, it is still the
responsibility of journalists to report on issues in the least stigmatising way.
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1
INDLEDNING

Hvad fanden har jeg gang i? Arman skævede til den forslåede kvinde på passagersædet og
satte kurs mod politistationen. Adrenalinen pumpede i kroppen på ham. Det havde kun taget
dem et par minutter at tømme lejligheden for Maryams vigtigste ting, for de anede ikke,
hvornår hendes mand ville komme hjem. Nu lå det hele i to affaldssække på bilens bagsæde.
Natten forinden havde Maryams brødre og mand, som hun ville forlade, tæsket hende
igen. Nu var Arman fast besluttet på at melde dem til politiet. »Maryam var gul og blå i
ansigtet. Og jeg anede ikke, hvad jeg havde rodet mig ud i.« Dengang vidste Arman kun, at
han var nødt til at hjælpe kvinden, han et halvt år forinden havde forelsket sig i. I dag ved
han, at deres køretur sammen til politistationen den varme sommerdag var begyndelsen på
flere år præget af afmagt, frustration og frygt for at blive fundet af hendes familie.
»Når det så allermest sort ud, sagde Maryam, at hun lige så godt kunne tage tilbage og få
det overstået. Dengang forstod jeg ikke, hvad hun mente, men det gør jeg nu. Hun vidste, at
hun havde krænket familiens ære, og at det kunne koste hende livet,« siger Arman.
– ‘Under familiens radar’ (Information, 7. marts, 2015)

Æresrelaterede konflikter kom for alvor på danske mediers dagsorden i efteråret 2005, da 18-årige
Ghazala Khan blev skudt og dræbt af sin storebror ved banegården i Slagelse. Mod sin families ønske
havde hun giftet sig med sin kæreste og stukket af sammen med ham. Men et netværk af
taxachauffører med forbindelser til familien havde opsporet dem, og konsekvenserne var fatale.
Ghazala Khan døde på stedet efter at være blevet skudt på klos hold. Hendes mand, Emal Khan, blev
alvorligt såret, men overlevede sine to skudsår i maven.
Ni måneder efter blev broren og otte andre personer, herunder Ghazala Khans far, under stor
mediebevågenhed dømt skyldige i henholdsvis drab, medvirken til drab samt for forsøg på manddrab.
Det var første gang i danmarkshistorien, at så mange mennesker kollektivt blev dømt for det samme
drab og drabsforsøg.1
I medierne blev drabet sat i forbindelse med tidligere sager, hvor kvinder med ikke-vestlig baggrund
var blevet slået ihjel af familiemedlemmer. En februarmorgen i 2002 var 14-årige Sonay Mohammad
blevet fundet død i Præstø Havn. Måneden inden var 26-årige Fadime Sahindal blevet skudt i sin
forældres hjem i Uppsala. I begge tilfælde blev fædrene dømt for mordene. Nu havde drabet på Ghazal
Khan cementeret ‘æresdrab’ som et nyt fænomen i skandinavisk kontekst, og danske medier begyndte
1

Buhr & Sønderby, 2006: 148-53, 165.
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at referere til andre drab i etniske minoritetsmiljøer i Danmark begået af fædre, brødre, onkler og
andre familiemedlemmer op gennem 1980’erne, 90’erne og 00’erne. De blev alle kategoriseret som
æresdrab med tilbagevirkende kraft.2
Siden er der skrevet bøger, lavet dokumentarfilm, og i dagbladene og formiddagsbladene er der
bragt massevis af historier om etniske minoritetspiger og -kvinder, der har brudt med deres voldelige
ægtemænds og familiers æreskodeks og er blevet straffet korporligt for det. Men under disse
dramatiske historier om tragiske kvindeskæbner lurer et komplekst fænomen, der spænder fra social
kontrol til grov vold og kun i yderste konsekvens drab. Og feltet er præget af mørketal og
omstændigheder, der er næsten umulige at afdække til bunds.
I den ‘bløde’ ende peger en undersøgelse foretaget for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration
og Sociale Forhold i 2014 (tilsyneladende fuldstændig uden betænkelighed ved at generalisere) på, at
“unge med ikke-vestlig minoritetsbaggrund – og især unge kvinder – oplever at være udsat for
kønsrolleforventninger og former for social kontrol, som i udpræget grad begrænser deres
selvstændighed, bevægelsesfrihed, seksualitet, trosfrihed og sociale liv.”3
I den mere ‘alvorlige’ ende bliver 5.000 mennesker ifølge organisationen Honour Based Violence
Awareness Network hvert år slået ihjel i æresdrab på verdensplan. Der er dog tale om et skøn. På
grund af manglende målrettet rapportering om og registrering af æresdrab verden over, ved vi nemlig
meget lidt om det reelle omfang af æresrelateret vold på verdensplan, lyder det fra HBVA-netværket.4
I Danmark oplever rådgivningslinjen Etnisk Ung og krisecenteret RED - Safehouse, der specialiserer
sig i æresrelaterede konflikter, en stigning i antallet af henvendelser.5 En af de kvinder, der har
henvendt sig, er Asma, som vi fortæller om i en af de artikler,6 der udgør produktdelen af vore speciale
(prøveform B). Under arbejdet med de otte artikler, der skulle blive til serien ‘På flugt fra familien’
bragt i Dagbladet Information i foråret 2015, blev det dog hurtigt klart for os, at der også findes
kvinder, som nærer massiv mistillid til det danske system og finder alternative metoder til at beskytte
sig mod deres familiers repressalier. Vi fortæller således også om Maryam, der er flygtet fra sin
voldelige mand og kriminelle brødre og i dag lever under jorden.7 Og om Farideh, der overvejer at gøre
det samme, men indtil videre har holdt sig tilbage, fordi hun er nødt til at dele forældremyndighederne
over sine børn med en voldelig eksmand.8
Under vores research gik det ligeledes op for os, at æresrelateret vold er et meget omdiskuteret
begreb i forskerkredse. Der er tale om et relativt lille forskningsområde, især i Danmark, men blandt de
få forskere, der beskæftiger sig med feltet, er der stor uenighed om tilgangen. Hvilken betydning skal

2 TV2:

Kronologi over æresdrab i Danmark. 2005 (2008).

Rapporten ’Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund’ bygger på anonyme interviews med
37 unge kvinder og mænd samt 22 forældre.
3

4

Honour Based Violence Awareness Network – statistics & data.

5

Den stigning redegør vi for i det efterfølgende afsnit om politiske initiativer og hjælpeindsatser.

6

’Der går en alarm i gang, bare du stikker hovedet ud af vinduet’, Dagbladet Information (2015)

7

’Under familiens radar’. Dagbladet Information (2015)

8

’Jeg vidste, at jeg ville have alle imod mig’. Dagbladet Information (2015)
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man tillægge gerningsmændenes og familiernes etnicitet og kulturelle baggrund? Og i hvilken grad
skal man inddrage andre aspekter som klasse og køn, når man vil forklare volden? Er såkaldte
æresdrab overhovedet væsensforskellige fra såkaldte jalousidrab begået af majoritetsetniske mænd? Og
er medierne med deres fascination af dramaet i de æresrelaterede konflikter i virkeligheden med til at
eksotisere volden og stigmatisere etniske minoriteter?
Det er i dette spændingsfelt mellem journalistik og forskning, at vores speciale vil undersøge,
hvordan der bliver talt og skrevet om æresrelateret vold i Danmark. Gennem et kritisk blik på
forskningen, der kobler ære og vold, og en diskursanalyse af et udsnit af danske avisers dækning af
emnet vil vi beskæftige os med, hvordan problemstillingen bliver behandlet i den danske offentlighed.
Vi placerer vores produkt, ‘På flugt fra familien’, i denne kontekst, når vi diskuterer vores egen tilgang
til emnet og beskæftiger os med spørgsmålet:
Hvordan bedriver man på mest hensigtsmæssig vis journalistik om en problematik, der foregår i
etniske minoritetsmiljøer, uden samtidig at stigmatisere hele minoritetsgrupper?
I forlængelse heraf kigger vi også på de brudflader i den offentlige debat i Danmark, der kom til syne i
kølvandet på vores artikler. Specialets sidste fjerdedel løfter sig således op over sine to primære
genstandsfelter – forskningen og journalistikken – og anskuer tilgangen til æresrelateret vold i et
bredere samfundsperspektiv. Her kobler vi med andre ord vores redegørelse for forskningen,
diskursanalysen af de udvalgte avisartikler og den deraf følgende diskussion om journalistikkens
muligheder og begrænsninger med en diskussion om, hvordan et samfund som det danske bedst
håndterer problematikken æresrelateret vold. En diskussion, der tager afsæt i vores interview med den
norske filminstruktør og kvinderettighedsforkæmper Deeyah Khan, som i skarpe vendinger kritiserer
venstrefløjen og kvindebevægelsen for at lade ofrene i stikken:
“Frygten for at blive beskyldt for racisme får dem, der burde tale kvindernes sag, til at se den anden vej.
Kvinderne bliver glemt og ignoreret, for deres ulykke påvirker ikke samfundet i samme grad som de
drenge, der bliver radikaliseret til at begå terror,”9 siger hun.

I det følgende præsenterer vi specialets disposition, og i forlængelse heraf redegør vi for de udvalgte
forskningspositioner. Men inden vi kigger på disse såkaldte kulturelle, kønsorienterede og
intersektionelle perspektiver på æresrelateret vold, skitserer vi hovedtrækkende i de senere års
politiske initiativer og sociale arbejde, der er sat i verden for at modvirke æresrelaterede konflikter. Her
vil det fremgå, hvordan diskussionen om æresrelateret vold spiller ind i en større integrationsdebat,
hvor man fra politisk hold har forsøgt sig med initiativer som 24-årsreglen, loven mod
tvangsægteskaber og den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter.

9

’De er ofre for deres familiers vold – og for venstrefløjens tavshed’. Dagbladet Information (2015)
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Det er ikke vores hensigt at vurdere diverse tiltag og hjælpeinitiativer, men at anskue dem som både
et produkt af og medskaber af den fortælling om æresrelateret vold i den danske offentlighed, som
specialets fokusområder – forskningen og journalistikken – er en del af. Vi anser nemlig ikke
journalistikken, forskningen, den offentlige debat, de politiske initiativer og det sociale arbejde inden
for feltet som fritsvævende størrelser, men som konstituerende for hinanden.
Denne tilgang er inspireret af religionshistorikeren Louise Lund Liebmann, der i sin ph.d., ‘Et
spørgsmål om ære?’, argumenterer for, at initiativer som eksempelvis den forhenværende regerings
nationale strategi mod æresrelaterede konflikter fra 2012 er resultatet af en særlig narrativ
udviklingsproces i det danske samfund. En narrativ proces, hun i en skarp kritik af den måde,
æresrelateret vold bliver italesat på af forskere, journalister, socialarbejdere og myndigheder i
Danmark, betegner som en mønsterfortælling, der stigmatiserer etniske minoriteter ved at isolere
problemet som et udslag af ‘fremmed’ kultur og dermed fritage det danske samfund for ansvar.
Spørgsmålet om, hvordan man som forsker, journalist, socialarbejder etc. skal tilgå æresrelateret
vold deler vandene. Som det for forhåbentlig fremgår af vores speciale og artikelserie i Information,
har vi forsøgt at placere os et sted i midten. Et sted mellem Louise Lund Liebmanns position og dens
diametrale modsætning personificeret i Deeyah Khan, der betegner stigmatisering af etniske
minoriteter som et uheldigt biprodukt ved at konfrontere æresrelateret vold, men ikke desto mindre
det “mindste af to onder”.
“At kvinder lider og dør som følge af æresvold er et langt mere presserende problem,”10 siger hun.

Dispositionen for resten af specialet er som følger:

· Efter skitseringen af politiske initiativer og det sociale arbejde med æresrelateret vold i en dansk
kontekst og en kort argumentation for specialets afgræsning vil vi redegøre for de udvalgte
forskningstilgange til æresrelateret vold: de kulturelle og intersektionelle perspektiver. Vi bygger
redegørelsen op om udvalgte toneangivende forskere og begynder med det såkaldte kulturelle
perspektiv, som det intersektionelle perspektiv i vid udstrækning kan siges at være reaktion på.
Redegørelsen for det kulturelle perspektiv centrerer sig omkring den norske socialantropolog Unni
Wikan og hendes bud på et “afgrænset æresbegreb”, der fungerer som hjørnestenen i hendes
analyse af æresrelateret vold. Vores redegørelse for det kulturelle perspektiv inddrager også den
danske udgivelse ‘Familien betyder alt’ – Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier. Kritikken af
denne bog leder os videre til det intersektionelle perspektiv. Vi redegør i den forbindelse også for
et såkaldt kønsorienteret perspektiv, men beskæftiger os først og fremmest med intersektionelle
forskere som den canadiske sociologiprofessor Sherene Razack og den danske religionshistoriker
Louise Lund Liebmann og deres kritik af det kulturelle perspektiv og af mediedækningen af
æresrelateret vold.

10 ‘De

er ofre for deres familiers vold – og for venstrefløjens tavshed’. Dagbladet Information (2015)
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· Til specialets analysedel trækker vi på lingvisten Norman Faircloughs model for kritiske
mediediskursanalyse. Vi analyserer en håndfuld artikler om æresrelateret vold fra Ekstra Bladet,
Politiken, Kristeligt Dagblad og Berlingske, hvori vi lokaliserer en række diskursive fællestræk, der
går igen i deres behandling af emnet. På den baggrund opstiller vi to begrebspar, der ligesom de
kulturelle og intersektionelle forskningspositioner kredser om begreberne kultur, ære og køn. Vores
første kritiske diskursanalyse af de udvalgte artikler er styret af begrebsparret individ/fællesskab,
mens den anden går i dybden med danskhed/fremmed kultur. I analyserne undersøger vi, hvordan
begrebsparrene og deres underlæggende diskurser fremstilles som binære kontraster i de udvalgte
artikler. Herefter hæver vi os i en tredje delanalyse op på det niveau, som Fairclough kalder det
‘sociokulturelle’, når vi tager henholdsvis de kulturelle og de intersektionelle briller på og vurderer
mediernes fremstilling af æresrelateret vold i lyset af forskningen. Hvilken kritik ville forskerne
fremføre af mediedækningen?

· I specialets sidste tredjedel introducerer vi vores produkt, artikelserien ‘På flugt fra familien’, med
en kort forløbsbeskrivelse om research, skriveproces og journalistiske overvejelser samt med en
præsentation af vores otte artikler, deres vinkler og kilder. Vi tager derefter udgangspunkt i de to
udvalgte begrebspar, individ/fællesskab og danskhed/fremmed kultur, og undersøger, hvordan vores
artikelserie positionerer sig i forhold til de diskursanalyserede artikler fra Ekstra Bladet, Politiken,
Kristeligt Dagblad og Berlingske, ligesom vi undervejs perspektiverer til de kulturelle og
intersektionelle forskningspositioner. Vi diskuterer i forlængelse heraf, hvilke diskurser om
æresrelateret vold, vi er med til at reproducere, og hvilke, vi skriver os udenom.

· Med udgangspunkt i vores interview med den norske filminstruktør Deeyah Khan og debatten, der
opstod i kølvandet på artiklen, går vi i specialets diskussion og perspektivering i dybden med
spørgsmålet om, hvorvidt – og i så fald i hvor høj grad – stigmatisering er uundgåelig, når man
som journalist stiller skarpt på problematikker i etniske minoritetsmiljøer. Og i forlængelse heraf,
hvordan man bedst italesætter æresrelateret vold, hvis man som os har et ønske om at undgå
stigmatisering. Vi forholder os i den forbindelse til vores eget ståsted i forhold til de kulturelle og
intersektionelle perspektiver på æresrelateret vold.

· I konklusionen opstiller vi på baggrund af specialets kapitler – redegørelsen for forskning i
æresrelateret, analysen af artiklerne fra Ekstra Bladet, Politiken, Kristeligt Dagblad og Berlingske
og vores egne i Information samt vores diskussion af den efterfølgende debat – en række bud på,
hvordan man kan bedrive journalistik om æresrelateret vold uden at stigmatisere etniske
minoriteter. I forlængelse af denne lille journalistiske ‘guide’ relaterer vi specialet til en bredere felt
angående, hvordan man italesætter andre problemer i etniske minoritetsmiljøer.
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POLITISKE INITIATIVER OG HJÆLPEINDSATSER
For at skabe et overblik over, hvordan der på myndighedsniveau bliver taget hånd om æresrelaterede
konflikter i Danmark, skitserer det følgende afsnit den lovgivning, de politiske initiativer og de
hjælpeindsatser, der er sat i verden, siden tvangsægteskaber og såkaldte æresdrab for alvor kom på
danske mediers og politikeres dagsorden i 2000’erne. Her skal det nævnes, at vi i henhold til den
gængse opfattelse i forskningen behandler tvangsægteskaber inden for den bredere kategori
‘æresrelateret vold og undertrykkelse’ (Liebmann, 2014: 30).
Formålet med dette afsnit er som nævnt ikke at vurdere de forskellige tiltag og indsatser eller at
komme med forslag til forbedringer, men at give læseren overblik over fænomenets omfang i Danmark,
hvordan det bliver håndteret, samt hvordan debat og tiltag i forhold til æreskonflikter og
tvangsægteskaber spiller ind i en større integrationsdebat. Men lige så vigtigt: I forlængelse af Louise
Lund Liebmann anskuer vi som nævnt beslutninger taget på myndighedsniveau som både et resultat af
og konstituerende for de diskurser om æresrelateret vold, der dominerer specialets fokusområder:
forskningen og journalistikken.
I den forbindelse kan man pege på et fjerde niveau i behandlingen af æresrelateret vold, som vi
med den fornødne plads kunne inddrage, nemlig kunsten. Her kunne vi eksempelvis analysere Elmas
Berkes roman, Tavshedens pris fra 2015 eller den tyske spillefilm Die Fremde fra 2010. Ligeledes kunne
vi tage fat på Deeyah Khans dokumentarfilm, Banaz – A Love Story, fra 2012 eller Sandra Berkans
selvbiografi, Når blod bliver tyndere end vand, fra 2005 og på den måde tegne et bredere billede af den
offentlige fremstilling af æresrelateret vold. Men med den plads, der er til rådighed for dette speciale,
har vi valgt at afgrænse herfra for i stedet at gå mere i dybden med discipliner, der med en vis ret kan
siges at tilstræbe en højere grad af objektivitet (altså forskningen og journalistikken).
De politiske initiativer og hjælpeindsatser på myndighedsniveau vil udover den følgende
redegørelse også blive berørt i diskussionen i forlængelse af vores artikelanalyser, idet blandt andre
den canadiske jurist og sociologiprofessor Sherene Razack, der sammen med Louise Lund Liebmann
m.fl. i vores speciale bliver talskvinde for det såkaldte intersektionelle forskningsperspektiv på
æresrelateret vold, kobler sin kritik af mediediskurserne om emnet med en kritik af
indvandringslovgivning i Skandinavien.

24-års-regel og debat om tvangsægteskaber
For at forhindre tvangsægteskaber og bremse antallet af familiesammenføringer indførte VK-regeringen
24-års-reglen med støtte fra Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne i 2002. Ifølge reglen skal
parterne i et ægteskab eller i et registreret partnerskab mellem en dansk statsborger og en udlænding
begge være fyldt 24 år, for at udlændingen kan få dansk opholdstilladelse. Derudover skal det såkaldte
tilknytningskrav være opfyldt således, at ægteparrets tilknytning til Danmark samlet set vurderes som
større end til andre lande, ligesom der på forskellig vis stilles krav om, at parret skal kunne forsørge sig
selv.
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24-årsreglen skal desuden ses som et led i et politisk skift i opfattelsen af henholdsvis
tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber. En gængs definition på tvangsægteskab er, at det er
kendetegnet ved, at forældre eller familie bestemmer en ung kvinde eller mands ægteskabelige fremtid
uafhængigt af og i modstrid med dennes egne ønsker. Heroverfor indgås arrangeret ægteskab med alle
parters accept. Men med sin handlingsplan for indsatsen “mod tvangsægteskaber, tvangslignende
ægteskaber og arrangerede ægteskaber” markerede VK-regeringen i 2003, at det ikke længere kun var
tvangsægteskaber, men også frivillige arrangerede ægteskaber, der skulle betragtes som problematiske
(Rytter, 2006).
“Hvor tvangsægteskab førhen udgjorde et forholdsvist afgrænset og håndterbart socialt problem, bliver
virkeligheden omdefineret med handlingsplanen, således at indvandreres ægteskaber nu i stor stil bliver
gjort suspekte. Med et pennestrøg kommer de til at udgøre et truende samfundsproblem, hvilket
legitimerer radikale indgreb som f.eks. indskrænkning af retten til familiesammenføring. Regeringens
handlingsplan er således med til at konstruere de problemer, den skal afhjælpe”11, skrev antropolog Mikkel
Rytter i en kronik i Politiken.

Hvis vi skal vende tilbage til 24-årsreglen, er det værd at nævne, at dens virkning på antallet af
tvangsægteskaber har været omdiskuteret. Der er aldrig blevet gennemført undersøgelser af antallet af
tvangsægteskaber, men i 2009 pegede en rapport fra SFI på, at selv om etniske minoritetsunges
integration i perioden siden 2002 var blevet bedre på parametre som uddannelse, arbejde og valg af
ægtefælle, var det ikke til at sige, om 24-års-reglen havde spillet nogen afgørende rolle i den
sammenhæng. Udviklingen var nemlig allerede i gang, inden den blev indført, lød det fra seniorforsker
Garbi Schmidt og hendes forskningskolleger, der til gengæld kunne konkludere, at reglen havde gjort
integration sværere for de grupper, der ser sig nødsaget til flytte til Sverige eller leve i et
pendlerægteskab eller gifte sig uden for landets grænser.12

Skærpet straf og mørketal
Året inden SFI-rapporten udkom, havde politiet og anklagemyndigheden fået et nyt middel i kampen
mod tvangsægteskaber, som drabet på Ghazala Khan i 2005 atter havde sat fokus på. I 2008 vedtog
Folketinget således enstemmigt at skærpe straffen for ulovlig tvang i forbindelse med indgåelse af
ægteskab. Loven mod tvangsægteskaber, der fik egen paragraf i straffeloven og en forhøjet
strafferamme på op til fire år, skulle “afspejle samfundets stærke afstandtagen fra tvangsægteskaber”13,
som daværende justitsminister for De Konservative, Lene Espersen, formulerede det.

11

Rytter, 2006.

12

Schmidt, Garbi et. al, 2009.

13 Justitsministeriet, 2008.
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Godt syv år efter at Folketinget vedtog loven, er den dog stadig ikke taget i brug. Ifølge en
opgørelse fra forhenværende justitsminister Mette Frederiksen (S) til Folketingets integrationsudvalg er
der ingen eksempler på, at der overhovedet er rejst tiltalte for overtrædelse af paragraffen om
tvangsægteskab. Både politikere og eksperter har dog advaret om at negligere signalværdien i loven,
idet den kan være en succes i den udstrækning, at den virker afskrækkende på nogle familier
(Kristensen, 2014).
Men at loven mod tvangsægteskaber aldrig er blevet brugt må under alle omstændigheder siges at
være symptomatisk: Feltet er præget af mørketal, når det kommer til både tvangsægteskaber og
æresrelateret vold, og der er mange sager, som myndighederne aldrig får nys om. Det har vi i
researchen til vores artikelserie hørt fra både politi og fagfolk, ligesom det fremgår af vores artikel om
Arman14, som uden om systemet hjælper kvinder på flugt fra æresrelateret vold.
Den forhenværende VK-regering fokuserede først og fremmest på arrangerede ægteskaber, især
tvangsægteskaber, som et særligt problemområde og ekspliciterede ikke æresrelaterede konflikter som
et udskilt problemfelt (Liebmann, 2014: 236). Men Nationalt Efterforskningscenter (NEC) oprettede i
2006 en særlig enhed med ansvar for at registrere sager om æresrelaterede konflikter i landets
politikredse og har siden da berettet om mellem 109 og 167 sager om året – med en lille stigning fra
110 tilfælde i 2013 til 117 sager i 2014. Men ud af disse sager ender kun et fåtal i retten. For som
Birgit Noer Larsen, der er ansvarlig for æresrelaterede sager hos Nordjyllands Politi, har fortalt os, er
bevisbyrden ofte svær at løfte. Kvinderne har sjældent nogen til at vidne for sig, og i de fleste tilfælde
ønsker de faktisk slet ikke, at der rejses tiltale mod familien:
“Mange sager falder på grund af kvindernes loyalitet mod familien. Ni ud af 10 gange vil de bare have fred.
De ønsker ikke at vidne mod voldsudøverne, for de forstår godt, at f.eks. broren eller faren er presset af
sociale dynamikker”15.

Ændring af CPR-loven og national strategi
Et andet emne, vi tager op i artikelserien, er kvindernes frygt for at blive opsporet af store
familienetværk med informanter med adgang til personfølsomme oplysninger via deres arbejde i
blandt andet det offentlige. Tidligere indenrigs- og økonomiminister Morten Østergaard (R) fremsatte
den 25. februar i år et lovforslag i Folketinget, som skal ændre cpr-loven, så truede personers adresse
fjernes fra cpr-registret. Formålet er at begrænse adgangen til oplysninger om bortløbne kvinders
hemmelige opholdssted til en mere snæver kreds af kommunale medarbejdere, end det hidtil har været
tilfældet. Ministerens udspil skal ses i lyset af udmeldinger fra blandt andet Landsorganisation af
Kvindekrisecentre (LOKK), der flere gange – herunder i vores artikelserie16 – har gjort opmærksom på,
14

’Under familiens radar’. Dagbladet Information (2015)

15

Ibid.

16

’Fagfolk: Familier i æreskonflikt får hjælp af meddelere i det offentlige’. Dagbladet Information (2015)
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at kvinder bliver opsporet af deres familier, fordi nogen uretmæssigt slår deres adresse op i
folkeregistret.
Lovforslaget, der blev vedtaget den 21. april 201517, er en udmøntning af et af de 33 initiativer i en
national strategi mod æresrelaterede konflikter, som daværende social-, børne- og integrationsminister
Karen Hækkerup (S) lancerede tilbage i juli 2012.18 Baggrunden var blandt andet en rapport om social
kontrol fra 2011, der viste “omfattende social kontrol af nydanske unge, hvad angår kærester,
partnervalg og seksuelle relationer”.19 Det fik regeringen og satspuljepartierne til at afsætte 24
millioner kroner i perioden 2012 til 2015 til bekæmpelse af æresrelaterede konflikter,
tvangsægteskaber og social kontrol gennem fokus på “bedre samarbejde og koordinering mellem
myndigheder og organisationer, opkvalificering af fagfolk, en særlig indsats mod genopdragelsesrejser,
støtte til unge, forebyggelse, oplysning og holdningsbearbejdelse samt viden og forskning på området.”

Rådgivningstjeneste og specialiseret krisecenter
En række af initiativerne i den nationale strategi er blevet til på baggrund af anbefalinger fra Etnisk
Ung, der rådgiver unge, forældre og fagfolk om æresrelaterede konflikter og er finansieret af
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Rådgivningen, som kan melde om et
støt stigende antal henvendelser – fra godt 100 i 2005 til knap 1200 i 2014 – samarbejder med LOKK
om at finde pladser til piger og kvinder (og i nogle tilfælde unge mænd) på krisecentre landet over.
Et af disse centre er det såkaldte RED - Safehouse, der blev grundlagt i 2004 på en hemmelig
adresse i erkendelse af, at visse unge i æresrelaterede konflikter har brug for mere sikkerhed og
rådgivning, end de ordinære kvindekrisecentre kan tilbyde. Centret har i dag 23 beboere (flest piger og
kvinder, men også unge mænd) og er foreløbig landets eneste krisecenter med speciale i at beskytte og
hjælpe truede unge på flugt fra æresrelaterede konflikter. På grund af overbelægning – i 2014 modtog
RED flere henvendelser end nogensinde, nemlig 272, og afviste 46 personer på grund af pladsmangel –
er det dog fra politisk side besluttet at åbne et nyt center i Jylland udelukkende med henblik på unge i
æreskonflikt. Tidligere socialminister Manu Sareen (R) meddelte således den 13. april 2015, at der er
afsat 11,1 millioner kroner til formålet.
Både RED og Etnisk Ung tolker i øvrigt det stigende antal henvendelser som et tegn på, at de unge
er blevet mere bevidste om deres egne rettigheder samt om mulighederne for at få hjælp (Social- og
Integrationsministeriet, 2012: 12). !

17

Folketingstidende C, 2015.
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Social- og Integrationsministeriet, 2012.
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Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2011.
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2
FORSKNINGSPOSITIONER

Efter ovenstående skitsering af politiske tiltag og hjælpeindsatser på området for æresrelateret vold vil
vi nu bevæge os ind på det første af specialets fokusområder ved at redegøre for vores udvalgte
forskningstilgange til æresrelateret vold: Vi fokuserer på de kulturelle og intersektionelle perspektiver,
men inddrager også et kønsorienteret perspektiv, som betragtes som en selvstændig
forskningstradition. Men som vores redegørelse vil vise, har det mange overlap med især det
intersektionelle perspektiv. Og som vi senere vil argumentere for, er den strenge feministiske position,
der ønsker at afskaffe betegnelsen ‘æresrelateret vold’ mindre relevant i vores speciales sammenhæng.
Vi bygger redegørelsen op om udvalgte toneangivende forskere og begynder med det såkaldte
kulturelle perspektiv, som de to øvrige perspektiver i vid udstrækning er reaktioner på.
Redegørelsen for forskningspositionerne vil som nævnt belyse de vigtigste forskningsdiskussioner
om, hvordan man skal anskue æresrelateret vold. Diskussioner, der blandt andet går på, hvor stor
betydning man skal tillægge ofrenes og gerningsmændenes kulturelle og etniske baggrund. Og i
hvilken grad man bør inddrage andre aspekter som eksempelvis klasse og køn.
Efter redegørelsen vil vi – i forbindelse analysen af de udvalgte artikler fra Ekstra Bladet, Politiken,
Kristeligt Dagblad og Berlingske samt af vores egen artikelserie – relatere de kulturelle og
intersektionelle forskningspositioner til mediedækningen af emnet. Ved at opridse disse to
genstandsfelter, hvori fænomenet italesættes, og sætte dem i relation til hinanden ønsker vi at skabe
fundamentet for en kritisk gennemgang af vores eget produkt – artikelserien ‘På flugt fra familien’, der
blev bragt i Dagbladet Information i foråret 2015. Skitseringen af, hvordan æresrelateret vold bliver
behandlet på tværs af fagdiscipliner, danner altså grobund for specialets diskussion af udfordringerne
ved at bedrive journalistik om emnet.

DET KULTURELLE PERSPEKTIV
I slutningen af 1990'erne kom æresrelateret vold på dagsorden i flere vesteuropæiske lande. Det blev
for alvor slået fast, da FN’s særlige rapportør om vold mod kvinder, Radhika Coomaraswany, omtalte
æresforbrydelser (honour crimes) i sin årlige rapport for første gang i 1999. Hun beskrev, at det drejer
sig om familier, der dræber kvindelige familiemedlemmer, og omtalte æresforbrydelser på følgende vis:
“Honour is defined in terms of women’s assigned sexual and familial roles as dictated by traditional
family ideology. Thus, adultery, premarital relationships (which may or may not include sexual
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relations), rape and falling in love with an “inappropriate” person may constitute violations of family
honour”20.
På det tidpunkt var studier i ære allerede et omfattende forskningsfelt inden for antropologien og til
dels etnologien. I antologien Honour and Shame. The Values of Mediterranean Society fra 1966 forsøger
forfatterne at identificere og illustrere en særlig æreskultur i Middelhavsområdet, hvor ære er
forbundet med social status. Dette og andre klassiske studier af æreskoder analyserer først og
fremmest, hvordan normer og traditioner udspiller sig i mere eller mindre lokale sammenhænge.
Fælles for mange af disse analyser af samtidens æresopfattelser står et dobbeltperspektiv, der beskriver
en ære/skam-kode og konceptualiserer den som en del af middelhavsområdets kulturelle ‘enhed’ –
altså som noget, der regulerer sociale forhold i disse såkaldt oprindelige, landlige samfund. Studierne
udforsker imidlertid ikke spørgsmål om vold mod kvinder (NCK, 2010: 18-19, Kragh 2010: 69,
Liebmann, 2014: 23-24).
De første studier i æresrelateret vold udsprang især af et ønske om at gøre opmærksom på
æresrelateret vold, der ifølge nogen var blevet fortiet. Aktivister og forskere fra den såkaldte Tredje
Verden satte fokus på æresrelateret vold og kritiserede, at “ære” var blevet en mere eller mindre legitim
måde at bortforklare eller relativere volden på. De kritiserede deres egen kultur og muligheden for at
opretholde denne ære via vold. En af de fremmeste repræsentanter for denne strømning var den
iranske professor Shahrzad Mojab, der kritiserede Sverige for – på baggrund af en kulturrelativistisk
tilgang til immigration – at føre en politik, hvor immigranter ikke bliver set som borgere med de
samme rettigheder og pligter som etniske svenskere (Mojab & Hassanpour, 2002).
Det kulturelle perspektiv på æresrelateret vold, der altså i mange henseender står på skuldrene af
forskningen i ære/skam-koden orienteret omkring middelhavsområdet, fokuserer på æren som et
tydeligt specificeret norm- eller regelsæt og følgelig på volden som en konsekvens og som et
(uundgåeligt) resultat af æreskodekset (Liebmann, 2014: 31).

Unni Wikan: Fokus på den seksuelle ære
Et af de første nordiske studier i æresrelateret vold er begået af den norske socialantropolog Unni
Wikan, der står som den fremmeste repræsentant for det kulturelle perspektiv. Hendes bog Et
spørgsmål om ære fra 2003 analyserer mordet på svensk-kurdiske Fadime Sahindal i 2002 og den
efterfølgende retssag mod faren.
Efter mordet på Fadime Sahindal var islam visse steder blevet udpeget som den bagvedliggende årsag
til æresmord, og det var en af Wikans intentioner med bogen at vise, hvor lidt æresrelateret vold har
med islam at gøre. Hendes pointe er, at æresdrab er et resultat af forestillinger, som forekommer i alle
verdensreligioner, og at analysen derfor snarere skal rette sig mod bestemte kulturelle miljøer (Wikan,
2006: 8).
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For at forstå, hvorfor Fadime Sahindal blev myrdet, stiller Wikan i den forbindelse skarpt på
æresbegrebet, men ikke som det tolkes i en nordisk eller europæisk kontekst. Her er betydningen af
ære nemlig udvandet, skriver hun.
“Vi har brug for et afgrænset begreb, som gør os i stand til at forstå, hvorfor æresdrab sker – og ikke
sker, og hvad man kan gøre for at komme dem til livs”21.
Det æresbegreb, Wikan benytter sig af, baserer sig på en specifik, ikke-vestlig, såkaldt æresideologi
med en række klart definerede regler og grundværdier, der udgør æreskodeksen (Wikan, 2006: 65).
Hun definerer ære som:
“[...] en legal ret til at blive behandlet som ligemand. Når Fadimes far siger, at ’man har jo sin ære’, mener
han æren som ligeværdig mand. [...] Æren som ligemand (den personlige ære) kan ikke øges, kun mistes –
og eventuelt genvindes. Den er et spørgsmål om enten-eller. Vi har introduceret begrebet personlig ære for
at tydeliggøre, at ære er et rettighedskrav på linje med en juridisk ret til at blive behandlet som ligemand.
Men ære er også knyttet til et kollektiv: familien, slægten, klanen eller stammen. I samfund med
æreskodeks står æren offentligt til skue. Det drejer sig om omverdenens vurdering af en person, snarere
end om personens egne moralske standarder. Ære ligger i det ydre, i hvordan tingene tager sig ud”22.

Unni Wikans kulturelle perspektiv og definition på æresbegrebet er ofte blevet refereret i international
forskning, ligesom hun ofte har medvirket som ekspert i mediedækningen af sagerne om æresrelateret
vold i Danmark, Norge og Sverige. Hendes betydning for den litteratur, og det fundament, hvorpå
forskellige socialarbejdere baserer deres arbejde med etniske minoriteter, blev desuden understreget,
da hun i både 2006 og 2009 var hovedtaler på en konference i Danmark, afholdt for forskellige
socialarbejdere og arrangeret af LOKK og det daværende Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og
Integration (Liebmann, 2014: 105).
I 2008 udgav Wikan bogen Om ære. Genstandsfeltet var i denne ombæring udvidet til en række
æresdrab i Sverige, Norge og Danmark, som alle havde fået betydelig medieopmærksomhed. Udover
en genfortælling af historien om Fadime Sahindal inddrager bogen blandt andet mordet på den danskpakistanske Ghazala Khan, der blev skudt i Slagelse i 2005 af sin bror. Udgivelsen komplimenterer dog
Et spørgsmål om ære i sin analytiske tilgang til empirien og bygger videre på ideen om, at ære handler
om retten til respekt, ligesom den såkaldte seksuelle familieære er begge udgivelsers omdrejningspunkt
(Wikan, 2008: 12, Liebmann, 2014: 122).
Så længe æreskoden bliver overholdt, har manden ret til sin ære, skriver Wikan. Men bliver den
ikke overholdt, kan personen derimod miste sin ære og tage hele sin familie med i faldet. Det er derfor
i hele slægtens interesse at bevare eller genoprette æren, og det er det omgivende samfund, der afgør,
om individet – og dermed kollektivet – skal tilskrives ære eller vanære. Eftersom æren er en attribut,
21 Wikan, 2006:
22
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der tillægges eksternt, er individets ry altså helt afgørende for den (van)ære, som hele familien
tilskrives. I den forbindelse er det muligt at forhandle sig til rette eller at skjule forbrydelser mod
æreskodeksen for omverden, så æren ikke går tabt, skriver Wikan (Wikan, 2008: 12).
Æren hænger sammen med kvinders ærbarhed. I Wikans forklaring på mordet på Fadime Sahindal
og andre æresdræbte kvinder indgår “patriarkalske holdninger og en stammestruktur, som gør kvinder
til mænds arv og eje.”23
Fadime Sahindal blev ifølge Wikan myrdet, fordi hun valgte den forkerte mand, men måske i endnu
højere grad fordi hun gik ud i offentligheden, i medier og i den svenske Riksdag og kastede smuds på
sit familienavn ved at kritisere sin far. Skændslen for familien var som nævnt først og fremmest
betinget af omgivelsernes reaktion, og da Fadime Sahindal gik til medierne, var der kun én måde at
vaske skammen bort på: Æresdrab kan være sidste udvej til at genoprette ære inden for æresgruppen,
skriver Wikan. Det, som drabsmanden følgelig får ud af at begå et æresdrab, er således ære i andres –
og dermed i egne – øjne (Wikan, 2008: 15, NCK, 21-22). Wikan har kritiseret en tendens til at tale om
“såkaldte” æresdrab. Drabene er virkelige, og flere kvinder i Norden er døde af dem, skriver hun
(Wikan, 2006: 20-21).

Astrid Schlytter: Retten til at vælge selv
Foruden Unni Wikan skal en anden betydelig forsker inden for det æreskulturelle perspektiv nævnes:
Den svenske retssociolog Astrid Schlytter var blandt de første til at studere æresrelateret vold og
tvangsægteskab i en svensk kontekst, hun er blevet brugt som ekspert i medier og var hovedtaler ved
LOKKs årlige konference om æresrelateret vold i Odense i 2014.24
Hendes udgivelse Rätten att själv få välja fra 2004 handler først og fremmest om arrangeret
ægteskab og tvangsægteskab, som belyses via fire pigeskæbner. Schlytter skildrer de svenske
myndigheders samt lovgivningens mangler i disse tilfælde og peger i forlængelse af Wikan på normer
og værdier som centrale for forklaringen på forekomsten af æresrelateret vold. Hun skriver
eksempelvis:
“Sett ur flickornas perspektiv är det fråga om det berättigade i att hävda rätten att själv få välja livsform.
Sett ur föräldrarnas/släktens och den etnokulturella gruppens perspektiv är det fråga om rätten att få leva
efter normer och värde- ringar från hemlandet vilket innebär att flickorna/kvinnorna inte har rätt att sätta
sina intressen främst”25.

Opsummerende kan man sige, at den forskningsretning, Unni Wikan og Astrid Schlytter her er gjort til
talskvinder for, sigter efter at præcisere betydningen af ære samt at understrege vigtigheden i at bruge

23 Wikan, 2006:
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og forstå begrebet, hvis man fra samfundets side ønsker at give de misbrugte piger, unge og kvinder
tilstrækkelig hjælp.
Det kulturelle perspektiv retter sig dermed først og fremmest mod analyser af patriarkalske normer
og værdier. Og æresrelateret vold kan følgelig forklares ved at kigge nærmere på disse æresrelaterede
normer og værdier, samt hvor de stammer fra geografisk og hvordan de tager sig ud i nutidens
skandinaviske samfund. Æresdrab anskues med andre ord som et resultat af en æreskulturelt tankesæt.
Karakteristisk for det kulturelle perspektivs afgrænsning af volden er dermed et dominerende fokus på
konflikten mellem pigen/kvinden og hendes familie og ikke på det omgivende samfund (Schlytter,
2004: 14). Eftersom truslen mod kvinderne kommer fra familien, anses det for mindre vigtigt at
studere, hvordan racisme eller diskrimination påvirker kvindernes situation i familien, ligesom selve
migrationssituationen ikke berøres (Liebmann, 2014: 31). Denne kritik af kulturperspektivet vil vi
vende tilbage til i redegørelsen for det intersektionelle perspektiv.
Unni Wikan afviser desuden at anskue æresdrab inden for rammen af kønsbaseret vold, idet også
mænd er ofre. Hun fremhæver i den forbindelse drabet på Abbas Rezai i Sverige (Wikan, 2006: 65,
2008:116) og pointerer, at selv om majoritetsetniske mænd i Norden sommetider også dræber
kvindelige familiemedlemmer såsom partnere, døtre og søstre, får deres slægt ikke øget status efter
drabet, ligesom drabsmanden sædvanligvis er en partner og ikke en far eller bror (Wikan, 2008: 43,
57).
Den kulturelle forskningsretning kendetegnes desuden ved, at spændingsfeltet mellem at løse
problemet med æresrelateret vold og risikoen for at stigmatisere minoritetsgrupper ikke diskuteres
udførligt. De ovenfor omtalte udgivelser beskæftiger sig med andre ord ikke synderligt med
spørgsmålet om, hvorvidt forskningen bidrager til at mistænkeliggøre etniske minoriteter i Norden
(NCK, 2010: 24-25).

Æreskultur i dansk kontekst
Sådanne overvejelser danner til gengæld udgangspunkt for et af de få større danske
forskningsprojekter, der beskæftiger sig med æresrelateret vold: ‘Familien betyder alt’ – Vold mod
kvinder i etniske minoritetsfamilier fra 2011. Forfatterne Yvonne Mørck, Sofie Danneskiold-Samsøe og
Bo Wagner Sørensen skriver følgende i introduktionen:
“Når vi har fortalt om projektet, har flere kolleger og andre personer, både kvinder og mænd, udtrykt
bekymring for, om vi bidrog til en dæmonisering af ‘indvandrermænd’ i almindelighed og muslimske mænd
i særdeleshed. Det er slående, at de ikke har udtrykt en tilsvarende bekymring for de kvinder, der reelt
udsættes for volden. Mediebilledet synes således at blive tillagt større betydning end faktiske kvinders liv
og helbred”26.
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‘Familien betyder alt’ bygger på 42 interviews med voldsramte kvinder, som næsten alle har været på
krisecenter. Af disse kvinder har 40 etnisk minoritetsbaggrund med rødder i 17 forskellige lande –
hovedparten i Mellemøsten, nogle i Sydasien, Østeuropa og Vestafrika – mens to etnisk danske kvinder
har været gift med mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Bogen udspringer af forskningsprojektet
Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier – en kvalitativ undersøgelse med fokus på fremadrettede
indsatser. Projektet blev udbudt offentligt i efteråret 2008 af TrygFonden og Danner, der ønskede en
analyse af karakteren af den vold, der udøves mod kvinder i etniske minoritetsfamilier27, samt en
kortlægning af eksisterende tilbud for målgruppen med henblik på forebyggelse af volden og forslag til
indsatser (Mørck et al., 2011: 13).
I modsætning til Unni Wikan skriver Mørck et al. sig ind i den feministisk orienterede
voldsforskning, som de kombinerer med en antropologisk tilgang til emnet. De abonnerer således på
en strukturel forståelse af æresrelateret vold som kønsbaseret og forudsat af en samfundsmæssig
ulighed mellem kvinder og mænd og kritiserer derfor kønsneutrale udtryk som ‘vold i familien’,
‘partnervold’, ‘kærestevold’ og ‘husspektakler’. For i dette feministiske perspektiv udøves volden først og
fremmest af de mere magtfulde, og den bruges til at kontrollere og disciplinere de mindre magtfulde.
Den har så at sige en terroreffekt. Derfor er forfatterne også kritiske over for Unni Wikan, når hun
nævner det som et problem, at manden, voldsudøveren eller voldsudøverne overses og glemmes og
derfor ikke får tilstrækkelig hjælp af eksempelvis de sociale myndigheder (Mørck et al., 2011: 14, 20,
29, 37, 39, 130-31).
Ligesom Unni Wikan står Mørck et al. dog på skuldrene af den antropologiske fagtradition, der
handler om ære/skam-komplekset associeret med Mellemøsten og Middelhavslandene, men forfatterne
til ‘Familien betyder alt’ proklamerer samtidig, at de medtænker voldens sociale slagside og kigger på
magt- og ulighedssystemer baseret på eksempelvis alder/generation, slægtskab, etnicitet, statsborgerskab/opholdsgrundlag og klasse (Mørck et al., 2011: 34, 111).
Som denne redegørelse for konklusionerne i ‘Familien betyder alt’ dog vil vise, må forfatternes
overvejende fokus alligevel siges at ligge på de kulturelle aspekter af den æresrelaterede vold.28 Og
som de skriver:
“For os er det indlysende, at man må tage kultur og dermed kulturelle forskelle alvorligt, og det overrasker
ikke, at kultur spiller sammen med voldsudøvelse og voldsforståelse”29.

Af denne grund af har vi valgt at placere dem her i sidste del af redegørelsen for det kulturelle
perspektiv, selv om Mørck et al. selv eksplicit indskriver sig i det intersektionelle perspektiv (Mørck et
al., 2011: 34). Deres perspektiv på æresrelateret vold og den efterfølgende kritik af ‘Familien betyder

Danner har mangeårig erfaring med overrepræsentation af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund blandt husets brugere
(Mørck et al., 2011: 13).
27

I sin ph.d.-afhandling, ‘Et spørgsmål om ære?’ (2014), placerer religionshistoriker Louise Lund Liebmann ligeledes Familien
betyder alt inden for det kulturelle perspektiv.
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alt’ kommer i dette speciale i stedet til at fungere som overgang til redegørelsen for det intersektionelle
perspektiv.

Kønskulturelle systemer baseret på ære og skam
‘Familien betyder alt’ ønsker som nævnt at belyse karakteren af den vold, der udøves mod kvinder i
etniske minoritetsfamilier. Som en mulig forklaring på, at så mange kvinder med etnisk
minoritetsbaggrund kommer på krisecenter, argumenterer Mørck et al. for, at der foregår en
“kønskulturkamp”30 i nogle etniske minoritetsmiljøer. En kamp, som opstår hos mange af de unge, der
er født i Danmark og er socialiseret ind i forældregenerationens familie- og kønskultur, men samtidig
inspireret af nordiske ligestillingsidealer. Herudover forestiller forfatterne sig, at mange voldsramte
kvindelige ægteskabsmigranter øjner en mulighed for at forlade den voldelige mand og få sig et bedre
liv i den udstrækning, det kan lade sig gøre (Mørck et al., 2011: 35).
Fælles for kvinderne er, at de med meget få undtagelser ikke får hjælp fra familien; enten fordi den
blodsbeslægtede familie befinder sig i hjemlandet, eller fordi familien har slået hånden af kvinden og
ikke ønsker at have noget med hende at gøre (Mørck et al., 2011: 46).
Mørck et al. trækker på Unni Wikan, når de argumenterer for, at et aspekt af forskellen i kønskultur
kommer til udtryk i æresrelateret vold og ultimativt æresdrab, der typisk begås af et eller flere
mandlige medlemmer af den nære eller udvidede familie for at imødegå de kvindelige
familiemedlemmers skamfulde handlinger – det vil sige handlinger, der antages at krænke familiens
navn og ære – og genoprette æren (Mørck et al., 2011: 35).
Af de 42 kvinder, som er interviewet, fokuserer ‘Familien betyder alt’ på dem med rødder i
Mellemøsten, idet visse problemstillinger ifølge forfatterne forekommer at være fælles for disse
kvinder, når det gælder karakteren af den vold, de udsættes for, og de muligheder, som de (ikke) har
for at finde støtte i familien og det etniske minoritetsmiljø31 samt hvordan volden bliver begrundet af
voldsudøverne. Selv om der er stor variation med hensyn til, hvordan og hvor meget religionen fylder i
kvindernes liv, og hvor meget kvinderne betoner betydningen af religion for den vold, de udsættes for,
spiller et begreb således en central rolle i kvindernes fortællinger: ‘ære’ (Mørck et al., 2011: 48-49).
I tråd med Unni Wikans position betoner forfatterne således, at stort set alle kvinderne med
mellemøstlig baggrund omtaler ære i interviewene, og at de beskriver familiens og mandens ære som
knyttet til kvinden og hendes seksualitet, som reguleres af ægteskabet (Mørck et al., 2011: 49-50).
Ærens altafgørende betydning i de miljøer, som de interviewede kvinder kommer fra, eksemplificeres
blandt andet via Emine, som er vokset op i Danmark med tyrkiske forældre:
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Forfatterne fremhæver, at kvinderne fra Østeuropa – til forskel fra kvinderne fra Mellemøsten, – ikke oplever, at deres
familie vender dem ryggen, hvis de vælger at gifte sig uden forældrenes samtykke, eller hvis de forlader deres mand (Mørck
et al., 2011: 55).
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“Jamen, min mor tænker meget på, hvad folk vil sige. Det er jo ære. Hvis folk kan snakke om mig og
krænke min familie. Det er det, de lever for. De lever for at krænke hinanden”32.

Mørck et al. konkluderer, at kvinderne med mellemøstlige rødder vokser op med en bevidsthed om at
beskytte mødommen, “da den definerer kvindernes individuelle status og værdi i det etniske
minoritetsmiljø og sikrer familiens gode omdømme”33. Det fremhæves, at der i fortællingerne om
volden ofte indgår flere voldsudøvere og som regel passive og i nogle tilfælde bifaldende vidner, der
nogle gange også opfordrer til vold (Mørck et al., 2011: 101, 105). Forfatterne skriver i den
forbindelse, at voldens karakter har overrasket dem: “Til tider har det været svært at fatte, hvor
omfattende og udspekuleret volden kan være”34.
I forlængelse af Unni Wikans pointer konkluderer ‘Familien betyder alt’ på baggrund af de 42
interviews således, at den “kulturspecifikke vold”35 udgør et redskab til at opretholde en konform og
velanset moralsk orden, der har kvinders ærbarhed som omdrejningspunkt, samt at det i de
interviewede kvinders miljøer er “kulturelt legitimt” at udøve vold over for hustruer og døtre. I disse
“kønskulturelle systemer baseret på ære og skam”36 er volden altid potentielt nærværende (101-02,
131-32).

‘Forsimplede kulturforklaringer’
Da ‘Familien betyder alt’ udkom i 2011 blev den mødt med hård kritik fra blandt andre Uzma Ahmed
Andresen, daværende talskvinde for kvindenetværket hennah.dk, og Rikke Andreassen, lektor på RUC.
I artiklen ‘Når “etnicitet” bliver det styrende parameter’ på kvinfo.dk beskylder de således Yvonne
Mørck, Sofie Danneskiold-Samsøe og Bo Wagner Sørensen for at bidrage til at cementere en
generaliserende “(myte)historie om etniske minoritetskvinder som undertrykte og etniske
minoritetsmænd som kvindeundertrykkere”37.
Når forskning, som den i ‘Familien betyder alt’, trækker overskrifter som ‘Familien presser
indvandrerkvinder til at blive i voldelige ægteskaber’ (Berlingske Tidende 2. nov. 2011), ‘Familien
svigter minoritetskvinder’ (MetroXpress 25. okt. 2011) og ‘Familien fastholder etniske
minoritetskvinder i voldelige forhold’ (Information 25. okt. 2011), risikerer den med andre ord at
skade etniske minoritetskvinder mere, end den gavner dem, lyder kritikken fra Uzma Ahmed Andresen
og Rikke Andreassen.
De problematiserer, at de interviewede kvinder i bogen beskrives og analyseres som en fælles
‘mellemøstlig’ gruppe, og at deres etniske, kulturelle og sociale forhold gentagende gange omtales i
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ental som ‘det etniske minoritetsmiljø’ og ‘det etniske bagland’: “Bogen er gennemsyret af en
forestilling om disse ‘mellemøstlige’ kvinder som væsensforskellige fra etniske danske kvinder”38.
Andresen og Andreassen bebrejder Mørck et al., at etnicitet som kategori tillægges så stor betydning
i ‘Familien betyder alt’, at den overskygger andre forhold som eksempelvis social klasse og gøres til en
altdominerende faktor, “der gøres til ophav, årsag og ansvarshaver til og for nærmest alt i de
voldsramte kvinders liv og levned”39.
Det empiriske materiale fremviser forskellige livshistorier og viser eksempelvis, at kvinderne har
meget forskellige behov for hjælp, skriver Andresen og Andreassen, der undrer sig over, at det ikke får
forfatterne til at konkludere, at kvinderne potentielt er så forskellige indbyrdes, at det ikke giver
videnskabelig mening at skære dem over en kam.
Andresen og Andreassen beskylder Mørck et al. for at forfalde til “kulturforklaringer”40 uden at tage
højde for, at en stor del af de interviewede kvinder ikke har en afsluttet uddannelse bag sig, og at
mange af dem ikke i er arbejde. Som hovedparten af kvinder på krisecentre tilhører de lavere sociale
klasser, men i ‘Familien betyder alt’ bliver deres klassetypiske handlemønstre tolket som et udtryk for
etnicitet, lyder kritikken.
Andresen og Andreassen advokerer i forlængelse heraf for det intersektionelle perspektiv inden for
kønsforskning, som amerikanske Kimberlé Crenshaw lagde grundstenen til i slutningen af 1980’erne og
begyndelsen af 1990’erne. Crenshaw argumenterer for, at kategorier som køn, race og seksualitet ikke
skabes i et vakuum, men derimod gensidigt influerer og konstruerer hinanden. Dette intersektionelle
perspektiv vil vi redegøre for i følgende afsnit.

VÆK FRA KULTURPERSPEKTIVET
Uzma Ahmed Andresen og Rikke Andreassens svar på ‘Familien betyder alt’ rummer mange af de
overordnede kritikpunkter af det kulturelle perspektiv, vi finder i både det intersektionelle perspektiv
og det kønsorienterede perspektiv, som vi redegør for i det følgende afsnit. Disse modpositioners
videnskabelige greb og fokus kan ikke forklejnes til at være to sider af samme sag, men det er vigtigt at
påpege den fælles kritik, de retter mod forskere som Unni Wikan. Navnlig den, at æresrelateret vold
ikke kan defineres som et fænomen, der alene fostres af særlige kulturers forhold til begrebet ære.
Kønsperspektivet og det intersektionelle perspektiv deler den bekymring, at et fokus på
æresrelateret vold som kulturelt betinget kan simplificere og eksoticere volden og herved føre til
stigmatisering af etniske minoriteter (NCK, 2010: 27). Positionerne påpeger i stedet, at der findes
strukturer i majoritetssamfundet - her i Danmark eksempelvis - som er med til at producere
æresrelateret vold. Kønsorienterede forskere undersøger som følge, hvorfor patriarkalsk vold opstår på
tværs og på trods af kulturelle skel, og hvordan denne overordnede voldsform opdeles i forskellige
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kategorier af vold. Intersektionelle forskere betoner imidlertid, at æresrelateret vold kan skyldes andre
sociale forhold som minoritetsgruppers status, sociale klasse samt historiske og politiske tilhørsforhold
i og til majoritetssamfundet.
I det følgende afsnit belyser vi først kønsperspektivet for derefter at gå grundigere i dybden med det
intersektionelle perspektiv på æresrelateret vold. Som følgende redegørelse vil afsløre, gør
kønsperspektivets skepsis over for betegnelsen ‘æresrelateret’ vold det mindre anvendeligt i forbindelse
med vores tilgang til emnet, hvorfor specialets analyse og diskussion først og fremmest inddrager det
kulturelle og intersektionelle perspektiv.

Kønsperspektivet: Patriarkalsk vold som hovedbetegner
Et kønsperspektiv på æresrelateret vold baserer sig på en universalistisk antagelse af, at vold begået af
mænd mod kvinder er et globalt og derfor strukturelt problem. Voldsformer som æresrelateret og
samlivsrelateret vold ses inden for denne tradition som et kontinuum af patriarkalsk vold, der
grundlæggende skyldes ulige magtforhold kønnene imellem. Selv om perspektivets fortalere er internt
uenige om vægtningen mellem køn og kultur som medproducenter af vold, tager de afsæt i, at
æresrelateret vold er et udslag af mandlig overlegenhed. En overlegenhed, kønsorienterede forskere
mener findes på tværs af kultur og øvrige skel som social klasse, kultur, etnicitet og religion. Modsat
kulturperspektivisterne prioriterer kønspositionens forskere i forlængelse heraf granskningen af
voldsformer og voldskategoriseringer over studier i ære. Altså handler æresrelateret vold i nærværende
optik ganske enkelt mere om vold end om ære (NCK, 2010:18, 25).
At æresrelateret vold forklares som en følgevirkning af strukturel mandlig dominans betyder, at
kønspositionens forskere tager afstand fra isoleringen af ‘æresrelateret’ vold som fænomen. For
eksempel plæderer en af perspektivets ledende forskere, den britiske kriminolog Aisha Gill, for, at
begrebet ‘æresrelateret’ vold ligefrem bør afskaffes, da det er direkte kontraproduktivt for
bekæmpelsen af vold mod kvinder i etniske minoritetsmiljøer. Hendes anke er, at begrebet fjerner fokus
fra voldens konsekvenser for kvinden. Ved at dvæle ved kulturelt forankrede og, i hendes øjne,
eksoticerede æresbegreber holdes fokus i stedet på voldsudøveren, argumenterer hun.41 Også
sociologen Åsa Eldén, der skrev det første svenske kønsstudie om æresrelateret vold i 2003, taler for
afviklingen af begrebet ‘æresrelateret’ vold. Mens Unni Wikans mål med at undersøge æresbegreber er
at bekæmpe æresrelateret vold, beskylder Eldén voldskategorien for at legitimere mandlig
magtudøvelse og kontrol af kvinder:
“Mäns kontroll och makt- och våldsutövning upprätthålls, legitimeras och (bort)förklaras med hänvisning
till familjens heder. Hedersrelaterat våld är med denna förståelse en ’normalitet’ i betydelsen att det är
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möjligt för män att hänvisa till inarbetade och normativa föreställningar om exempelvis rykten, oskuld och
heder för att få förståelse för kontroll- och våldsutövning riktad mot kvinnor i deras närhet.”42

Den amerikanske juraprofessor Lama Abu-Odeh fremfører i et andet væsentligt perspektiv inden for
kønspositionen. Hun påpeger, at det er problematisk, at vold begået mod majoritetsetniske kvinder af
majoritetsetniske mænd sjældent ses som kulturelt betinget, hvorimod vold mod minoritetsetniske
kvinder begået af minoritetsetniske mænd oftest gør (Abu-Odeh, 1997:289). Abu-Odeh henviser for
eksempel til, at ‘æresdrab’ tager unødigt hensyn til gerningsmandens motiv. Med dette mener hun, at
æresdrabet normaliserer mordet ved at ‘skyde skylden’ på en æreskultur i stedet for på den
pågældende voldudøver – forskubbelsen fører i sidste instans til, at morderen og hans motiv prioriteres
højere end den dræbte kvinde, indvender Abu-Odeh (NCK, 2010:26-27, Abu-Odeh, 1997: 289).
Kulturperspektivets fortaler Unni Wikan, kritiserer dog det kønsorienterede perspektiv for at have
sine egne blinde vinkler. Det overser øvrige grupper af voldsofre som mænd og børn, der også udsættes
for æresrelateret vold. Desuden tager udpegningen af patriarkalsk vold som ‘hovedansvarlig’ heller ikke
højde for, at kvinder også udfører og organiserer æresrelateret vold, mener hun (Wikan, 2003: 65, 66).
Også fra intersektionelle forskere lyder der kritik af kønsperspektivet. Men som det vil fremgå af
følgende redegørelse, er det kritikken af kulturperspektivet, der forener det kønsorienterede og det
intersektionelle perspektiv.
Selv om vi senere i specialet vender tilbage til vores egen position i forhold til
forskningsperspektiverne, skal det kort nævnes, at ‘æresrelateret vold’ i vores optik er en nødvendig
distinktion. Den bør behandles kritisk – hvilket netop er et af formålene med dette speciale – men ikke
opløses til fordel for en bredere voldskategori som ‘patriarkalsk vold’. Det er derfor som nævnt først og
fremmest kulturperspektivet og det intersektionelle perspektiv, der kommer til at spille ind i vores
analyse og diskussion af en håndfuld udvalgte artikler fra de danske formiddagsblade og dagblade og
vores eget produkt, mens kønsperspektivet som selvstændigt analyseperspektiv skubbes til siden.

Intersektionel forskning: Hvordan ulighed skabes
Den amerikanske forsker i kritisk raceteori Kimberlé Crenshaw krediteres som nævnt for at have
formuleret idéen bag intersektionalitet, da hun i 198943 undersøgte, hvordan den sorte amerikanske
kvinde kunne siges at være undertrykt på grund af både sin race og sit køn og vigtigere endnu:
hvordan sammenblandingen af de to førte til hendes yderligere marginalisering i USA (Crenshaw,
1989). Crenshaws intersektionelle arvtagere undersøger i bredeste forstand skæringspunkterne mellem
undertrykkelsessystemer, heraf navnet intersektionel. Fortalere for positionen koncentrerer sig mere
specifikt om at eksplicitere magtuligheder i tværsnit mellem særligt køn og etnicitet.
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Udover køn og etnicitet kan det intersektionelle perspektivs analysespektrum også omfatte
nedslagspunkter som social klasse, alder, seksualitet, nationalitet og religion (Mahler, Crenshaw, 1989:
166)44. Men selv om den intersektionelle optik trækker på vidt forskellige parametre beskrives den som
en videnskabelig position, der udspringer af feministiske studier, hvorfor positionens adskillelse fra
kønspositionen heller ikke altid er lige klar.45
I en skandinavisk forskningskontekst har intersektionalitet som analysegreb vundet stor popularitet
– ikke mindst som reaktion på det, der er blevet tolket som en kulturfikseret debat om æresdrab i
Danmark, Norge og Sverige (NCK, 2010: 30, 32). Ifølge den svenske kønsforsker Nina Lykke, der var
med til at introducere begrebet i en nordisk kontekst i 2002 med artiklen ‘Nya perspektiv på
intersektionalitet’, er intersektionalitet blevet til i forbindelse med en række ‘post-positioner’ som
postfeministisk teori, postkolonial teori, postmarxisme og queer-teori (NCK, 2010: 35).

Intersektionalitet i æresforskning
Et intersektionelt perspektiv på æresrelateret vold arbejder på at udvide de kulturperspektivistiske
forklaringsrammer. Fortalere for positionen, som vi vil introducere om lidt, beskæftiger sig mere
præcist med, hvad kulturperspektivets definition på æresrelateret vold medfører af uhensigtsmæssige
konsekvenser for etniske minoriteter – især hvordan populærkulturens og mediernes formidling af
voldsformen producerer og reproducerer dette.
Intersektionelle fortalere anfægter således det, de opfatter som køns- og kulturperspektivisternes
statiske årsagsforklaringer på æresrelateret vold. Eksempelvis forklaringen om, at æreskulturer
fremavler volden (kulturperspektivet), eller at æresrelateret vold entydigt kan forklares som et udslag
af strukturel patriarkalsk vold (kønsperspektivet). Det intersektionelle perspektiv arbejder i stedet med
en kontekstuel forståelse af, at begreber som ære og kultur konstant forandres og forhandles og at
andre faktorer som køn og klasse kan være med til at katalysere volden. Således analyserer
perspektivet på den etablerede forståelse af æresrelateret vold for at vise, at begreberne ære, vold,
kultur og køn overlapper og konstituerer hinanden og derfor må undersøges samtidig (Liebmann,
2014: 34, NKC, 2010: 29).
Hvor den traditionelle kulturposition med Unni Wikan i spidsen bygger på empiriske studier af
udenlandske æreskulturer og deres voldspraksis, der siges at eksistere i Vesten på grund af
indvandring, tager forskere med en intersektionel strategi udgangspunkt i det samfund, volden opstår
i. Det betyder, at deres genstandsfelt er den vestlige kultur, og her – inden for majoritetssamfundet –
søger de svar på årsager til æresrelateret vold. I tråd med det kønsorienterede perspektiv advarer det
intersektionelle perspektiv om at gøre kultur til hovedmotiv og alibi for æresrelateret vold. Den direkte
tilegnelse af et æresbegreb, hentet fra udlandet og ført ind i en migrationskontekst kan ifølge
positionens fortalere føre til stigmatisering af minoritetsgrupper (Liebmann, 2014: 34).
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I de følgende afsnit skitserer vi tre intersektionelle nedslagspunkter i den førnævnte kritik, der
forholder sig til Nordens, og her især mediernes, italesættelse af æresrelateret vold. Vores redegørelse
baserer sig på en læsning af fire forskere, der med udgangspunkt i intersektioner mellem køn og etnisk
minoritet undersøger, hvordan diskursen omkring æresrelateret vold beror på kulturperspektivistiske
antagelser46.

Den andens vold
Ifølge den canadiske jurist og sociologiprofessor Sherene Razack47 bygger Vestens forståelse af
æresrelateret vold, i forskning såvel som medier og populærkultur, på en række orientalistiske
antagelser. Disse antagelser er med til at iscensætte etniske minoriteter som den anden og i forlængelse
heraf opfattes æresrelateret vold i og af Vesten som den andens vold48. Razack forklarer, at denne
anden defineres som Vestens diametrale modsætning. Således opfattes den anden som uciviliseret og
barbarisk, og i kraft af sit ‘fremmede’ etniske, kulturelle eller religiøse ophav ufravigeligt som et
produkt af en voldelig og kvindeundertrykkende kultur (Razack, 2008: 109, 127). Som følge af dette
tankesæt opfattes æresrelateret vold – den andens vold – anderledes brutal end majoritetssamfundets
voldsformer. Altså som en udefrakommende voldsform, der ikke har noget med strukturer i
majoritetssamfundet at gøre. I Razacks argumentation for, hvordan italesættelsen af æresrelateret vold
som denne andens vold fører til stigmatisering af særligt muslimske minoritetsgrupper trækker hun
både på postkoloniale, diskursanalytiske og kønspolitiske betragtninger (Razack, 2008: 108, 117-120).
Razacks mål er at finde en alternativ måde at tale om vold begået mod kvinder i etniske
minoritetsmiljøer på, når hun stiller spørgsmålet:
“How is it possible to acknowledge and confront patriarchal violence within Muslim migrant communities
without descending into cultural deficit explanations (they [red. Muslim migrant communities] are overly
patriarchal and inherently uncivilized) and without inviting extraordinary measures of stigmatization,
surveillance, and control?”49

Razack betragter, ligesom fortalere for kønsperspektivet, æresrelateret vold som patriarkalsk voldsform
(Razack, 2008: 142). Hun erkender dog, at æresrelateret vold dækker over særskilte
voldsproblematikker i etniske minoritetsmiljøer som eksempelvis tvangsægteskaber og æresdrab
(Razack, 2008: 127). Modsat det traditionelle kønsperspektiv peger Razack derfor på, at volden
skyldes mere end mandlig overlegenhed og samtidig indvender hun, at voldsformen heller ikke
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udelukkende kan tilskrives kulturbetingede æreskodeks. Faktorer som lavere uddannelsesniveau,
trænge økonomiske kår, sproglige barrierer eller oplevelsen af at blive diskrimineret af
majoritetssamfundet kan ifølge Razack presse etniske eller religiøse minoritetsgrupper ud i en
ekskluderet position i samfundet – en position, hvori hun mener, at der er større sandsynlighed for at
vold opstår:
“Acknowledging little or no responsibility for the conditions in which Muslim migrants in the West live, and
indulging in the fantasy of a culturally superior nation who must discipline and instruct culturally inferior
peoples, Western states pursue policies of surveillance and control that heighten the level of racism those
communities experience and that exacerbates the conditions under which Muslim communities become
even more patriarchal and violent towards women.”50

Razack hævder hermed, at visse minoritetsgrupper, der i forvejen føler sig marginaliserede og
stigmatiserede i og af majoritetssamfundet, bliver dette i endnu højere grad på grund af en
kulturbetinget forståelse af æresrelateret vold som den andens vold (Razack, 2008: 117).
Også sociologen Anja Bredal, der også forsker i æresrelateret vold i Skandinavien, taler for, at
voldsbegrebet afføder en beklagelig “othering”51 mellem minoritet og majoritet – og som hun ser det,
er det særligt medierne, der er med til at skabe fremmedgørelsen (Bredal, 2014: 141, 148).
Konsekvensen af dette er ikke blot stigmatisering. Når æresrelateret vold forstås som den andens vold
er Bredals pointe, at majoritetssamfundets voldsformer normaliseres gennem polariseringen:
“It seems to be based on popular notions of white majoritised men’s murders of their partners and expartners, which are often presented as out-of-the-blue acts of impulse. This implies that the definition of
honour-based violence does not draw on the expertise developed inside the mainstream violence against
women agenda, which reveals that domestic violence often appears as patterns of violent and abusive
behaviour over time rather than spontaneous, individual acts.”52

Bredal kritiserer særligt de skandinaviske medier for at producere ovenstående logik (Bredal, 2014:
148). Mediernes skildring af æresrelateret vold som motiveret af ære, dikotomiserer ifølge Bredal vold
mod minoritetsetniske kvinder og vold mod majoritetsetniske kvinder. Æresrelateret vold i
Skandinavien defineres således også i opposition til ‘ordinær’ partnervold i majoritetsetniske familier,
hvilket gør selve kontrasten til en del af begge kategorier (Bredal, 2014:136). I en dansk kontekst
eksemplificerer Bredal også dette ved at fremhæve, hvordan æresrelateret vold fra politisk hold
behandles som et integrationsanliggende, mens samlivsrelateret vold behandles som et
ligestillingsanliggende. Hun påpeger, at samme opdeling gør sig gældende i Norge, mens Sverige både
definerer æresrelateret vold og samlivsrelateret vold som ‘vold i nære relationer’ (Bredal, 2014: 143).
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Sveriges tilgang til voldsformen mener Bredal er gavnlig idet den fremhæver ligheder mellem
voldsformerne og derfor forekommer mindre stigmatiserende:
“In the construction of an intergrated approach to violence against women, culture should neither be
ignored nor used as a force of ‘othering’. Instead it should be deployed under a critical lens for examining
the unique challenges that different communities face in their attempt to eradicate patriarchy and
gendered violence.”53

Den udsatte anden og andre figurer
I forlængelse af at opfatte æresrelateret vold som den andens vold skitserer Razack tre narrative figurer,
hun mener medierne forstærker idéen om den anden igennem (Razack, 2008: 108):

· Den udsatte muslimske kvinde
· Den farlige muslimske mand
· Den civiliserede europæer
Razacks tre figurer repræsenterer som sagt populære narrativer i medierne, som hun mener er med til
at underbygge en orientalistisk forståelse af den andens kultur og vestlig kultur som modpoler. Hun
opdeler så at sige den anden i en kvindelig og en mandlig halvdel. En mandlig anden, der ses som den
potentielle udøver af æresrelateret vold og beskrives som grundlæggende kvindehadsk og derfor farlig.
Overfor for ham står en kvindelig anden – den udsatte kvinde – der beskrives som underkuet og i
kronisk fare netop på grund sit mandlige modstykke (Razack, 2008: 108). Begge versioner af den
anden er med til at producere idéen om europæeren som civiliseret, mener Razack. Så mens den anden
klandres for være underlagt en kollektivistisk kultur, bliver majoritetssamfundet defineret som en
kulturløs stat bestående af moderne og civiliserede individer, der frit kan vælge overbevisninger til eller
fra (Razack, 2008: 108-109, 111, 124-125).
Razacks tre figurer forstærker dermed idéen om æresrelateret vold som en partikulær og særlig
voldsform, der står i kontrast til Vestens “ordinære”54 vold (Razack, 2008:108). Figurerne cementerer
også en antagelse af, at den andens møde med Vesten forudsætter et kultursammenstød. Ifølge Razack
er og bliver den anden nemlig i Vestens øjne et direkte produkt af sin æreskultur og derfor umulig at
forene med Vestens idealer om ligestilling og kvindelig frigørelse (Razack, 2008: 117).
De intersektionelle forskere Bredal og Razack giver altså medierne en stor del af skylden for
udbredelsen af det, de kalder et stigmatiserende kultursyn på æresrelateret vold. Endnu et eksempel på
dette giver Razack, idet hun udpeger yderligere to narrative træk, hun mener de skandinaviske medier
fremskriver den udsatte kvindelige anden igennem. Mediernes dækning af æresrelateret vold benytter
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sig ifølge Razack nemlig af to stereotype “offerhelte-roller”55, som den etniske minoritetskvinde
beskrives ud fra. Mediernes historier handler enten om kvinder, der gøres til offer for sin egen kultur
eller kvinder, der vælger at trodse kulturen ved at kritisere den offentligt (Razack, 2008:121).
Kritikken fra Razack er her, at medierne derved ikke prioriterer at placere et ansvar for kvindernes
sikkerhed hos det samfund, volden bliver begået sted i (Razack, 2008: 121).
En væsentlig konsekvens af mediernes iscenesættelse af den udsatte og farlige anden samt den
andens vold, er både for Razack og Bredal, at vold mod majoritetsetniske kvinder gives mindre
opmærksomhed af vestlige medier, politikere og lovgivende instanser, selv om problemet ifølge de to er
lige så statistisk udbredt som æresrelateret vold (Razack, 2008: 126-127, Bredal, 2014: 145).
En anden konsekvens, påpeget af Razack, er, at mediernes fremskrivning af den anden og den
andens vold forstærker en mere omfattende stigmatisering af særligt muslimske minoritetsmænd.
Mænd, der efter hendes mening, allerede udsættes for strukturel mistænkeliggørelse på baggrund af
deres etniske og religiøse ophav som følge af terrorangrebet mod World Trade Center i New York den
11. september 2001 og Vestens efterfølgende ‘krig mod terror’ (Razack, 2008: 130). Razacks hensigt er
i sidste instans at advare imod, at kulturel stigmatisering af minoritetsetniske grupper i værste fald kan
kamme over i racisme. Dette anskueliggjort ved, at etniske minoriteter mistænkeliggøres ud fra deres
religiøse, kulturelle og deraf i sidste ende etniske ophav (Razack, 2008: 117, Bredal, 2014:144). Denne
kritik vil vi uddybe i specialets analyse og diskussion.

Den ‘store’ fortælling om æresrelateret vold
Antropologen Lila Abu-Lughod og religionshistorikeren Louise Lund Liebmann deler Anja Bredal og
Sherene Razacks overordnede bekymring rettet mod mediernes, for dem, kulturforankrede dækning af
æresrelateret vold. Abu-Lughod og Liebmann arbejder begge med en tese om, at offentlige historier,
der omhandler æresrelateret vold, bygger på en såkaldt ‘mønsterfortælling’. Denne mønsterfortælling
er en overordnet plotstruktur bestående af en række narrative karakteristika, som de begge lokaliserer
på tværs af populærkulturens litterære genrer og medier, der formidler æresrelaterede
voldsberetninger. De mener ligesom Bredal og Razack også, at narrative logikker og greb, som
mønsterfortællingen kan siges at være, er med til at fastholde etnske minoritetsgrupper i en misforstået
og generaliserende orientalisme, når den sigter mod at overbevise læseren om, at æresrelateret vold er
en ekstraordinær og særlig balstyrisk voldsform, der ikke kan sammenlignes med Vestens voldsformer
(Liebmann, 2008: 83, Lughod: 2013: 8756). Igen er den overordnede intersektionelle hensigt, at
afdække, hvordan medierne som repræsentant for majoritetssamfundet definerer normalitet og
afvigelse med fokus på intersektioner mellem køn og etnisk minoritet.
Her følger således en redegørelse for de danske mediers mønsterfortælling, som den analyseres af
Liebmann. Hendes analyse baserer sig på 90 journalistiske artikler om æresrelateret vold bragt i
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danske aviser (Liebmann, 2014: 15). Vi skitserer tre af mønsterfortællingens centrale træk for derefter
at vende tilbage til disse i specialets analyser af en række udvalgte artikler og vores egen artikelserie.
Her vil vi mere præcist undersøge om vi kan lokalisere de stigmatiserende narrative mekanismer og
logikker, som de intersektionelle forskere fremhæver.

Mønsterfortællingen i danske medier
Ifølge Louise Lund Liebmann udgør beretninger om æresrelateret vold i udgangspunktet ‘gode’
fortællinger, fordi skildringerne kan indeholde vigtige narrative elementer som drama, konflikt og
temaer som vold, forbudt kærlighed, løsrivelse og selvrealisering. Disse karakteristika er for Liebmann
‘gode’, fordi de understøtter journalistiske nyhedsværdier som identifikation og sensation. Man kan
argumenterer for, at temaer som konflikt, løsrivelse og selvudvikling er ganske ‘naturlige’ elementer i
sager om æresrelateret vold, men Liebmann understreger, at elementerne ofte tilspidses, sådan at de til
sidst gestalter nærmest identiske fortællinger. Mønsterfortællingen er dermed på den ene side
tidsbetinget, idet den refererer til nutidig dansk indvandingshistorie og æreskultur, mens den på den
anden side udtrykker almenmenneskelige og tidløse erfaringer som afsavn, kærlighed og frigørelse
(Liebmann, 2014: 78).
Forbudt kærlighed:
Ifølge Liebmann er mønsterfortællingens tematiske omdrejningspunkt i journalistiske fremstillinger
ofte forbudt kærlighed. Mønsterfortællingen tager afsæt i en etnisk minoritetskvindes fatale
kærlighedsforhold til en mand, hun elsker, men ikke kan få, fordi de tilhører forskellige grupper i
samfundet. Kvinden bliver derfor offer for æresrelateret vold, og temaet minder om et klassisk Romeo
og Julie-drama, skriver Liebmann, der viser, at kærlighedsdramaet fungerer som metafor i størstedelen
af offentlige skildringer af både æresdrab og æresrelateret vold i Danmark (Liebmann, 2014: 50-53,
74). Når den ulykkelige kærlighedshistorie udgør omdrejningspunktet i den danske mønsterfortælling,
er det fordi, at læseren skal kunne identificere sig med den etniske minoritetskvinden på trods af
hendes fremmedartede baggrund og ukendte livsform (Liebmann, 2014:74). Temaet om forbudt
kærlighed bygger med andre ord bro mellem majoritetsetniske læsere og den etniske minoritetskvinde
via et følelsesmæssigt og samlende narrativt greb.
Geografisk sortering:
Mens kærlighedstemaet skaber identifikation i den danske mønsterfortælling, fremskriver et andet
centralt tema imidlertid det modsatte, nemlig fremmedgørelse. Liebmann kalder dette narrative tema
for ‘geografisk sortering’. Hun argumenterer for, at mange journalistiske beretninger gør en dyd ud af
at understrege, at de implicerede i æreskonflikten ikke er etnisk danske. Dette kommer til syne ved, at
hovedpersonernes etniske, religiøse eller kulturelle ophav overbetones artiklerne igennem, ofte på
trods af dansk statsborgerskab og øvrig tilknytning til Danmark (Liebmann, 2014: 90).
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Den geografiske opdeling befæster dermed forståelsen af æresrelateret vold som en ‘fremmed’
voldsform og skaber, hvad Liebmann betegner som en rumlig ekskludering af etniske minoriteter. Hun
argumenterer for, at dette sker, fordi mennesker fra visse områder på forhånd fremstilles som ikketilhørende nationen. Derved er Liebmanns pointe, at mønsterfortællingen producerer en orientalistisk
repræsentation, hvor den geografiske betoning af æreskulturen som Orienten bidrager til implicit at
definere det europæiske som modsætningen (Liebmann, 2014: 89, 90).
Den danske mønsterfortællings brug af geografisk sortering betyder derfor, at læseren distancerer
sig fra volden samtidig med, at den journalistiske fremstilling ikke skubber ansvaret over på
samfundet, volden er opstået i (Liebmann, 2014:89). Dermed står læseren tilbage med en forståelse af,
at “volden er et problem for Danmark snarere end et problem i det danske samfund”57.
Opgør som en kamp for danskhed:
Mønsterfortællingens førnævnte greb betyder ifølge Liebmann, at kultur fremstår som årsag til den
æresrelaterede konflikt og derfor som anledning til den etniske minoritetskvindes flugt fra sin familie.
Liebmann belyser dette yderligere med et tredje tema, der omhandler kvindens opgør med sin
oprindelseskultur (Liebmann, 2014: 74).
I tråd med Razack mener Liebmann, at journalistikkens beretninger oftest iscenesætter den etniske
minoritetskvinde som en heltinde, der kæmper bravt for at få lov til at blive fri fra sin egen kultur og
blive ‘dansk’. I mønsterfortællingen skrives dette frem gennem udførlige beskrivelser af kvindens hårde
liv med den kulturstyrede familie, og hvordan hun har kæmpet for at få lov til at blive dansk med
dertilhørende goder som selvstændighed, frihed, seksuel frigørelse, uddannelse og økonomisk
uafhængighed. Således er mønsterfortællingens forløsning og klimaks ifølge Liebmann, at kvindens
afskrivning af kollektivet fører til friheden i det individualiserede danske samfund (Liebmann,
2014:76, 77).
Temaet fremskriver hermed kvindens flugt som en dannelsesrejse, hvor opgøret med familie og
kultur er et nødvendigt onde, hvis kvinden vil være dansk. Heltindegerningen består i følge Liebmann
således i kvindens kamp – og i få tilfælde hendes død − for sin ‘danske’ ret til selv at bestemme over sit
liv. Kvinden i mønsterfortællingen kan derfor på et symbolsk plan siges at ofre sit forhold til sin egen
kultur til fordel for den danske. Og hun kommer som metafor til at styrke og producere opfattelser af
det danske samfund som overlegent andre kulturer (Liebmann, 2014:75, 77, 79).
Vi inddrager som nævnt ovenstående refleksioner vedrørende de danske mediers mønsterfortælling i
specialets analyse og diskussion. I denne forbindelse skal det dog pointeres, at Louise Lund Liebmann
tilkendegiver, at de fleste offentlige beretninger om æresrelateret vold må betragtes som kommercielle
produkter, hvorfor det giver mening, at de mere eller mindre bevidst trækker på en mønsterfortælling
med et stærkt tillokkende og effektivt narrativt plot. Dette er dog ingen undskyldning, tilføjer
Liebmann, tværtimod er de journalistiske artikler netop derfor glimrende eksempler på de
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forventninger, der findes i det majoritetsdanske samfund, som både journalister, redaktører,
mediekoncerner og læsere er en del af. Forventninger, der også bygger på fordomme om, hvad vi gerne
vil have, når vi sætter os ned for at læse en artikel om æresrelateret vold (Liebmann, 2014: 85).

DELKONKLUSION
Dette kapitel har beskrevet tre forskningsperspektiver på æresrelateret vold – kulturspektivet, det
kønsorienterede og det intersektionelle. Med afsæt i forskerne Unni Wikan, Astrid Schlytter og Mørck
et. al har vi belyst kulturperspektivets opfattelse af æresrelateret vold som kulturbetinget og affødt af
et æresbegreb. I en kortere gennemgang af kønsperspektivet har vi redegjort for, hvordan æresrelateret
vold imidlertid kan forklares som en variant af strukturel patriarkalsk vold, hvorfor et fokus på
kulturelle voldskategoriseringer og ære afvises. Med afsæt i forskerne Sherene Razack, Anja Bredal,
Lila Abu-Lughod og Louise Lund Liebmann har vi til sidst belyst et intersektionelt perspektiv på
æresrelateret vold, der undersøger ulighedssektionen mellem køn og etnisk minoritet i mediernes
dækning af voldsfænomenet.
I specialets næste kapitel analyserer vi en håndfuld avisartikler fra danske formiddags- og dagblade.
Først redegør vi dog for vores analysestrategi og brug af lingvisten Norman Faicloughs model for kritisk
mediediskursanalyse.
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ANALYSE

Local, national, and international media – honour crimes are everywhere, in the Jordan Times,
Sydney Morning Herald, and Der Spiegel; on CNN, the BBC, and The O’Reilly Factor on Fox News.
The role of the media cannot be underestimated.
– Lila Abu-Lughod58
Æresdrab og æresrelateret vold udgør ‘gode’ nyhedshistorier eller ‘gode’ fortællinger i det hele taget,
fordi skildringerne indeholder drama, konflikt og temaer som vold, (ofte forbudt) kærlighed og
romantik, der understøtter såkaldte nyhedsværdier.
– Louise Lund Liebmann59
Som de ovenstående citater giver udtryk for, er æresrelateret vold et populært tema i medierne. Det
påpeger ikke alene de intersektionelle forskere, men også kulturperspektivets fortaler, Unni Wikan, der
allerede i 1984 reflekterede over den vestlige verdens fascination af fænomenet: “Ære har en
tryllebindende, nærmest forførende appel,” konstaterede hun (Razack, 2008: 121, Wikan, 1984: 665).
I tråd med specialets problemformulering vil vi i dette kapitel analysere et udsnit af de danske
formiddagsblades og dagblades dækning af æresrelateret vold. Undersøgelsens formål er at belyse,
hvilke forståelsesrammer journalistikken trækker på i deres formidling af emnet. Hvilke tilgange til
æresrelateret vold kan vi lokalisere i medierne? Og hvordan kan journalistikkens dækning relateres til
de kulturelle og intersektionelle forskningsperspektiver? Disse spørgsmål ønsker vi at belyse ved at
foretage en nærlæsning af et udpluk af nyere avisartikler (2013–2015), der på den ene eller anden
måde omhandler æresrelateret vold i Danmark. Analysen er – i forlængelse af vores redegørelse for
forskningspositionerne – som nævnt et forsøg på at opridse endnu et genstandsfelt, hvori fænomenet
italesættes. I specialets efterfølgende kapitel, der omfatter vores diskussion, vil denne kortlægning
fungere som oplæg til en kritisk gennemgang af vores egen artikelserie og til refleksion over vores
journalistiske strategi, produktets tilblivelse og modtagelse i offentligheden.
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ANALYSESTRATEGI
Som introduktion til analysen præsenterer vi i det følgende afsnit vores analysestrategi. Først gør vi
rede for vores metodiske udgangspunkt og for de to begrebspar, vi har valgt som nedslagspunkter.
Inden analysen præsenterer vi også artiklerne, som den inddrager.
Vores analysestrategi er ikke et forsøg på at afdække alle tænkelige strømninger og diskurser, der
måtte røre sig i mediernes dækning af æresrelateret vold. Vi ønsker snarere at muliggøre en analytisk
kobling til temaer, som vi har lokaliseret i vores redegørelse for de kulturelle og intersektionelle
forskningsperspektiver på emnet. På den måde kan vi anskueliggøre fællestræk (eller mangel på
samme) mellem forskningens og journalistikkens tilgang til æresrelateret vold og dermed nærme os en
bredere forståelse af, hvordan emnet bliver behandlet på tværs af fagdiscipliner.

Kritisk analyse af mediediskurs
Vores analyse henter sin metodiske inspiration fra lingvist og diskursteoretiker Norman Fairclough og
hans model for en kritisk analyse af mediediskurs. Vi trækker ikke på hans teoretiske begrebsapparat
på udtømmende vis, men bruger hans analytiske model for tekstmateriale som fundament for vores
analysestrategi.
Fairclough har siden 1980’erne udviklet en kritisk diskursanalyse. Her tager han udgangspunkt i, at
det er sproget, der bærer og skaber diskurser. Med denne forståelse af diskurs adskiller Fairclough sig
fra Michel Foucault og andre poststrukturalistiske teoretikere, som samler flere sociale praksis under et
bredere sociologisk – frem for lingvistisk – diskursbegreb (Fairclough, 2008: 120).
I en faircloughsk optik er det interessante ved at bedrive diskursanalyse på tekstmateriale, at
diskurserne i sproget er med til at reproducere og forandre identiteter, sociale relationer og viden
(Jørgensen og Phillips, 2008: 77). Diskurs er for ham både konstituerende og konstitueret som social
praksis, hvilket kan spores gennem systematiske analyser af tale og skriftsprog (Jørgensen og Philips
2008: 77). Med andre ord, er det for Fairclough diskurser, der repræsenterer og navngiver verden
gennem sproget. Derfor kan diskurser både have en identitetsfunktion, en relationel funktion og en
ideationel funktion (Fairclough, 1992: 64). Identitetsfunktionen og den relationelle funktion er særligt
relevante for vores analyse. Den førstnævnte funktion beskæftiger sig med, hvordan sociale identiteter
fremstilles i en diskurs, mens den relationelle funktion fokuserer på, hvordan sociale relationer mellem
diskurser forhandles og udspilles (Fairclough, 1992: 64). Fairclough kalder i forlængelse af dette sin
analysestrategi for ‘kritisk’, idet den forsøger at gøre opmærksom på, hvordan “common-sense”antagelser60 i sprogbrug kan være med til at opretholde identiteter, sociale relationer og ideer
(Fairclough 2008: 120). Med dette in mente kan vi bruge Fairclough og hans metode til at sætte
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spørgsmålstegn ved, hvilke identiteter og sociale fænomener medierne er med til at forme i deres
dækning af æresrelateret vold.
Den kritiske diskursanalyses formål er således at påpege ulige magtforhold i samfundet gennem
sprogbrug for at bidrage til social forandring ved at afsløre uhensigtsmæssige diskurser (Fairclough,
2008: 120). Tekstanalysen kan derfor ikke stå alene, men må kombineres med sociologisk eller kulturel
analyse. Denne tilgang stemmer overens med vores analysemål, idet vi igennem en tekstnær læsning af
en række artikler ønsker at besvare, hvilke kulturelle og sociale forståelser, der er på spil i mediernes
dækning af æresrelateret vold. Vi vil nu præsentere, hvordan vi mere præcist vil bruge Faircloughs
model for kritisk analyse af mediediskurs.

Faircloughs analysemodel
Enhver artikel bidrager ifølge Fairclough til at forme samfundet gennem de diskurser, den skaber og
reproducerer. Disse diskurser vedrører som nævnt identiteter, relationer og repræsentationer, men for
at afdække dem, må man analysere på flere niveauer (Fairclough, 2008: 121). Fairclough tager derfor
udgangspunkt i, at alle typer sprogbrug rummer en kommunikativ begivenhed, som kan analyseres på
tre forskellige niveauer, selv om disse niveauer til tider kan være vanskelige at adskille fuldstændigt.
Begivenheden kan dog som helhed forklares som en situation, hvor en sproglig udveksling finder sted
mellem en afsender og en modtager – i vores analyse er begivenheden en artikel og udvekslingen en
mellem journalist/avis og læser/offentlighed.
Fairclough definerer tre dimensioner i den kommunikative begivenhed: teksten, den diskursive
praksis og den sociokulturelle praksis.

· Teksten skal helt konkret forstås som sprog: det talte eller skrevne ord og billeder, som formidles. I
vores analyse er teksten avisartiklerne, vi gerne vil analysere. På dette niveau vil vi undersøge
tekstens formelle træk ved at beskrive artiklernes vokabular, metaforer, valg af kilder,
tekstformater og sammenhængen mellem sætninger, som konstruerer sproglige billeder og
associationer.

· Den diskursive praksis dækker over begivenhedens diskursive karakter, som dens genre og nære
kommunikationssituation (Fairclough, 2008: 124-131). I vores analyse kigger vi på dette niveau
på artiklernes genre, vinkel og kildevalg og på, hvilke diskurser teksten fremskriver på baggrund
af de begrebspar, vi præsenterer før analysen. På den måde vil vores analyse i en vis udstrækning
sammenskrive Faircloughs dimensioner tekst og diskursiv praksis.

· Til sidst sammenligner vi i den sociokulturelle praksis overvejelser fra de forrige analyseniveauer
med forskningspositionerne på æresrelateret vold, som vi tidligere har beskrevet (det kulturelle og
intersektionelle perspektiv). Dette analyseplan skal forstås som fortolkende og samlende. Her vil
de lokaliserede diskurser blive sat ind i den bredere samfundsmæssige kontekst, som artiklerne
indgår i og bidrager til. I den sociokulturelle analysedel vil vi også komme ind på, hvordan
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medierne skaber og gengiver forståelsen af æresrelateret vold, årsagsforklaringer på volden og
placeringen af ansvar for volden i relation til vores udvalgte forskningsperspektiver. Fairclough
argumenterer for, at de tre dimensioner tilsammen kan eksplicitere, hvilke konsekvenser en artikel
kan have for skabelsen og opretholdelsen af diskurser og de underliggende forståelser (Fairclough,
2008: 142). I vores sociokulturelle analyse vil denne overvejelse formuleres som en stillingtagen
til, hvilke relationelle, identitets- og repræsentationsfunktioner, avisartiklerne er med til at skabe
og genskabe inden for genstandsfeltet æresrelateret vold i Danmark.

Analytiske forbehold
I deres oversigtsværk over forskellige diskursanalyser fremlægger Jørgensen og Philips Faircloughs
model for diskursanalyse som “den mest sofistikerede model for forholdet mellem sprogbrug og mere
samfundsmæssige praksisser”61. De bemærker dog, at Fairclough ikke formår at markere en
tilstrækkelig klar grænse mellem den diskursive analysepraksis og den sociokulturelle analysepraksis,
hvorfor analysen af de to dimensioner let kan overlappe hinanden (Jørgensen og Philips, 2008: 101).
Jørgensen og Philips indvender også, at Faircloughs model har sine begrænsninger, idet den er tænkt til
at analysere én tekst af gangen. Hvis flere tekster inddrages samtidig er muligheden for at afdække,
hvordan diskurser reproduceres og transformeres fra tekst til tekst og fra diskursiv praksis til
sociokulturel praksis, større, mener de. (Jørgensen og Philips, 2008: 102).
I lyset af denne kritik fra Jørgensen og Philips tager vi følgende forbehold over for Faircloughs
analysemodel: For det første vil vores analyse inddrage flere tekster end én – dette for at imødekomme
en bredere forståelse af mediernes dækning af æresrelateret vold. For det andet, vil vi lave en todelt
analyse, hvor vi først – med udgangspunkt i de udvalgte begrebspar – analyserer tekst og diskursiv
praksis i artiklerne. Fairclough nævner, at den enkelte analyse aldrig vil være lige interessant på alle
niveauer, så vi prioriterer undervejs det niveau med mest analyserbart materiale (Fairclough, 2008:
131). Derefter vil vi inddrage de kulturelle og intersektionelle forskningsperspektiver på æresrelateret
vold i en tredje, separat del af analysen med fokus på det sociokulturelle niveau. På denne måde
mener vi, at faren for at sammenblande Faircloughs diskursive og sociokulturelle niveau minimineres.
Således undersøger vi i de første to analysedele artiklernes sproglige forforståelse, hvordan diskurser
skabes gennem sproget og i hvor høj grad lokaliserede diskurser går igen på tværs af artiklerne. I den
tredje analysedel inddrages forskningsperspektiverne for at diskutere artiklerne og de lokaliserede
diskurser i et bredere samfundsmæssigt perspektiv.
Afslutningsvis er det relevant at påpege, at Faircloughs diskursanalytiske model er et normativt
værktøj, der ikke leverer objektive analyser (Fairclough, 2008: 129). Særligt inden for et
kulturteoretisk genstandsfelt kan den kritiske diskursanalyse have en mere fortolkende end
analyserende karakter (Fairclough, 2008: 130). Denne pointe er essentiel for vores analysestrategi, der
i udpegningen af to begrebspar ikke leverer en udtømmende analyse af dækningen af æresrelateret
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vold i medierne, men nærmere undersøger, hvor dækningen i særdeleshed bærer præg af få stærke
diskurser. Disse diskurser – formuleret som begrebspar – introducerer vi nu.

Begrebspar
Til vores analyse har vi udvalgt en håndfuld artikler om æresrelateret vold fra Ekstra Bladet, Politiken,
Kristeligt Dagblad og Berlingske. Det er i princippet muligt at læse et væld af forskellige diskurser ud af
(og ind i) artiklerne. Dels er de skrevet i en række journalistiske genrer, som foranlediger forskellige
diskussioner om, hvordan de producerer og reproducerer diskurser (Fairclough, 2008: 126). Dels
henvender aviserne sig til forskellige læsersegmenter, hvilket også har indflydelse på skabelsen af
diskurser (Fairclough, 2008: 132). På trods af disse forskelle har vi fundet diskursive fællestræk, der
går igen i italesættelsen af æresrelateret vold i alle artiklerne.
Vi ønsker at fremhæve to begrebspar med en række underliggende diskursive træk og forståelser. Vi
kalder dem henholdvis individ/fællesskab og danskhed/fremmed kultur. Vi mener, at parrene
repræsenterer flere betydningsfulde diskurser, der kan give en større forståelse af italesættelsen af
æresrelateret vold.
Som vi vil komme nærmere ind på i analysen af artiklernes sociokulturelle praksis, er
begrebsparrene inspireret af nedslagspunkter, vi tidligere har gjort rede for inden for de
intersektionelle, kulturelle og kønsorienterede forskningsperspektiver. De kredser om begreberne
kultur, ære og køn – tre centrale dimensioner af æresrelateret vold. Dermed belyser begrebsparrene,
hvordan æresrelateret vold forklares som fænomen i medierne, og hvilke betydninger det tilskrives.
Med Faircloughs påpegning af diskursanalyse som normativ analysepraksis in mente kan man sige, at
vores egen forforståelse i forhold til valg af begrebspar og disses underliggende diskurser tager
udgangspunkt i den viden, vi har fra de beskrevne forskningsperspektiver på æresrelateret vold.
Første begrebspar: Individ/fællesskab
Dette begrebspar bygger på en sondring mellem kollektiv og individuel identitet og handlekraft.
Begreberne repræsenterer både det, Fairclough kalder en identitetsfunktion og relationel funktion. De
fokuserer nemlig på relationen mellem familien som fællesskab, individets plads i familien og familiens
plads i et større miljø. I artiklernes dækning af æresrelateret vold bliver der talt ud fra en
fællesskabsdiskurs og en løsrivelsesdiskurs, som relaterer sig til dette begrebspar. I fællesskabsdiskursen
er den etniske minoritetsfamilie (i modsætning til den etnisk danske familie) altså et kollektiv, der
udstikker moralske retningslinjer for, hvad familiens medlemmer må og ikke må. Løsrivelsesdiskursen
bliver skrevet frem, når kvinderne gør modstand mod den kontrol, de bliver pålagt, og som et resultat
heraf bliver ofre for æresrelateret vold.
Ved at anskue begrebsparret individ/fællesskab i en relationel optik ser man desuden, hvordan
individet og fællesskabet er med til at opretholde hinanden. Således producerer diskursernes
relationelle funktion en forståelse af, at det selvstændige individ og den etniske minoritetsfamilie er
uforenelige, fordi deres interesser er modstridende. Og samtidig gestalter de hinanden ved at definere
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sig som den andens modpol. Løsrivelsesdiskursen bliver dermed fremskrevet i et positivt lys i artiklerne,
idet den indebærer individets frigørelse fra det undertrykkende fællesskab, der ikke prioriterer
individualitet eller den enkeltes frihed.
Andet begrebspar: Danskhed/fremmed kultur
Det andet begrebspar, vi har lokaliseret, består af to repræsentationsdiskurser, der markerer et ‘os’ og et
‘dem’ i mediernes dækning af æresrelateret vold. Artiklerne fremhæver danskhed, der stilles i kontrast
til en fremmed æreskultur. Begreberne fungerer således også som modpoler, der konstituerer hinanden
ved at definere sig ud fra det, det andet begreb ikke er.
I artiklernes dækning af æresrelateret vold kommer begrebsparret tydeligst til udtryk i en
danskhedsdiskurs og i en diskurs, der vedrører fremmed kultur – det vi kalder en andethedsdiskurs.
Denne andethedsdiskurs tager udgangspunkt i en antagelse af, at æresrelateret vold er et
kulturforankret fænomen, og vi vil i analysens anden del vise, hvordan diskursen beskriver ære og
æresrelateret vold som fænomener, der ikke er en del af Danmark, men den anden. Artiklernes fokus på
andethed er samtidig med til at producere en danskhedsdiskurs, der fremhæver danske værdier og
Danmark som modsætningen til den anden.
I det følgende afsnit vil vi præsentere de artikler, vi har valgt til vores analyse.

Præsentation af artikler til analyse
Ekstra Bladet: I artiklen ‘Fik tæv for at vanære sin mand’, der blev bragt i Ekstra Bladet i januar 2015,
fortæller journalisterne Thomas Gösta Svensson og Anders Ejby-Ernst om 28-årige pakistanske Hina
Khalid, der har forladt sin mand efter “et årelangt mareridt”.
I artiklen fortæller Hina Khalid, at hun drømte om at være “en del af det danske samfund” og lægge
sidste hånd på sin mastergrad i engelsk litteratur, men at hendes mand og hans familie var “stærkt
imod, at hun blev integreret”, og at hun derfor hverken måtte modtage danskundervisning eller forlade
hjemmet uden tilladelse. Det arrangerede ægteskab med den dansk-pakistanske mand, som bragte
hende til Danmark i 2009, er kulmineret i, at han er idømt tre måneders fængsel for vold imod hende.
Artiklen beskriver, hvordan det “slår klik” for manden, da han overhører Hina Khalid beklage sig til
sin faster. Han kalder hende “luder”, tager kvælertag på hende og slår hende med knytnæver, men hun
vrister sig fri og flygter ud af lejligheden.
Fortællingen om Hina Khalid, der er forsidehistorie, suppleres af en række mindre artikler om, at
svigerfamilien afviser anklagerne; at nye tal fra Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) viser
en “eksplosion i æreskonflikter”; og at Hina Khalids historie “vækker opsigt både på Christiansborg og
hos socialminister Manu Sareen (R)”.
Politiken: I artikelserien ‘Aïshas ære’, der blev bragt i Politiken op til julen 2013, fortæller journalist
Jakob Sheikh over tre kapitler historien om danskkurdiske Aïsha, der indgår et arrangeret ægteskab,
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men ender med at forlade sin voldelige mand, Mehmet. Hun fortæller, hvordan hans jalousi begynder
at vokse kort efter forlovelsen, hvordan han dikterer hendes påklædning, forbyder hende at se sine
drengevenner og tjekker hendes sms’er. Han presser hende til sex, men da hun ikke bløder på lagenet
efter første samleje, går han amok. Og da han i et jalousianfald godt en måned efter brylluppet vækker
hende og slår hende omkuld, tager hun beslutningen om at gå fra ham. En beslutning hun dog først
fører ud i livet efter at have levet i yderligere nogle måneder med Mehmets tæsk som “slave i hjemmet”
hos svigerforældrene.
Historien om 20-årige Aïsha, hvis forældre går med til skilsmissen, selv om det “koster ære og
respekt” i lokalsamfundet, bliver suppleret af artikler om en stigning i antallet af mødomsoperationer
og om krisecentre, der bliver kritiseret for at være “usikre for æresofre”. Serien byder ligeledes på et
interview med daværende ph.d.-studerende Louise Lund Liebmann, der problematiserer brugen af
betegnelsen ‘æresrelateret vold’ og kritiserer en tendens til udelukkende at bruge kultur som forklaring
på vold mod kvinder i etniske minoritetsmiljøer, men ikke når det gælder vold mod etnisk danske
kvinder.
Kristeligt Dagblad: I artiklerne ‘Den hvide mands æresdrab’ og ‘Krænket ære får også danske mænd til
at dræbe’ bragt i Kristeligt Dagblad den 31. oktober 2014 sammenligner journalist Stinne Andreasen
drab på kvinder begået af “ærkedanske” mænd med drab på kvinder i etniske minoritetsmiljøer.
I førstnævnte artikel fortæller hun historien om drabet på Lisa Sofie Engelhardt Andersen, en 37årig enlig mor fra Herlev, i julen 2010. Et drab, som ekskæresten Jimmy Paaske er i færd med at afsone
en straf på 12 års fængsel for. Artiklen plæderer for, at drab som det på Lisa Sofie Engelhardt Andersen
– og på 60 andre kvinder inden for de seneste ti år – der hos politiet og i pressen bliver kaldt
jalousidrab, hævndrab eller familietragedier, lige så vel kunne kaldes “den hvide mands æresdrab”. De
følelsesmæssige årsager bag drabene begået af etnisk danske mænd minder nemlig om dem, man
kender fra “traditionelle æresdrab, som fra tid til anden finder sted i stærkt patriarkalske
indvandrergrupper”, skriver Stinne Andreasen. Drabsmændene føler sig “personligt ydmyget, hånet
eller trådt på i en grad, så det krænker deres selvbillede, mandighed og stolthed. Eller ære, om man
vil.”
På forsiden af avisen underbygges vinklen med artiklen ‘Krænket ære får også danske mænd til at
dræbe’, som introducerer læseren for det “traditionelle æresdrab i indvandrerfamilier” og inddrager
ekspertkilderne psykiater Henrik Day Poulsen, professor dr.med. Jørn Beckmann, kønsdebattør Henrik
Marstal, direktør for Danner Susanne Philipson og professor i socialantropologi Unni Wikan. “Fælles for
de to typer drab er, at de sjældent kommer som en overraskelse,” siger sidstnævnte.
Berlingske: I artiklen ‘Aisha bløder ikke på en anden måde end Gitte’ bragt i Berlingske den 15. maj
2015 interviewer journalist Pernille Dreyer kvindeforkæmper og blogger Elmas Berke, der har skrevet
romanen Tavshedens pris. Bogen giver “et sjældent indblik i muslimske miljøer og de kampe, nogle
kvinder kæmper med livet som indsats”. Det er et emne, som berør Elmas Berke, forstår man på
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artiklens indledende sætning: “Hun ser mod loftet og blinker hurtigt et par gange for at forhindre de
tårer, der har gjort hendes øjne klare.”
Tavshedens pris er “fiktionaliseret virkelighed” og foregår i Viborg, hvor Berke selv er vokset op.
Udover hovedpersonen Donya handler den også om Dorrit, en ældre kvinde, der har gennemlevet den
samme vold, men i 1920’ernes Danmark. Elmas Berke fortæller i interviewet, at bogen bygger på de
”muslimske” kvindeskæbner, hun har mødt gennem livet: “Nogle blev voldtaget med tanke på
ægteskab, andre blev truet på livet og fik tæsk med nøgler, mens flere blev presset til selvmord ved at
springe ned fra altaner, sluge piller eller se S-togets lys i øjnene.”
Håbet med bogen er – fortæller forfatteren – at bryde tavsheden og få muslimer i tale. Mod
slutningen af interviewet udvider Berke, der – som det fremgår af artiklen – selv er muslim og af
tyrkisk oprindelse, problemstillingen til at omhandle religiøs ekstremisme i bredere forstand. Hun ser
en generel tendens til rodløshed blandt sin generations børn, hvilket gør dem “nemme at indfange for
ekstremistiske kræfter” og opfordrer i den forbindelse muslimer i Danmark til at gribe i egen barm:
”Det er vores sønner, der er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikker, og det er vores døtre, der
banker på dørene til krisecentrene,” siger Elmas Berke.

FØRSTE DELANALYSE: INDIVID/FÆLLESSKAB
I denne analysedel med fokus på tekst og diskursiv praksis vil vi eksemplificere, hvordan
fællesskabsdiskursen og løsrivelsesdiskursen skrives frem i de udvalgte artikler. Som nævnt vil vi først
inddrage forskningspositionerne som sociokulturelle perspektiver i den tredje analysedel.
Ekstra Bladet - ‘Fik tæv for at vanære sin mand’
I Ekstra Bladets artikel om Hina Khalid bliver uoverensstemmelserne mellem hendes ønsker og
svigerfamiliens slået an allerede i de to første sætninger i brødteksten. Hun kommer til Danmark med
et ønske om at “lægge sidste hånd på sin mastergrad i engelsk litteratur og blive en del af det danske
samfund”, men det passer ikke manden og hans familie, som mener, at hun ”krænker familiens ære ved
ikke at efterleve deres regler”.
Ægteskabet med den dansk-pakistanske mand er arrangeret, men indgået frivilligt. “Jeg var glad for
at skulle til Danmark. Min faster og farbror bor der. Det er et moderne samfund,” citeres Hina Khalid
for at sige. Man forstår, at hendes tilgang til ægteskabet altså i første omgang har været pragmatisk, da
hun ser det som en vej til at skabe en ny og bedre tilværelse. Det skulle gerne gavne både familien som
kollektiv og hende som individ. Men artiklens gennemgående tema om, at familien står i vejen for
hendes personlige udvikling, skrives efterfølgende frem via hendes citater om, at “de bestemte alt”, at
hun “altid skulle adlyde” og slet ikke måtte gå ud på egen hånd.
Hina Khalids forestillinger om et liv i Danmark “krakelerer”, men allerede tidligt i brødteksten er
læseren blevet gjort bekendt med, at manden nu sidder i fængsel for den vold, han har begået imod
hende. Med Faircloughs idé om den diskursive analysepraksis in mente, er man ikke i tvivl om, at den
overordnede ramme for fortællingen er individets (Hina Khalids) løsrivelse fra kollektivet (manden og
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svigerfamilien). Der er altså tale om det, vi i afklaringen af vores begrebspar har beskrevet som en
identitetsdiskurs, idet individet må løsrive sig fra kollektivet for at opnå en selvstædig identitet.
Løsrivelsesdiskursen som identitetsdiskurs træder igen frem, når det senere i artiklen bliver beskrevet, at
Hina Khalid og hendes mand i efteråret 2014 “endelig” fik egen lejlighed i Ballerup og dermed kom på
afstand af svigerfamilien. Men mellemrubrikken “Bryder sammen” har kort forinden indikeret, at der
er tale om falske forhåbninger.
“Pinslerne fortsætter”, skriver Ekstra Bladets journalister, Thomas Gösta Svensson og Anders EjbyErnst. Da manden overhører Hina Khalid beklage sig til sin faster, og point of no return indtræffer,
beskriver de desuden, hvordan han markant ændrer opførsel på grund af “sms’er fra familien”, der får
det til at “slå klik” for ham. Dermed bliver læseren gjort opmærksom på, at manden som individ også
er underlagt kollektivet og familien, ligesom det tidligere er blevet beskrevet, at svigerfamilien er en
del af et større kollektiv i form af et uspecificeret “miljø”, som ikke må få det indtryk, at de “ikke har
styr på deres svigerdatter”. Ud fra denne tekstlæsning kan man således se, at der fremskrives en
fællesskabsdiskurs, som står i kontrast til identitetsdiskursen og individets selvstændighed. Dette
uanset, om vi taler om Hina Khalid, hendes mand eller familiens autonomi. Alle er de underlagt et
større kollektiv, der forhindrer dem i at handle selvstændigt. Fællesskabsdiskursen bliver dermed
individets modpol.
Dykker man ned i teksten i faircloughsk forstand, illustrerer artiklens relativt svulstige ordvalg
såsom “gennemtævet”, “årelangt mareridt”, “pinslerne”, “bryder sammen”, at den skriver sig ind i en
tabloid diskursorden. Artiklen er bygget op af henholdsvis citater fra Hina Khalid og af beskrivelser af
hændelsesforløb på baggrund af hendes forklaring62, som er blevet overleveret til journalisterne via
tolk. Man kan derfor forestille sig, at der er foregået en vis sproglig afsmitning, hvor journalisternes
eget ordvalg dominerer både citater og forløbsbeskrivelse. Samtidig kan man med et faircloughsk fokus
på kildediskurs indvende, at de tilstedeværende diskurser ikke udfordres, fordi Hina Khalids beretning
ikke akkompagneres af andre erfaringskilder, partskilder eller ekspertkilder, der kunne nuancere
diskurserne eller afstabilisere dem med modstridende synspunkter eller vinkler.
Denne pointe tydeliggøres, da Hina Khalid får “vristet sig fri” af mandens kvælertag, og hun
bogstavelig talt bryder ud af familiens greb. Individets løsrivelse fra kollektivet er fuldbragt, hvilket
understreges i artiklens sidste sætning, der gør læseren bekendt med, at hun har søgt om skilsmisse og
“kæmper” for at få ophævet den fælles forældremyndighed over den fireårige søn.
Hun håber, at hun ved at stå frem kan hjælpe andre i samme situation: “I dag kæmper Hina stadig
med oplevelsen. Manden har i dag fået polititilhold, og selv om hun frygter ham, har hun alligevel
valgt at stå frem”, lyder det. I billedteksten til det store foto af Hina Khalid i profil, der både pryder
forsiden og ledsager artiklen inden i avisen, beskriver Ekstra Bladet det som en “Modig beslutning”.
Brugen af ordet “modig” betoner, at det er svært at forlade kollektivet, hvilket underbygger en
forståelse af fællesskabsdiskursen og familien, der ikke respekterer individets ønsker (modsat det
Det fremgår af en af de supplerende, mindre artikler, at det ikke har været muligt at få svigerfamiliens udlægning af
begivenhederne inden deadline, men svogeren afviser alle anklager om social kontrol og æresrelateret vold. At manden har
fået en fængselsdom må siges at underbygge Hina Khalids troværdighed.
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samfund, Hina Khalid er på vej ud i dag). Hendes fortælling bliver i den forbindelse skrevet ind i en
større diskurs, som omhandler etniske minoritetskvinder, der som individer er i konflikt med normerne
i et større etnisk minoritetsfællesskab. Kontekstualiseringen tydeliggøres i den supplerende
nyhedsartikel, der fortæller om et “stort antal kvinder”, som udsættes for æresrelaterede forbrydelser.
Her bevarer fælleskabsdiskursen igen sin stabilitet. Hina Khalids historie bekræftes som en del af et
større billede, hvorved hendes beretning kommer til at stå som én ud af mange. Historien og de
diskurser, den trækker på, kan altså i faircloughsk forstand siges at være konstituerende for vores
forståelse af, hvad æresrelateret vold er. I en anden supplerede nyhedsartikel er daværende
socialminister Manu Sareen med til at sætte hendes oplevelser i en større kontekst:
“Der er jo bogstavelig talt kvinder herhjemme, der ikke må bevæge sig frit, uddanne sig eller selv finde
deres ægtefælle, og det er et kæmpe stort problem”.

I lyset af ovenstående citater er det interessant, at Ekstra Bladet på forsiden – under det store
portrætfoto og teksten “Fik tæv for at vanære sin mand” – skriver “Arrangeret ægteskab i Danmark –
Hina fortæller om sit liv”. Dermed binder avisen Hina Khalids voldshistorie op på det faktum, at
hendes ægteskab var arrangeret af det kollektiv, hun nu er brudt ud af. Men intet sted i artiklerne, som
forsiden henviser til, bliver det ekspliciteret, hvor udbredt vold er i arrangerede ægteskaber, ligesom
forskellen på arrangerede ægteskaber og tvangsægteskaber heller ikke bliver berørt.63 Denne
sammenkædning af æresrelateret vold og arrangeret ægteskab ser vi nærmere på efter analyserne af
vores udvalgte begrebspar, når vi går i dybden med artiklernes sociokulturelle niveau ved at sætte dem
i relation til de kulturelle og intersektionelle forskningsperspektiver.
Politiken – ‘Aïshas ære’
Artikelserien om Aïsha i Politiken omhandler ligeledes et arrangeret ægteskab, der udvikler sig
voldeligt. Også her er konflikten mellem et kvindeligt individs personlige udvikling og
fællesskabsdiskursen om kollektivets ønsker bærende for fortællingen. Og ligesom i Ekstra Bladets
historie om Hina Khalid kommer forløsningen, da fortællingens kvindelige omdrejningspunkt, Aïsha, i
den sidste af de tre artikler løsriver sig fra sin mand og svigerfamilie og gør op med reglerne for god
opførsel i hendes miljø. Motivationen for at tale med en avis er i øvrigt den samme som Hina Khalids:
“Når Aïsha indvilger i at fortælle sin historie, sker det i håb om, at flere tør råbe op eller søge hjælp til
at komme ud”, skriver journalist Jakob Sheikh. At der er noget på spil understreges af den faktaboks,
der ledsager artiklerne. Heraf fremgår det, at over 1.000 unge søgte hjælp til at komme ud af en
æreskonflikt i 2013, og at Aïsha af frygt for repressalier har betinget sig, at hun er anonym. Sheikh
skriver: “Familiens ære er på spil, siger hun, og hvis ‘skamfulde ting’ om et familiemedlem slipper ud,
mister familien respekt”. Brugen af ord som “respekt” og “ære”, der knyttes til “familien” er igen med
til at gestalte fællesskabsdiskursen, som vi også har lokaliseret i Ekstra Bladets artikler. Selv om læseren
Som tidligere nævnt i afsnittet om politiske initiativer og hjælpeindsatser defineres et tvangsægteskab typisk som et
arrangeret ægteskab, der strider imod mandens eller kvindens eget ønske.
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ikke får specificeret, hvad denne “respekt” eller “ære” egentlig går ud på, trækker begreberne på, hvad
Fairclough kalder en common sense-antagelse: Læseren er i forvejen bekendt med begreberne, fordi de
indgår i en herskende diskurs om æresrelateret vold og arrangeret ægteskab. Her er antagelsen, som
blandt andet er gengivet i Louise Lund Liebmanns redegørelse for mønsterfortællingen, at kollektivets
ønsker for individer som Aïsha skal overholdes – ellers får det konsekvenser for individet.
Underrubrikken til seriens første artikel, ‘Ansigt til ansigt’, nævner, at forældrene har arrangeret et
møde med en bejler. Dermed er udgangspunktet for fortællingen slået an: Aïsha bestemmer ikke over
sit eget liv. Artiklens første scene beskriver, hvordan forlovelsen indgås i familiens lejlighed i Ballerup.
Det er familien og ikke Aïsha selv, der har sat tingene i bevægelse:
“Det hjælper ikke på nervøsiteten, at tyve mennesker sidder inde i den tilstødende stue og venter lige så
spændt på udfaldet af stævnemødet mellem Aïsha og Mehmet som hovedpersonerne selv (…) Begge
familier har holdt vejret i nogle uger, siden tanken om et ægteskab mellem danskkurdiske Aïsha og Mehmet
første gang blev luftet af Mehmets onkel.”

Kort efter ekspliciteres konflikten mellem Aïshas og familiens ønsker – mellem individets og
fællesskabet vilje – når læseren bliver fortalt, at hun har været “vrangvillig”; at hun vil finde sin egen
mand. Undervejs i de tre artikler forsøger Aïsha hele tiden at “skille sin families ønsker fra sine egne:
“Det var meget mærkeligt. Men han havde de smukkeste øjne og virkede rar i stemmen (…) Min familie
ville i hvert fald gerne have det, og jeg besluttede, at han godt kunne få mit nummer”.

Men det er ikke kun Aïsha, der er splittet. Også hendes forældre forsøger at mediere mellem egne
ønsker og hensyn til kollektivet. De vil egentlig gerne, at deres børn får en mere “moderne opdragelse”,
og man får som læser at vide, at de ikke har lyst til at sætte deres egne ønsker over datterens vilje.
Dermed bringes fællesskabsdiskursen ud af balance, fordi lysten til at bryde ud af kollektivets greb også
kommer til udtryk i den nære familie. Men samtidig er det ikke svært for forældrene at se fordelene
“udadtil” ved et arrangeret ægteskab – skriver Sheikh – idet kulturen “ville blive holdt i hævd, familien
ville fremstå som gode og traditionelle kurdere, og det kurdiske lokalsamfund ville vise dem respekt”.
Som det bliver beskrevet i historien om Hina Khalid i Ekstra Bladet er der altså også her tale om, at
den enkelte familie er underlagt et endnu større kollektiv; et miljø, hvis normer der er styrende for den
enkelte familie.
Aïsha ender med at “forbarme” sig, selv om det strider imod “værdierne i hende selv og det danske
samfund” at indgå i et ægteskab med en mand, hun ikke kender. Det er dog værd at nævne, at
diskursen om arrangerede ægteskaber her bliver udlagt mere nuanceret, end det er tilfældet med
Ekstra Bladets forsidehistorie. Sheikh skriver således, at det hele “startede” som et traditionelt
arrangeret ægteskab, “men udviklede” sig voldeligt. Dermed adskiller han i højere grad vold og
arrangeret ægteskab, end det er tilfældet med forsiden om Hina Khalid, hvorpå “Fik tæv for at vanære
sin mand” som nævnt bliver direkte efterfulgt af “Arrangeret ægteskab i Danmark”.
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Kigger vi på teksten i artiklerne om Aïsha er de ligesom Hina Khalid-historien bygget op af
beskrivelser af scener og hændelsesforløb og af direkte citater fra den kvindelige hovedperson. Det
skaber variation, men da alle tre artikler bygger udelukkende på Aïshas udlægning64 og af journalist
Jakob Sheiks bearbejdning af denne, må man som med Ekstra Bladets historie forvente, at der er sket
en del sproglig afsmitning de to imellem.
Ligesom med Hina Khalid står Aïshas ønske om selvrealisering i skarp kontrast til mandens og
svigerfamiliens planer. Sidstnævntes ønske om løsrivelse fremhæver dermed også en identitetsdiskurs –
individets – der står i kontrast til fællesskabsdiskursen. Hun vil “ud i samfundet” og ikke “sidde hjemme i
et hus med 10 børn”. Alligevel tilsidesætter hun sig selv for at tilfredsstille manden – fordi “en god
kvinde siger ikke uden videre sin mand imod”. Hun indvilger i at have sex med ham, selv om hun ikke
føler sig klar, og hun iklæder sig modvilligt en jilbab – en højhalset, løs kjole, der dækker arme og ben
– selv om hun egentlig helst lige ville “nyde sit liv først”. Faircloughs ide om en identitetsdiskurs
kommer her til udtryk i løsrivelsesdiskursen, hvor individet kobles til “samfund”, “uddannelse”,
“arbejdsmarked” og “penge” og ikke kan forenes med kollektivet og fællesskabsdiskursen, der forbindes
med tilsidesættelsen af individets drømme til fordel for sin mands forgodtbefindende. Individet skal
imidlertid ikke kun ofre sine egne drømme om at “nyde sit liv”, men også stille sin krop til rådighed for
manden og dermed kollektivet ved at give ham “sex” og tildække “arme og ben”. Kollektivets ejerskab
over individet tilspidser diskursernes antagonistiske forhold.
Da glæden fra de 650 gæster til brylluppet smitter af på hende, og hun – som beskrevet i seriens
anden artikel, ‘Bordet fanger, Aïsha’ – føler sig lykkelig, giver hun sig igen hen til kollektivets vilje.
Men læseren ved, at det ikke holder ved, for underrubrikken har røbet, at overgrebene først “for alvor”
begynder efter brylluppet. I takt med at Mehmet bliver mere kontrollerende og voldelig, forsvinder
Aïsha “resignerende” ind i sig selv, og læseren forstår, hvordan hensynet til kollektivet udsletter
individet: “Jeg var ikke længere den gamle Aïsha, der (…) bestemte over meget af sit eget liv”. På et
diskursivt plan kan ”ikke længere” læses som et tab af identitet, og igen fungerer fællesskabsdiskursen
som kontraproduktiv for løsrivelsesdiskursen som identitetsdiskurs.
Men i sidste ende vinder individet over kollektivet. Da fortællingen når sit klimaks i den tredje
artikel – ‘Rasende Aïsha vil ikke længere være slave’ – og hun får nok af Mehmets tæv og af at blive
holdt som “slave” af svigerforældrene, skærer Sheikh den gennemgående løsrivelsesdiskurs ud i pap:
Mehmets forældre råber efter hende, da hun forlader deres hjem, at hun ikke bare kan gøre, som hun
har lyst til. Men Aïsha, der er på vej hjem til sine forældre, råber tilbage mod lejligheden: “Jeg skal sgu
have lov til at bestemme over mit eget liv”.
Hun har taget sin skæbne i egne hænder, fortællingen er forløst og slutningen er –

efter

omstændighederne – lykkelig. Efter “langvarig overtalelse” accepterer forældrene Aïshas beslutning og
går endda med til, at hun får udført en medicinsk abort. Dermed løsriver forældrene sig også i nogen
grad fra kollektivet. Sheikh skriver: “Det er ikke ærbart at blive skilt, men endnu mindre ærbart ikke at

En faktaboks fortæller, at hverken manden eller familien blevet kontaktet af hensyn til Aïshas sikkerhed. Og i modsætning
til i Hina Khalid-sagen er manden ikke dømt for noget.
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tage ansvar for sit barn og lade mareridtet fortsætte, siger de til hende”. Og vender vi for en kort
bemærkning tilbage til teksten, er ordvalget her interessant, idet man som læser spørger sig selv,
hvorvidt forældrene har brugt betegnelsen “mareridt”, eller om det er Aïshas eller Jakob Sheikhs
betegnelse. Formentlig er der tale om den sproglige sammensmeltning mellem Aïsha og Sheikh, som vi
tidligere har været inde på.
Under alle omstændigheder markerer slutningen på fortællingen om Aïsha, at æresdiskursen er mere
nuanceret og fleksibel end som så. Fællesskabsdiskursen destabiliseres dog i nogen grad, idet forældrene
har mulighed for at manøvrere væk fra kollektivet, og læseren forstår, at der er plads til forhandling
inden for ære-skam-dikotomien, som altså ikke udelukkende handler om, at kvinder blot skal gøre som
deres mænd og familier befaler.
Kristeligt Dagblad – ‘Den hvide mands æresdrab’
De udvalgte artikler i Kristeligt Dagblad adskiller sig fra artiklerne i Ekstra Bladet og Politiken i den
forstand, at de ikke er båret af en case-fortælling om en kvinde, der løsriver sig fra kollektivet.
Omdrejningspunktet er ikke det konfliktfyldte forhold mellem en stærk kulturforankret
fællesskabsdiskurs og individets løsrivelsesdiskurs, for i fortællingen om drabet på den etnisk danske
kvinde Lisa Sofie Engelhardt Andersen, som hendes “gammeldanske” ekskæreste, Jimmy Paaske, sidder
fængslet for, er kvinden som individ ikke i konflikt med familie og omgangskreds – de er ubetinget på
hendes side:
“Lisa Sofie Engelhardt Andersens familie og venner kan ikke længere lide sne. Eller jul eller nytår. Det har
de ikke kunnet siden den usædvanligt kolde decemberdag i 2010, hvor den høje, slanke kvinde med de
store, grågrønne øjne og lange mørke lokker forsvandt og aldrig mere blev set i live”.

I stedet for at være en integreret del af relationen mellem historiens hovedperson og hendes mand står
familien på sidelinjen: “[De] havde lukket sig stadig mere om sig selv og så kun enkelte kolleger og
familiemedlemmer”, skriver Stinne Andreasen. Og i beskrivelsen af en episode en nytårsaften, hvor
Jimmy Paaskes temperament koger over, og han tager kvælertag på Lisa Sofie Engelhardt Andersen, er
der ingen tvivl, hvor familien står: “De ville have hende ud af forholdet og tvang hende til at vælge
mellem dem og ham. Hun valgte Jimmy”.
Kigger vi på teksten, er der ingen direkte citater i historien om Lisa Sofie Engelhardt Andersen, og
der kan af gode grunde ikke være tale om sproglig afsmitning fra den døde hovedperson. Som læser får
man at vide, at fortællingen bygger på samtaler med hendes familie og bekendte samt en lang række
ekspertkilder, men man ved ikke, hvem der er parafraseret hvornår.65
Med et faircloughsk fokus på kildediskurs kan man altså igen påpege, at journalisten ved at ‘skjule’
kilderne har arrangeret teksten således, at den pointe, hun forsøger at skrive frem, står uimodsagt. Og
pointen er som nævnt at ‘frame’ et jalousidrab som et “æresdrab” for at påpege, at de to har meget
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Enkelte eksperter er dog citeret direkte i den supplerende artikel på forsiden.
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tilfælles. Ved at skrive en historie om et æresdrab begået af “en hvid mand” udfordrer Stinne
Andreasen den herskende æresdiskurs og præmissen om, at æresrelateret vold er forankret i ikkevestlige kulturelle normsæt. På den anden side kan man dog argumentere for, at hun med dette greb
faktisk uforvarende er med til at forstærke fællesskabsdiskursen i fortællingen om æresrelateret vold.
Familien til den etnisk danske kvinde, som er offer for den “den hvide mands æresdrab”, støtter hende
og misbilliger volden, mens det flere gange i de to artikler bliver slået fast, at de “traditionelle
æresdrab i indvandrerfamilier” er kulturelt betingede. Antagelsen om familien som det stærke kollektiv,
der ikke ønsker individets bedste, forbliver altså et kulturforankret fænomen.
I ‘Den hvide mands æresdrab’ henvises der heller ikke til et større miljø, som hovedpersonernes
handlinger er begrænset af på negativ vis. Historien trækker altså ikke på en fællesskabsdiskurs på
samme måde som historierne i Politiken og Ekstra Bladet, da det ikke er kollektivet, som gør det svært
for kvinden at forlade manden. Hertil kan man dog indvende, at fællesskabsdiskursen stadig
opretholdes på et højere plan. For når den ikke er direkte til stede i den nærværende historie om “den
hvide mands æresdrab”, bekræfter fraværet forståelsen af æresrelateret vold som kulturforankret
(hvilket vi vender tilbage til i anden analysedel). I de etniske danskeres tilfælde er det nemlig sådan, at
“ofrenes selvværd og grænser bliver langsomt brudt ned”, og det gør dem “forvirrede og usikre og
holder dem tilbage fra at forlade det usunde forhold”. Stinne Andreasen forklarer, at når den “hvide
mand” begår sit “æresdrab”, handler det om jalousi og ejerfornemmelser – ligesom det er tilfældet med
“traditionelle æresdrab” – men samtidig beskriver hun, hvordan gerningsmanden har fået sit
“selvbillede” krænket. Der er altså ikke på samme måde tale om, hvordan noget ser ud “udadtil” i det
større fællesskab, som det er tilfældet i fortællingerne om Aïsha og Hina Khalid. Igen: konflikten i ‘Den
hvide mands æresdrab’ handler ikke om individet (eller de enkelte familiemedlemmer) over for
kollektivet.
Løsrivelsesdiskursen er desuden kun i spil i den forstand at, at det bliver beskrevet, hvordan Lisa
Sofie Engelhardt Andersen genoptog kontakten med familien, og at hun blomstrede op, da hun i sidste
ende forlod den voldelige mand. Men her er der ikke tale om forløsning, som det er tilfældet i Hina
Khalids og Aïshas fortællinger. Læseren er fra begyndelsen bekendt med historiens præmis: Lisa Sofie
Engelhardt Andersen bliver slået ihjel.
Berlingske – ‘Aisha bløder ikke på en anden måde en Gitte’
I modsætning til vores andre udvalgte artikler drejer bidraget fra Berlingske sig ikke om en enkelt
ulykkelig kvindeskæbne, og interviewet med forfatter Elmas Berke er ikke båret af en case. Det
handler i stedet om alle de kvinder i æreskonflikter, hun har mødt gennem sit liv. Hvor mange det
drejer sig om, får man som læser ikke at vide, men de kommer fra muslimske miljøer, og som tidligere
nævnt bliver det beskrevet, at de er blevet voldtaget, tæsket og har begået selvmord – blandt andet ved
at “springe ned fra altaner”.
Disse “grumme” historier danner grundlaget for Berkes roman, som ifølge journalisten, Pernille
Dreyer, giver “et sjældent indblik i muslimske miljøer og de kampe, nogle kvinder kæmper med livet
som indsats”. Kampene bliver i interviewet ikke eksplicit italesat som individets konflikt med
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kollektivet, men de førnævnte løsrivelses- og fællesskabsdiskurser er alligevel på spil. Læseren forstår
således, at kvinderne på den ene eller anden måde har forbrudt sig mod deres familiers ønsker, når
Elmas Berke siger: “Ingen muslimer siger nogensinde højt, at det er normalt at få at vide, at ens
forældre slår en ihjel, hvis man kaster skam over deres navn”. Men i interviewet bliver det ikke
forklaret nærmere, hvad der motiverer volden og dødsfaldene. Pernille Dreyer spørger ikke ind til,
hvilke handlinger der kaster skam over familierne, eller hvad der ligger i deres æresforståelse.
I analysen af det sociokulturelle niveau i artiklerne, der kommer efter analysen af andet begrebspar,
vil vi ved at inddrage de kulturelle og intersektionelle forskningspositioner belyse, hvordan denne
journalistiske tilgang til æresrelateret vold kan ses i lyset af en større æresdiskurs og mønsterfortælling
om emnet, og at det derfor bliver taget for givet, at læseren ved, hvad der er på spil. I forbindelse med
interviewets diskursive praksis skal en intertekstuel reference, der understreger pointen, dog
fremdrages her: Når artiklen som vist nævner kvinder, der begår selvmord ved at springe fra altaner,
leder den læserens tanker hen på de unge piger i Sverige, der i midten af 2000’erne blev kendt som
‘Altanpigerne’, fordi de blev presset af familierne til at tage deres liv ved at springe ud fra altanen.66
Ønsket om løsrivelse, der ligger til grund for løsrivelsesdiskursen, fremstår i kraft af det ovennævnte
eksempel meget stærkere. Vi får som læsere at vide, hvad der sker, hvis løsrivelsen ikke lykkes.
Samtidig fortæller det tilspidsede eksempel også, hvor farligt kollektivet er – det kan i bogstaveligste
forstand udslette individet.
Teksten i ‘Aisha bløder ikke på anden måde end Gitte’ understreger alvoren, når artiklens indledning
er en beskrivelse af en grædende Elmas Berke, og interviewet kort efter igen må sættes “på standby,
men hun får styr på tårekanalerne”.
Kigger vi igen på artiklens diskursive praksis er det afslutningsvis værd at bemærke, at Elmas Berke
italesætter kollektivet på en radikalt anderledes måde, end det er tilfældet i de andre udvalgte artikler.
I kraft af at være forfatter og blogger tilknyttet Berlingske er hun meningsdanner, hvilket giver hende
en anden udsigelsesposition end henholdsvis Hina Khalid og Aïsha. Hun italesætter i den forbindelse et
muslimsk kollektiv, som hun ser sig selv som en del af: “Jeg håber, at det muslimske publikum læser
bogen og ser i øjnene, at vi må tage os sammen. At ingen kan tage opgøret for os”. Her er kollektivet
ikke i konflikt med individets ret til selvbestemmelse og bliver altså ikke udlagt som en modsætning til
løsrivelsesdiskursen, der som vist er en rød tråd i Ekstra Bladets og Politikens artikler. Det er derimod
det muslimske kollektiv, der i fællesskab skal muliggøre kvindernes individuelle frisættelse.
I forbindelse med at Elmas Berke fremlægger kollektivet som en del af løsningen på problemet, får
vi desuden her en mere specifik repræsentationsbetegnelse på fællesskabsdiskursen, hvor ære ikke kun
tilskrives særlige kulturelle normer, som i de tidligere artikler. Ved at referere til “muslimer” og
“muslimske miljøer” bliver fællesskabsdiskursen sat ind i en religiøs kontekst. Den større
repræsentationsdiskurs, der er på spil – og dermed faren for at stigmatisere, som de intersektionelle
forskere peger på – går nu endnu specifikt på muslimer end i de andre artikler, hvor religiøsitet ikke
bliver fremhævet på samme måde. Mere om det, når vi går i dybden med det sociokulturelle

66 Astrup, Søren. 2006.
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analyseniveau efter den anden delanalyse af tekst og diskursiv praksis i de udvalgte artikler med fokus
på det andet begrebspar: Danskhed/fremmed kultur.

ANDEN DELANALYSE: DANSKHED/FREMMED KULTUR
I artiklernes dækning af æresrelateret vold lokaliserer vi som nævnt begrebsparret danskhed/fremmed
kultur, som kommer til udtryk i en danskhedsdiskurs og i en diskurs, der vedrører fremmed kultur – det
vi kalder en andethedsdiskurs. Vi vil undervejs i denne delanalyse nummer to komme ind på, hvordan
løsrivelsesdiskursen fra det forrige begrebspar er forbundet med danskhedsdiskursen, ligesom
fællesskabsdiskursen finder genklang i andethedsdiskursen.
Berlingske – ‘Aisha bløder ikke på en anden måde en Gitte’
I interviewet i Berlingske skriver journalist Pernille Dreyer, at de “grumme” historier, som Elmas Berke
fortæller om, “foregår i Danmark”. Og forfatteren slår efterfølgende selv pointen fast: “Det her foregår i
dagens Danmark”. Udover at få “danske muslimer til at vende blikket indad” ønsker hun nemlig at
gøre kvinder “hinanden bevidst uagtet religion og hudfarve”. For at understrege, at de “bløder på
samme måde”, har hun i Tavshedens pris skabt karakteren Dorrit – “en ældre dansk kvinde”, der har
gennemlevet det samme som (hovedpersonen), muslimske Donya, “men blot i 1920’ernes Danmark”.
Ikke desto mindre er der – som følgende delanalyse vil vise – flere eksempler i interviewet på, at hun
italesætter danskhed og ‘fremmed’ æreskultur som to modpoler.
Volden begået mod karakteren Dorrit, der er etnisk dansk, fandt sted for næsten 100 år siden, mens
Donya, der er muslim, oplever den i dag. Når Berke taler om æresrelaterede forbrydelser i “dagens
Danmark”, er det altså underforstået, at æresrelateret vold udspringer af et gammeldags tankesæt, og
at Danmark er et moderne samfund, hvor den slags ikke burde foregå. Volden bliver dermed udlagt
som en anakronisme i det danske samfund, og i interviewet bliver den ydermere italesat som et
fænomen, der først og fremmest har med “muslimsk kultur” at gøre. På tekstniveau er det således værd
at bemærke, at ordet “muslim” indgår i forskellige variationer 23 gange i løbet af artiklen, der ikke
fylder mere end et halvt opslag.
I interviewet bliver der hverken refereret til Koranen eller andre af islams skrifter, og det bliver ikke
ekspliciteret, hvad denne muslimske kultur mere præcist består af. Men når Elmas Berke mod
slutningen af artiklen taler om “landsmænd” med et ansvar for at stoppe den æresrelaterede vold, må
læseren konkludere, at grænserne mellem religion, etnicitet, nationalitet her er flydende. Ordene
“dansk” og “Danmark” indgår 16 gange i interviewet, og følgende citat illustrerer, hvordan Elmas Berke
italesætter danskere og muslimer som forskellige:
“Vi er generationen, der har forsøgt at please alle med det resultat, at vi har mistet os selv. Når vi er
sammen med landsmænd, spiller vi landsmænd, og når vi er sammen med danskere, spiller vi danskere. Vi
taber vores døtre og sønner på gulvet, og vi skal reagere nu.”
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Interviewet understreger samtidig, at den fremmede æreskultur er noget, Elmas Berkes “landsmænd”
har haft med udefra. Man ser det i beskrivelsen af, at hun selv er “rejst ud” for at hente en “ung, dansk
muslim hjem”:
“Faderen havde forsøgt at brække begge ben på hende. På den måde ville hun være fastlåst i
situationen og ikke længere kunne føjte rundt”.
Læseren får ikke at vide, hvor “ud” skal placeres rent geografisk. Journalisten har ikke fundet det
nødvendigt, idet interviewet som tidligere nævnt skriver sig ind i en større mediefortælling om
æresrelateret vold, og læseren må forvente, at der er tale om Mellemøsten eller Sydasien.
Under alle omstændigheder sætter citatet volden i kontrast til danskheden og danske ligestillingsog frihedsværdier, når “føjte rundt”, der normalt nedladende er en nedlandende betegnelse, i denne
sammenhæng konnoterer selvstændighed og frihed og står i skarp kontrast til at være “fastlåst”. Kort
forinden har Elmas Berke desuden beskrevet, at pigerne forsvinder, fordi de er blevet “for danske”.
Herigennem er andethedsdiskursen altså med til at producere en danskhedsdiskurs, der opstiller danske
værdier og Danmark som modsætningen til den andens ophav.
I interviewet taler Elmas Berke desuden fra en interessant dobbeltposition, idet hun inkluderer sig
selv i både et dansk og et muslimsk fællesskab. Hun taler om, at “vi” (altså danskere) reagerer på
“Gittes blod” men lukker øjnene “når det sker for Aisha”, mens det “vi”, hun i førnævnte citat bruger
om sin “generation”, kun handler om medlemmer af det muslimske kulturfællesskab. Det samme er
tilfældet, når hun til sidst i interviewet konkluderer:
“Vores børn af et produkt af det, vi har leveret, og vi har hverken formået at tage det danske samfund til os
eller at være tro mod det, vi kommer af”.

Men på trods af denne dobbeltposition og intentionen om at vise, at “Aisha” bløder på samme måde
som “Gitte”, fastholder Elmas Berke altså alligevel danskheden og den muslimske æreskultur som to
repræsentationsdiskurser, der formidles til læseren, så de udelukker hinanden ved at markere et ‘os’ og
et ‘dem’. Den æresrelaterede volds andethed træder tydeligt frem, når hun siger: “Jeg har oplevet, at
hvad, der for mig er fuldstændig ordinært, kommer bag på etniske danskere”.
Samme distinktion mellem ‘os’ og et ‘dem’ er på spil, når journalist Pernille Dreyer med henvisning
til Tavshedens pris skriver, at “etniske danskere, der ikke forstår betydningen af ære og skam, kan blive
usikre på, om passager er fiktion eller virkelighed”. Volden bliver dermed skrevet ind i en diskurs, der
er så fremmed for etniske danskere, at de slet ikke kan forstå den. Ergo er den udansk.
Det er i den forbindelse interessant, at betegnelsen ‘æresrelateret vold’ ikke fremgår en eneste gang
af artiklen. Og begreber som ‘ære’ og ‘skam’ bliver først bragt i spil mod slutningen, når Elmas Berke
siger, at det for muslimer er “[…] normalt at få at vide, at ens forældre slår en ihjel, hvis man kaster
skam over deres navn”. Denne måde at italesætte muslimer i en vestlig kontekst på vender vi tilbage til
i den tredje delanalyse, der som nævnt inddrager Faircloughs sociokulturelle niveau og hermed den
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kulturelle og den intersektionelle forskningsposition. Men her skal det blot nævnes, at valget om at se
bort fra betegnelsen ‘æresrelateret vold’ og i stedet beskrive problematikken som “kampe, nogle
kvinder kæmper med livet som indsats” formentlig bunder i den redaktionelle forventning om, at
læseren er i stand til at trække på en større mediefortælling om æresrelateret vold, hvori begreber som
ære, skam og æresdrab er fast inventar.
Kristeligt Dagblad – ‘Den hvide mands æresdrab’
Med de udvalgte artikler i Kristeligt Dagblad er det som sagt journalist Stinne Andreasens ærinde at
udfordre den herskende diskurs om æresrelateret vold ved kaste nyt lys over drab på etnisk danske
kvinder og det, hun kalder “traditionelle æresdrab”. Derigennem ønsker hun at vise, at de har mere
tilfælles end som så. Men i stedet skriver hun (uforvarende) det traditionelle æresdrab ind i en
andethedsdiskurs, der i modsætning til den etnisk danske mands drab bliver forklaret kulturelt.
Modsætningsforholdet mellem danskhed/fremmed kultur er allerede fremtrædende i overskriften til
forsideartiklen, der supplerer historien om drabet på Lisa Sofie Engelhardt Andersen: “Krænket ære
også får danske mænd til dræbe, lyder den. Og underrubrikken uddyber: “Psykologien bag minder om
de traditionelle æresdrab, man ser i indvandrermiljøer”. Udgangspunktet for læsningen af artiklerne er
altså, at æresdrab traditionelt er en udansk gerning, som hører hjemme i “indvandrermiljøer”, der
hermed gøres til den anden. I brødteksten bliver der ikke redegjort for, hvilken kultur eller hvilken
nationalitet disse drab oprindeligt udspringer af, men af en faktaboks fremgår det, at de “især finder
sted i stærkt patriarkalske og religiøse lande som muslimske Pakistan, Iran og Tyrkiet og katolske
Brasilien og Ecuador”.
Læseren forstår, at “traditionelle” æresdrab er affødt af et særlig kulturelt kodeks, som
gerningsmændene er underlagt qua deres etnicitet, når faktaboksen fortæller, at det seneste “kulturelt
betingede” æresdrab i Danmark fandt sted i 2005, da en “pakistansk mand” dræbte sin søster, Ghazala
Khan. Det er uklart for læseren, hvorfor broren, der er dansk statsborger, her benævnes “pakistaner”.
Man kan dog gisne om, at det relaterer sig til hans gerning, hvilket igen er med til at portrættere
æresdrabet som udansk og væsensforskelligt fra den etnisk danske mands drab på den etnisk danske
kvinde.
I faktaboksen bliver det såkaldt traditionelle æresdrab ikke alene beskrevet som betinget af kultur,
men også som “velovervejet, planlagt”. Omvendt forholder det sig med ”den hvide mands æresdrab”,
der typisk sker ” i et øjebliks voldsom frustration”, og: “Drabsmænd i jalousisager er sjældent sindssyge,
men har ofte haft en disharmonisk barndom, der gør dem ustabile og utilregnelige”. Journalist Stinne
Andreasen skriver om manden, der er dømt for drabet på Lisa Sofie Engelhardt Andersen: “Jimmys
opvækst havde også været rodet”.
På trods af journalistens ønske om det modsatte forstår man altså, at andethedsdiskursen er på spil i
de to udvalgte artikler fra Kristeligt Dagblad, når en “ærkedansk” mand som Jimmy Paaskes drab på en
etnisk dansk kvinde som Lisa Sofie Engelhardt Andersen intet har med hans etnicitet at gøre. Følgelig
fremstår den type drab, som artiklen ønsker at ‘frame’ som “den hvide mands æresdrab”, som en
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afvigelse fra normen. “Jalousidrab” og “kærestedrab”, som denne drabstype også benævnes i artiklerne,
forekommer nemlig “i alle lande og kulturer”. De har intet med kulturen i Danmark at gøre.
Brugen af faktaboks er i øvrigt interessant, idet de indeholdte informationer får et skær af absolutte
sandheder. Men som vi vender tilbage til i tredje analysedel, der inddrager det sociokulturelle niveau,
vil især forskere inden for det intersektionelle perspektiv netop sætte spørgsmålstegn ved
retmæssigheden i, at sociale faktorer bliver inddraget til at forklare den etniske danskers drab, mens
den andens kulturelt betingede drab blot beskrives som et resultat af kultur i mellemøstlige,
sydasiatiske og sydamerikanske lande, journalisten betegner “patriakalske”.
Fortællingen om Lisa Sofie Engelhardt Andersen byder i forlængelse her på en anden interessant
henvisning til etnicitet: Stinne Andreasen beskriver, at to “tyrkiske” fætre så noget mistænksomt og
ringede til politiet. Her kan man som læser igen kun gisne om, hvorfor deres nationalitet er relevant.
Ligesom man spørger sig selv, om drengene, “der var ude at spille fodbold sent om aftenen”, måske i
virkeligheden er danske statsborgere med tyrkiske aner. Med fare for at forfalde til overfortolkning
skyldes netop denne betoning af ikke-dansk etnicitet muligvis journalistens ønske om at skabe balance
i artiklerne ved også at fremhæve, at mænd fra Tyrkiet kan handle ‘rigtigt’ og ringe til politiet. Dermed
kan journalistens betoning læses som et forsøg på at modarbejde sin egen stigmatisering af tyrkere og
Tyrkiet, der i faktaboksen udpeges som et af de steder, hvor traditionelle æresdrab forekommer
hyppigst.
Er det tilfældet, kompenserer det dog ikke nævneværdigt for, at andethedsdiskursen i artiklerne
overordnet set producerer et billede af den andens kultur som undertrykkende og primitiv – hvilket
altså samtidig konstituerer danskhedsdiskursen som det modsatte. Det ser man endnu et eksempel på,
når Stinne Andreasen skriver om det traditionelle æresdrab, at man “bliver en helt ved at dræbe i
ærens navn”, men intet sted i fortællingen giver læseren indtryk af, at drabet på Lisa Sofie Engelhardt
Andersen har gjort Jimmy Paaske til en “helt” i nogens øjne. Tværtimod:
“Et enigt panel på tre dommere og seks nævninge i sagen var ikke i tvivl om, at politiet havde fundet
gerningsmanden. Derfor blev hans søn også tvangsfjernet og sat i familiepleje”.

I modsætning til den dominerende fortælling om æreskonflikter i etniske minoritetsmiljøer tager
omgangskredsen afstand fra hans handling, hvilket blandt andet eksemplificeres i artiklens afsluttende
begravelsesscene:
“Flere af de pårørende kastede misbilligende blikke på en gul papirlap, nogen havde klistret på en af
bårebuketterne fra Paaske-familien: ‘Og fra Jimmy’ stod der på den”.

Politiken – ‘Aïshas ære’
Fortsætter man sammenligningen mellem Lisa Sofie Engelhardt Andersens “æresrelaterede konflikt” og
de såkaldte “traditionelle” og ”kulturelt betingede” æreskonflikter ved at inddrage Politikens serie om

50

Aïsha, bliver det kun mere tydeligt, hvordan forestillinger om danskhed og andethed er med til at sætte
volden begået i henholdsvis et etnisk dansk miljø og et etnisk minoritetsmiljø i helt forskelligt lys.
I modsætning til i Kristeligt Dagblad beskriver Politiken-journalist Jakob Sheikh som tidligere nævnt
sin hovedperson, Aïsha, som “vrangvillig” i forhold til ægteskabet med den mand, hendes familie
ønsker, at hun skal være sammen med. Hun vil hellere finde en, hun kan dele livet med, “fordi hun har
lyst, og ikke fordi kulturen eller traditionerne siger, at hun skal. En, som forstå hendes livssyn og lyst til
at tjene sine egne penge”. Den slags overvejelser er ikke beskrevet i Lisa Sofie Engelhardt Andersens
tilfælde.
Kontrasten mellem kultur og traditioner på den ene side og selvstændighed og ligestilling på den
anden bliver også italesat igennem Aïshas forældre, der til en vis grad ønsker at gøre op med normerne
i det miljø, de befinder sig i:
“Men Aïshas far har været lunken ved tanken om at gifte sin datter bort til en fremmed mand. Han og
Aïshas mor vil egentlig gerne, at deres børn får en mere moderne opdragelse. En, der giver dem
muligheder for at klare sig godt i Danmark”.

Her aner man, hvordan danskhedsdiskursen i Politikens artikelserie bliver konstrueret af begreber og
vendinger som “moderne”, “at klare sig godt i Danmark” og at gøre noget af “lyst”, mens forestillinger
om “kultur og traditioner” og manglende forståelse for Aïshas livssyn er med til at skabe
andethedsdiskursen. Den anden bliver i dette tilfælde personificeret i hendes mand, Mehmet, hvis
familie kommer fra en “fjerntliggende og øde landsby” i den “konservative del af Tyrkiet”. Dette
insinueres allerede, før vi møder Mehmet, idet faren er skeptisk over for at gifte sin datter væk til en
“fremmed”. At der er en verden til forskel på Mehmet og Aïsha, får vi også ekspliciteret i scenen, hvor
han går amok, fordi hun ikke har blødt på lagenet: “I Mehmets verden betyder det, at hun ikke er
jomfru. Og det er alvorligt”.
I stærk kontrast til Mehmets besiddertrang repræsenterer Aïsha nemlig

“moderne”

ligestillingsidealer, idet hun har drengevenner og vil “ud i samfundet, få sig en uddannelse, ud på
arbejdsmarkedet”. Men Mehmet kræver, at hun ifører sig en jilbab, fordi “ingen andre end han skal se
mere end hendes ansigt”, kommer ambivalensen i hende alligevel op til overfladen: Hun har faktisk
“drømt om en dag at skulle iføre sig en jilbab og give sig mere hen til sine traditionelle rødder”.
Aïsha repræsenterer med sin indre kamp, der som beskrevet i den første delananlyse er et
gennemgående tema i de tre artikler, selve skismaet mellem danskhed og andethed. Hendes konstante
svæven mellem moderne (dansk) levevis og traditionel (kurdisk) kultur er således tæt forbundet med
individets konflikt med kollektivet, som vi beskæftigede os med i forbindelse med det første
begrebspar. Både fællesskabsdiskursen og andethedsdiskursen trækker på et æresbegreb, der rummer en
kollektiv frem for individualistisk prioritering.
Og ligesom Elmas Berke i Berlingskes interview står Aïsha med ét ben i den danske lejr og ét i den
anden. På bryllupsdagen føler hun sig ligefrem “delt i to”. Og hun (og Sheikh) ekspliciterer ligesom
Elmas Berke flere gange den etniske minoritetsgruppes andethed via henvisninger til ikke-dansk
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etnicitet: “alle kurdere i Ballerup taler sammen”, udtaler Aïsha, og det “hører sig ikke til for en
velopdragen kurdisk kvinde på 20 år at mødes til en intim samtale alene i en fremmed mands hjem”,
skriver Sheikh, ligesom han i faktaboksen beskriver sin hovedperson som “kurdiske” Aïsha – selv om
hun altså er født og opvokset i Danmark.
Det er den danske del af Aïsha, der ikke vil finde sig i at blive mishandlet. Når der venter et liv hos
svigerfamilien i en fireværelseslejlighed i Køge, hvor Aïsha skal være en “slave i hjemmet”, strider det
nemlig imod “værdierne i hende selv og det samfund, hun er født og opvokset i”. Frihedsværdiernes
modpol er forestillingerne om ære og skam og kurdisk kultur, der får Aïsha til at føje sin mand og
familie.
Men som beskrevet i første delanalyse tillader æresbegrebet et vist manøvrerum. Forældrenes
ambivalens og ønske om at give deres børn en “moderne” opdragelse, så de kan klare sig godt i
“Danmark”, kommer Aïsha til gode i sidste ende. Når forløsningen indtræffer, og Aïsha råber til
svigerforældrene, at hun vil bestemme over sit eget liv, er det frihedsværdier som ligestilling og
selvrealisering, der vinder over den traditionelle kurdiske kultur. Når hun lader sig skille og får en
abort, gør hun dermed, hvad der er enhver “moderne” kvindes ret – og i artikelserien er “moderne”
som vist tæt forbundet med “dansk”. Man kan altså tale om, at Aïsha vælger danskheden, når hun
sammen med sine forældre ser hun udover, hvad der er ”ærbart” i det kurdiske miljø.
Ligesom fællesskabsdiskursen fra den første delanalyse er forbundet med andethedsdiskursen, ser vi
her, hvordan også løsrivelsesdiskursen fra det forrige begrebspar kan sættes i forbindelse med
danskhedsdiskursen – de rummer begge en forløsning. Det samme gør sig gældende i Ekstra Bladets
fortælling om Hina Khalid.
Ekstra Bladet - ‘Fik tæv for at vanære sin mand’
Vinklen i historien om Hina Khalid er, at hun “fik tæv”, fordi hun gerne vil “være en del af det danske
samfund”. Hendes ønske om at tilegne sig danskheden bliver fremhævet på avisens forside, hvor der
blandt andet står, at hun ikke måtte “lære dansk”, ligesom hendes fortælling som tidligere nævnt bliver
sat ind i en kontekst af “arrangeret ægteskab i Danmark”. Og brødtekstens første linjer slår konflikten
fast: I stedet for sin “drøm” om at studere i Danmark har Hina Khalid fået et “årelangt mareridt”.
Danskhedsdiskursen positive idealer om frihed, frigørelse, ligestilling og selvrealisering for individet
bliver ligesom i Berlingskes og Politikens artikler skrevet frem ved, at Danmark bliver italesat som et
“moderne samfund”, hvor Hina Khalid på lige fod med etnisk danske kvinder ønsker at “lægge sidste
hånd på sin mastergrad i engelsk litteratur”. Men dermed krænker hun “familiens ære”, og konflikten
mellem de moderne (danske) værdier og den fremmede æreskultur er etableret. Ligesom i Politikens
Aïsha-artikler personificeres den anden i manden, der i dette tilfælde er dansk-pakistansk, og hvis
regler Hina Khalid skal “adlyde”. Regler, der først og fremmest har til formål at forhindre hende i at
blive et selvstændigt (dansk) individ. Det er sparsomt med informationer om manden og svigerfamilien
og deres sociale baggrund – udover, at de har rødder i Pakistan og bor i Københavns omegn – men som
det fremgår af billedteksten til artiklens bryllupsfoto af Hina Khalid var de “stærkt imod, at hun blev
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integreret”. Og brødteksten supplerer udsagnet på forsiden ved at fortælle, at hun kun fik lov til at
modtage danskundervisning i to måneder.
Hverken Hina Khalid eller journalisterne Thomas Gösta Svensson og Anders Ejby-Ernst forsøger at
forklare, hvorfor det bringer “vanære” over familien, at hun ønsker at lære dansk og uddanne sig. Der
bliver med andre ord ikke gjort forsøg på at forstå familiens æresbegreb, men som læser forstår man
alvoren, idet familien har truet med at send hende “hjem” til Pakistan, og at de har truet hende med en
svoger, der er medlem af Hizb ut-Tahrir. Præcis hvad denne trussel går ud på, får læseren dog ikke at
vide. Men ved at inddrage Hizb ut-Tahrir – en muslimsk organisation, der er modstander af demokrati
og andre ‘danske’ værdier – tegner artiklen endnu en gang et billede af volden som den andens værk,
som en del af en fremmed kultur, der er bragt hertil udefra og er i strid med danskheden.
Første linje i brødteksten i en af de supplerende artikel understreger pointen, idet “et stort antal
kvinder med indvandrer-baggrund i Danmark” udsættes for æresrelaterede forbrydelser, fordi de altså
ikke lever op til “visse fastsatte kulturelle normer”. Igen: Det bliver ikke forklaret, hvad der helt præcist
ligger i “visse”, men socialminister Manu Sareen kan konstatere, at volden er udtryk for gammeldags
kultur – en anakronisme i Danmark – når han udtaler: “Vi er jo skudt 100 år tilbage”. Hermed gentager
han pointen fra Elmas Berkes roman, hvor vi skal helt tilbage til 1920’erne for at finde lignende
forhold for en etnisk dansk kvinde i Danmark.
Ligesom for Politikens Aïsha er det således en danskhed, der venter Hina Khalid på den anden side
af løsrivelsen, og i Ekstra Bladets fortælling ser vi igen, hvordan løsrivelsesdiskursen fra det forrige
begrebspar kan sættes i forbindelse med danskhedsdiskursen i kraft af forløsningen. Efter at Hina
Khalid er brudt ud af mandens og svigerfamiliens “greb”, er hun således fri til forfølge sine drømme og
selvrealisering. En selvrealisering, som det moderne danske samfund har været parat til at hjælpe med:
“(…) jeg har fundet ud af, at der er meget hjælp at hente hos politi og myndigheder, siger Hina.”

DELKONKLUSION
I de forrige analyser af begrebsparrene fællesskab/individ og danskhed/fremmed kultur har vi vist,
hvordan parrene og deres underlæggende diskurser ofte fremstilles som binære kontraster i de
udvalgte artikler. Følger man denne antagelse til dørs, betyder det, at diskurserne vedrørende
fællesskab og fremmed kultur kan ses som beslægtede. De fungerer tilsammen som en forklaring på,
hvad og hvem, der tilskynder til den æresrelaterede voldshandling, og den etniske minoritetsfamilie,
der markerer fællesskabet, kommer til at stå som repræsentanten for den ’fremmede’ kultur, der får
ansvaret for volden, når æresbegrebet inddrages.
Ligeledes kan diskursen vedrørende individets løsrivelse også sættes i forbindelse med
danskhedsdiskursen. Danskheden repræsenterer, som vist i artiklerne, individets frihed til
selvbestemmelse og selvrealisering uden at være underlagt æreskulturens fællesskab. Selv i Kristeligt
Dagblads forsøg på at opridse ligheder mellem ‘det fremmede’ æresdrab og jalousidrabet har vi
argumenteret for, at læseren bliver bekræftet i, at det “hvide” æresdrab skyldes et enkelt individs
ugerning, der ikke falder tilbage på et billigende kulturstyret kollektiv.
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SOCIOKULTUREL DELANALYSE
Her i analysens sidste afsnit undersøger vi de udvalgte artikler på et sociokulturelt analyseniveau. Vi
sammendrager betragtninger fra vores lokalisering af begrebsparrene fællesskab/individ og danskhed/
fremmed kultur og overvejelser fra det kulturforankrede og det intersektionelle forskningsperspektiv på
æresrelateret vold, som vi har redegjort for tidligere i specialet.

Hvordan ære bliver til
De danske forskere Mørk et. al og antropologen Unni Wikan vil formentlig et stykke hen ad vejen
tilslutte sig de udvalgte artiklers underliggende diskurser, som vi netop har beskrevet dem. De former
nemlig i høj grad en kulturforankret antagelse af, at æresrelateret vold kommer fra en fremmed
æreskultur, der opretholdes af et fællesskab i en etnisk minoritetskontekst, hvorfor fællesskabet og den
‘fremmede’ kultur står i skarp kontrast til de skandinaviske samfund og disses voldstyper.
Wikan benytter sig netop af et æresbegreb, der baserer sig på en specifik, ikke-vestlig, såkaldt
æresideologi med en række klart definerede regler og grundværdier, der udgør et kulturelt æreskodeks.
Hun forklarer i samme ombæring også, hvorfor det er normalt for fællesskabet at samtykke til
æresrelaterede forbrydelser: Hvis volden ikke håndhæves, går familiens ære, som individet har
vanæret, ganske enkelt tabt. Denne logik som Wikan fremfører ser vi, som tidligere vist, også i Ekstra
Bladets historie om Hina Khalid, Politikens historier om Aïsha og Berlingskes interview med Elmas
Berke.
Artiklernes dækning af æresrelateret vold finder samtidig klangbund hos en anden af
kulturperspektivets fortalere, nemlig retssociologen Astrid Schlytter. Hun beskriver også, hvordan det
kulturstyrede fællesskab med sine rødder i ‘fremmede’ æreskulturer bakker op om afstraffelsen af
kvinder, der stiler efter for meget selvbestemmelse. Karakteristisk for det kulturelle perspektivs
afgrænsning af volden er lige præcis et dominerende fokus på konflikten mellem kvinden og hendes
familie og ikke på det omgivende samfund, som volden opstår i. Truslen mod kvinderne antages her at
komme fra fællesskabet og den ‘fremmede’ kultur. I lyset af dette kan man argumentere for, at
journalisterne bag de analyserede artikler, ligesom kulturperspektivisterne, anser det som mindre
vigtigt at undersøge, om volden kan skyldes andre forhold som økonomi, uddannelse, klasse og køn.
Men hvorimod både Wikan og Schlytter går i dybden med at systematisere æreskulturelle praksis og
deres underliggende forståelser af ære, prioriteres det som nævnt ikke i de udvalgte artikler. Artiklerne
forklarer ikke, hvad ære egentlig er, og hvad der siges at gøre begrebet kulturelt unikt. En potentiel
anke fra Wikan og Schlytter kunne således være, at artiklerne interesserer sig mere for den personlige
tragedie i den enkelte æresrelaterede sag og mindre for det, kulturperspektivisterne problematiserer
som en strukturel og kulturbetinget voldsform, der findes i Europa qua migration. Som Wikan skriver:
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“Vi har brug for et afgrænset begreb, som gør os i stand til at forstå, hvorfor æresdrab sker – og ikke sker,
og hvad man kan gøre for at komme dem til livs”67.

I forlængelse heraf skal det nævnes, at Wikan og kulturperspektivisterne formentlig ville stille sig
yderst kritiske over for Elmas Berkes kobling mellem æresrelateret vold og islam. Ifølge Wikan er
æresrelateret vold og æresdrab som nævnt et resultat af forestillinger, som forekommer i alle
verdensreligioner, hvorfor undersøgelser snarere skal rette sig mod bestemte kulturelle miljøer.
Artiklernes læseoplevelse styrkes ikke af en opfattelse af, hvad ære er, men snarere af et reservoir af
tidligere offentlige beretninger om æresdrab og æresrelateret vold. Dette kommer til syne i de udvalgte
artikler, når de trækker på enten billedmateriale, referencer eller statistikker, der omhandler tidligere
æresdrab og fænomenets omfang (fra udbredelsen af tvangsægteskaber, æresrelateret vold og æresdrab
til antal telefoniske henvendelser til rådgivningslinjer). Således tager æresbegrebet indirekte form som
et sociokulturelt fænomen. Fakta og tidligere sager bekræfter dermed læseren i, at den enkelte
voldsberetning er en del af et større billede, selv om det dog stadig kun er den enkelte histories
personlige tragedie, der behandles direkte i artiklerne.
Dette greb betyder, at artiklerne sammendrager forskellige referencer om tvangsægteskaber,
æresrelateret vold og æresdrab under én paraply, nemlig den ‘æresrelaterede’ for at stadfæste idéen om
fænomenets udbredelse og seriøsitet. Med drabet som den ultimative voldhandling producerer
artiklerne dermed en opfattelse af forbrydelserne som et kontinuum af æresrelaterede konflikter, der
forsages af den ‘fremmede’ æreskultur og dennes manifestation i det etniske minoritetsfællesskab.
Således kan man argumentere for, at læseren sidder tilbage med en forståelse af, at æresrelateret vold
ofte kan eskalere til drab og at drabet deraf forekommer at være en nødvendig handlemulighed for det
kulturstyrede fællesskab – hvis individet altså krænker dets ære for meget. Et eksempel på dette viser
sig igen i interviewet med Elmas Berke i Berlingske, når hun udtaler, at det er “[…] normalt at få at
vide, at ens forældre slår en ihjel, hvis man kaster skam over deres navn”.
For en sidste bemærkning kan det tilføjes, at Kristelig Dagblads artikel om den “hvide” mands
æresdrab forsøger at anvende æresbegrebet, men på majoritetssamfundets såkaldte jalousidrab. Her
ville Unni Wikan nok indvende, at der imidlertid ikke er tale om decideret ære. Drabsmanden Jimmy
Paaskes familie tager nemlig afstand fra mordet på hans kæreste og billiger dermed ikke mordet ud fra
et æresbegreb. Unni Wikan påpeger netop, hvordan slægten ikke får øget status, når majoritetsetniske
mænd i Norden dræber kvindelige familiemedlemmer eller partnere (Wikan, 2008: 43, 57). Derfor
kan man endnu en gang – men fra en anden vinkel – slå fast, at det ikke lykkes journalisten at
oversætte kulturperspektivets æresbegreb til en majoritetsetnisk kontekst.
Som vi nu vil komme nærmere ind på kan fællesskabsdiskursen og diskursen vedrørende fremmed
kultur i en intersektionel optik dermed også siges at ‘frame’ minoriteter som den anden.

67 Wikan, 2006:

63.
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Hvordan den anden bliver til
De intersektionelle forskere – Razack, Bredal, Abu-Lughod og Liebmann – kritiserer som tidligere
beskrevet Wikan og Schlytter for at gøre kultur til entydigt motiv og alibi for æresrelateret vold. De fire
forskere leverer denne kritik gennem et fokus på intersektioner mellem køn og etnisk minoritet i
italesættelsen af æresrelateret vold i medierne. Her finder de belæg for, at etniske minoritetsgrupper
stigmatiseres som følge af et kulturforankret fokus på sager, der omhandler æresrelateret vold.
Med denne skepsis in mente giver det mening at antage, at en intersektionel læsning af de udvalgte
artikler vil forholde sig mere kritisk til de underliggende diskurser om fællesskab og fremmed kultur.
Sociologiprofessoren Razack peger som nævnt på, at en kulturperspektivistisk forståelse af
æresrelateret vold bygger på en orientalisme, der er med til at iscenesætte etniske minoriteter som en
farlig (mandlig) og en udsat (kvindelig) anden. Denne anden findes også i medierne, mener hun, fordi
mediernes dækning af voldsfænomenet baserer sig på en kulturforankret forståelse. I forlængelse heraf
fremhæver den intersektionelle forsker Liebmann som vist i redegørelsen for det intersektionelle
perspektiv, at medierne blandt andet skaber en fremmedgørelse og dermed ulighed mellem majoritet
og minoritet – og disses voldsformer – ved at benytte sig af ’geografisk sortering’. Denne narrative
strategi er, som vi også tidligere har redegjort for, en del af de danske mediers mønsterfortælling om
æresrelateret vold, ifølge Liebmann.
Vi har i vores tidligere analysedele netop påpeget en overbetoning af etniske og geografiske
betegnelser, der ikke falder ind under de majoritetsdanske. Dette eksempelvis når Elmas Berkes bruger
betegnelsen “muslim”, “danskere” samt “os” og “dem”. Her sorteres én gruppe religiøst, mens en anden
sorteres efter nationalitet. Ligeledes henviser “os” til grupper, inkluderet i majoritetssamfundet, og
“dem” til øvrige fællesskaber, der derfor underforstået ‘kommer udefra’. I Politikens serie om Aïsha
beskrives hun først som “danskkurder” men i en opsummerende faktaboks blot som “kurder”, ligesom
Kristeligt Dagblads artikler sondrer mellem et “hvidt” og et “traditionelt” æresdrab. Ifølge Liebmann
befæster geografiske opdelinger som disse forståelsen af æresrelateret vold som en fremmed
voldsform, der skaber en rumlig ekskludering af etniske minoriteter. Dermed fremstilles etniske
minoriteter fra visse geografiske områder uden for Danmark som ikke-tilhørende nationen – ofte
uanset opholdsstatus, tilhørsforhold eller dansk statsborger.
Geografisk sortering i artiklerne medvirker således til, at læseren distancerer sig fra volden, idet den
bliver ”et problem for Danmark snarere end et problem i det danske samfund”.68 Artiklerne producerer
således i en intersektionel optik en orientalistisk repræsentation, hvor den geografiske betoning af
æreskulturen som Orienten bidrager til implicit at definere det europæiske som modsætning – en
pointe vi vender tilbage til i det næste afsnit, der omhandler danskhedsdiskursen.
Razack ville i forlængelse heraf pege på, at artiklerne også er med til at ‘frame’ etniske minoriteter
som den anden. Med udgangspunkt i den kulturperspektivistiske antagelse af, at volden altid er
potentielt til stede i fællesskaber, der abonnerer på et æresbegreb, indvender Razack således, at den
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etniske minoritetsmand bliver mistænkeliggjort for at være ‘farlig’ alene på grund af sit kulturelle
ophav, idet han forstås som et direkte produkt af sin æreskultur. Den anden kan derfor ikke forenes
med Vestens idealer om ligestilling og kvindelig frigørelse. Og når den etniske minoritetsmand er
‘farlig’, er den etniske minoritetskvinde udsat.
Selv om vi har vist, at den anden til dels kan lokaliseres i de udvalgte artikler, er det samtidig vigtigt
at understrege, hvad artiklerne egentlig handler om – altså, hvad de bliver nødt til at beskrive. De
formidler alle et voldsfænomen, der ret beset omhandler mænd, som forbryder sig mod kvinder.
Kvinder, der derfor kan siges at være udsatte, og mænd, der derfor også kan siges at være farlige. Det
er derfor svært for os at få øje på, hvordan de pågældende journalister skulle have skrevet deres
artikler uden at fremstille kvinderne som ofre for deres mænds vold – for det er i sagens natur det, de
er.
Men for Razack er det afgørende, at stigmatiseringen af denne andens vold og kulturstyrede
‘farlighed’ associerer til en endnu større diskurs, der producerer et syn på særligt muslimske
minoritetsmænd som farlige. En diskurs, der ifølge Razack er opstået i kølvandet på terrorangrebet 11.
september 2001 og Vestens ‘krig mod terror’, og har affødt en strukturel mistænkeliggørelse af etniske
minoriteter som den farlige anden. Følger man Razacks logik, kan den beskrevne diskurs være med til
at bekræfte læseren af artiklerne i en i forvejen negativ opfattelse af etniske minoritetsmænd. Man kan
således også argumentere for, at betoningen af kvindernes ‘udsathed’ bestyrker opfattelsen af den
‘fremmed’ kultur og fællesskabet som værende ’farligt’.
I forlængelse heraf peger både Razack og Liebmann på, at opfattelsen af æresrelateret vold i
Danmark påvirkes af en større integrationsdebat og initiativer som 24-årsreglen, loven mod
tvangsægteskaber og den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter. Selv om det ligger uden for
vores speciales afgrænsning at vurdere virkningen af disse tiltag, er det væsentligt at pointere, at både
Razack og Liebmann anskuer dem som både produkter og medskabere af den fortælling om
æresrelateret vold, der kommer til udtryk i offentlige beretninger (Liebmann, 2014: 233, 255-56,
Razack, 2008: 136). For eksempel påpeger Razack, at 24-årsreglen forstærker etniske
minoritetsgruppers følelse af marginalisering og begrænsede muligheder i forhold til majoriteten,
hvorfor disse grupper i endnu højere grad fremstår som ’fremmede’, andenrangs-borgere (Razack,
2008: 109). Selv om reglen, der forhindrer familiesammenføring i Danmark, hvis en af parterne i et
ægteskab er under 24 år, også gælder ægteskab og registeret partnerskab med udlændinge med vestlig
baggrund, er den sat i verden som et værn mod tvangsægteskab og for at mindske antallet af
familiesammenføringer fra ikke-vestlig lande. På trods af dens juridiske ligebehandling af udlændige
afstedkommer den, at minoritetsgrupper fra ‘æreskulturer’ de facto diskrimineres, pointerer Razack.
Ikke mindst fordi, at forskning viser, at de typisk gifter sig i en yngre alder og inden for eget miljø
(Razack, 2008: 109, 135):
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”[...] such practices are inspired by and produce a focus on migrant families (their composition and way of
life) that works to sustain the idea that the nation is a racial kin group constituted against aliens”69.

Politiske initiativer som 24-årsreglen er ifølge Liebmann også med til at tilspidse og intensivere den
danske mønsterfortælling om æresrelateret vold. Stigmatiseringen af etniske minoriteter forstærkes
nemlig, når æresrelateret vold isoleres som et udslag af ‘fremmed’ kultur – dette uanset om isoleringen
sker juridisk, politisk, journalistisk, forskningsmæssigt mm. Uanset hvad er en entydig kulturforankret
opfattelse af æresrelateret vold ifølge både Liebmann og Razack dermed konstituerende for den
bredere offentlige forståelse af voldsproblematikken (Liebmann, 2014: 233).
En anden intersektionel anke mod artiklernes fokus på fremmed kultur fører os tilbage til brugen af
kilder i historierne om Aïsha og Hina Khalid. Udover kvinderne inddrages ingen eksperter, partskilder
eller andre erfaringskilder for at supplere, validere eller modsige hovedpersonernes historier.
Antropologen Lila Abu-Lughod påpeger dette som en tendens i medierne og populærkulturens tilgang
til æresrelateret vold.
Abu-Lughod kritiserer desuden, at ofre for æresrelateret vold, der fortæller deres historier til
medierne, fejlagtigt bruges som “indfødte informanter”70. Ofrene opfattes som en type sandhedsvidner,
der kan tale på vegne af en større kulturel gruppe – en gruppe, der ofte kun defineres ud fra
oprindelsesland og religion og altså ikke klasse mm. (Abu-Lughod, 2013:88). Ifølge Abu-Lughod
skaber det et generaliserende syn på æreskulturer og etniske minoriteter. Kvinderne får lov til at stå
frem og fortælle deres private historier, ofte uden at bruge deres rigtige navn, men bliver af
journalisterne fejlagtigt brugt som ekspertkilder, der i generaliserende termer beretter om, hvordan
livet er i den ‘fremmede’ kultur (Abu-Lughod, 2013: 88).
Elmas Berke eksemplificerer i interviewet fra Berlingske denne indfødte informant. Som vi tidligere
har beskrevet, taler hun på den ene side om “muslimer” som de andre, og på den anden side
inkluderer hun sig selv som en del af en anden kultur end den danske ved at bruge betegnelsen
“landsmænd”. Selv om hun er debattør og forfatter til en roman om æresrelateret vold (og ikke
antropolog, sociolog eller kriminolog mm.) udtaler hun sig altså som ekspert. Journalisten er som vist
med til at styrke hendes udsigelsesposition, når hun skriver: “etniske danskere, der ikke forstår
betydningen af ære og skam, kan blive usikre på, om passager er fiktion eller virkelighed”. Det gøres
dermed klart for læseren, at Berke er informeret, og at læserens eventuelle usikkerhed om rigtigheden
af de fremsatte oplysninger udelukkende skyldes manglende viden om den ‘fremmede’ æreskultur.
Et sidste eksempel på, hvordan dækningen af æresrelateret vold kan siges at generalisere etniske
minoriteter fra forskellige oprindelseslande under den samlende betegnelse ’æreskultur’, viser sig
gennem de danske mediers brug af et enkelt gennemgående pseudonym: Ofte står kvindelige ofre for
æresrelateret vold ikke frem med deres rigtige navn, fordi de frygter konsekvenserne ved at udtale sig
åbent i offentligheden. I disse tilfælde gives de af journalister et fiktivt navn. Og i denne forbindelse er
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det en bemærkning værd, at der i de udvalgte artikler fra Politiken og Berlingske bliver gjort brug af
pseudonymet “Aïsha”/“Aisha”.
Razack fremhæver, at navnet Aisha har en særlig betydning i en muslimsk diskurs – hun er
Profetens yngste kone og det siges, at hun blev gift med ham, da hun var ni og han over 50 (Razack,
2008: 118). Navnet bliver ikke kun brugt i de udvalgte artikler, men også af Unni Wikan i bogen
Generous Betrayal fra 2001. Razack spekulerer i den forbindelse i, at Wikan må have kendt til denne
diskursive associationsmulighed – en ung pige, der giftes bort som barn til en ældre mand, tilmed
islams grundlægger. Dette forbliver selvsagt en spekulation, men det er ikke desto mindre interessant
at påpege, at navnet Aisha indgår, endog meget hyppigt, i den danske mediediskurs om det
æresrelaterede voldsoffer. En søgning på artikeldatabasen Infomedia viser, at ”Aïsha”/”Aisha” foruden i
de artikler, vi har analyseret, er blevet brugt som pseudonym i mindst ni artikler om æresrelaterede
konflikter i de landsækkende danske dagblade siden 2006.71 Navnet er ligeledes blevet brugt i Når
Aicha løber hjemmefra – Psykosocialt arbejde med etniske minoritetspiger fra 2012 – en af de eneste
danske fagbøger om æresrelaterede konflikter, der henvender sig til fagfolk på opholdssteder,
døgntilbud og andre institutioner (Loua, 2012).
Razack og de intersektionelle forskere vil hævde, at det ovenstående tilfælde, hvor et fiktivt
dæknavn går på tværs af medier, vidner om mediernes generalisering af etniske minoriteter og
fremmedgørelse af vold. Heroverfor vil kulturperspektivister muligvis indvende, at fællestrækkene i
mediernes dækning af voldsfænomenet skyldes, at det er et strukturelt problem – og at fællesskabet og
den ‘fremmede’ kultur netop altid fremhæves, fordi det og den er roden til volden. Hvor om alting er
kommer man næppe uden om, at den gentagne brug af det samme pseudonym er med til at cementere
diskursen vedrørende den danske dækning af æresrelateret vold.

Hvordan danskhed bliver til
I den forrige analyse har vi vist, hvordan Danmark og danskhed i de udvalgte artikler sættes i kontrast
til en fremmed æreskultur. Og vi har vist, hvordan løsrivelsesdiskursen – Aïshas, Hina Khalids og Berkes
opgør med deres familier – er beslægtet med danskhedsdiskursen, fordi den associeres med værdier
som selvudvikling, økonomisk uafhængighed, seksuel frigørelse og kønsligestilling. Kvindernes
løsrivelse fra deres familie fremskrives dermed som en slags dannelsesrejse, hvor opgøret med den
kulturstyrede familie er et nødvendigt onde for at opnå frihed. Ifølge den intersektionelle forsker
Liebmann bliver mønsterfortællingen, som vi også til dels har lokaliseret i de udvalgte artikler om
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hader min far for alt hvad han har gjort, men jeg elsker ham fordi han er min far’, Politiken (08.11.2010), ’Kvinderne uden
ansigter’, Jyllands-Posten (03.05.2009), ’Heldigt at jeg havde pengene til at reparere min fejltagelse’, Kristeligt Dagblad
(20.11.2008), ’Debat: Til kamp mod tvangsægteskaber’, Jyllands-Posten (12.05.2007) og ’Ungt håb i Afghanistan’, JyllandsPosten (19.05.2006).
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Aïsha og Hina Khalid, tilvejebragt gennem en kulturforankret problemdefinition af volden sideløbende
med, at fortællingerne indkredser en løsningsmodel for voldens ophør.
Liebmann argumenterer derved også for, at de kvindelige ofre for æresrelaterede vold af den
danske presse oftest bliver portrætteret som heltinder, der kæmper for netop at få lov til at blive
danske, fordi danskheden bliver synonym med frihed. I hendes optik betyder associationen, at
forestillinger om det majoritetsdanskhed bliver implicite idealbilleder – det de minoritetsetniske
kvinder flygter til fordel for. Kampen for danskheden bliver skrevet frem gennem beskrivelser af
kvindernes hårde liv med den kulturstyrede familie. Ved at familiens værdier stilles i kontrast til det
danske fremskrives vold og undertrykkelse på den ene side overfor frihed og retten til selvbestemmelse
på den anden, pointerer Liebmann.
Vi har – jævnfør Liebmanns mønsterfortælling – belyst det tematiske klimaks i artiklerne om Aïsha
og Hina Khalid: Deres kamp mod fællesskabet eskalerer, før de kommer ud i det danske samfund. Her
– såvel som når Elmas Berke italesætter kontrasten mellem æreskulturen og det danske – kan man med
Liebmanns briller argumentere for, at ofret for æresforbrydelsen styrker og producerer opfattelser af
det danske samfund som andre kulturer overlegent.
Man kan imidlertid udfordre Liebmanns tese om danskhed ved at spørge, hvad det helt præcist er
for en danskhed, hun mener, mønsterfortællingen skaber. Når Liebmann og vi hævder, at
mønsterfortællingen om æresrelateret vold bidrager til at implementere et uudtalt idealbillede af det
majoritetsdanske samfund, hvad består idealbilledet så af? Repræsenterer den et kulturkonservativt
syn på Danmark eller et flerkulturelt og demokratisk ligestillet Danmark? Som vi har vist, kobler de
analyserede artikler kvindernes løsrivelse sammen med det danske samfund. Men hvor Liebmann
indvender, at koblingen stigmatiserer ved at dikotomisere danskhed og æreskultur via
løsrivelsestemaet, kommer man næppe udenom, at der er tale om konkret løsrivelse i de pågældende
sager: Både Aïsha og Hina Khalid flygter fra vold, tvang og undertrykkelse. Hvis det ikke er løsrivelse,
hvad er det så? Selv om frigørelsen har sin pris for kvinderne, kommer man i vores optik ikke uden
om, at de reelt bliver friere af at komme ud i samfundet – at se bort fra dette ville være at se bort fra et
centralt aspekt af deres historier.
Løsrivelse og danskhed er rigtig nok – som Liebmann påpeger – forbundne, da de indgår som
forløsende narrativer artiklerne igennem. Men mens løsrivelsen kan siges at være virkelig, forbliver
idéen om danskhed som frihed mere symbolsk. Det er svært at modsige sig, at det danske samfund
bygger på kønsligestilling, frihed, fri uddannelse, økonomisk uafhængighed, individualisme og
lignende. Men disse værdier er ikke udpræget danske – nærmere europæiske, vestlige og demokratiske.
Ikke desto mindre fremstår de, som vi har vist, som specifikt ‘danske’ i artiklerne om Aïsha, Hina
Khalid og Elmas Berke. Således markerer danskhed i artiklerne ikke nødvendigvis etnicitet, religion
eller nationalitet, men demokratiske værdier som frihed og ligestilling. Kritikken af danskhedsdiskursen,
som den bedrives af os, skal dermed ikke forstås som en kritik af de værdier, danskhedsdiskursen
omfatter, men nærmere som en kritik af, at disse værdier tilskrives at være danske, hvorved
æresrelateret vold og den ‘fremmede’ kultur i endnu højere grad bliver positioneret som binær
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kontrast. Dette bestyrkes også af mønsterfortællingens føromtalte geografiske sortering, som vi har
bevist også gør sig gældende i de analyserede artikler.
Et andet kritisk blik på dette gives af den intersektionelle forsker Anja Bredal. Hun påpeger, at
lighederne mellem patriarkalsk vold i etniske minoritets- og majoritetsmiljøer er mange, men at
voldsformerne polariseres af medier og kulturperspektivisk forskning. Ifølge Bredal peger al forskning
eksempelvis på, at æresdrab og jalousidrab sjældent begås ud af det blå, men efter lang tid med vold
og misbrug. Vestens fordom er dog, at æresdrab begås overlagt og koldblodigt, mens jalousidrab begås
i affekt af ’syge’ individer. Bredal skriver:
”[…] partner violence is an unplanned crime by a perpetrator who regrets it, while honour-based violence
is the opposite. Furthermore, the social network in ordinary cases is exempt from responsibility in that by
definition it condemns the violence.”72

Det væsentlige ved Bredals kritik er ikke, at majoritetssamfundet glorificerer sig selv, men nærmere, at
majoritetens vold patologiseres, så den ikke falder tilbage på samfundet, mens den ’fremmede’ kultur
står tilbage som patologisk i sig selv. Hermed kan fremstillingen af Danmark og danskhed i artiklerne
også ses i lyset af sociologiprofessoren Sherene Razacks forskning, der peger på, at
majoritetssamfundet fremstilles som den ‘civiliserede’ europæers, mens den anden klandres for at være
underlagt en kollektivistisk og barbarisk kultur, hvilket dermed tillader majoritetssamfundet at definere
sig selv som en kulturløs stat bestående af moderne og civiliserede individer. Hun påpeger i denne
forbindelse, at den anden opfattes som en forlængelse af sin kultur (culture), mens Vesten i sig selv
opfattes som kultiveret (cultured).
Det er igen væsentligt at påpege, at en del af denne intersektionelle kritik kan kritiseres for at
negligere, hvad ofre for æresrelaterede forbrydelser egentlig går igennem, og hvorfor de søger
løsrivelsen. Holder man sig imidlertid for øje, at den intersektionelle kritik prioriterer at afdække
ulighedssektioner og derfor retter sit skyts mod mediernes italesættelse af kvindernes voldberetninger,
synes den at forekomme mere rimelig. Den positive beskrivelse af majoritetssamfundet risikerer at føre
til ansvarsfralæggende. Når æresrelateret vold i forskning kun tilskrives kulturen, og i medierne kun
formidles som en personlig tragedie, bliver der ikke sat fokus på løsninger, der kan bekæmpe volden,
advarer Razack.

DELKONKLUSION
I dette kapitel har vi med inspiration fra Norman Fairclough foretaget en kritisk mediediskursanalyse af
en håndfuld udvalgte artikler fra de danske formidags- og dagblade Ekstra Bladet, Berlingske, Kristeligt
Dagblad og Politiken. Artiklerne har alle, men på forskellig vis, omhandlet æresrelateret vold og med
udgangspunkt i begrebsparrene fællesskab/individ og danskhed/fremmed kultur, har vi foretaget en
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tekstnær og diskursiv analyse af dem. I de to første analysedele har vi udfoldet vores undersøgelse ved
at fremhæve artiklernes anvendelse af fire diskurser vedrørende fællesskab, løsrivelse, danskhed og
andethed og disses relationelle og identitetsmæssige funktioner og narrativer. I den sidste analysedel af
artiklernes sociokulturelle praksis har vi inddraget overvejelser fra et kulturorienteret og
intersektionelt perspektiv på æresrelateret vold. Her har vi mere præcist inddraget væsentlige
konklusioner fra de tidligere analysedele og med henvisning til Unni Wikan, Astrid Schlytter, Louise
Lund Liebmann, Lila Abu-Lughod, Anja Bredal og Sherene Razack diskuteret og vurderet, hvordan
artiklerne fremskriver ære, den anden og danskhed i deres italesættelse af æresrelateret vold.
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4
VORES PRODUKT

I denne del af specialet introducerer vi vores produkt, artikelserien ‘På flugt fra familien’, der blev
bragt i Dagbladet Information i foråret 2015. Først med en forløbsbeskrivelse, som giver et hurtigt
indblik i vores research og skriveproces; dernæst med en præsentation af vores otte artikler, deres
vinkler og kilder.
I forlængelse heraf vil vi analysere vores egen artikelserie med udgangspunkt i begrebsparrene, som
dannede udgangspunkt for diskursanalysen af artiklerne fra Ekstra Bladet, Politiken, Kristeligt Dagblad
og Berlingske. Som vi kommer ind på, har vi undervejs i skriveprocessen været opmærksomme på, at
man ved at behandle et ømtåleligt emne som æresrelateret vold journalistisk risikerer at forsimple
problematikken og måske endda give næring til en negativ diskurs om etniske minoriteter. Spørgsmålet
er, om det er lykkedes os at undgå denne faldgrube?
Undervejs vil vi derfor følge op på vores metodiske og journalistiske overvejelser i forbindelse med
udformningen af artiklerne samt perspektivere til de udvalgte forskningspositioner: de kulturelle og
intersektionelle perspektiver. Formålet er at besvare spørgsmålene: Hvilke af de skitserede diskurser
med en relationel eller identitetmæssig funktion – fællesskab, løsrivelse, danskhed og andethed – er vi
med til at reproducere? Og hvilke styrer vi udenom?
Over de næste sider vil vi dog som nævnt først beskrive processen, der gik forud for publiceringen af
vores artikler.

FORLØBSBESKRIVELSE
I slutningen af april 2014 modtog Anna en kryptisk e-mail. Med ikke meget andet end et
telefonnummer og afsenderens instrukser om at slette korrespondancen, fortalte mailen om en gruppe
kvinder, der er i livsfare og føler sig svigtet af det danske system. Den efterfølgende telefonsamtale
med manden, som i vores artikelserie, ‘På flugt fra familien’, skulle komme til at hedde Arman, fik på
ingen måde mailens indhold til at fremstå mindre dramatisk, og vi fik sat et mødes i stand.
Usikre på Armans troværdighed hoppede vi på en morgenbus og kørte tværs over landet til en
uddybende samtale. Da vi forlod hans forstadsrækkehus hen under aftenen, var vi sikre på, at vi ville
skrive historierne. Arman havde fortalt om sit ulykkelige kærlighedsforhold til Maryam, som i dag er
gået under jorden i udlandet af frygt for at blive fundet af sine kriminelle brødre og den voldelige
mand, hun havde forladt. Han havde fortalt om det netværk, han havde opbygget for at hjælpe andre
kvinder på flugt fra deres familier. Indtil videre var det lykkedes at finde bolig og skaffe retshjælp og
mad på bordet til 13 kvinder med henholdsvis kurdisk, iransk, afghansk og palæstinensisk baggrund –
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de fleste lever i dag under jorden i danske byer, mens nogle er rejst ud af landet ligesom Maryam, lød
det. Arman sagde, at kvinderne flygter fra store familienetværk med meddelere i det offentlige og
bankvæsenet. Meddelere, der misbrugte deres adgang til CPR-systemet til at opspore kvinderne på
hemmelige adresser.
Efter samtalen gik vi straks i gang med at researche til vores artikelserie. Var der hold i kritikken af
de danske myndigheder og krisecentre for at hjælpe for lidt? Forløbet blev længere og vanskeligere end
forventet. Vi prioriterede at sætte os grundigere ind i stoffet, end man typisk ville have gjort med kun
artiklerne for øje. Vi vidste, at vi samtidig skulle lægge fundamentet for denne mere akademiske del af
specialet. Vi talte med forskere og fagfolk, og som det ofte er tilfældet med større artikelprojekter blev
en betragtelig del af kilderne ikke direkte citeret i det endelige produkt, men kun brugt til baggrund –
det gælder eksempelvis chefen for den britiske Forced Marriage Unit, Chaz Akoshile, advokat Simon
Eilrich, Nationalt Efterforskningscenter (NEC), retssociolog Astrid Schlytter og religionshistoriker
Louise Lund Liebmann.
Den største udfordring var (ikke overraskende) at finde kvinder på flugt, som havde lyst til at tale
med os. Gennem Arman fik vi Maryams mailadresse, og under en efterfølgende telefonsamtale
bekræftede hun hans historie. Men de to var ikke længere på talefod, og hun var traumatiseret og
ønskede at lægge fortiden bag sig – vores forhåbninger om et interview faldt til jorden.
Gennem andre kilder var vi dog blevet stillet muligheden for at tale med bortløbne kvinder i udsigt,
og vi besluttede os for at se tiden an, mens vi lagde os fast på vinkler til artiklerne. Som vi også
kommer ind på senere i analysen af ‘På flugt fra familien’ var vores intention ikke kun at beskrive
kvindernes ulykkelige skæbner, men at give historierne et større samfundsperspektiv ved at undersøge
Armans påstand om, at systemet svigter kvinderne.
Samtidig var vi fast besluttede på, at vores artikler ikke skulle bære brænde til bålet i en offentlig
debat, hvori etniske minoriteter – efter vores mening – alt for ofte står for skud. Og i et forsøg på at
understrege, at æresrelateret vold ganske vist angår etniske minoriteter, men også er en almen
kvindesag, gjorde vi os umage for at finde kilder, der afspejler denne dobbelthed. Vi mener, at det
lykkedes os nogenlunde: Ud af i alt 20 citerede kilder i vores artikelserie er 15 kvinder, og ni har etnisk
minoritetsbaggrund. Qua vores afsenderposition (her tænker vi på vores egen politiske observans73 og
beslutningen om at publicere artiklerne i en ’venstreorienteret’ avis som Information) var vores formål
med artikelserien at skabe opmærksomhed om kvindernes situation ved at italesætte problemet fra en
venstrefløjsposition. Dette ønske skal ses i lyset af Deeyah Khans kritik af venstrefløjen, som vi berørte i
specialets indledning og vender tilbage til i diskussionen og perspektiveringen.
Til gengæld blev en del af vores halve aftaler om at få bortløbne kvinder i tale ikke til noget. Men
gennem Arman fik vi kontakt til Farideh, der havde forladt sin voldelige mand gennem ti år og nu
overvejede at gå under jorden med deres fælles børn. Interviewet gik godt på en cafe i Aarhus, for som
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hun sagde var ejeren indvandrer og homoseksuel – “Her er der ingen risiko for, at vi bliver opdaget af
nogen fra miljøet”74.
Nu begyndte Arman, der kan bedst beskrives som lunefuld, imidlertid at få kolde fødder. I forløbets
begyndelse havde han således insisteret på at stå frem med eget navn i forhåbning om at tilbyde sin
hjælp til flere bortløbne kvinder, mens han nu truede med at trække sig helt af hensyn til sin familie.
Samtidig var Farideh på vej til at gå under jorden, og vi vidste ikke, om hun også kunne finde på at
springe fra. Uvisheden tvang os desuden til at gøre os nogle etiske overvejelser over, i hvilken
udstrækning vores artikler kunne bringe hovedpersonerne i fare. Det hele kulminerede få dage inden,
‘Under familiens radar’ skulle i trykken. Efter længere tids tavshed kontaktede Maryam os pludselig
med besked om, at hun alligevel ikke ønskede, at Armans fortælling kom ud. Ovenpå lange
forhandlinger og flere beskæringer af historien, der sikrede de implicerede yderligere anonymitet, gik
både Maryam og Arman dog i sidste ende med til, at den blev bragt. På det tidspunkt var vi afklarede i
vores etiske overvejsler, idet det under samtalerne med de implicerede parter var blevet klart for os, at
deres pludselige modvilje handlede langt mere om deres indbyrdes, dårlige relation end om sikkerhed.
Forløbet understreger vanskelighederne ved at arbejde med kilder, der ikke er medievante. Havde vi
haft at gøre med personer, der kendte til de gængse spilleregler mellem journalister og kilder, havde vi
i langt højere grad kunne holde dem op på, at de faktisk allerede havde godkendt historien.
Det var dog ikke kun kilderne, som viste sig vanskelige at arbejde med. Vores redaktør på
Information efterlod os ikke med indtryk af, at vores artikelserie havde stået synderligt højt på hans
prioriteringsliste. Den sidste artikel i serien, ‘Der går en alarm i gang, bare du stikker hovedet ud af
vinduet’, blev eksempelvis mere eller mindre glemt i hans indbakke og kom først i avisen tre uger efter
den foregående. Hertil kom andre uheld, som da voldsomme sms-trusler fra Faridehs eksmand, der
skulle bringes som illustration til ‘Jeg vidste, at jeg ville have alle imod mig’, blev glemt i
redigeringsprocessen og ikke kom med i avisen.
Vores problemer med kilderne og de ovenstående eksempler på redaktionelle vanskeligheder
understreger, at man som journalist aldrig har 100 procent kontrol over, hvordan det endelige produkt
kommer til at tage sig ud, ligesom det i sagens natur også er resultatet af løbende justeringer i
vinklingen – eksempelvis tegner vi i vores reportage fra krisecentret RED et langt mere positivt billede
af systemets hjælp til unge i æreskonflikter, end vi oprindeligt havde forestillet os.

PRÆSENTATION AF VORES ARTIKLER
I dette afsnit præsenterer vi i kort form resultatet af anstrengelserne: De otte artikler, der udgør
artikelserien ‘På flugt fra familien’, som blev bragt i Dagbladet Informations weekendtillæg, Moderne
Tider, samt på avisens indlandssider i marts og april 2015.
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Under familiens radar
Feature-artikel bragt den 7. marts: Arman fortæller om sit forhold til Maryam og angsten for at blive
opsporet af hendes familie og den voldelige mand, hun er flygtet fra. Maryam er i dag gået under
jorden i udlandet, og Arman hjælper i stedet andre etniske minoritetskvinder med at skjule sig for
deres mænd og familier.
Udover Arman er kilderne i artiklen: Susanne Willaume Fabricius, projektler hos Etnisk Ung, Yvonne
Mørck, lektor på RUC, Khaterah Parwani, juridisk rådgiver for Exitcirklen og Birgit Noer Larsen fra
Nordjyllands Politi. De fortæller, hvad der kendetegner æresrelaterede konflikter. Trine Wollenberg,
direktør for brancheorganisationen Dansk Taxi Råd, udtaler sig om frygten for, at taxachauffører
hjælper familierne med at opspore bortløbne kvinder75.
Fagfolk: Familier i æreskonflikt får hjælp af meddelere i det offentlige
Nyhedsartikel bragt den 10. marts: Ofre for æresrelateret vold bliver eftersøgt af familienetværk med
informanter i både taxabranchen og det offentlige. Bortløbne kvinder bliver opsporet via læk fra CPRregistret, og artiklen fortæller i den forbindelse om et nyt lovforslag fra regering, der ved at ændre
CPR-loven skal begrænse antallet af kommunale medarbejdere med adgang til kvindernes hemmelige
adresser og dermed øge deres sikkerhed. Men lovforslaget får kritik for at være for slapt.
Kilder: Trine Wollenberg, direktør for brancheorganisationen Dansk Taxi Råd, Hakima Lakhrissi, leder
af Vestegnen Indvandrer Kvindecentret (sic), Khaterah Parwani, juridisk rådgiver for Exitcirklen,
Susanne Willaume Fabricius, projektler hos Etnisk Ung, Ditte Wenzel Pedersen, sekretariatschef i LOKK,
Claus Juul, jurist hos Amnesty og indenrigsminister Morten Østergaard.
‘Jeg vidste, at jeg ville have alle imod mig’
Interview bragt den 16. marts: 33-årige Faridehs familie har slået hånden af hende, fordi hun har
”vanæret” dem ved at forlade sin voldelige mand. I dag deler hun børnene med ham, mens han sender
hende dødstrusler, og hun føler sig magtesløs i et system, hvor de “forskellige instanser ikke
kommunikerer godt nok med hinanden”.
Kilde: Farideh.
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fortæller i artiklens epilog, at Maryam har læst og godkendt historien, men derudover ikke har ønsket at deltage.
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Ekspert: Vi skal blive bedre til at stille de rigtige spørgsmål
Interview bragt i Information den 16. marts: Socialrådgiver og konsulent Kristina Aamand udtaler, at
samfundet – via sit fokus på helt unge kvinder i æreskonflikter – svigter kvinder som Farideh, der er
’ældre’ og har børn. De bliver nemlig overladt til det brede social- og sundhedssystem, “som ikke er
klædt på til at forstå og hjælpe dem”.
Kilde: Kristina Aamand, socialrådgiver og selvstændig konsulent.
Kvinder i æreskonflikt føler sig svigtet af krisecentre
Nyhedsartikel bragt den 21. marts: Mange kvinder i æresrelaterede konflikter går under jorden eller
tilbage til deres voldelige mænd og familier, fordi de ikke får den ønskede hjælp af
kvindekrisecentrene. Det siger tre fagpersoner med flere års erfaring i at hjælpe ofre for
tvangsægteskab og vold og trusler fra familie og partner. De peger på overbelægning, manglende
sikkerhed og forståelse for kvindernes situation, fordi krisecenterpersonalet tænker for ”dansk”. Birgit
Søderberg, formand for LOKK, afviser kritikken og peger på kurser og undervisning om æreskonflikter,
som landsorganisationen tilbyder. Socialminister Manu Sareen bakker hende op og udtaler, at det “går
rigtig godt med at hjælpe de her kvinder”.
Kilder: Halime Oguz, integrationsvejleder og folketingskandidat for SF, Hakima Lakhrissi, leder af
Vestegnen Indvandrer Kvindecentret, Khaterah Parwani, juridisk rådgiver for Exitcirklen, Birgit
Søderberg, formand for LOKK og daværende socialminister Manu Sareen (R).
De er ofre for deres familiers vold – og for vestrefløjens tavshed
Interview bragt den 31. marts: Den norske filminstruktør Deeyah Khan kritiserer kvindebevægelsen og
venstrefløjen for at lukke øjnene for æresrelateret vold af frygt for at stigmatisere etniske minoriteter
og blive kaldt racister. Artiklen beskriver, hvordan Deeyah Khan som popsanger måtte flygte fra først
Norge og siden Storbritannien på grund af overfald fra rabiate muslimske mænd, der protesterede mod
hendes musik. I dag er hun kvinderettighedskæmper og mest berømt for sin Emmy-vindende
dokumentarfilm om Banaz Mahmod, der med sine forældres vidende blev voldtaget, kvalt og begravet
af tre familiemedlemmer i en engelsk baghave i 2006.
Kilde: Deeyah Khan, filminstruktør og kvinderettighedsforkæmper.
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‘Vi er nødt til at tale lige ud af posen om, hvem der havner i æresrelaterede konflikter’
Debatartikel bragt den 31. marts: Også i Danmark er både forskningen og den praktiske hjælp til ofre
for æresrelateret vold præget af såvel berøringsangst som manglende viden, mener lektor Yvonne
Mørck og projektleder Susanne Willaume Fabricius. Venstrefløjens ligestillingsordfører siger, at de
faktisk forsøger at italesætte problemet.
Kilder: Yvonne Mørck, lektor på RUC, Susanne Willaume Fabricius, projektler hos Etnisk Ung, Özlem
Cekic, ligestillingsordfører for SF og Jørgen Arbo-Bæhr, ligestillingsordfører for Enhedslisten.
‘Der går en alarm i gang, bare du stikker hovedet ud af vinduet’
Reportage bragt den 21. april: 20-årige Asma er beboer på det eneste krisecenter i Danmark med
speciale i æresrelaterede konflikter, RED – Safehouse. Hun fortæller om sin hverdag, og hvad hun er
flygtet fra. Direktør Anita Johnson fortæller, hvordan RED hjælper sine beboere, og kommer også ind
på centerets overbelægning – hvorfor der er to nye centre på vej.
Kilder: Asma og Anita Johnson, henholdsvis beboer og direktør, RED – Safehouse.

ANALYSE OG DISKUSSION AF VORES PRODUKT
Nu vil vi som nævnt undersøge, hvordan vores artikelserie, ‘På flugt fra familien’, positionerer sig i
forhold til de diskursanalyserede artikler fra Ekstra Bladet, Politiken, Kristeligt Dagblad og Berlingske.
Undervejs perspektiverer vi til de kulturelle og intersektionelle forskningspositioner med det formål at
undersøge, hvilke af diskurserne – fællesskab, løsrivelse, danskhed og andethed – vi er med til at
reproducere, og hvilke, vi skriver os udenom.
Nedenstående analyse er ikke bygget som de foregående, idet vi ikke adskiller vores artikler og går i
dybden med dem én ad gangen, men i stedet lader analysen af vores artikelserie som helhed styre af
de to udvalgte begrebspar, individ/kollektiv og danskhed/fremmed kultur. Hertil kommer, at vi
undervejs i begge delanalyser kommer ind på alle Faircloughs tre analyseniveauer – teksten, den
diskursive praksis og den sociokulturelle praksis – i stedet for at adskille sidstnævnte fra de andre i en
selvstændig analyse.
Vores refleksioner over, hvordan man bedriver journalistik om æresrelateret vold uden at
stigmatisere etniske minoriteter, vil som tidligere beskrevet blive foldet yderligere ud efter analysen i
diskussionen og perspektiveringen, der som nævnt tager udgangspunkt i debatten i kølvandet på vores
interview med Deeyah Khan.
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Individ og kollektiv i ‘På flugt fra familien’
Konflikten mellem individets lyster og kollektivets ønsker er et gennemgående tema i vores artikler, der
på forskellige måder beskriver, hvordan enkelte individer i familien er underlagt kollektivets vilje. Vi
ser det i feature-artiklen ‘Under familiens radar’, hvor flere familiemedlemmer eftersøger Maryam, og
hun bliver opsøgt af en “lille gruppe personer” på Armans adresse. Vi skriver, at hun er offer for en
“farlig kollektiv retfærdighedsmoral”. Susanne Willaume Fabricius fra Etnisk Ung fortæller i samme
artikel, at det ikke kun er manden, men ofte et langt større netværk af personer, som kvinder i
æreskonflikt flygter fra. Og i den opfølgende nyhedsartikel taler hun om et “kollektivt pres, der er så
stort, at det er næsten umuligt at sige nej, når familien vil have udleveret fortrolige oplysninger om
bortløbne kvinder”.76
At det ikke kun er de umiddelbare ofre for den æresrelaterede vold, der ligger under for kollektivets
pres, eksemplificeres i vores artikler, da Maryam søger tilflugt hos sin mor, som vælger at sende hende
tilbage til den voldelige mand. Samme mønster træder frem i ‘Jeg vidste, at jeg ville have alle imod
mig’, hvor moren står på mandens (og kollektivets) side, da hun overfalder Farideh korporligt og
prøver at tage børnene fra hende.
Disse eksempler er desuden med til at nuancere billedet af manden som udøver af volden og
kvinden som ofret. De afviger dermed fra det, Sherene Razack og den intersektionelle
forskningsposition, ser som en tendens i medierne til at portrættere den ‘udsatte muslimske kvinde’
over for den ‘farlige muslimske mand’. Det samme gør sig i øvrigt gældende i fortællingen om Maryam,
idet Arman er ‘helt’ og ikke ‘skurk’. Når det er sagt, har det været vores ønske med artiklerne at sætte
fokus på “kvinder, som flygter fra fysisk og psykisk vold begået af ægtefæller og slægtninge” (som det
fremgår af seriens gennemgående faktaboks). For selv om mænd og drenge også er ofre i
æreskonflikter – vi interviewede eksempelvis en ung mand på krisecentret RED – er langt størstedelen
kvinder, og vi har i forlængelse af research-samtaler med fagfolk, politifolk og forskere valgt at se
æresrelateret vold og den føromtalte kollektive retfærdighedsmoral som et udslag af patriarkalske
strukturer og dermed som en del af en ligestillingsproblematik.
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Denne vægtning kan tilskrives en

kønsorienteret forståelse af æresrelateret vold, som vi tidligere har redegjort for i dette speciale.
I artiklerne har individets kamp mod kollektivet i den forbindelse været vores afgørende
pejlemærke for, hvad der adskiller æresrelaterede konflikter og samlivsrelaterede konflikter blandt
etniske danskere. Som sekretariatschef Ditte Wenzel Pedersen siger: “Hos LOKK oplever vi – i
modsætning til sager om regulær partnervold – at større netværk hjælper til med at finde borløbne
kvinder”78.
I Politikens artikelserie om Aïsha symboliseres konflikten mellem individet og kollektivet af
hovedpersonens ambivalens i forhold til ægteskabet med Mehmet. Til sammenligning fremstår vores
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kvindelige cases langt mere afklarede. Asma var ganske vist “skræmt og usikker”, da hun ankom til
RED79, og Farideh blev i sit voldelige ægteskab i årevis, men vi vinkler ikke på ambivalensen. Ligesom
Maryam fremstår de afklarede i deres beslutninger om at fravælge kollektivet til fordel for deres egen
lykke, hvilket giver kvinderne agens og i høj grad er med til at frembringe en løsrivelsesdiskurs i vores
artikler. Men kun i Asmas tilfælde er løsrivelsen forbundet med reel forløsning. Og kun her spiller det
danske system afgørende ind som en positiv faktor for den kvindelige hovedperson – som det er
tilfældet i Ekstra Bladets historie om Hina Khalid, der roser både politi og myndigheder. Reportagen fra
RED er således den eneste af vores artikler, der ikke indeholder en kritik af systemet.
Hverken Maryam eller Farideh har oplevet, at de danske myndigheder har været til synderlig hjælp.
Førstnævnte ender med at gå under jorden i udlandet for at beskytte sig mod sin families repressalier,
mens sidstnævnte fortæller om et system, som “ikke har været til meget gavn”. Farideh siger:
“Jeg ser kampagner om, at man som ung pige kan ringe og få hjælp, hvis man f.eks. er ved at blive
tvangsgift. Men med min alder og mine børn, kan jeg ikke bruge det til noget. Jeg føler ikke, at der er
nogen, som tager mig seriøst”.

Vinklen underbygges af konsulent Kristina Aamand, der som nævnt kritiserer det danske samfund for
at “svigte” visse kvinder i æreskonflikt.80
Vores cases opgør mod familien bliver således ikke fremstillet som den ‘kamp for danskhed’, som
Louise Lund Liebmann peger på i sin udlægning af mediernes mønsterfortælling om æresrelateret vold,
for Danmark og de danske myndigheder bliver ikke sat i noget synderligt positivt lys i vores
artikelserie. Forholdet mellem ‘fremmed’ kultur og danskhed vender vi som nævnt tilbage til i den
anden del af analysen af vores egne artikler.
Her skal i stedet nævnes, at Kristina Aamand i sit interview ekspliciterer, hvad vi flere gange er støt
på i vores research, nemlig at æresrelateret vold findes i mange afskygninger – fra social kontrol til
drab i sjældne tilfælde – og at kvinderne kommer fra både lave og højere sociale klasser, hvilket blandt
andet kommer til udtryk i deres forskellige uddannelsesbaggrund.
Dette fokus på heterogenitet i offergruppen står i kontrast til den pointe, som Louise Lund
Liebmann fremfører i sin ph.d. og i et interview til Politikens serie om ‘Aïshas ære’. I forbindelse med
sin udpegning af mønsterfortællingen og pointe om, at det “ofte er upræcist, når de voldsramte etniske
minoritetskvinder kaldes for æresofre”, fremfører Liebmann nemlig, at volden “lige så godt [kan]
skyldes social udsathed”. Hun udtaler til Politiken:
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“For at sige det lidt firkantet oplever jeg fra de kvinder, jeg har interviewet, at det langt hen ad vejen er
familier fra et bestemt miljø (…) De kvinder, der kommer fra den klasse, kan eksempelvis have begrænsede
danskkundskaber og begrænset skolegang”.81

Men vores cases fortæller en anden historie. Farideh er “universitetsuddannet og har sin egen
virksomhed”; Maryam insisterer på at “fortsætte sine studier”, efter at hun er flygtet fra sin familie;
Asmas far, der ikke ville lade hende uddanne sig til politibetjent, “har altid haft meget høje
forventninger til [hendes] uddannelse og sidder selv i en høj stilling”. Og de taler alle tre flydende
dansk.
Det er desuden værd at nævne, at ingen af vores tre case-historier er skåret over den formel,
som Louise Lund Liebmann i sin udpegning af mediernes mønsterfortælling om æresrelateret vold
kalder ‘Forbudt kærlighed’. Kun i fortællingen om Maryam kan den ulykkelige kærlighedshistorie på sin
vis siges at være omdrejningspunktet, men det er ikke hendes kærlighed til Arman, der har udløst
volden – hun blev mishandlet længe før, han kom ind i billedet. Og hverken Farideh eller Asma
fortæller om kærlighedsforhold til en mand, de elsker, men ikke kan få, fordi de tilhører forskellige
grupper i samfundet.
Men interviewet med Louise Lund Liebmann skiller sig ud fra de andre udvalgte artikler fra
Politiken, Ekstra Bladet, Kristeligt Dagblad og Berlingske i kraft af sin kritik af majoritetssamfundets
håndtering af fænomenet æresrelateret vold.82 I henhold hertil har vi med vores artikelserie bestræbt
os på ikke at lade kvindernes personlige tragedier stå alene, men binde dem op på kritik af de danske
myndigheder. Det kommer ikke kun til udtryk i historierne om Maryam og Farideh og i interviewet
med Kristina Aamand, men også i artiklerne om svigt på krisecentre;83 om kritik af regeringen for at
gøre for lidt for at sikre forfulgte kvinders hemmelige adresser;84 og ikke mindst i interviewet med
filminstruktøren Deeyah Khan, der kritiserer kvindebevægelsen og venstrefløjen for at lade ofre for
æresrelateret vold i stikken85 – en kritik, der i øvrigt affødte 271 kommentarer (langt over gennemsnit)
på information.dk og heftig debat på Facebook. Denne debat vender vi tilbage til i diskussionen efter
analysen.
Men her skal det nævnes, at vores samfundskritiske tilgang til emnet er et forsøg på at skabe den
rette balance og i det intersektionelle perspektivs ånd at undgå at forfalde til “forsimplede
kulturforklaringer”86. Vores intention med artiklerne har altså været at fokusere på den æresrelaterede
vold som et dansk samfundsproblem og ikke som et resultat af den andens kultur. Det bringer os videre
til det andet begrebspar, danskhed-fremmed kultur, og til spørgsmålet om, hvorvidt vi i vores
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beskrivelse af den æresrelaterede vold formår at styre uden om de danskheds- og andethedsdiskurser,
vi har peget på i analysen af de udvalgte artikler fra Ekstra Bladet, Politiken, Kristeligt Dagblad og
Berlingske.

Danskhed og fremmed kultur i ‘På flugt fra familien’
I denne analysedel vil vi kigge på teksten for at undersøge, i hvilken udstrækning de forestillinger om
danskhed/fremmed kultur, vi har lokaliseret i delanalysen af vores udvalgte artikler fra Ekstra Bladet,
Politiken, Kristeligt Dagblad og Berlingske, også bliver taget i brug i vores artikelserie. Med andre ord:
I hvilken udstrækning og med hvilke begreber henviser vi til fænomener som eksempelvis religion,
indvandrere, etnicitet, ære og Danmark?
I Berlingskes interview med Elmas Berke har vi set, hvordan hun konsekvent relaterer æresrelateret
vold til religion, nærmere bestemt islam. Til sammenligning er der i vores artikelserie kun tre
henvisninger til religion: I ‘Under familiens radar’ skriver vi, at Maryam kom til Danmark med “sin
kristne familie fra Mellemøsten som spæd”; i ‘Jeg vidste, at jeg ville have alle imod mig’ skriver vi, at
Faridehs forældre “egentlig ikke [er] specielt religiøse”; og i ‘Vi er nødt til at tale lige ud af posen om,
hvem der havner i æresrelaterede konflikter’ siger Susanne Willaume Fabricius fra Etnisk Ung, at
mange fagfolk “fejlagtigt tror, at æresrelaterede konflikter udelukkende knytter sig til islam”. Uden at
eksplicitere pointen yderligere i vores artikler har vi altså i tråd med Unni Wikans kulturelle
perspektiv87 – og i modsætning til Elmas Berke – valgt at styre uden om islam i vores beskrivelser af
baggrunden for den æresrelaterede vold.
Hvordan forholder det sig med henvisninger til etnicitet og kultur i vores artikler? Som tidligere
nævnt omtaler faktaboksen i den udvalgte serie fra Politiken “kurdiske” Aïsha, ligesom Kristeligt
Dagblads Stinne Andreasen henviser til dræbte Ghazala Khans bror som en “pakistansk mand” – på
trods af at de er danske statsborgere. Til sammenligning omtaler vi både Ghazala Khan og Sonay
Mohamad som “danske”.88 Vi skriver, at Deeyah Khan kommer fra det “pakistanske miljø” i Oslo, men
refererer derudover til hende som norsk. Og som det er tilfældet med Maryam, skriver vi, at Farideh er
kommet til Danmark som spæd (fra Iran), men henviser ikke yderligere til etnisk ophav via betegnelser
som ‘dansk-iraner’ eller lignende.89
Dette er er et bevidst valg, idet vi ved at begrænse henvisningerne til ikke-dansk etnicitet
(forhåbentlig) undgår at eksotisere volden i nogen grad. Underbetoningen af etnisk ophav er med
andre et forsøg på at styre uden om den geografiske sortering, som Louise Lund Liebmann peger på i
sin udlægning af mønsterfortællingen om æresrelateret vold. Og det skal forstås som et led i vores
forsøg på at italesætte den æresrelaterede vold som et vestligt samfundsproblem – i stedet for gøre den
til den andens vold ved udelukkende at fokusere på, at den bliver begået af etniske minoriteter med
Som vi beskriver i vores redegørelse for det kulturelle perspektiv, har det netop været Unni Wikans intention at vise, hvor
lidt æresrelateret vold har med islam at gøre.
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fremmed kultur. Igen: Vi har forsøgt at undgå den geografiske sortering, som ifølge Liebmann får
læseren til at distancere sig fra volden og lukke øjnene for, at majoritetssamfundet har et ansvar for
volden, idet det er her, at den er opstået. Nedtoningen af den geografiske opdeling modvirker
forhåbentlig forståelsen af æresrelateret vold som en fremmed voldsform.
Det er en svær balancegang, for vi kommer ikke udenom, at de eksempler på æresrelateret vold, vi
har stiftet bekendtskab med og valgt at kategorisere som sådan, har fundet sted i etniske
minoritetsmiljøer. Og eftersom vi ikke indtager en streng kønsorienteret position, baserer vores artikler
sig som nævnt på en antagelse af, at der er afgørende forskel på æresrelateret vold og ‘regulær’
hustruvold. Derfor har vi eksempelvis fundet det væsentligt at skrive, at Ghazala Khan blev opsporet af
et netværk af taxichauffører med “pakistanske rødder”90. Derfor citerer vi Hakima Lakhrissi fra
Vestegnen Indvandrer Kvindecentret (sic) for at sige:
“De her kvinder er i højere grad end etnisk danske kvinder afhængige af samfundets hjælp. De flygter oftest
fra flere gerningsmænd i familien og har intet netværk at støtte sig til, hverken socialt eller økonomisk”.91

Og derfor taler Farideh om, hvad “stolthed og ære kan få mennesker til at stå igennem i [hendes]
kultur”92.
I vores artikelserie er der flere referencer til ære og skam. Vi citerer lektor Yvonne Mørck for, at der
i grove tilfælde af æresrelateret vold en “kulturel forestilling om, at man kan vaske sin ære ren ved
blod”93. Det er også sådan, vores cases selv italesætter volden: Arman taler om, at “i familier som
Maryams er ære alfa og omega”;94 Faridehs forældre “går meget op i ære og skam, og de mener, at
deres datter har vanæret dem”;95 og Asmas familie “går meget op i, hvad andre siger (…) min
beslutning har bragt skam over dem”96.
Man kan argumentere for, at dette fokus på ‘fremmede’ æresbegreber medvirker til, hvad Louise
Lund Liebmann betegner som en rumlig ekskludering af minoriteter, idet vi tegner et billede af volden
som ikke-dansk – som den andens vold. Men hvad skulle vi ellers gøre? Når samtlige cases, vi har talt
med i forbindelse med vores artikelserie, selv har italesæt ære som afgørende for deres familiers
motivation, inden vi selv har spurgt ind til det, er det svært at ignorere. Liebmann peger i sin ph.d. og i
interviewet med Politiken på, at:
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“[…]systemets og mediernes entydige kategorisering af kvinderne som ofre for en konflikt, der skyldes en
fremmed kultur er (…) problematisk. Den har betydet, at de etniske minoritetskvinder selv er begyndt at
betegne sig som æresofre”.97

Vi mener, at der ligger flere problematiske antagelser i hendes påstand, som vi vil vende tilbage til i
diskussionen efter denne analyse. Men her skal det blot siges, at det er svært som journalist at
motivforske i en sådan grad, at man ser helt bort fra så stor en del af ens cases udsagn. Og det har
selvsagt ikke været vores intention at kritisere en hel ‘kultur’, men blot at pege på et specifikt aspekt af
den. Skulle vi alligevel have gjort noget bedre, kunne vi mere specifikt have defineret, hvad ære, skam
og vanære er, i stedet for kun at hentyde til dette gennem erfaringskilders udtalelser.
Vi har dog hele vejen igennem bestræbt os på ikke at modstille vores artiklers henvisninger til
etnicitet, kultur og ære med begreber som “moderne” med referencer til “værdier” i det danske
samfund eller drømmen om at blive “integreret” – hvilket som vist i delanalyse nummer to er tilfældet i
Politikens Aïsha-serie og i Ekstra Bladets historie om Hina Khalid. Vi har som nævnt forsøgt at undgå at
konstruere en danskhedsdiskurs som en modsætning til en andethedsdiskurs, som det – ligeledes i
henhold til delanalyse nummer to – er tilfældet i Berlingskes interview med Elmas Berke, hvor hun
italesætter et ‘os’ og ‘dem’. Vi beskriver ikke vores cases hårde liv med kultustyrede familier som en
kamp for at få lov til at blive dansk med dertilhørende goder som individualitet, selvstændighed,
frihed, uddannelse og økonomisk uafhængighed. Her er vi med andre ord tilbage ved vores forsøg på
at styre uden om den del af mønsterfortællingen, som Louise Lund Liebmann kalder ‘Opgør som kamp
for danskhed.
Vi mener, at det er lykkedes os nogenlunde, men der er undtagelser. Eksempelvis når
integrationsvejleder Halime Oguz taler om krisecenterpersonale, der tænker for “dansk” og derfor ikke
forstår, “hvordan det er at leve et dobbeltliv mellem det moderne og middelalderlige”98. Eller når Asma
siger:
“Jeg har boet i Danmark, siden jeg var helt lille. Derfor virkede det enormt fremmed for mig, at jeg ikke
måtte være social med mine venner og lave normale teenageting”99.

Her bliver dansk levevis italesat som “normal”, og den andens levevis bliver dermed unormal. Men i
modsætning til eksempelvis Ekstra Bladets Hina Khalid-historie bliver volden intet sted i vores
rubrikker eller i artiklernes lead kontrasteret med ‘danske’ værdier. Og ingen steder i artiklerne
henviser vi til “indvandrere” eller “integration”.
Deeyah Khan italesætter flere gange en forskel mellem vestlige og ikke-vestlige kvinder i vores
interview med hende. Ligesom Elmas Berke i Berlingske italesætter hun altså en ’os og dem’distinktion, når hun eksempelvis siger: “Kvinder, der ligner Banaz og mig, frarøves muligheden for at
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blive en del af det vestlige samfund på lige fod med hvide kvinder”.100 Men i modsætning til Berke –
der ganske vist kritiserer, at “vi lukker øjnene og mumler ‘muslimsk kultur’” i tilfælde af æresrelateret
vold, men i sidste ende retter skytset mod danske muslimer – går Deeyah Khans kritik først og
fremmest på det vestlige samfund:
“Jeg var født i Norge og forventede at have de samme rettigheder og den samme beskyttelse som hvide
nordmænd, men mine muligheder viste sig at være mere begrænsede. Ingen talte min sag”.

Når hun taler om “racism of lesser expectation” og beskylder venstrefløjen og kvindebevægelsen for at
være berøringsangste, sætter hun altså den æresrelaterede vold ind i en større kontekst. Og når vi med
interviewet vælger at fremhæve racisme som en del af debatten om æresrelateret vold, skyldes det igen
vores ønske om ikke at lade kvindernes personlige tragedier stå som et udtryk for den etniske
minoritets kultur, men som en del af et mere komplekst samfundsproblem.
I det følgende diskussion og perspektivering folder vi Deeyah Khans kritik ud.
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5
PERSPEKTIVERENDE DISKUSSION

Deeyah Khan kritiserer som tidligere nævnt de skandinaviske venstrefløje og kvindebevægelser for at
have berøringsangst, når det kommer til at italesætte og bekæmpe æresrelateret vold med politiske og
sociale initiativer. Hendes kritik skabte stor debat blandt læsere på information.dk, og også på
Facebook fandt vi reaktioner på vores interview, der delte vandene blandt debattører og politiske
røster.
I dette afsnit går vi i dybden med Deeyah Khans kritik og modtagelsen af den. Kritikken og
modkritikken indkredser nemlig et centralt spørgsmål for både vores speciale og artikelserie. Nemlig
om – og i så fald i hvor høj grad – stigmatisering er uundgåelig, når man fremhæver problematikker i
etniske minoritetsmiljøer. Og i forlængelse heraf, hvordan man bedst italesætter æresrelateret vold,
hvis man som os har et ønske om at undgå stigmatisering. Efter en skitsering af Khan-debatten
forholder vi os til de ovenstående spørgsmåls relevans for vores eget produkt og i forlængelse heraf,
hvor det placerer os i henhold til de fremhævede forskningspositioner på æresrelateret vold.

KVINDEKAMP OG KULTURKRITIK
I vores artikel ‘De er ofre for deres familiers vold – og for venstrefløjens tavshed’ beskylder den norske
dokumentarfilmsinstruktør Deeyah Khan venstrefløjen og kvindebevægelsen for at forholde sig passivt
til æresrelaterede voldsfænomener. En passivitet, der ifølge Khan skyldes frygt for at blive kaldt
racister. Racister – fordi en kritik af volden kan tolkes som (1) en intolerance over for andre kulturer
og deres divergerende opfattelser af kønsroller og ægteskabelig praksis eller (2) som et ønske om at
assimilere det ‘anderledes’ med vestlige idealer. Det er er her, at den såkaldte racism of lesser
expectation opstår ifølge Khan. For når venstrefløjen og kvindebevægelsen ikke taler om æresrelateret
vold, involverer deres berøringsangst den nedladende slutning, at minoritetskvinder har krav på færre
rettigheder end andre kvinder. Med Khans egne ord:
“Når velmenende hvide mennesker på venstrefløjen og i kvindebevægelsen ikke kæmper for, at kvinder fra
andre kulturer får samme rettigheder, som de selv nyder godt af, er det racisme”.101

Ifølge Khan omfatter den vestlige politiske og feministiske kamp for lige rettigheder altså ikke altid
etniske minoriteter. Hun kritiserer venstrefløjen og kvindebevægelsen for ikke at turde krænke den
‘fremmede’ kultur med deres vestlige kulturidealer ud fra en idé om politiske korrekthed, humanisme
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og tolerance. Resultatet er, at det i stedet er individer med etnisk minoritetsbaggrund, der krænkes,
mener Khan. Tilbage står i hendes optik derfor en lammet venstrefløj og kvindebevægelse, der
tilsyneladende virker mere interesseret i at opretholde sin egen position end at kæmpe for lighed
(venstrefløjen) og ligestilling (kvindebevægelsen) på trods af kulturelle skel.
Når æresrelateret vold alligevel fylder en del i den offentlige debat skyldes det ifølge Khan
højrefløjens insisterende og bestandige kritik af ikke-vestlige etniske minoriteter. Men højrefløjen har
efter hendes mening ikke til hensigt at mindske kvindeundertrykkelse i etniske minoritetsmiljøer, når
de påtaler æresrelaterede voldsproblematikker. De refererer snarere til voldsproblematikken for at
skabe frygt i majoritetsbefolkningen for derved at kunne hente støtte til en strammere
immigrationspolitik. En argumentation, som vi også tidligere har beskrevet, kan overføres til
eksempelvis debatten om implementeringen af 24-årsreglen i Danmark. Derfor har Khan tidligere
afholdt sig fra at tale om sine egne oplevelser som offer for en æresrelateret konflikt af frygt for at
stigmatisere etniske minoritetsmiljøer og af frygt for at blive taget som ideologisk gidsel af højrefløjen,
der kunne nære sig på hendes indrømmelser og triste erkendelser:
“Jeg var bange for, at mine ord ville blive misbrugt til at generalisere og stigmatisere etniske minoriteter.
Men det gik op for mig, at min tavshed bidrog til kvinder som Banaz’ lidelse og død”.102

Citatet her berører en anden væsentlig dimension af Khans kritik, idet hun giver udtryk for, at
samfundet har pligt til hjælpe ofre for æresrelateret vold. Khan taler åbenlyst om venstrefløjen og
kvindebevægelsen som dem, der burde tale kvindernes sag. Denne placering af medansvar beror i
hendes opfattelse af, at ofrene for volden først og fremmest er borgere i majoritetssamfundet frem for
repræsentanter for en ’fremmed’ kultur – derfor har de også krav på statens beskyttelse samt
politikernes og øvrige interesseorganisationers opmærksomhed og kampgejst. Khan sætter imidlertid
ikke spørgsmålstegn ved om æresrelateret vold er et kulturforankret fænomen. Tværtimod befæster
hun idéen om, at særlige etniske minoritetsmiljøer i Oslo og London krænkede hende af grunde, der i
den grad relaterer sig til et æreskulturelt syn på kvindens plads i samfundet: “Den mandlige vrede
forfulgte mig, hvor end jeg var,”103 udtaler hun i vores interview. Når Khan så alligevel placerer
ansvaret hos majoritetssamfundet, er det fordi, hun ser etniske minoritetskvinder som naturligt
allierede med kvindebevægelsen – alle kæmper de nemlig i hendes øjne mod patriarkalske strukturer.
Ligeledes tager hun det også for givet, at venstrefløjen bør forsvare undertrykte minoritetskvinder,
fordi hun mener, at det er venstrefløjens politiske kald at kæmpe for lige rettigheder til alle. Og i vores
interview kan man læse, hvordan hverken norske eller britiske venstrefløjspolitikere og/eller
kvinderettighedsforkæmpere talte hendes sag, da hun blev udsat for overgreb.
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“Jeg var født i Norge og forventede at have de samme rettigheder og den samme beskyttelse som hvide
nordmænd, men mine muligheder viste sig at være mere begrænsede. Ingen talte min sag, da jeg blev
udsat for de her overgreb,” siger hun.

Også i det multikulturelle London blev Deeyah Khan spyttet på på gaden og opsøgt på sin adresse og
truet på livet, så hun i 2007 måtte flygte igen.
“I 2007 havde hun fået nok: Ubeskyttet og ubemærket krøb Deeyah i skjul i en forstad til Atlanta i USA, og
hun påbegyndte en lang og sej kamp for at samle sig,” skriver vi interviewet.

Deeyah Khans forståelse af æresrelateret vold er meget lig Unni Wikans. I en intersektionel optik
kunne man dog hævde, at Khan fremhæver flere ulighedssektioner mellem køn og etnisk minoritet, idet
hun skildrer de kvindelige ofre for æresrelateret vold som kønsligt marginaliserede af deres eget miljø,
marginaliserede af kvindebevægelsen og marginaliserede af majoritetssamfundet, der ikke kæmper for
etniske minoritetskvinders rettigheder. Khan påpeger i forlængelse heraf også, at etniske
minoritetskvinder, der udsættes for æresrelateret vold, er nemmere for samfundet at ignorere “for
deres ulykke påvirker ikke samfundet i samme grad som drenge, der bliver radikaliseret til at begå
terror.”104 Dermed peger Khan på, at ofre for æresrelateret vold er ‘ofre’ på grund af flere
ulighedsfaktorer, der overlapper hinanden og forværrer kvindernes situation.
Når vi med interviewet vælger at fremhæve Khans racismeanklage som en del af debatten om
æresrelateret vold, skyldes det – som vi allerede har været inde på – vores ønske om ikke at lade
hendes personlige tragedie stå som et udtryk for den etniske minoritetskultur, men som en del af et
mere komplekst samfundsanliggende. Som vi nævner i specialets indledning kommer Khans holdning
til spørgsmålet om, hvorvidt stigmatisering af minoriteter er uundgåelig i sager om æresrelateret vold,
også til udtryk i interviewet. Spurgt ind til om hun ikke selv frygter at komme til at stigmatisere i sit
dokumentariske og aktivistiske virke, svarer hun:
“Måske. Men det er det mindste af to onder. At kvinder lider og dør som følge af æresvold er et langt mere
presserende problem.”105

Ifølge Khan er svaret på, hvordan æresrelateret vold kan bekæmpes en mere veloplyst tilgang til
voldsfænomenet – både inden for forskning, myndighedshåndtering, uddannelsesinstitutioner og
medier.
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REAKTIONER PÅ KHANS KRITIK
Efter vores interview med Deeyah Khan blev udgivet i Information og på information.dk den 31. marts
2015 blev det delt af flere debattører på Facebook og vores artikelserie blev brugt som afsæt for
debatprogrammet Rushys Roulette på Radio24Syv106. Vi vælger her at fokusere på tre indlæg i
debatten, der repræsenterer interessante tilgange til æresrelateret vold i en dansk kontekst, fordi de på
forskellig vis trækker på tankegods fra de intersektionelle, kønsorienterede og kulturforankrede
perspektiver på æresrelateret vold. Indlæggene lufter samtidig mere pragmatiske syn på voldsformen
end dem, man finder inden for forskningen. De er relevante at tage med i denne sidste evaluering af,
hvordan vi mener, at journalistikken kan og bør tilgå æresrelateret vold og i forlængelse heraf øvrige
historier, der undersøger problematiske forhold i etniske minoritetsmiljøer. Indlæggene, som vi nu vil
kigge nærmere på, er skrevet af Berlingske-blogger Geeti Amiri, samfundsdebattør Khaterah Parwani
fra Exitcirklen107, og Pelle Dragsted fra Enhedslisten.
Khaterah Parwani fra Exitcirklen skrev samme dag som Khan-interviewet var i avisen:
“Drop nu den der med 'venstrefløjen har svigtet den muslimske kvinde'. Venstrefløjen og højrefløjen flyder
sammen, når det kommer til at belyse problemer i minoriteten.”108

Parwani tilkendegiver i sit indlæg delt på Facebook, at Khans kritik er nytteløs. Etniske
minoritetskvinder, der har brug for hjælp er nemlig i Parwanis øjne ligeglade med politikernes
opbakning. De har brug for “os på gaden”109, konkluderer hun og argumenterer for, at det er
“problemknusere”110 som hende, der kan tage hånd om etniske minoritetskvinders problemer. Samtidig
med at hun også kalder Khans kritik af venstrefløjens berøringsangst for “politisk spin”111, udtrykker
Parwani dog en kritik, der er i tråd med Deeyah Khans: Båd venstre- og højrefløj har italesat
voldsproblematikken “elendigt”, skriver hun, og majoritetssamfundet mangler grundlæggende viden
om etniske minoritetsmiljøer. Parwani uddyber denne kritik ved at tilføje at: “blå og rød ikke har en
skid forstand på, hvorledes de skal italesætte problemerne”, og at “virkeligheden derude kun er noget,
de hører om”.112
Parwani mener altså ikke, at æresrelateret vold kan bekæmpes af politikere, men af “mennesker
derude, blandt andet politiet, læger og kommunale medarbejdere”.113 Selv om hun på intet tidspunkt
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bruger ordene ‘kultur’, ‘ære’ eller ‘æresrelateret vold’ tager Parwani ikke stilling til om italesættelsen af
voldsfænomenet er med til at stigmatisere. Parwani koncentrerer sig om at fastslå, at det er praktikere
og fagfolk, der kan hjælpe de kvindelige ofre. Denne holdning er vi stødt på adskillige gange i vores
interviews med socialarbejdere og praktikere. Både Susanne Fabricius Willaume fra Etnisk Ung og
Anita Johnson, direktør for krisecentret RED - Safehouse, har betonet over for os, at uddannelse af
personale med indsigt i og praktisk erfaring med kulturelle og religiøse æreskulturer er det vigtigste.
Og at den stigmatisering af minoriteter, som italesættelsen af volden kan medføre, er underordnet i
forhold til at løse problemet. Som en jordmoder, der hedder Julia og arbejder med unge gravide
etniske minoritetskvinder sagde til os i et interview, som vi endte med kun at bruge til baggrund i vores
skriveproces: “Jeg vil hellere spørge for meget ind til, hvordan det går derhjemme, og om hun bliver
behandlet pænt med risiko for at blive kaldt en fordomsfuld racist, end jeg vil overse en kvinde, der
har brug for min hjælp”.
I et indlæg på bloggen Modkraft.dk kommenterer venstrefløjspolitikeren fra Enhedslisten Pelle
Dragsted heller ikke på, om italesættelsen af æresrelateret vold er stigmatiserende. Han skriver til
gengæld som svar på kritikken af venstrefløjen, at “vi er nødt til at lytte til kvinder med
minoritetsbaggrund, som beretter om venstrefløjens svigt”114. Pelle Dragsted nævner ikke Deeyah Khan
i sit indlæg om kvindeundertrykkelse og vold i etniske minoritetsmiljøer, men han forholder sig til, at
venstrefløjen kritiseres for at lide af berøringsangst, og refererer samtidig til både Geeti Amiri og
Khaterah Parwani, der har skrevet deres indlæg i debatten med dirkete reference til Khan-interviewet.
Derfor mener vi, at hans synspunkt hører hjemme i denne diskussion. Og ligesom Khan advarer
Dragsted imod, at venstrefløjen er i fare for at blive presset ud i en passiv position af højrefløjen, der
som led i en “antimuslimsk hetz”115 har taget patent på at fremhæve æresrelaterede
voldsproblematikker for at kritisere danskere med etnisk minoritetsbaggrund. Dragsteds tilgang til
voldsproblematikken er imidlertid mere kønsorienteret, end den er kulturforankret, når han
understreger:
“Vi skal stå det rigtige sted. Og det er på kvindernes side. Mod kvindeundertrykkelse og patriarkalsk vold –
uanset ophav og baggrund.”116

Selv om han altså implicit anerkender Khans kritik af venstrefløjen, korrigerer han den ved at tilføje, at
den største udfordring efter hans mening ikke er berøringsangst, men “rådvildhed”117. Dermed giver
han ligesom Khan og Parwani udtryk for majoritetssamfundets mangel på viden og handlekraft. Han
skriver i sit indlæg:
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“Vi ved simpelthen ikke, hvad vi skal gøre ved problemerne. Hvordan vi skal tage fat. Venstrefløjen er
ligesom resten af det politiske spektrum domineret af majoriteten med dansk baggrund. Og de fleste af os
kender meget lidt til virkeligheden blandt mindretallene.”118

Dragsteds løsning på venstrefløjens rådvildhed er, at bekæmpelsen af æresrelateret vold må
iværksættes af minoritetskvinder, da han mener, de ligger inde med en viden, som majoriteten ikke har.
Her kan man argumentere for, at han modsat tidligere trækker på en kulturforankret forståelse af vold,
idet han gennem sin forklaring om majoritetens uvidenhed skelner mellem vold i forskellige miljøer
med kultur som distinktion. Selv om Dragsted tilføjer, at dem, der ønsker at tage kampen mod volden
op “kun skal møde støtte og opbakning fra venstrefløjen”119 placerer han ikke noget konkret politisk
eller socialt ansvar på egne skuldre. I modsætning til Khan og Parwani peger Dragsted altså på, at
kvinderne selv må tage teten. Han efterspørger dog løsningsforslag til bekæmpelsen af det, han kalder
“religiøs og kulturelt forankret vold, undertrykkelse og social kontrol”120 (og altså ikke æresrelateret
vold), mens han samtidig understreger, at bekæmpelsen egentlig allerede eksisterer som en del af
venstrefløjens generelle kamp mod “diskrimination, og sexisme og for frihed og frigørelse.”121 Med
andre ord, opfatter Dragsted på den ene side æresrelateret vold som et religiøst og kulturelt fænomen,
mens han på den anden side kæder volden sammen med en “general”122 kamp mod sexisme og for
frihed og frigørelse. Man kan derfor argumentere for, at Dragsted taler fra en midtersøgende position,
når han nævner kampen mod “diskrimination” og både anerkender udfordringerne ved at italesætte
æresrelateret vold og voldsformens kulturelle særegenhed, samtidig med at han taler for, at den ikke
desto mindre er en del af en universel kamp mod patriarkalsk vold:
“Præcis som vi vil støtte alle andre kvinder og mænd, der kæmper for menneskelig frigørelse mod kulturel
og strukturel undertrykkelse – uanset baggrund. Præcis som vi kæmper mod patriarkalsk vold blandt
etniske danskere. Hverken mere eller mindre”.123

Heroverfor angriber debattør Geeti Amiri i sit indlæg fra Berlingske indirekte de intersektionelle
forskeres bekymring for at stigmatisere. Med afsæt i Khan-interviewet retter Amiri sit skyts mod
ligestillingsselskabet Brune Feminister124, der blandt andet forholder sig skeptisk til italesættelsen af
æresrelateret vold som et kulturforankret fænomen og derfor en minoritetsetnisk kvindesag. Brune
Feminister mener, at den minoritetsetniske ligestillingsdebat er præget af skræmmebilleder af
minoritetsetniske mænd og idéer om, at minoritetsetniske kvinder skal reddes og derfor fjernes fra
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deres kultur, baggrund og religion. Amiri citerer en af ligestillingsselskabets stiftere, Uzma Ahmed, for i
Jyllands-Posten at have udtalt:
“Det er et grundlæggende problem, at debattører og andre feminister konstant taler om etniske kvinders
kønskampe i stedet for at tale med etniske kvinder om, hvad de selv efterlyser i forhold til ligestilling”125

Det er denne holdning, som Amiri kritiserer. Hun mener, at det er “tragiskkomisk”126 at Brune
Feminister har et behov for at stifte et minoritetsetnisk ligestillingsselskab, fordi der, ifølge dem, ikke er
nogen, der taler minoritetsetniske kvinders sag “korrekt”127 og at den tilmed tales hen over hovedet på
kvinderne selv. Amiri mener tværtimod, at den offentlige debat i Danmark mere end nogensinde før er
stærkt repræsenteret af minoritetsetniske kvinder som Khaterah Parwani, Elmas Berke, Halime Oguz,
Silvana Mouazan og hende selv, der sætter den minoritetsetniske kvindesag på dagsordenen. Derfor
stiller hun spørgsmålstegn ved, hvad det helt konkret er, at Brune Feminister gerne vil opnå og afviser
altså ved at indvende, at ”den etniske kvindesag ikke er nogen kaffeklub”128, at det er vigtigt, at
forholde sig til, hvordan selve italesættelsen af æresrelateret vold falder ud.
Geeti Amiri er altså ikke helt enig, når Brune Feminister ligesom Pelle Dragsted slår til lyd for, at
opgøret med æresrelateret vold skal påbegyndes af minoritetskvinder selv. Hun mener nemlig, at
opgøret allerede er i gang og har brug for samfundets støtte. Ligesom Deeyah Khan argumenterer hun
for, at “den etniske kvindesag”129 indebærer en målrettet kamp mod religiøs og kulturel
kvindeundertrykkelse og vold, som majoritetssamfundet i højere grad bør tage del i. Amiris kritik af
Brune Feminister kan dermed også føres over på den intersektionelle forskning, som dette speciale har
redegjort for. Som det følgende citat illustrerer, er det hendes opfattelse, at frygten for at stigmatisere
ved at komme til at sige diskriminerede ting om etniske minoriteter får kvinderettighedsforkæmpere til
at kigge den anden vej. Og Brune Feminister er med til at skabe denne frygt, mener hun:
“Jeg er ked af at være den kedelige budbringer for de Brune Feminister, men den etniske kvindesag er altså
ingen kaffeklub og der er ingen anden god eller dårlig måde at sætte sagen under debat på, end ved at sige
tingene som de er, uanset, hvem det skulle behage eller forarge[…] Den etniske kvindesag kræver også, at
mekanismerne bag social kontrol, der leder til æresrelaterede konflikter og vold, bliver belyst uden nogen
som helst forbehold – for prisen for forbehold, eller berøringsangst, betaler de etniske kvinder, der står i
skærsilden.”130

125 Amiri, 2015.
126

Ibid.

127

Ibid.

128

Ibid.

129

Ibid.

130

Ibid.

82

Amiri pointerer her meget lig Khan, at kampen mod “social kontrol, æresrelaterede konflikter og vold,
opretholdt af et nedbrydende rygtesamfund”131 ikke kan tages uden de ‘hvide’ kvinder eller det øvrige
samfund, som Brune Feminister ifølge Amiri ekskluderer i kraft af deres fokus på negativ italesættelse
og brunhed. Med andre ord: Hun kritiserer de Brune Feminister for at gøre det sværere for
majoritetssamfundet at italesætte problemet med æresrelateret vold. Brune Feminister går nemlig for
meget op i, hvordan der bliver talt om æresrelateret vold, hvilket har en afskrækkende effekt på de
‘hvide’ feminister. Førsteprioriteten skulle hellere være at hjælpe de kvinder, der bliver udsat for vold,
mener Amiri ligesom Khaterah Parwani. Følger man Amiris argumentation til dørs kan det her tilføjes,
at initiativer som Exitcirklen i Danmark og Black Sisters of Southall i London også vidner om, at
minoritetsetniske kvinder allerede kæmper deres egen sag.
Således kan man sige, at Amiri – selv om hun understreger, at æresrelateret vold er en kulturelt og
religiøst forankret voldsform – placerer et ansvar for volden hos majoritetssamfundet. Netop fordi hun
opfatter æresrelateret vold som et problem i og ikke for det danske samfund, som den intersektionelle
religionshistoriker Louise Lund Liebmann ville sige det.
Dermed kan også Amiris kritik – selv om den på væsentlige punker adskiller sig fra Dragsteds –
siges at søge en midterposition mellem det intersektionelle og det kulturforankrede perspektiv på
æresrelateret vold. Hendes kritik af den ‘brune’ kvindebevægelse er derfor også interessant, fordi hun
tager udgangspunkt i en idé om, at vold mod kvinder bør bekæmpes af en inkluderende
kvindebevægelse, som hverken er ‘brun’ og ‘hvid’.
Khan-debatten vidner alt i alt om, at æresrelateret vold kan italesættes lige så forskelligt her og i
journalistikken, som fænomenet bliver behandlet i forskningen. Ét er, at voldsfænomenet tilgås
forskelligt forskellige genstandsfelter imellem, noget andet er, at genstandsfelternes mål med at
undersøge og forklare æresrelateret vold også er forskellige. For eksempel er hovedformålet for de
intersektionelle forskere, som vi har undersøgt, at afsløre magtuligheder mellem køn og etniske
minoritet i dækningen af æresrelateret vold. For Unni Wikan og kulturperspektivisterne handler det
nærmere om, at blotlægge æresbegrebet for i praksis at kunne forhindre æresdrab og tvangsægteskaber
i at finde sted i Norden. Dokumentaristen Deeyah Khan forsøger imidlertid at vise, hvordan systemet
helt konkret lider af berøringsangst og mangel på viden, og hvordan dette fører til svigt af etniske
minoritetskvinder. Og mens Dragsted indrømmer venstrefløjens politiske rådvildhed, anklager Amiri
Brune Feminister for de facto at ekskludere og skabe rådvildhed ved at betone, hvordan etniske
minoritetskvinder tales forkert om af majoritetssamfundet. Diskussionen om æresrelateret vold trækker
dermed på praktiske, politiske og sociale løsningsforslag og argumenter såvel som på mere abstrakte
kulturteoretiske overvejelser. For den ene fløj synes den værste konsekvens at være stigmatisering, der
kan kamme over i racisme, mens den anden fløj ikke tillægger risikoen for stigmatisering af større
etniske minoritetsgrupper den store betydning i deres erklærede ønske om at hjælpe så mange kvinder
som muligt.

131 Amiri, 2015.
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I vores optik udelukker de to fløje, man kan sige har en henholdsvis akademisk (italesættelse og
diskurs) og praktisk (håndtering) bekymret tilgang til voldsfænomenet, imidlertid ikke nødvendigvis
hinanden. Som vi har vist i vores skitsering af Khan-debatten er der mange måder, hvorpå positionerne
kan blandes og kompromiser mellem teori og praksis kan indgås. I diskussionens næste afsnit
argumenterer vi for, hvordan æresrelateret vold bedst kan italesættes med henblik på at tilfredsstille
begge positionerne mest muligt.

DELKONKLUSION
Opsummerende kan man sige, at Khans kritik såvel som kritikken af hendes kritik vidner om, at
perspektiverne på æresrelateret vold i de intersektionelle, kulturorienterede og kønsanalytiske
forskningspositioner kan genfindes i mange kombinationer i den offentlige debat. Debattørerne
forholder sig på forskellig vis teoretisk og praktisk til voldsproblematikken. Vores diskussion har vist,
hvordan den praktiske position ikke altid forholder sig til det teoretiske og omvendt. Mens Deeyah
Khan efterspørger venstrefløjens og kvindebevægelsens støtte og engagement i kampen mode
æresrelateret vold, mener Khaterah Parwani i det store hele ikke, at denne opbakning er så vigtig. For
Parwani er den udslagsgivende forskel, at myndighedsorganer og socialarbejdere, der møder
kvinderne, ved, hvordan de skal håndteres. Pelle Dragsted fra Enhedslisten forsvarer sig selv og
venstrefløjen mod Khans kritik, men indvender samtidig, at politikere ikke har nok indsigt i
æresrelateret vold, hvorfor han mener, at det er etniske minoritetskvinder selv, der må tage kampen op.
Heroverfor kritiserer Geeti Amiri Brune Feminister for at kritisere debatten om æresrelateret vold for at
tale hen over hovedet på kvinderne selv. Amiri mener, at minoritetsetniske kvinder i den grad er
begyndt at tage deres egen kamp op i offentligheden. Samtidig taler hun fra en mere praktisk
orienteret udsigelsesposition når hun indvender, at en bekymring for at stigmatisere etniske
minoritetsgrupper ikke rykker ved noget, men tværtimod afholder majoritetssamfundet fra at bakke op
og blande sig.

HVOR VI STÅR
I lyset af Khan-debatten er det relevant at vende tilbage til vores egen artikelserie igen for at diskutere,
hvor vi positionerer os i forhold til forskningen og den offentlige debat. På baggrund af dette speciales
analyser og diskussion mener vi, at man med en vis rimelighed kan sige, at vores artikelserie adskiller
sig væsentligt fra de øvrige artikler fra Ekstra Bladet, Politiken, Kristeligt Dagblad og Berlingske på en
række parametre såsom vinkling og sprogbrug. Vi har gået til emnet med en bevidsthed om, hvilke
faldgrubber, vi ikke ønskede at havne i netop på baggrund af den forskning og journalistik, vi har
belyst i nærværende speciale. Dette når vi for eksempel har holdt os fra at overbetone vores kilders
etniske ophav (det Louise Lund Liebmann kalder ’geografisk sortering’); når vi ikke har portrætteret
minoritetsmænd som den altid ’farlige’ anden; når vi har forsøgt at undgå at fremstille kvindernes
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løsrivelsesproces som deres vej til at blive mere ’danske’, samt når vi i tråd med Unni Wikans
synspunkter helt har undladt at sammenkæde ære og religion.
Når vi ligeledes mener, at vi inddrager nogle nuancer i vores beskrivelse af den æresrelaterede vold,
som vi ikke finder i de øvrige artikler, er det selvfølgelig også et spørgsmål om omfang: Med otte
artikler har vi simpelthen haft mere plads til at folde problemstillingen ud. Dette har været en
væsentlig bevæggrund for, at vi overhovedet har ønsket at skrive artikelserien som en del af vores
speciale (prøveform B). At vi har skrevet artiklerne som et led i vores speciale har desuden givet os
tiden til at fordybe os i en type journalistik, der ellers ville have været temmelig omkostningstung for
et dagblad. Men den væsentligste forskel på vores og de andre avisers artikler er i vores optik, at vi –
som vi tidligere har været inde på – i langt højere grad retter fokus mod de danske myndigheders
mangelfulde hjælp til kvinder i stedet for blot at rette skytset mod den ‘fremmede’ kultur og
familiernes overgreb.
Selv om intersektionelle forskere som Sherene Razack og Louise Lund Liebmann formentlig ville
finde en ting eller to at udsætte på vores artikler, mener vi, at de trods alt ville bifalde den del af vores
vinkling, der sigter efter at stille majoritetssamfundet til ansvar for volden. Og når Arman i vores
featureartikel ‘Under familiens radar’ hjælper kvinder med at flygte fra deres voldelige familier vil de
intersektionelle forskere formentlig ligeledes skrive under på, at historien er med destabilisere
fordommen om minoritetsmanden som farlig og kvindeundertrykkende.
Ved at inddrage kvinder med etnisk minoritetsbaggrund som både cases og ekspertkilder mener vi
desuden, at vi har afholdt os fra at reproducere fordommen om den altid udsatte og underkuede anden
– en skikkelse både Sherene Razack og Louise Lund Liebmann giver medierne skylden for at
reproducere. Det til trods ville intersektionelle og kønsorienterede forskere formentlig kritisere, at vi i
tråd med Unni Wikans og Astrid Schlytters definition af æresrelateret vold som kulturelt betinget
gentagne gange i ‘På flugt fra familien’ betoner særlige problemstillinger ved æresrelaterede konflikter
som adskiller dem fra ‘almindelige’ samlivsrelaterede konflikter. Den intersektionelle kønsforsker Anja
Bredal, anbefaler faktisk at gøre det stik modsatte. Hun skriver som tidligere nævnt, at man i højere
grad undgår at stigmatisere ved at fremhæve ligheder frem for forskelle mellem minoritetens og
majoritetens voldsformer. I tråd med det kønsorienterede perspektiv på æresrelateret vold giver hun
udtryk for, at patriarkalsk vold er den mest gavnlige betegner for både æresrelateret og samlivsrelateret
vold, og at forskelle fra sag til sag internt i de to voldformer er ligeså store som forskellene
voldsformerne imellem.
Men vi har valgt en anden tilgang i vores artikelserie. Vi beskriver, hvordan de kvinder, vi har
interviewet, er blevet udsat for vold af flere gerningsmænd; at de som følge af konflikten har været
nødt til at sige farvel til alle deres familiemedlemmer; og at de derfor har haft ringere adgang til social
og økonomisk støtte end etnisk danske kvinder i samlivsrelaterede konflikter og følgelig har haft større
behov for hjælp fra de danske myndigheder, fordi de ikke har netværk af venner og familie at trække
på. Vi har yderligere fremhævet det særegne ved æresrelaterede konflikter ved at afdække, hvordan
kvinderne bliver forfulgt af store netværk, der udsætter dem for fare, stress og angst, og citerer
ekspertkilder for, at det meget sjældnere er tilfældet med etnisk danske kvinder. I vores optik har disse
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forskelle ikke været til at komme uden om. Som journalister har vi til opgave at gengive den
virkelighed, vores kilder beretter om. En virkelighed, som vi naturligvis har spurgt kritisk ind til og
fakta-tjekket så meget som overhovedet muligt.
Samtidig bunder vores prioritering også i et ønske om at skildre kvindernes særligt penible
situationer for at sandsynliggøre, at de oplever reelle svigt, når politi, krisecentre, socialarbejdere og
politikere ikke ved nok om, hvordan deres sager skal håndteres Det er derfor gennem en tydelig
markering af de særlige karakteristika ved æresrelateret vold, at vi har kunne vinkle på behovet for, at
danske myndighedsorganer specialiserer sig yderligere og videreuddanner tilstrækkeligt personale, der
kan tage vare på netop disse kvinder. Denne kritik har vi formidlet via kilder som Farideh, Arman,
Maryam, filminstruktøren Deeyah Khan, Susanne Fabricius Willaume fra rådgivningstjenesten Etnisk
Ung og Anita Johnson fra krisecentret RED - Safehouse. I modsætning til Kristelig Dagblads artikel om
den “hvide” mands æresdrab, der – som vi har vist i vores kritiske diskursanalyse – mislykkes fælt i sit
forsøg på at fremhæve lighederne mellem jalousidrab og æresdrab, har vi altså valgt at tone rent flag
ved at lade vores kilder komme til orde med deres egen holdninger og oplevelser.
Hvis vi skal vende tilbage til vores pointe om, at vi som journalister har gengivet den virkelighed,
som kilderne har berettet om, ville den intersektionelle religionsforsker Louise Lund Liebmann
imidlertid indvende, at ofrene selv er med til reproducere samfundets mønsterfortælling om
æresrelateret vold132. Med det mener hun, at kvinderne over for myndigheder, medier og forskere
iscenesætter sig selv som mønsterfortællingens stereotype fremstilling af den altid udsatte
minoritetskvinde, der har krænket sin families ære og derfor er i fare. Dette gør kvinderne ifølge
Liebmann mere eller mindre ubevidst for at få den hjælp og opmærksomhed, de har brug for. Denne
slutning, der bygger på idéen om at diskurser både er konstitueret og konstituerende, er selvfølgelig
relevant at nævne. Vi mener dog, at Liebmanns pointe er stærkt problematisk. Som vi kort har været
inde på i specialets analysedel, synes det ud fra en journalistisk optik både umuligt og nedladende at
betvivle kvindelige kilders historier på basis af, at de skulle være for påvirket af offentlighedens
diskurser. Skulle man i journalistikken forsøge at imødekomme Liebmanns antagelse, ville man få
ualmindeligt svært ved at adskille kvindernes såkaldte mønsterfortælling fra deres ‘rigtige’ oplevelser.
Men Liebmanns antagelse peger på et væsentligt problem angående italesættelsen af æresrelateret
vold, der stadig står tilbage, nemlig mørketallene og manglen på statistikker inden for feltet i både
dansk og international kontekst. Den faktuelle usikkerhed om, hvor mange der egentlig udsættes for
konkrete æresrelaterede forbrydelser som tvangsægteskab, vold, grov social kontrol,
genopdragelsesrejser, æresdrab o.l. synes at give anledning til spekulationer, stigmatisering,
mønsterfortællinger samt politisk og ideologisk motiveret forskning, debat og juridisk håndtering af
problemstillingen. I vores analyse af de udvalgte artikler viser vi således, hvordan tvivlsomme data
bliver inddraget for at sandsynliggøre problemets omfang – herunder usammenlignelige statistikker
vedrørende ‘fremmede’ kulturers æresdrab som i artiklen fra Kristeligt Dagblad og data om stigninger i
antal telefoniske henvendelser til rådgivningslinjen Etnisk Ung, hvor det ikke er til at vide, om en
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stigning afspejler en reel optrapning af æresrelaterede konflikter eller en øget synlighed af Etnisk Ung.
Den sidstnævnte uklarhed begår vi også selv i vores artikelserie.
Mørketal og mangel på forskning betyder med andre ord, at italesættelsen af æresrelateret vold får
en afgørende betydning for den offentlige og diskursive opfattelse af, hvor omfangsrigt, strukturelt og
fremmedartet voldsformen egentlig er. Intersektionelle overvejelser, der eksempelvis peger på, at
volden hænger sammen med andre ulighedsfaktorer som klasse, køn, uddannelsesniveau eller økonomi
forbliver spekulationer, så længe vi ikke har statistikker eller forskning at læne os op ad. Netop derfor
er det kulturforankrede perspektiv på æresrelateret vold en mere tilgængelig og muligvis ‘attraktiv’
forklaringsmodel, der derfor også dominerer det danske mediebillede. Alt andet lige ville mere
forskning i og fakta om æresrelateret vold – og særligt i en dansk kontekst – foranledige en mulighed
for at nuancere italesættelsen af volden og de forklaringsmodeller, vi har til rådighed i dag.
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6
KONKLUSION

Som journalist har man aldrig fuldstændig kontrol over, hvordan ens produkt bliver opfattet i
offentligheden. Læserens forforståelse af et givent emne vil altid spille ind. Men man kan styre
modtagelsen i det omfang, at man retter kritikken derhen, hvor der er behov – i vores artikelserie har
vi valgt at stille skarpt på majoritetssamfundets (manglende) hjælp til kvindelige ofre for æresrelateret
vold. Vi har ikke blot beskrevet kvindernes personlige tragedier, men bundet dem op på kritik af de
danske myndigheder. For æresrelaterede konflikter foregår i Danmark og er derfor et dansk
samfundsproblem, hvilket vores artikler er med til at understrege – i stedet for udelukkende at
portrættere volden som etniske minoriteters anliggende.
Dette produktspeciale (prøveform B) har bevæget sig i spændingsfeltet mellem journalistik og
forskning og anskuet disse tilgange til æresrelateret vold som diskursive praksisser, der konstituerer
hinanden og er med til at producere og reproducere offentlighedens syn på såkaldte æreskonflikter. Vi
har fokuseret på to forskningsperspektiver – det kulturelle og det intersektionelle – og blotlagt deres
uenigheder. Vi har vist, hvordan den dominerende vinkling i journalistikken er præget af førstnævnte.
Det udsnit af artikler fra formiddags- og dagbladene Ekstra Bladet, Politiken, Kristeligt Dagblad og
Berlingske, vi har beskæftiget os med i specialets diskursanalyse, videreformidler en antagelse af, at
æresrelateret vold er et produkt af en ‘fremmed’ æreskultur, der her i Vesten opretholdes af et
minoritetsetnisk fællesskab, hvorfor fællesskabet kommer til at stå i skarp kontrast til de skandinaviske
majoritetssamfund og disses voldstyper som jalousidrab og samlivsrelateret vold. Og i forlængelse af
det kulturelle forskningsperspektiv nedprioriterer de udvalgte artikler at belyse, om æresrelateret vold
kan forklares ved hjælp af andre forhold som klasse og køn. Som vores diskursanalyse har vist
iscenesætter journalisterne over en bred kam i stedet etniske minoriteter som den farlige (mandlige)
eller udsatte (kvindelige) anden. De artikler, vi har analyseret, fremhæver alle – dog nogle mere end
andre – ofrenes og gerningsmændenes etniske, kulturelle eller religiøse ophav, hvilket medvirker til at
fremstille dem som ‘fremmede’ i et Danmark, der til gengæld kommer til at symbolisere frihed og
ligestilling mellem kønnene. Kampen mod æresrelateret vold bliver dermed gjort til et
integrationsprojekt, hvor danskheden fremstår som det gode og andetheden som det onde.
Vi argumenterer for, at denne fremstilling af æresrelateret vold er problematisk. For hvis man i
journalistikken vælger at vinkle udelukkende på ofrenes personlige tragedier og løsrivelse fra
normerne i et etnisk minoritetsmiljø, og hvis man i forskningen fokuserer på at fremstille volden som
resultatet af en ikke-vestlig ’fremmed’ kultur, risikerer man at blive blind for majoritetssamfundets
ansvar for at hjælpe kvinderne. Når den æresrelaterede vold fremstilles som et problem i det danske
samfund snarere end et problem for Danmark, bliver myndigheder og politikere ikke for alvor stillet til
ansvar for at finde løsninger på problemet.
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Vores analyse har således i det store hele bekræftet det intersektionelle forskningsperspektivs kritik
af kulturperspektivet, der dominerer fortællingen om æresrelateret vold i den danske offentlighed –
ikke kun i journalistikken og forskningen, men også i politiske initiativer som den forhenværende
regerings nationale strategi mod æresrelaterede konflikter fra 2012.
Imidlertid har vi også erkendt, at et strengt intersektionelt perspektiv på æresrelateret vold hverken
er frugtbart eller for den sags skyld muligt, når man bedriver journalistik om emnet. Med fokus på
ulighedssektionen mellem køn og etnisk minoritet betoner de intersektionelle forskere vigtigheden i at
søge ligheder mellem majoritetens og minoritetens patriarkalske voldsformer – dette i et forsøg på at
mindske kvindernes ulighedsposition som minoritet. Men skulle man lave journalistik efter den devise,
ville man ende med en masse uvinklede artikler. I henhold til et strengt intersektionelt perspektiv ville
man allerede have begået en ‘fejl’ i det øjeblik, man som journalist valgte at udskille æresrelateret vold
som et særligt voldsfænomen, der foregår i nogle etniske minoritetsmiljøer. Og det er netop, hvad vi
har gjort.
Vi har forsøgt at finde en gylden middelvej, der kombinerer det intersektionelle perspektivs
skærpede fokus på diskurs og narrative virkemidler med kulturperspektivets syn på æresrelateret vold
som en voldsform, der på væsentlige parametre adskiller fra ‘almindelig’ samlivsrelateret vold. I vores
artikelserie, ‘På flugt fra familien’, har vi med andre ord forsøgt at afdække, hvad der gør kvindelige
ofre for æresrelateret vold så udsatte. Vi har derfor vinklet på individets kamp mod kollektivet – altså
på historien om den enkelte kvinde (eller mand), der sætter sig op imod familiens ønsker. Denne
konflikt har været vores afgørende pejlemærke for, hvad der adskiller æresrelaterede konflikter og
såkaldt samlivsrelaterede konflikter blandt etniske danskere. For der er forskel. Det er vores klare
holdning efter at have sat os grundigt ind i forskningen på området og talt med en lang række fagfolk
og cases under researchforløbet til vores artikler. Og vi kommer ikke udenom, at de eksempler på
æresrelateret vold, vi har stiftet bekendtskab med og valgt at kategorisere som sådan, har fundet sted i
etniske minoritetsmiljøer.
Men det afgørende er så, hvordan man vælger at belyse disse forskelle i journalistikken. Hvordan
laver man en præcis beskrivelse af en problemstilling, der udspiller sig i etniske minoritetsmiljøer, uden
at stigmatisere etniske minoriteter?
Her giver det mening at have kritikken af mediedækningen, som den bliver fremført af de
intersektionelle forskere, in mente. Vi mener, at nedenstående bestræbelser kan fungere som en slags
’guide’ til, hvordan man journalistisk kan italesætte problematikker i etniske minoritetsmiljøer, uden at
forfalde til overflødig generalisering og stigmatisering.
I ‘På flugt fra familien’ har vi – sammenlignet med artiklerne fra Ekstra Bladet, Politiken, Kristeligt
Dagblad og Berlingske – nedprioriteret referencerne til ofrenes og gerningsmændenes ikke-vestlige
etnicitet og kultur. Vi har ikke betegnet danske statsborgere som pakistanere eller kurdere eller
beskrevet den æresrelaterede vold som et muslimsk problem (som det er tilfældet i nogle af artiklerne i
vores diskursanalyse). Vi har med andre ord forsøgt at undgå at eksotisere volden. Og når vores
artikler har henvist til ikke-vestlig etnicitet og kultur og begreber som ære og skam, har vi ikke
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modstillet disse med såkaldte ‘moderne værdier’ eller beskrevet kvindernes løsrivelsesprojekt som en
proces hen imod at blive ‘integreret’ i det danske samfund.
Man kan argumentere for, at vi ved at dedikere en hel artikelserie til at beskrive en problematik, der
udspringer af etniske minoritetsmiljøer, er med til at fremhæve negative aspekter ved grupper, der (i
vores optik) allerede bliver problematiseret ganske ofte i danske medier. Men vi tilbyder alligevel et
perspektiv på æresrelateret vold, der på en række parametre fremstår som et alternativ til den
stigmatiserende mønsterfortælling, som religionshistoriker og intersektionel forsker Louise Lund
Liebmann udpeger i mediebilledet, i forskningen, i det sociale arbejde og i den politiske tilgang til
problemet.
Omfanget af vores produkt (aldrig før er der lavet et journalistisk projekt om æresrelateret vold i en
dansk avis i vores artikelseries størrelsesorden) har tilladt os at dykke ned i problemstillingens nuancer
i stedet for at forfalde til forsimplede beskrivelser af en ‘fremmed’, ikke-vestlig kultur. Æresrelateret
vold findes i mange afskygninger – fra social kontrol til drab i sjældne tilfælde – og vi belyser
heterogeniteten i offergruppen gennem cases, der er henholdsvis universitetsuddannet, har haft egen
virksomhed eller ønsker at uddanne sig til politibetjent.
Vi har desuden beskrevet æresrelateret vold som en del af en ligestillingsproblematik. Langt
størstedelen af ofrene er kvinder, og i forlængelse af vores researchsamtaler med fagfolk, politifolk og
forskere har vi udlagt den kollektive retfærdighedsmoral, der truer kvinderne på livet, som et udslag af
patriarkalske strukturer. Men vi portrætterer ikke kvinderne som hjælpeløse. Samtlige af vores cases
fremstår handlekraftige og afklarede i deres beslutning om at fravælge kollektivet til fordel for deres
egen lykke. Samtidig har vi haft mulighed for at nuancere billedet af manden som udøver af volden og
kvinden som ofret.
Som konklusion på vores produktspeciale mener vi, at den skærpede bevidsthed om nuancerne i
æresrelateret vold, som vi har forsøgt at skrive frem i vores artikelserie, kan overføres til andre
genstandsfelter og problematikker, der omhandler etniske minoriteter i et samfund som det danske,
hvor integrationspolitik er højt på den politiske dagsorden, og hvor der efter vores mening ikke er
behov for flere historier – hverken i journalistikken eller i forskningen – der sætter etniske minoriteter
som helhed i et dårligt lys.
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DEBATINDLÆG
Debatindlæg refereret til i specialets ”Diskussion: Reaktioner på Khans kritik” (s. xx-xx).

Bilag 1
Statusopdatering af Khaterah Parwani på Facebook, d. 31. marts:
Drop nu den der med 'venstrefløjen har svigtet den muslimske kvinde'. Venstrefløjen og højrefløjen flyder
sammen, når det kommer til at belyse problemer i minoriteten. De slår nærmest hinanden ned, for at komme
til først. Det er spin og du ved det. Utallige kampagner om social kontrol og parallel samfund, utallige tiltag er
opstartet af venstrefløjen. At både blå og rød ikke har en skid forstand på hvorledes de skal italesætte
problemerne, er så en anden ting.
Os på gaden og på brandpunkterne tænker ikke særligt rødt eller blåt, når vi problemknuser. Hvis jeg i sin
tid vidste, at min situation blev italesat så elendigt af politikere, så ville jeg helst foretrække at de bare holdte
mund. Jeg har da ikke følt at min eller de mange andre unge kvinder, jeg arbejder med, bliver repræsenteret af
hverken den ene eller den anden fløj. Virkeligheden derude er kun noget de hører om.
Lad mig bare starte her; Jeg blev ikke svigtet af hverken venstre eller højre, for den verden eksisterede slet
ikke hos mig. Jeg sad ikke og læste Politiken eller Berlingske. Den luksus pause eller overskud havde jeg ikke.
Der var mennesker derude, blandt andet politiet, læger og kommunale medarbejdere som stod til rådighed og
som hjalp mig.
Det er sådan en billig slutning, at bruge disse tragedier til politisk spin. Drop det.
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Bilag 2
Pelle Dragsted, Modkraft.dk, d. 31. maj, 2015

Har venstrefløjen svigtet den muslimske kvindekamp?
Lørdag d. 30. maj bragte Politiken et interview med Elmas Berke, forfatteren til den nye bog Tavshedens pris,
som handler om vold og social kontrol mod kvinder med anden etnisk baggrund.
Elmas Berke fortæller i interviewet, at hun har været skuffet over, at ikke møde den opbakning hun
forventede fra venstrefløjen, når hun tog kampen op mod den undertrykkelse og sociale kontrol, som findes i
nogle familier med muslimsk baggrund.
I information giver debattøren Halime Oguz samme dag udtryk for en lignende oplevelse. Hun beskriver
hvordan hun efter at have ytret sig kritisk om undertrykkende traditioner har oplevet en dobbelt
marginalisering. Ikke bare fra traditionsbundne muslimer, men også fra dele af venstrefløjen.

Blandet billede
Jeg har tidligere opponeret mod de evige gentagelser af, at venstrefløjen skulle have svigtet kritikken af religiøs
forankret undertrykkelse og af religiøs politisk fanatisme. Og jeg vil fastholde, at billedet af en bovlam
venstrefløj ikke svarer til mine egne oplevelser gennem de år jeg har været aktiv i Enhedslisten.
I en lang række vedtagelser har vi slået en klar religionskritisk linje fast. Vi stod forrest i opbakningen bag
Salman Rushdie. Vi var de første til at demonstrere mod reaktionære religiøse bevægelser som Hizb-ut-Tharir.
Vi har i folketinget været med til at sætte spørgsmålet om social kontrol og vold mod muslimske kvinder på
dagsordenen. Og så sent som i

TV-valgdebatten forleden var Johanne Schmidt-Nielsen den eneste som

berørte spørgsmålet om vold mod kvinder med såvel dansk som anden etnisk baggrund.
Jeg har dog også tidligere medgivet, at jeg på dele af venstrefløjen har mødt en berøringsangst overfor
kritik af det religiøse. Ofte af frygt for at bære ved til en generel antimuslimsk hetz. Med andre ord synes jeg, at
billedet er langt mere nuanceret end der ofte gives udtryk for, når vi igen præsenteres for påstandene om
venstrefløjens svigt.

Rådvildhed
Uanset vores individuelle erfaringer, er vi dog efter min mening nødt til at lytte, når to kvinder fortæller om
deres oplevelse af venstrefløjens svigt.
Det er ganske enkelt absurd hvis kvinder, der gør oprør mod reaktionære traditioner og religiøs
undertrykkelse føler sig mere anerkendt hos højrefløjen end på venstrefløjen. Ikke mindst fordi højrefløjen med
deres antimuslismke hetz, om nogen er med til at fremme den marginalisering og modkultur, der skaber gode
rammer for såvel politisk ekstremisme som social kontrol og undertrykkelse.
Højrefløjens antimuslimske hetz, må ikke presse venstrefløjen ud i en anden forkert grøft. Vi skal stå det
rigtige sted. Og det er på kvindernes side. Mod kvindeundertrykkelse og patriarkalsk vold – uanset ophav og
baggrund.
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Nye stemmer
I den seneste tid er der heldigvis i den offentlige debat kommet en række nye stærke stemmer fra kvinder med
anden etnisk baggrund. Og selvom de bestemt ikke altid er indbyrdes enige har kvinder som Khaterah
Parweni,Geeti Amiri, Halime Oguz, Sherin Khankan og andre udgjort stærke stemmer såvel på den brede
offentlige scene, som i den debat som er den aller vigtigste – nemlig den der foregår blandt minoritetsdanskerne.
Det er helt afgørende. For jeg tror ikke, at venstrefløjens største udfordring er berøringsangst. Jeg tror den
største udfordring er rådvildhed. Vi ved simpelthen ikke hvad vi skal gøre ved problemerne. Hvordan vi skal
tage fat. Venstrefløjen er ligesom resten af det politiske spektrum domineret af majoriteten med danske
baggrund. Og de fleste af os kender meget lidt til virkeligheden blandt mindretallene.
Vi kan skrive vrede indlæg og kronikker i aviser, som folk som os selv læser. Vi kan kloge os i Deadline, eller
tordne fra folketingets talerstol til andre majoritetsdanskere, der er enige med os. Men hvad ændrer det?
Oprøret og forandringen er nødt til at tage sit udgangspunkt i de mennesker som kender problemerne, som
færdes der hvor de er, og som kan tage de kampe, der kan ændre de holdninger og traditioner, der lægger til
grund for vold og social kontrol blandt minoriteter. Til gengæld skal de, der tager kampen kun møde støtte og
opbakning fra venstrefløjen.

Lad os komme videre
Derfor er mit forslag: Lad os komme videre fra diskussionen om, hvorvidt venstrefløjen har svigtet eller ej.
Lad os, der opfatter os selv som venstreorienterede love hinanden, at vi bakker op om de modige kvinder
og mænd med muslimsk baggrund, som på hver deres egen måde og fra forskellige udgangspunkter slås mod
undertrykkende strukturer og kulturer, mod patriarkalsk social kontrol og for ligeværd og ligestilling. Præcis
som vi vil støtte alle andre kvinder og mænd, der kæmper for menneskelig frigørelse mod kulturel og strukturel
undertrykkelse - uanset baggrund. Præcis som vi kæmper mod patriarkalsk vold blandt etniske danskere.
Hverken mere eller mindre.
Jeg tror faktisk man skal lede længe på venstrefløjen for at finde nogen, der er uenige i de principper. Hvis
der er, så håber jeg de vil række fingeren op nu.
Ellers synes jeg vi skal komme videre med det der er det vigtige. Nemlig at finde ud af hvordan venstrefløjen
og hver enkelt af os bedst kan understøtte og give opbakning til de personer og organisationer som slås mod
religiøs og kulturelt forankret vold, undertrykkelse og social kontrol. Som en naturlig del af venstrefløjens
generelle kamp mod reaktion, diskrimination, og sexisme og for frihed og frigørelse.
Lad os få de konkrete idéer og forslag på banen. Fortsatte uendelige diskussioner af venstrefløjens
angivelige svigt får os efter min mening ikke rigtig videre.
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Bilag 3
Geeti Amiri, Berlingske – Politiko.dk, d. 1. april, 2015

Den etniske kvindesag er ingen kaffeklub
“Det er et grundlæggende problem, at debattører og andre feminister konstant taler om etniske kvinders
kønskampe i stedet for at tale med etniske kvinder om, hvad de selv efterlyser i forhold til ligestilling” lød det
fra den 39-årige feminist Uzma Ahmed, folketingskandidat for Alternativet, i sidste uges Jyllands Posten.
Derfor har Ahmed stiftet ligestillingsselskabet De Brune Feminister sammen med bl.a. lektor ved Københavns
Universitet, Lene Myong, der er adopteret fra Korea, samt den tyrkiskfødte kønsdebattør og cand.mag. Güzel
Turan, fordi de vil selv vil sætte ord på den etniske kvindesag.
Ahmed & Co. – eller De Brune Feminister, som de kalder sig selv for – hævder, at der tales for meget om de
etniske kvinder, men udenom de etniske kvinder selv.
Ydermere mener Ahmed, at den etniske ligestillingsdebat er præget af skræmmebilleder af brune mænd,
myter om etniske kvinder og forfejlede strategier, fordi strategierne arbejder henimod at redde, underforstået
fjerne, etniske kvinder fra deres kultur, baggrund og religion.
Det er tragiskkomisk, at i en periode, hvor der som aldrig før høres etniske kvinder i den offentlige debat,
som hver dag sætter den etniske kvindes sag på dagsordenen, så finder De Brune Feminister et behov for at
stifte et nyt ligestillingsselskab, fordi der, ifølge dem, ikke er nogen, der taler deres sag “korrekt”, men henover
hovedet på de etniske kvinder selv.
Hvad er det konkret De Brune Feminister gerne vil have på dagsordenen, på vegne af etniske kvinder,
spørger jeg om?
For ifølge, De Brune Feminister omhandler den etniske kvindesag for dem, og tilhørende problematikker
såsom social kontrol, vold i hjemmet, retten (og manglende ret) til at definere egen frihed, samt tørklædets
reelle symbolik. Derfor vil De Brune Feminister nu gerne selv have lov til at debattere og sætte fokus på
området, frem for de hvide kvinder, der mener det godt, men sjældent forstår sig på en etnisk kvindes kamp.
Hvorvidt De Brune Feminister følger med i den offentlige debat, eller ej, skal jeg ikke spå omkring, men
eftersom de finder et behov for et nyt initiativ på området, vidner det om, at De Brune Feminister endnu er
nogle i rækken, der vil det godt, men intet tør – for åbenbart må det være sådan, at de af os, etniske kvinder,
der allerede er i den offentlige debat, og sætter selvsamme problematikker under debat, gør det på en måde,
så det ikke behager De Brune Feminister.
Jeg er ked af, at være den kedelige budbringer for De Brune Feminister, men den etniske kvindesag er altså
ingen kaffeklub og der er ingen god eller dårlig måde at sætte sagen under debat på, end at sige tingene som
de er, uanset, hvem det skulle behage eller forarge.
Mestendels vil man forarge, og det skal man turde for, hvorfor ellers melde sig ind på banen, hvis man intet
nyt vil?
For det at turde at sætte den etniske kvindesag under debat forudsætter, at mænds monopol på
religionsfortolkningen af Islam bliver udfordret – selv om, at det kan koste dyrt. For prisen for denne udfordring
er, at debattøren får størstedelen af det muslimske trossamfund imod sig.
Den etniske kvindesag kræver også, at mekanismerne bag social kontrol, der leder til æresrelaterede konflikter
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og vold, bliver belyst uden nogen som helst forbehold – for prisen for forbehold, eller berøringsangst, betaler
de etniske kvinder, der står i skærsilden.
Den personlige frihed, som er den etniske kvindesags største udfordring kræver også, at kvindens personlige
frihed – hvad enten det er et tørklæde, der definerer friheden, eller en kort nederdel – bliver forsvaret, uanset,
hvor modstanden kommer fra. For enhver kvindes frihed er lige legitim, men sådan fremstår frihedsbegrebet
ikke hos minoritetsmiljøerne, når der stadig eksisterer et stort rygtesamfund, der skammer og udstøder unge
kvinder, der vælger egen vej.
Derfor er De Brune Feminister endnu et fejldykket projekt, før det overhovedet er kommet i gang, fordi at
sammenslutningens grundlag bygger på illusioner, der gerne vil glorificere den etniske kvindes
omstændigheder, når hun vælger at søge retten til at definere eget liv.
Men livet som en etnisk kvinde indeholder, hverken enhjørninger – selv om Alternativet nok ville ønske de
fandtes – eller nogen klare opskrifter på, hvordan frihed opnås, men derimod en lang og sej kamp, som De
Brune Feminister kan begynde at støtte op omkring.
Første skridt vil være at tage osteklokken af og få øje på, hvor mange etniske, kvindelige debattører, der
allerede er derude, som alene tager imod alle de slag debatten fører med sig. Dét er nemlig ikke noget for sarte
sjæle, slet ikke, når det er den muslimske kvindes frihed, der skal kæmpes for, men som anses for værende
vantro.
Dernæst kunne De Brune Feminister erkende, at kampen for etniske kvinders frihed og et liv med
selvbestemmelse, hvor social kontrol, æresrelaterede konflikter og vold, opretholdt af et nedbrydende
rygtesamfund, er en saga blot, ikke kan tages uden de hvide kvinder, som ligestillingsselskabet allerede på
forhånd har ekskluderet. Altså lige indtil de har drukket nok kaffe og erkendt, at denne kamp handler ikke om,
hvis farve, der gør sig mest gældende for at føre den etniske kvindesag, men at det handler om, at alle kvinder,
på tværs af religion og etnicitet, i det danske samfund, skal besidde samme frihed, som de frit kan
administrere over. Og denne kamp har de hvide kvinder taget før, for desværre er realiteten for flertallet af
etniske kvinders frigørelsesmuligheder i minoritetsmiljøerne, at kampen befinder sig 100 år tilbage i tiden.
Derfor har etniske kvinder, der dagligt kæmper med at frigøre sig fra hæmmende normer, tilhørende
forældrenes oprindelseskultur, brug for al den hjælp de kan komme i nærheden af – hjælp især fra de danske
kvindesagsorganisationer som KVINFO og Dansk Kvindesamfund.
De Brune Feminister bør starte med at tage fløjlshandskerne af og erkende, at den eksisterende debat om
den etniske kvindesag, som de mener skulle være præget af skræmmebilleder af brune mænd, myter om
etniske kvinder, bunder i virkelige tal, som ingen, heller ikke Ahmed og Alternativet, kan trylle væk til La La
Land!
Endnu et ligestillingsselskab hjælper ikke på at minimere de tal, men derimod et fælles opgør, hvor ingen
tager patent på, hvem der bør tale den etniske kvindesag.
Nej, i stedet skal De Brune Feminister acceptere, at den etniske kvindesag kræver mod at italesætte og ikke
endnu en kande kaffe, som hyggeligt kan drikkes, mens alle fakta på området glemmes væk, fordi de ikke
bryder sig om måden og tonen den etniske kvindesag hidtil er blevet ført på.
Fordi de etniske kvinder, der er privilegeret nok til at have en platform, hvorfra de kan tale de tavse etniske
kvinders sag, skylder kun de tavse kvinder noget, og her er tonen bedøvende ligegyldig, når disse tavse kvinder
står på krisecentret gul og blå, med alle rødder revet op i hænderne, der smuldrer væk, mens samfundet
endnu en gang ser passivt til, fordi berøringsangsten overdøver kvindernes råb om hjælp.
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Elmas Berke er kvindeforkæmper, Berlingske-blogger og aktuel med »Tavshedens
Pris«, en bog om vold i muslimske familier.
Foto: David Leth Williams

b.dk/TV

B

Interview med Elmas Berke »Jeg er dødbange for at tale om det her i forvejen«

Q

»Aisha bløder ikke på en anden måde end Gitte«

Vold. Elmas Berke er bogaktuel med »Tavshedens Pris« om en række muslimske kvinders dagligdag med
vold og trusler i hjemmet. Hun håber, at bogen vil få danske muslimer til at se indad tale højt om problemerne.

Af Pernille Dreyer

perd@berlingskemedia.dk

B interview
Hun ser mod loftet og blinker hurtigt et par
gange for at forhindre de tårer, der har gjort
hendes øjne klare.
»Nu bliver jeg rørt igen,« siger Elmas Berke.
Hun er kvindeforkæmper, Berlingskeblogger og fra næste uge også forfatter, men
»I får ikke at vide, hvor gammel jeg er«.
Fredag udkommer hendes debutroman,
»Tavshedens Pris«, og interessen er stor, for
bogen er et sjældent indblik i muslimske
miljøer og de kampe, nogle kvinder kæmper
med livet som indsats. Den tegner et billede
af tilværelser præget af vold, og Elmas Berkes
håb er, at bogen får danske muslimer til at
vende blikket indad, og at kvinder bliver hinanden bevidst uagtet religion og farveforskel.
»Vi tror, at vi er så forskellige i Danmark og
stirrer os blinde på hudfarve og religion. I virkeligheden er vi meget ens. Det er kvindeliv
og kvindeskæbner,« siger Elmas Berke.
Det er de samme skæbner, der et øjeblik
sætter interviewet på standby, mens hun

får styr på tårekanalerne. Historierne er
grumme, foregår i Danmark, og »Tavshedens
Pris« bygger på dem.
»Aisha bløder ikke på en anden måde end
Gitte. Hvis hun bliver tæsket af sin mand eller
presses til at begå selvmord, så flyder hendes
blod ikke anderledes. Forskellen er bare, at vi
ville reagere på Gittes blod, mens vi lukker
øjnene og mumler »muslimsk kultur«, når
det sker for Aisha,« siger Elmas Berke, der selv
er muslim og af tyrkisk oprindelse.

Muslimske piger forsvinder
Gennem livet har Elmas Berke mødt en
række muslimske kvinder med virkeligheder, hun ikke kunne ignorere, men måtte
videreformidle.
Nogle blev voldtaget med tanke på ægteskab, andre blev truet på livet og fik tæsk
med nøgler, mens flere blev presset til selvmord ved at springe ned fra altaner, sluge
piller eller se S-togets lys i øjnene. Virkelige
hændelser, som figuren Donya og hendes
søstre rummer i »Tavshedens Pris«.
»Det her foregår i dagens Danmark. Hvert
år forsvinder muslimske piger sporløst, og
ingen ved, hvor de forsvinder hen, for ingen
har undersøgt det. Typisk sker det i perioden
mellem folkeskole og ungdomsuddannelse,
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hvor der ikke er fagpersoner til at opdage,
at pigerne bliver væk. Enten er de sendt til
hjemlandet, fordi de er blevet for danske
eller skal giftes væk, eller også er de ofre for
en forbrydelse,« siger Elmas Berke, der selv
er rejst ud for at hente en ung, dansk muslim
hjem:
»Faderen havde forsøgt at brække begge
ben på hende. På den måde ville hun være
fastlåst i situationen og ikke længere kunne
føjte rundt.«
Elmas Berke ved godt, at det ikke sker i
samtlige muslimske familier, men derfor
skal man stadig tale om, hvad der er nogle
kvinders virkelighed.
»Der er opstået en enorm berøringsangst,
og ingen tør tale om problemet, fordi man
straks bliver stemplet som islamofob eller
muslim-hader – endda selv om man selv er
muslim. Jeg kan ikke acceptere, at vi bliver
ved med at ignorere det og sige, at det kun
sker for naboen. Naboens datter er vores
datter. Kom nu, lad os få rykket noget,« siger
Elmas Berke.

Fiktion og virkelighed
Bogen foregår i Viborg, hvor hun selv er
opvokset og er en fiktionaliseret virkelighed.
Det har Elmas Berke valgt, fordi formen
tillader flere detaljer, følelser og tanker,
så også udenforstående kan leve sig ind i
karaktererne. Derudover har fiktionsdelen
givet hende mulighed for at skabe karakteren Dorrit. En ældre, dansk kvinde, der har
gennemlevet det samme som muslimske
Donya gennemlever, men blot i 1920ernes
Danmark.
»Det er i Dorrits historie, at der forekommer en del fiktion, mens virkelige hændelser
fylder klart mest i Donyas. Dorrit skal skabe
balance og sikre, at bogen også bliver læst af
det publikum, der altid forsvarer muslimer,
og publikummet, der altid ser ondt i muslimer. Hvis jeg kan finde en samhørighed mel-

lem Dorrit og Donya i fiktionens verden, kan
vi også i virkelighedens.«
Ulempen er dog, at etniske danskere, der
ikke forstår betydningen af ære og skam, kan
blive usikre på, om passager er fiktion eller
virkelighed.
»Jeg har opdaget, at hvad, der for mig er
fuldstændig ordinært, kommer bag på etniske danskere. Ingen muslimer siger nogensinde højt, at det er normalt at få at vide, at
ens forældre slår en ihjel, hvis man kaster
skam over deres navn,« siger Elmas Berke.

Muslimer skal reagere
Forfatterens håb er, at »Tavshedens Pris« kan
bryde tavsheden og få muslimer i tale. For
selv om det danske samfund skal stoppe sin
forskelsbehandling, hvor vi godtager problemer i muslimske minoriteters hjem, som vi
ikke ville godtage i majoritetens hjem, er det
vigtigste, at danske muslimer selv kommer
på banen, mener hun.
»Jeg håber, at det muslimske publikum
læser bogen og ser i øjnene, at vi må tage os
sammen. At ingen kan tage opgøret for os.
Det er vores sønner, der er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikker, og det er
vores døtre, der banker på dørene til krisecentrene. Lad os nu gribe i egen barm,« siger
Elmas Berke.
Det er især sin egen generation, som hun
vil have til at se indad. Hun synes, at de er
»nogle skvat«, der har svigtet deres børn, som
nu er rodløse og nemme at indfange for ekstremistiske kræfter:
»Vores børn er et produkt af det, vi har
leveret, og vi har hverken formået at tage det
danske samfund til os eller at være tro mod
det, vi kommer af. Vi er generationen, der
har forsøgt at please alle med det resultat,
at vi har mistet os selv. Når vi er sammen
med landsmænd, spiller vi landsmænd, og
når vi er sammen med danskere, spiller vi
danskere. Vi taber vores døtre og sønner på
gulvet, og vi skal reagere nu.«

TØR - HVOR ANDRE TIER

Onsdag 28. januar 2015 nr. 351 uge 5 111. årg. ekstrabladet.dk 19,00 kr.

NU SKAL HAN VÆRE REALITY-STJERNE

JUNGLEDYRET
QVORTRUP

SULTEN
SLAVEHÆR

JOHANNE I
SANDWICHBRØLER

HUN MÅTTE IKKE LÆRE DANSK,
GÅ UD ALENE ELLER FÅ BESØG

FOTO: MOGENS FLINDT / MAGNUS HOLM

FIK TÆV
FOR AT
VANÆRE
SIN MAND

ARRANGERET ÆGTESKAB I DANMARK
- HINA FORTÆLLER OM SIT LIV
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HINAS MARERIDT I DANMARK: 28-årige Hina Khalid
kom til Danmark for at leve med sin mand og uddanne sig.
Men ægteskabet udviklede sig til et mareridt med streng
social kontrol, der kulminerede med tæv for at bryde
familiens æreskodeks

FIK TÆV
FOR AT
VANÆRE
SIN MAND
Modig beslutning
THOMAS GÖSTA SVENSSON
ANDERS EJBYE-ERNST
FOTO: MOGENS FLINDT
28-årige pakistanske Hina
Khalid drømte om et lykkeligt ægteskab og et liv i Danmark, hvor hun kunne lægge
sidste hånd på sin mastergrad i engelsk litteratur og
blive en del af det danske
samfund.
Men hun gennemgår i stedet et årelangt mareridt med
daglig psykisk terror, der
kulminerer med, at Hinas
mand idømmes tre måneders fængsel for at afstraffe
hende med knytnæver og
kvælertag, fordi han og resten af svigerfamilien ifølge

Hina Khalid blev 1. januar i år gennemtævet af sin mand for at bryde familiens regler. Selv om hun godt er klar over, at det kan få
konsekvenser, har hun alligevel valgt at stå frem med sin historie for at hjælpe andre i samme situation.

Hina mener, at hun krænker
familiens ære ved ikke at efterleve deres regler.
I 2009 bliver Hina gift med
sin
dansk-pakistanske
mand. Ægteskabet er arrangeret, men sker ifølge Hina
frivilligt.
– Jeg var glad for at skulle
til Danmark. Min faster og
farbror bor der. Det er et moderne samfund, fortæller Hina til Ekstra Bladet via en
tolk.
Hurtigt står det dog klart
for Hina, at hendes forestillinger om et liv i Danmark
langsomt krakelerer:
– Der var meget psykisk
terror fra min mand og svigerfamiliens side. De be-

stemte alt, hvad jeg skulle,
og jeg skulle altid adlyde
dem og rette mig efter dem,
siger hun.

Regler
I takt med, at kontrollen optrappes, er der også en række regler, Hina skal efterleve.
– Jeg må eksempelvis ikke
gå ud på egen hånd eller invitere folk over uden at have
fået tilladelse fra min mand
eller svigerfamilie. Jeg får
også understreget igen og
igen, at jeg på ingen måde
må fortælle min familie eller
andre om, hvad der sker i
herhjemme, fordi ingen i
miljøet skal få det indtryk, at
de ikke har styr på deres svi-

Selv om Hina
gerne ville
være en del af det
danske samfund,
så sætter
svigerfamilien
hurtigt en stopper
for det
gerdatter, siger hun.
Selv om Hina gerne ville
være en del af det danske
samfund, så sætter svigerfamilien hurtigt en stopper for
det.
– Jeg fik kun lov til at modtage danskundervisning i to

måneder, så skulle jeg stoppe, siger Hina.
Hina finder også hurtigt
ud af, at det har store konsekvenser, hvis hun ikke adlyder, for hun har ikke permanent opholdstilladelse i Danmark:
– Hvis jeg ikke gjorde, som
der blev sagt, blev jeg truet
af svigerfamilien med at blive sendt hjem til Pakistan.
Andre gange truede de med,
at min svoger er medlem af
Hizb ut-Tahrir, siger hun.

Bryder sammen
I efteråret 2014 får Hina og
manden endelig deres egen
lejlighed i Ballerup, men
pinslerne fortsætter. To dage

før nytårsaften bryder Hina
sammen. Hun fortæller sin
faster hele historien, men
hendes mand overhører
samtalen, og det får konsekvenser. Samme dag bliver
deres søn afhentet af svogeren, uden at Hina får en forklaring, og 1. januar falder
straffen:
– Jeg spørger efter vores
søn og får at vide, at han ikke
kommer hjem, før vi er færdige. Hans opførsel ændrer
sig markant, da han modtager sms’er fra familien, og
det slår klik for ham. Han
slår mig med knytnæver og
går helt amok. Kalder mig
luder og tager kvælertag, siger Hina.
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Bryllupsbillede af Hina Khalid og hendes
mand fra 2009. Ægteskabet endte brat
1. januar i år, da Hina blev gennemtævet
af ham, hvilket han i fredags fik tre måneders ubetinget fængsel for.

DET SKULLE HUN EFTERLEVE

Reglerne for Hina
! Skulle adlyde alle befalinger om
husligt arbejde.
! Ikke gå ud på egen hånd uden
tilladelse.
! Ikke invitere folk uden tilladelse.
! Ikke kontakte eller besøge forældrene i Pakistan uden tilladelse.
! Ikke fortælle andre om, hvad
der sker i hjemmet.
! Ikke modtage danskundervisning
eller på andre måder integrere sig.

Hina Khalid drømte om blive en del af
det danske samfund, mens hendes
mand og svigerfamilie var stærkt
imod, at hun blev integreret.
Hina formår at få vristet
sig fri og flygter ud af lejligheden og over til fasteren.
Tidligt næste morgen kommer hun til læge og politi, og
dagen efter bliver Hinas
mand arresteret.
I dag kæmper Hina stadig
med oplevelsen. Manden har
i dag fået et polititilhold, og
selv om hun frygter ham,
har hun alligevel valgt at stå
frem:
– Jeg har holdt ud i seks år
– og nu har jeg et behov for at
fortælle det til andre, så de
forhåbentlig kan lære noget
af det og søge om hjælp langt
tidligere, siger hun og fortsætter:
– Det er først nu, hvor jeg

er brudt ud af min mand og
svigerfamiliens greb, at jeg
har fundet ud af, at der er
meget hjælp at hente hos politi og myndigheder, siger
Hina, der undervejs også har
fået hjælp af integrationsrådgiver Mohammad Rafiq
fra International Institute of
Human Rights.
Hina har i dag søgt om
skilsmisse, og hun kæmper
nu for få ophævet den fælles
forældremyndighed over deres fireårige søn.
tgs@eb.dk; aee@eb.dk

Læs hele interviewet med
Hina på eb.dk/ekstra.

SVIGERFAMILIE
AFVISER ANKLAGER
Ekstra Bladet har været i
kontakt med Hina Khalids
svigerfamilie. Her afviser
svogeren på vegne af svigerfamilien alle anklager om
social kontrol og æresrelateret vold.
Han fortæller, at der er to
sider af sagen, og Hinas version ligger langt fra deres.
Han afviser også det påståede medlemskab af Hizb-ut
Tahrir, men erkender dog at

have deltaget i et møde hos
organisationen for seks-syv
år siden.
Ekstra Bladet har i forbindelse med den telefoniske
samtale spurgt, om familien
inden deadline havde lyst til
at mødes til et interview om
anklagerne. Det havde familien ifølge svogeren ikke mulighed for på grund af tidspres.

Et af de mest omtalte eksempler på æreskonflikter, der
endte fatalt, var mordet på dansk-pakistanske Ghazala
Khan. Hun blev skudt og dræbt af sin storebror på banegårdspladsen i Slagelse 23. september 2005, fordi hun
havde giftet sig mod sin families tilladelse. PRIVATFOTO

EKSPLOSION I
ÆRESKONFLIKTER
Et stort antal kvinder med
indvandrer-baggrund i Danmark udsættes for æresrelaterede forbrydelser og krænkelser i form af vold, streng
social kontrol og trusler på
livet, fordi deres familier eller omgangskreds ikke mener, at de lever op til visse
fastsatte kulturelle normer.
Nye tal fra Landsorganisationen af Kvindekrisecentre
(LOKK) afslører, at antallet
af henvendelser om æresrelaterede konflikter er mere
end fordoblet de seneste fem
år. I 2009 var der således 440
henvendelser, mens 1183
henvendte sig med en æreskonflikt i 2014.
– Vi har de senere år set en
stor stigning i takt med, at
der kommer mere fokus på
problemet, og de udsatte finder ud af, at der er hjælp at
hente. Men der er stadig et
mørketal, og mange sager
bliver ikke rapporteret, siger projektleder Susanne W.
Fabricius.
– Det er meget voldsomt,
det, der sker for dem. Nogle
har eksempelvis været udsat for meget grov vold, indespærring eller oplever at blive udstødt af hele familien,
og de er enormt tyngede og
trykkede af situationen, og
vi ser også, at de kan være
selvmordstruede eller have
risiko for at få en depression, siger hun.

Kan ende fatalt
Inden for de senere år har
der været flere tragiske sager, hvor æresrelaterede
konflikter er endt med drab
eller grov vold. Derfor er det
også vigtigt, at pigernes omgangskreds er opmærksomme på problemet, fortæller
Susanne W. Fabricius.
– Det er vigtigt at sætte så
tidligt ind som muligt med
rådgivning og mægling. Uddannelsesinstitutioner, politi, kommune og læger skal
derfor vide noget om emnet
og være opmærksomme på
signaler og adfærd fra de unge kvinder, siger hun.

Og hos Rigspolitiets Nationale
Forebyggelsescenter,
der sidder med de æresrelaterede forbrydelser, er man
opmærksomme på problemet. I 2014 registrerede man
117 sager om æresrelaterede
sager, mens der var 110 sager
året før – og det er fra alle
samfundslag, fortæller vicepolitiinspektør
Henrik
Framvig:

For nylig
var der en
konkret sag i en
yderst velintegreret
familie, hvor både
faderen og moderen
havde et godt job
– For nylig var der en konkret sag i en yderst velintegreret familie, hvor både faderen og moderen havde et
godt job. Så det kan godt være, det forekommer steder,
hvor familien ikke er så godt
integreret, men det forekommer også i de familier, hvor
man udadtil virker, som om
man er velintegreret, siger
han.
I alt har Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter
de seneste fire år registret
505 sager om æresrelaterede
forbrydelser.

ÆRESKONFLIKTER
Rigspolitiet har tidligere defineret, at æresrelaterede
konflikter, vold og drab sker
’som følge af, at offeret –
eller personer i offerets familie eller omgangskreds
gennem overtrædelse af
nogle kulturelle eller religiøst betingede normer har
krænket gerningsmandens
– eller personer i gerningsmandens familie eller omfangskreds – ære’.

LÆS MERE PÅ
NÆSTE SIDE
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Manu Sareen:
Hina-sagen er
forfærdelig

28-årige pakistanske Hina
Khalid drømte om et lykkeligt ægteskab og et liv i Danmark, hvor hun kunne lægge
sidste hånd på sin mastergrad i engelsk litteratur og
blive en del af det danske
samfund.

BYT til NYT

Skal dine gamle møbler
indgå i handelen?
Se mere på hjemmesiden

Berry spisebordsstol
Moderne spisebordsstol.
Fås med sort eller hvid
sæde. Ben i eg.

KUN

399,-

Sagen
illustrerer en
af de absolut
største ligestillingsproblematikker, der
er i Danmark

Ministeren kan jo ikke slå fast, at noget er livstruende og
så først komme med en løsning til sommer.
FOTO: MIK ESKESTAD/POLFOTO

Men som hun fortalte til
Ekstra Bladet onsdag, har
hun i stedet gennemgået et
årelangt mareridt med daglig psykisk terror, der kulminerede 1. januar i år. Hinas
dansk-pakistanske
mand
straffede hende med knytnæver og kvælertag, fordi
han og resten af svigerfamilien – ifølge Hina – mener, at
hun krænker familiens ære
ved ikke at efterleve deres
regler.
Og Hinas skæbne har vakt
opsigt både på Christiansborg og hos socialminister
Manu Sareen (R).
– Det er en forfærdelig sag,
og jeg synes faktisk, at den illustrerer en af de absolut
største ligestillingsproblematikker, der er i Danmark,
og som vi har indført en række tiltag for at bekæmpe.
– Der er jo bogstaveligt talt
kvinder herhjemme, der ikke må bevæge sig frit, uddanne sig eller selv finde deres ægtefælle, og det er et
kæmpe stort problem. Vi er
jo skudt 100 år tilbage, siger
han.

3+2 pers. sofa

14.459,-

Miami sofasæt
Monteret med stof Alora.
2 pers. mål: 170 cm. Normalpris: 8.897,-.
3 pers. mål: 210 cm. Normalpris 10.382,-.

Lisa øreklapstol monteret med stof
Alora. Normalpris 8.184,-.
Lisa puff monteret med stof Alora.
Normalpris 2.005,-.

SPAR

57%
TILBUD

Bobby hjørnesofa
Med open end. Sort læder på alle slidflader.
Fås både højre- og venstrevendt.
Mål ca.: 315 x 198 cm. Normalpris: 13.999,-.

5.999,-

Spar 25%
på alle
modulsofaer
i januar

efter voldsom biljagt
TILBUD

Modulsofa BIG
KÆMPE sofa, hvor du ligger mere end du sidder,
sædedybde mellem 115-150 cm uden de løse puder.
Normalpris: 16.323,-.

EFTERLYSNING
Brugte møbler søges!

Kongstedvej 2.
4200 Slagelse.
Tlf. 57 83 50 00.
Se mere på: www.moeblerogdesign.dk
ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag 10.00 - 18.00
Lørdag - søndag 10.00 - 15.00

Biljagten endte på Frederiksberg, hvor vanvidsbilisten her bliver anholdt. PRIVATFOTO

12.242,-

tilfælles med kong Richard III af England?
Begge må trækkes med et dårligt eftermæle.
Eftertanken s. 20
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0 Efter at have været forsvundet i 10 dage blev den 37-årige Lisa Sofie Engelhardt Andersen fundet den 1. januar 2011, nedgravet i skovbunden nær Herlev Rideskole. – Foto: Scanpix.

Den hvide mands æresdrab

Hvert år bliver seks-syv kvinder dræbt i Danmark af deres danske partner eller eksmand – ofte på grund af jalousi, ydmygelse

0 Efter at have været forsvundet i 10 dage blev den 37-årige Lisa Sofie Engelhardt Andersen fundet den 1. januar 2011, nedgravet i skovbunden nær Herlev Rideskole. – Foto: Scanpix.

Den hvide mands æresdrab

Hvert år bliver seks-syv kvinder dræbt i Danmark af deres danske partner eller eksmand – ofte på grund af jalousi, ydmygelse
og såret stolthed. Sådan en sag udspillede sig i Herlev i julen 2010. Historien begynder med en lille piges drøm om den perfekte kernefamilie
AF STINNE ANDREASEN
stinne@k.dk

Prolog
olen gennemborede det
tunge skydække på
årets første dag i 2011 og
smeltede sig ind i de snemasser, som havde hobet sig op
under de seneste ugers usædvanligt kolde julevejr. Det var
lørdag, og en hundefører fra
Københavns Vestegns Politi
holdt fri med sin familie i
Ballerup nordvest for København. Med tjenestehunden
liggende ved sine fødder sad
han i sin varme stue og nød
tilværelsen, da hustruen afbrød hans dagdrømmeri.
”Hvordan kan du sidde her
og slappe af, når I ikke har
fundet hende endnu?”,
spurgte hun og hentydede til
den sag, der havde været på
forsiden af formiddagspressen hele ugen.
Lisa Sofie Engelhardt Andersen, en 37-årig enlig mor
fra Herlev, var forsvundet fra
sin lejlighed kort før jul, og
politiet mistænkte ekskæresten Jimmy Paaske for at have
slået hende ihjel. Uden et lig
var det dog svært at bevise
noget. Eftersøgningen havde
været koncentreret omkring
et område nær Herlev Rideskole, hvor to vidner kort før
midnat den 22. december
havde set en person trække
noget menneskelignende ud
af en bil og hen over vejen.

S

Men alle spor efter hændelsen lå dækket under en tyk
dyne af sne.
Rideskolen lå få kilometer
fra det sted, hvor hundeføreren nytårsdag sad og nød livet i sin stue. Og da han ikke
rigtig kunne argumentere mod
hustruens spørgsmål, besluttede de to i fællesskab at lave
en familieudflugt ud af det.
Konen og børnene ville se på
heste, mens manden og hunden kunne snuse lidt rundt i
området. Hunden skulle alligevel luftes, og så kunne den
jo lige så godt gøre sig nyttig.
De hvide staldbygninger og
hestefolden lå i udkanten af et
lille skovstykke, og hustruen
pegede ind mellem træerne.
”Jeg ville altså grave hende
ned i skoven, hvis det var
mig, der havde gjort det,”
sagde hun.
Endnu engang lyttede hundeføreren til sin kones ord.
Og efter ganske kort tids søgen i den sjappede skovbund
stoppede tjenestehunden op
og gav hals.

L

isa Sofie Engelhardt Andersens familie og venner kan ikke længere lide
sne. Eller jul eller nytår. Det
har de ikke kunnet siden den
usædvanligt kolde decemberdag i 2010, hvor den høje,
slanke kvinde med de store,
grågrønne øjne og lange,
mørke lokker forsvandt og aldrig mere blev set i live.

Vinter – Nætter – Lys!
v. Morten Lauridsen

Dette er Lisa Sofie Engelhardt Andersens historie.
Men fortællingen kunne lige
så vel have handlet om Mia
Sommer, Lene Travn Larsen,
Jane Møller Hansen, Jeanette
Larsen, Monika Skærbæk Olsen, Connie Christiansen,
Anne Pedersen eller en af de
øvrige 60 kvinder, som inden
for de seneste 10 år er blevet
dræbt af deres ærkedanske
partner eller ekspartner. Og
så er de uopklarede sager og
mislykkede drabsforsøg endda ikke talt med.
Modsat hvad mediebilledet
kan give indtryk af, står gammeldanskere bag 7 ud af 10
drab herhjemme, og danske
mænds mord på nuværende
eller tidligere kærester udgør
en af hovedgrupperne.
Jalousidrab, hævndrab eller familietragedier bliver sagerne typisk kaldt hos politiet og i pressen, men man
kunne også betegne dem den
hvide mands æresdrab. For
den altdominerende grund til
drabene på kvinderne er, at
deres nuværende eller tidligere partner føler sig personligt ydmyget, hånet eller trådt
på i en grad, så det krænker
deres selvbillede, mandighed
og stolthed. Eller ære, om
man vil.
Dermed minder de følelsesmæssige årsager til drabene
om dem, man kender fra de
traditionelle æresdrab, som
fra tid til anden finder sted i

stærkt patriarkalske indvandrergrupper.
For de danske mænd går
det oftest galt, når kvinden
finder en ny mand eller vil
skilles. Den jalousi og ydmygelse har mændene svært ved
at kapere, og det kan gå grueligt galt, som det gjorde den
aften i Herlev for knap fire år
siden.

L

isa Sofie Engelhardt Andersen ønskede aldrig at
leve livet farligt. Tværtimod. Sofie, som familien
kaldte hende, var en stille,
forsigtig og lidt usikker pige,
som havde det bedst med at
sidde alene og sy, male eller
lege med trylledej.
Hun blev født den 3. januar
1973 og havde en temmelig
rodløs barndom. Forældrene
var skilt, og Sofie og hendes
tre søskende havde hver deres far. Hver gang moderen
begyndte at kede sig, pakkede hun hele huset ned i flyttekasser, og Sofie nåede at gå i
folkeskole syv steder i Køgeområdet og Frederikshavn,
før hun forlod 9. klasse.
Hun var en begavet, samvittighedsfuld og smuk pige,
men alligevel var hendes
selvtillid lav. En overgang
stoppede hun endda helt
med at spise, fordi en enkelt
fyr havde kaldt hende tyk.
Måske på grund af den turbulente opvækst begyndte
hun tidligt at drømme. Om

tryghed, om stabilitet og om
at finde en mand, som hun
kunne skabe en kernefamilie
sammen med.
Hun mødte ham, da hun
var 21 år og begyndte at arbejde på Crown Seaways – et
blåhvidt, 170 meter langt cruise-skib, som dagligt fragtede
over 1700 passagerer frem og
tilbage mellem Oslo og København. Hun var stewardesse, han var steward. Hun

skænkede champagne til færgens fineste passagerer og
holdt orden i de mest luksuriøse kahytter, han redte køjer i
skibets øvrige værelser og vaskede op i køkkenet. Efter et
halvt år blev Sofie kæreste
med den 11 år ældre, spinkle
Jimmy med det mørkblonde
hår og de smalle, blå øjne.
De andre stewarder og stewardesser havde svært ved at
se, hvordan de to passede

sammen. Sofie opfattede de
som ordentlig og pæn, men
også naiv og godtroende,
mens de så Jimmy som dominerende, manipulerende og
opfarende. Flere gange fik
han skriftlige advarsler og til
sidst en fyreseddel, fordi
hans temperament var løbet
af med ham.
De personlighedstræk går
igen ved mænd, som slår deres partner ihjel. Mange er

SÅDAN GJORDE VI
3 Historien om Lisa Sofie Engelhardt Andersen bygger på interviews med flere personer nær den dræbte. Personerne ønsker ikke at opgive navn af frygt for drabsmanden.
Artiklen bygger endvidere på vidneudsagn fra den dømte Jimmy Paaske samt 16 andre
vidner, der alle figurerer i domsbogen fra Retten i Glostrup. Oplysningerne er krydstjekket med kriminalassistent Arne Woythals beskrivelse af politiets arbejde med sagen i
Dansk Politiidrætsforbunds årsbog ”Nordisk Kriminalreportage 2013”.
3 Den dømte i sagen, Jimmy Paaske, er blevet tilbudt at medvirke i artiklen, men er ikke vendt tilbage.
3 Tal og fakta i artiklen stammer fra: Justitsministeriets rapport ”Drab i Danmark 2008-2011” (2014), retsmediciner Jens Peder Hart Hansens undersøgelse ”Drab i Danmark 1946-1970”, speciallæge og vicestatsobducent Peter Mygind Leths studie ”Drab i Syddanmark gennem 25 år” (2010), hjemmesiden drabssageridanmark.beboer2650.dk, der registrerer alle drabssager i Danmark fra 1879 og frem, samt rapporten ”Global
study on homicide 2011”, udarbejdet af United Nations Office on Drugs and Crime.
3 Desuden bygger artiklens baggrundsafsnit på interviews med:
Unni Wikan, professor ved Oslo Universitet og en af verdens førende eksperter i æresdrab.
Henrik Day Poulsen, psykiater ved Bispebjerg Hospital, der har mentalundersøgt drabsmænd.
Jørn Beckmann, professor, dr.med. og forhenværende klinikchef på Odense Universitetshospital.
Peter Mygind Leth, speciallæge og vicestatsobducent ved Syddansk Universitet.
Asser Hedegård Thomsen, cand.med., der skal til at påbegynde ph.d. om de seneste 25 års drab i Danmark
ved Aarhus Universitet.
Nils Hybel, dr.phil. og forsker i æresdrab og blodhævn ved Københavns Universitet.
Susanne Philipson, direktør ved Dannerhuset, der arbejder for ligeværd mellem køn og forhold fri for vold.

nærtagende, narcissistiske
og temperamentsfulde, mens
andre kan skjule frustrationerne bag en rolig, selvsikker
facade i årevis, indtil den dag
de mister kontrollen. De kommer fra alle samfundslag,
men har typisk haft en disharmonisk barndom, som gør
dem ustabile og ude af stand
til at håndtere modgang.
Jimmys opvækst havde også været rodet. Hans mor
havde haft mange forskellige
kæresteforhold, og ligesom
Sofie var han flyttet og havde
skiftet skole adskillige gange.
På flere måder mindede de
to om hinanden. Ingen af
dem deltog i fester og drukture med kollegerne, når færgen lå i havn. Sofie sparede
hele sin løn op til en dag at
kunne udleve sin drøm om
det lykkelige, stabile familieliv, og stabilitet var netop,
hvad han gav hende. Han så
aldrig til andre pigers side,
ville kun have Sofie. Han forsvarede hende straks, hvis
nogen generede hende, og
han gav hende en følelse af at
være noget værd.
Men han blev jaloux, så
snart andre mænd nærmede
sig hende det mindste. Og flere gange hørte kollegerne
ham sige, at han aldrig ville
acceptere, hvis hun fandt en
anden.
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… Den hvide mands æresdrab
3 Det traditionelle æresdrab
er velovervejet, planlagt og
skyldes, at en person har bragt
skam over og vanæret en familie. Man bliver en helt ved at
dræbe i ærens navn. Drabene
er ikke defineret i nogen religiøse skrifter. De er kulturelt
betingede og finder især sted i
stærkt patriarkalske og religiøse lande som muslimske
Pakistan, Iran og Tyrkiet og
katolske Brasilien og Ecuador.
Sidst et sådant drab fandt sted
i Danmark, var så vidt vides i
2005, hvor en pakistansk
mand dræbte sin søster,
Ghazala Khan, fordi hun havde
giftet sig imod familiens
ønske. Der er desuden mistanke om, at en mordbrand i 2012
var et æresdrab.
3 Den hvide mands ”æresdrab” sker modsat typisk i et
øjebliks voldsom frustration,
men psykologien bag er den
samme. Mændene dræber,
fordi de ikke føler, de kan leve
med den personlige ydmygelse. Ofte har de en patriarkalsk
tankegang om, at de som
manden i huset skal bestemme over kvinden, familien og
økonomien. Går det skævt, er
det for dem et ubærligt nederlag, et statustab og en krænkelse af deres mandighed og
personlige stolthed. Den type
drab sker i alle lande og kulturer og sker i Danmark 5-10
gange om året. De defineres
typisk som jalousidrab, hævndrab eller familiedramaer.
KILDER: UNNI WIKAN,
PROFESSOR OG
SOCIALANTROPOLOG VED
OSLO UNIVERSITET, HENRIK
DAY POULSEN, PSYKIATER VED
BISPEBJERG HOSPITAL OG
JØRN BECKMANN,
PROFESSOR, DR.MED. OG
FORHENVÆRENDE
KLINIKCHEF PÅ ODENSE
UNIVERSITETSHOSPITAL.

DANSKE MÆNDS
KÆRESTEDRAB I 10 ÅR
3 I alt 68 kvinder er blevet
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J

alousi er en af de stærkeste følelser, et menneske
kan bære rundt på. Kærlighed og lidenskab er tæt
knyttet til følelsen af at besidde noget, eje noget, føle ret til
noget. Og når ens ejendomsret bliver krænket, kan man
opfatte det som tyveri, et angreb på ens person og ens
selvbillede.
Jalousi og konflikter mellem partnere har i årevis været de motiver, der har fyldt
mest i drabstallene. De har
formentlig eksisteret siden tidernes morgen og har til en
vis grad også været socialt
accepteret.
Tankegangen om øje for
øje, tand for tand – og et gennemboret hjerte for et knust
– herskede langt op i middelalderen, og først i 1100- og
1200-tallet forsøgte man med
landskabslovene og manddrabsforordningen at begrænse hævndrab og jalousimord. Dels ved at lade gerningsmanden betale bod til
den forurettedes familie i stedet for selv at blive dræbt.
Dels ved at definere ved lov,
hvad et ægteskab egentlig
var, og hvilke pligter og rettigheder, der fulgte med. Hidtil havde de mere løsagtige
kæresteforhold nemlig også
været en udløsende faktor for
mange misforståelser, forviklinger og tilfælde af jalousi og
hævn.
I dag er Danmark et af de
10 europæiske lande med lavest drabstal pr. indbygger –
for hver million danskere bliver cirka syv slået ihjel hvert
år.

T

il en nytårsfest på vej
ind i år 2000 mærkede
Sofie for første gang kærestens voldsomme temperament på sin krop. Allerede efter et halvt år som kærester
var de flyttet sammen, først i
rækkehus i Herlev, siden i
parcelhus i Ballerup. Udadtil
havde de klaret sig fint. Hun
havde fået job som klinikassistent hos en tandlæge i Herlev, han som it-koordinator
ved Københavns Kommune.
Men de havde lukket sig stadig mere om sig selv og så
kun enkelte kolleger og familiemedlemmer.
Mange af dem havde det
indtryk, at Sofie konstant gik
på listesko for ikke at gøre
noget forkert. Hun hviskede

havde kunnet foretage sig noget. Han var røget på dagpenge, og Sofie havde måttet
passe hus, barn og job. Det
havde tæret på parforholdet.
Derfor var de blevet enige om
at flytte hver til sit.
For Sofie sluttede forholdet
der. Hun genoptog kontakten
med flere i familien, og mange oplevede, at hun blomstrede op. Jimmy viste sig også fra sin bedste side i begyndelsen. Hjalp hende med at
sætte hendes nye lejlighed i
Herlev i stand og oprettede
endda en datingprofil for
hende på nettet.
Men efter kort tid forsøgte
han at vinde hende tilbage.
Det var Sofie bestemt ikke interesseret i. Hun var forelsket
i den ejendomsmægler, som
havde solgt deres hus i Ballerup, og hun var rædselsslagen for, at Jimmy skulle opdage det. En dag sagde hun
til sine kolleger på tandklinikken, at de skulle kigge i
baghaven, hvis hun pludselig
forsvandt.

F OTO : S C A N P I X

FAKTA OM ÆRESDRAB

O

nsdag den 22. december 2010 var den koldeste dag i Danmark i
23 år med temperaturer under 20 minusgrader. Der var
snestorm, og medierne berettede i døgndrift om veje, der
var i risiko for at lukke op
mod juledagene.
Sofies storesøster fulgte
vejrudsigten nøje. Hun boede
på landet, hvor snemasserne
hurtigt føg de små markveje
til, og hendes gæster skulle jo
gerne kunne komme frem til
jul. Sofie og hendes fireårige
søn skulle holde juleaften i
landejendommen. Storesøsteren undrede sig over, at
hun ikke havde hørt fra dem
– det lignede ikke Sofie.
Lillejuleaften redte storesøsteren senge op til gæsterne,
gjorde rent i huset og pyntede juletræ. Hun ringede til
Sofie flere gange i løbet af dagen, men mobilen gik hele tiden direkte på telefonsvarer.
Næste morgen stod hun
tidligt op for at gøre juleanden klar og rydde sne. Aftalen var, at gæsterne skulle
komme klokken 12, men over
middag havde de stadig ikke
givet lyd fra sig. Da blev storesøsteren for alvor nervøs.
Hun satte sig i bilen og kørte over de små markveje, videre i retning mod København og standsede ved de
gråsorte boligblokke ved Melissahaven i Herlev. Bankede

Sofies telefon havde været
slukket siden den 22. december om aftenen. Det betragtede efterforskerne som gerningstidspunktet, hvis et lovbrud havde fundet sted – og
de frygtede en forbrydelse af
den værste slags.
Ejendomsmægleren havde
et vandtæt alibi. Jimmy vaklede i sine forklaringer og rodede rundt i datoer og klokkeslæt. Det samme gjorde
Jimmys mor.
Pludselig kunne de dog
samstemmende fortælle, at
han havde været hos hende
hele aftenen den 22. december og sovet på hendes sofa
uden at forlade huset. Den
forklaring mistede dog troværdighed, da politiet senere
fandt et dokument på moderens computer, hvor Jimmy
detaljeret havde beskrevet
sin påståede færden i dagene
21. til 23. december.
Mistanken mod ham blev
bestyrket, da to tyrkiske fætre efter jul ringede til politiet
og fortalte, at de havde set
noget usædvanligt den 22.

H

un blev bisat en kold
januardag i 2011, og
ceremonien foregik i
den over 500 år gamle, røde
murstenskirke i Herlev. Både
familien Andersen og familien Paaske var til stede – dog
uden Jimmy, som var varetægtsfængslet.
Obduktionen havde vist, at
dødsårsagen var strangulatio
manualis, drab ved manuel
kværkning. Det er en af de
hyppigste måder, mænd dræber kvinder på i Danmark.
Fund af dna på Sofies hænder og bryst havde vist sig
med al sandsynlighed at
stamme fra Jimmy. Og tilsvarende dna-spor fra Sofie var
blevet fundet på Jimmys nye
skijakke. Det var opsigtsvækkende, da han havde købt
frakken, efter det tidspunkt
hun forsvandt.
Sofie blev brændt, og familien lagde et billede af hendes søn ned i jordhullet sammen med urnen. Flere af de
pårørende kastede misbilligende blikke på en gul papirlap, nogen havde klistret på

me over kvinden, familien og
økonomien. Går det skævt, er
det for dem et ubærligt nederlag, et statustab og en krænkelse af deres mandighed og
personlige stolthed. Den type
drab sker i alle lande og kulturer og sker i Danmark 5-10
gange om året. De defineres
typisk som jalousidrab, hævndrab eller familiedramaer.
KILDER: UNNI WIKAN,
PROFESSOR OG
SOCIALANTROPOLOG VED
OSLO UNIVERSITET, HENRIK
DAY POULSEN, PSYKIATER VED
BISPEBJERG HOSPITAL OG
JØRN BECKMANN,
PROFESSOR, DR.MED. OG
FORHENVÆRENDE
KLINIKCHEF PÅ ODENSE
UNIVERSITETSHOSPITAL.

DANSKE MÆNDS
KÆRESTEDRAB I 10 ÅR
3 I alt 68 kvinder er blevet
dræbt af deres etnisk danske
partner eller ekspartner de
seneste 10 år:
2014: 5
2013: 8
2012: 3
2011: 6
2010: 7
2009: 10
2008: 10
2007: 7
2006: 7
2005: 5
KILDE: KRISTELIGT DAGBLADS
OPTÆLLING PÅ BAGGRUND AF
HJEMMESIDEN ”DRAB I
DANMARK” SAMT DIVERSE
AVISARTIKLER FRA 2005-2014.

DRABSMOTIVET
3 Jalousi og familiekonflikter
har i årevis været de hyppigste hovedmotiver til drab i
Danmark.
3 De udgør mere end hvert
tredje drab i Danmark med
kendt motiv.
3 Næsten alle disse drab er
begået af mænd.
3 Især skilsmisse og jalousi
mellem partnere er hovedårsagen til drabene, men økonomi, forældremyndighedssager
og lignende kan også spille
ind.
3 I nogle tilfælde bliver børn
også slået ihjel som hævn på
ægtefællen.
3 Drabsmænd i jalousisager
er sjældent sindssyge, men
har ofte haft en disharmonisk
barndom, der gør dem ustabile og utilregnelige.
KILDE: RAPPORTERNE ”DRAB I
DANMARK 2008-2011”, ”DRAB
I DANMARK 1946-1970” OG
”DRAB I SYDDANMARK
GENNEM 25 ÅR”.

mange misforståelser, forviklinger og tilfælde af jalousi og
hævn.
I dag er Danmark et af de
10 europæiske lande med lavest drabstal pr. indbygger –
for hver million danskere bliver cirka syv slået ihjel hvert
år.

T

il en nytårsfest på vej
ind i år 2000 mærkede
Sofie for første gang kærestens voldsomme temperament på sin krop. Allerede efter et halvt år som kærester
var de flyttet sammen, først i
rækkehus i Herlev, siden i
parcelhus i Ballerup. Udadtil
havde de klaret sig fint. Hun
havde fået job som klinikassistent hos en tandlæge i Herlev, han som it-koordinator
ved Københavns Kommune.
Men de havde lukket sig stadig mere om sig selv og så
kun enkelte kolleger og familiemedlemmer.
Mange af dem havde det
indtryk, at Sofie konstant gik
på listesko for ikke at gøre
noget forkert. Hun hviskede
til vennerne, når hun kritiserede Jimmy, og virkede generelt usikker og kuet, syntes
de.
Helt skævt gik det den nytårsaften på vej ind i det nye
årtusinde. Kombinationen af
alkohol og en mindre kontrovers fik Jimmys temperament
til at koge over. Først gik han
amok på sin svigerindes kæreste, så tog han kvælertag
på Sofie, indtil han blev
bremset. Episoden forskrækkede alle i Sofies familie. De
ville have hende ud af forholdet og tvang hende til at vælge mellem dem og ham. Hun
valgte Jimmy.
I forhold med fysisk eller
psykisk vold veksler følelserne typisk mellem ømhed,
frygt og vrede. Volden starter
ofte i det små og udvikler sig
over tid, så ofrenes selvværd
og grænser langsomt bliver
brudt ned. Det gør dem forvirrede og usikre og holder
dem tilbage fra at forlade det
usunde forhold. Samtidig
frygter mange – med rette –
konsekvenserne ved at gå fra
den voldelige partner.

S

ofie var også utryg ved
at gøre det forbi med
Jimmy. Hun brød med
ham i 2009, da de havde været kærester i 15 år. Siden episoden med kvælertaget havde Sofie ellers ikke fortalt
vennerne og familien om, at
der skulle have været flere
overgreb, og Jimmy havde
holdt sig fra alkohol til samtlige familiefester. Sofies barndomsdrømme om kernefamilien var desuden rykket et
skridt nærmere: I 2006 var
parret blevet stolte forældre
til en rask dreng.
Men i samme periode var
det gået ned ad bakke for
Jimmy. Han havde fået konstateret sukkersyge, og da
han ikke havde taget sin insulin regelmæssigt, var han
blevet så skidt, at han dårligt

vejrudsigten nøje. Hun boede
på landet, hvor snemasserne
hurtigt føg de små markveje
til, og hendes gæster skulle jo
gerne kunne komme frem til
jul. Sofie og hendes fireårige
søn skulle holde juleaften i
landejendommen. Storesøsteren undrede sig over, at
hun ikke havde hørt fra dem
– det lignede ikke Sofie.
Lillejuleaften redte storesøsteren senge op til gæsterne,
gjorde rent i huset og pyntede juletræ. Hun ringede til
Sofie flere gange i løbet af dagen, men mobilen gik hele tiden direkte på telefonsvarer.
Næste morgen stod hun
tidligt op for at gøre juleanden klar og rydde sne. Aftalen var, at gæsterne skulle
komme klokken 12, men over
middag havde de stadig ikke
givet lyd fra sig. Da blev storesøsteren for alvor nervøs.
Hun satte sig i bilen og kørte over de små markveje, videre i retning mod København og standsede ved de
gråsorte boligblokke ved Melissahaven i Herlev. Bankede
på ved nummer tre og ventede. Ikke en lyd slap ud fra Sofies lejlighed, som var mørklagt af nedrullede gardiner.
Fuld af bange anelser satte
søsteren kurs mod en af de
andre boligblokke, hvor Jimmys bror boede. Hun ville høre, om han vidste noget. På
vejen mødte hun både Jimmy,
sønnen og Jimmys bror, som
rystede voldsomt over hele
kroppen. De kendte intet til
Sofies forsvinden, sagde de,
men nu var storesøsteren oprigtig bange. Klokken 12.46
fredag den 24. december 2010
ringede hun til Københavns
Vestegns Politi og meldte sin
lillesøster savnet.
Betjentene tog straks anmeldelsen alvorligt. Det var
ikke naturligt, at en enlig
mor ville stikke af fra sin søn
og søster på selveste juleaften, så de kaldte en låsesmed
op i den blåmalede, nedslidte
opgang og fik ham til at bryde
døren til Sofies lejlighed op.
Julepynten glitrede fra hver
en krog i stuen, og ved siden
af Sofies bærbare computer
på spisebordet stod der hjemmebagte julesmåkager og et
glas cola. Men værelserne var
helt mennesketomme. Der
var ingen tegn på, at en forbrydelse skulle have fundet
sted.
Med ondt i maven og politiet i røret den halve aften måtte storesøsteren holde jul
med sin mand, datter og naboer. Men uden sin søster.

V

ed langt de fleste drab
kender oﬀeret sin gerningsmand, og inden
for de seneste år er over halvdelen af samtlige dræbte
kvinder i Danmark blevet slået ihjel af deres nuværende
eller tidligere partner. Derfor
var det naturligt, at politiet
hurtigt koncentrerede sig om
Sofies ekskæreste Jimmy og
om den ejendomsmægler,
hun var forelsket i.

Sofies telefon havde været
slukket siden den 22. december om aftenen. Det betragtede efterforskerne som gerningstidspunktet, hvis et lovbrud havde fundet sted – og
de frygtede en forbrydelse af
den værste slags.
Ejendomsmægleren havde
et vandtæt alibi. Jimmy vaklede i sine forklaringer og rodede rundt i datoer og klokkeslæt. Det samme gjorde
Jimmys mor.
Pludselig kunne de dog
samstemmende fortælle, at
han havde været hos hende
hele aftenen den 22. december og sovet på hendes sofa
uden at forlade huset. Den
forklaring mistede dog troværdighed, da politiet senere
fandt et dokument på moderens computer, hvor Jimmy
detaljeret havde beskrevet
sin påståede færden i dagene
21. til 23. december.
Mistanken mod ham blev
bestyrket, da to tyrkiske fætre efter jul ringede til politiet
og fortalte, at de havde set
noget usædvanligt den 22.
december kort før midnat. De
havde været ude at spille fodbold sent om aftenen og var
på vejen hjem kørt forbi Herlev Rideskole, 1,8 kilometer
fra Sofies lejlighed. Her havde de set en person trække et
andet menneske ud af en Toyota Aygo, som holdt parkeret. En bil af netop det mærke
ejede Jimmys mor. Og da efterforskerne undersøgte den
nærmere, kunne de se, at både rattet, gearstangen, pedalerne og måtten i førersiden
var sølet ind i mudder.
Efter den opdagelse finkæmmede både politi og frivillige eftersøgningshold området for spor i flere dage,
men det kraftige snefald
umuliggjorde arbejdet. Indtil
tøvejret satte ind den 1. januar 2011, og en hundefører fra
Ballerup brugte sin fridag på
at gå tur i skoven med sin tjenestehund.

D

en helt store udgravning blev forberedt
det sted i skovbunden,
hvor hunden havde givet
hals. Kriminalteknisk Afdeling afsikrede området, retsmedicinerne ventede i baggrunden, og Beredskabsstyrelsen satte lys op og kørte
det jord og den sne væk, som
forsigtigt blev fjernet bid for
bid.
Det blev en lang aften, hvor
kulden fra den bundfrosne
jord trængte op gennem fødderne på det arbejdende
hold, som tømte den ene kop
kaﬀe efter den anden for at
opretholde en nogenlunde
kropstemperatur.
Ved midnatstid kom gennembruddet. Først kom et
par damestøvler til syne, siden en slank, mørkhåret
kvinde iført en mudret hvid
striktrøje og sorte bukser.
Gennemsnitsalderen for
kvindelige drabsofre i Danmark er 41 år. Lisa Sofie Engelhardt Andersen blev 37.

H

un blev bisat en kold
januardag i 2011, og
ceremonien foregik i
den over 500 år gamle, røde
murstenskirke i Herlev. Både
familien Andersen og familien Paaske var til stede – dog
uden Jimmy, som var varetægtsfængslet.
Obduktionen havde vist, at
dødsårsagen var strangulatio
manualis, drab ved manuel
kværkning. Det er en af de
hyppigste måder, mænd dræber kvinder på i Danmark.
Fund af dna på Sofies hænder og bryst havde vist sig
med al sandsynlighed at
stamme fra Jimmy. Og tilsvarende dna-spor fra Sofie var
blevet fundet på Jimmys nye
skijakke. Det var opsigtsvækkende, da han havde købt
frakken, efter det tidspunkt
hun forsvandt.
Sofie blev brændt, og familien lagde et billede af hendes søn ned i jordhullet sammen med urnen. Flere af de
pårørende kastede misbilligende blikke på en gul papirlap, nogen havde klistret på
en af bårebuketterne fra Paaske-familien. ”Og fra Jimmy” stod der på den.
Epilog
ag Jyderup Statsfængsels gule murstensvægge og rødt indrammede
vinduer er 52-årige Jimmy Paaske i dag i færd med at afsone sin straf. Den 8. februar
2012 idømte Retten i Glostrup
ham 12 års fængsel for at have overtrådt straﬀelovens
§ 237 og § 139, stk. 1. Manddrab og usømmelig omgang
med lig.
Han har nægtet sig skyldig
hele vejen igennem. Sagt, at
der aldrig var problemer med
jalousi i forholdet. At han ikke tog kvælertag på hende
den nytårsaften i 2000. At
han ikke ville have hende tilbage. At hun ikke var bange
for ham. At han ikke hænger
sig i datoer og klokkeslæt og
derfor skiftede forklaring. At
mudderet i moderens bil
stammer fra skovture med
hans søn. Og at dna’et på Sofies krop skyldes, at de havde
samleje, tre dage før hun forsvandt.
Et enigt panel på tre dommere og seks nævninge i sagen var dog ikke i tvivl om, at
politiet havde fundet gerningsmanden. Derfor blev
hans søn også tvangsfjernet
og sat i familiepleje.
Alene i år er fem kvinder i
alderen 31-49 år blevet dræbt
af deres danske partner eller
ekskæreste. De mange sager
er en evig påmindelse for Lisa Sofie Engelhardt Andersens venner og familie om
den voldsomme begivenhed,
som overgik dem i juledagene for knap fire år siden, og
om den veninde, mor, datter
og søster, de mistede. De har
svært ved at lægge historien
bag sig. Og de får stadig ondt
i maven af jul, nytår og snevejr.
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0Maj Kaltoft, København 2011
Søndag den 11. december 2011
omkom 34-årige Maj Kaltoft i en
eksplosionsagtig brand i en
ejendom på Vesterbro i
København. Hendes 38-årige
eksmand Kirk Smith havde kort
forinden bedt hende komme
hen til lejligheden, men da hun
var bange for ham, havde hun
taget sin 69-årige far med.
Sekunder efter hun trådte ind i
lejligheden, udløste eksmanden
en brandbombe, og Maj Kaltoft
blev straks dræbt i flammehavet. Både eksmanden og faderen døde senere af voldsomme
forbrændinger.

0Monika Sabine Skærbæk
Olsen, Hjørring 2008
Torsdag den 22. maj 2008 blev
17-årige Monika Sabine Skærbæk
Olsen overfaldet af sin 30-årige
ekskæreste Kristian Hedemann
Hansen i sin ungdomsbolig i
Hjørring. Hun lå og sov med sin
nuværende 21-årige kæreste, da
ekskæresten i sygelig jalousi trak
en kniv og stak hende adskillige
gange i halsen og på kroppen.
Selvom den nye kæreste forsøgte at forhindre angrebet, døde
den 17-årige kort efter. Kristian
Hedemann Hansen blev idømt
forvaring på ubestemt tid på et
psykiatrisk hospital.

0 Jane Møller Hansen,
Lindved 2010
Torsdag den 15. april 2010 blev
en 43-årig mor til tre, Jane
Møller Hansen, myrdet i en ejendom i Lindved vest for
Hedensted. Hendes forældre
fandt hende livløs i en blodpøl i
soveværelset. Jane Møller
Hansen var blevet skudt igennem hovedet med et jagtgevær,
og hendes 44-årige ægtemand
Poul Hansen blev anholdt for
drabet, som han nægtede sig
skyldig i. Motivet til drabet var
formentlig jalousi, da ægteparret lå i skilsmisseforhandlinger.
Poul Hansen blev idømt 12 års
fængsel for drabet.

0Yvonne Bøttcher Hoffmann,
Sønderborg, 2007
Lørdag den 6. januar 2007
besøgte 32-årige Martin
Petersen fra Sønderborg sin
24-årige ekskone Yvonne
Bøttcher Hoffmann samt deres
to fælles piger på fire og seks år.
Tilsyneladende i et anfald af
sygelig jalousi overfaldt han sin
tidligere hustru og tog kvælertag på hende i mindst 10 minutter. For at sikre sig at hun var
helt død, strammede han derefter en livrem om hendes hals.
Bagefter hentede han en kniv og
skar halsen over på sine døtre.
Martin Petersen blev idømt
fængsel på livstid for drabene.

0 Connie Christiansen,
Odense 2009
Tirsdag den 5. maj 2009 fandt
en ung kvinde sin 47-årige mor
Connie Christiansen liggende
myrdet midt i stuen i sit rækkehus i Odense. Hun var blevet
stukket i maven med en kniv,
inden hun var blevet kvalt. Hun
havde sagt til sin 64-årige kæreste Hans Christian Vedel
Hansen, at hun havde fundet en
ny kæreste. Derefter havde han i
sygelig jalousi taget en lang
papirkniv fra sofabordet og stukket Connie Christiansen ned.
Hans Christian Vedel Hansen
blev idømt 12 års fængsel for
drabet.
4 Lilian Dahlgaard,
Holbæk 2006
Søndag den 15. oktober 2006
skød en 35-årig mand i sygelig
jalousi sin 30-årige ekskæreste
Lilian Dahlgaard med et jagtgevær. Hun var sammen med sin
nye ven, som blev ramt af nogle
få hagl, men overlevede drabsforsøget. Gerningsmanden begik
selvmord, inden politiet nåede at
anholde ham.
4 Charlotte Falkentoft
Augustinus, Hillerød 2005
Fredag den 30. december 2005
myrdede den 45-årige Jan Henry
Augustinus sin hustru, den
36-årige Charlotte Falkentoft
Augustinus. Drabet skete i hans
nye lejlighed i Hillerød. Parret var
blevet separeret og manglede
bare at få de sidste papirer ordnet, så de kunne blive skilt.
Under et skænderi om, hvor børnene skulle fejre nytårsaften, tog
Jan Henry Augustinus pludselig
en stor køkkenkniv og stak sin
hustru i halsen. Han blev idømt
10 års fængsel for drabet.

KILDER: HJEMMESIDEN ”DRABSSAGER I DANMARK” SAMT DIVERSE AVISARTIKLER FRA DE SENESTE 10 ÅR.

DRABSOFRE

GERNINGSMÆND

3 Cirka 40 personer bliver hvert år dræbt i
Danmark.
3 Heraf er lidt under halvdelen kvinder.
3 Knap 80 procent af alle drabsofre er etnisk danske.
3 60 procent af de dræbte kvinder er blevet slået
ihjel af deres nuværende eller tidligere partner.
3 Kværkning, kvælning og vold er de hyppigste
drabsmetoder.
3 Kvindelige ofre er i gennemsnit 41 år på drabstidspunktet.
3 Ni ud af ti af dem bliver dræbt på en privat lokalitet, typisk i eget hjem.

3 Over 90 procent af alle gerningspersoner i
Danmark er mænd.
3 70 procent af alle gerningspersoner er etnisk
danske.
3 Langt de fleste er normalt eller godt begavede.
3 De kommer både fra høje og lave sociale lag.
3 Gerningsmænd er i gennemsnit 36 år på
drabstidspunktet.
3 Drabsmænd i jalousisager er sjældent sindssyge, men har ofte haft en barndom præget af
disharmoni, hvilket gør dem ustabile og potentielt farlige.

KILDE: JUSTITSMINISTERIETS RAPPORT ”DRAB I
DANMARK 2008-2011” FRA 2014.

KILDE: JUSTITSMINISTERIETS RAPPORT ”DRAB I
DANMARK 2008-2011” FRA 2014, JØRN BECK
PROFESSOR, DR.MED. OG HENRIK DAY POULSEN,
PSYKIATER.
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Krænket ære får også danske mænd til at dræbe
De seneste 10 år er 68 kvinder blevet dræbt af deres etnisk danske kæreste, typisk på grund af jalousi, skam og såret stolthed. Psykologien bag minder
om de traditionelle æresdrab, man ser i indvandrermiljøer, og sagerne bør tages alvorligt, mener fagfolk
AF STINNE ANDREASEN
stinne@k.dk

Onsdag den 14. maj i år blev
den 49-årige advokatsekretær Jeanette Larsen fundet
dræbt i sit hjem i Holbæk.
Hun var blevet kvalt af sin
50-årige mand Søren Larsen,
som efterfølgende havde
hængt sig selv i villaen. Skilsmisse og jalousi var formentlig årsagen til drabet, og dermed ligner sagen de fleste af
de tilfælde, hvor en ærkedansk mand slår sin partner
ihjel.
I løbet af de seneste 10 år er
68 kvinder blevet dræbt af
deres etnisk danske kæreste
eller ekskæreste. Det viser en
opgørelse, som Kristeligt

Dagblad har foretaget ud fra
hjemmesiden ”Drabssager i
Danmark” samt en systematisk gennemgang af avisartikler fra årene 2005-2014.
Og hovedmotivet i sagerne
er, at de danske mænd føler
sig trådt på, ydmyget og latterliggjort i en grad, så det
krænker deres stolthed, mandighed og ære. Det fortæller
flere eksperter på området.
”Hvis for eksempel konen
vil skilles, kan mændene opleve det som et ubærligt nederlag og et tab af værdighed
og anseelse. På den måde
minder de psykologiske mekanismer bag drabene om de
følelser, vi kender fra traditionelle æresdrab i indvandrerfamilier. Her er det bare

en hel families status og ære,
der er på spil, hvis for eksempel en datter forelsker sig i en
forkert mand,” siger psykiater Henrik Day Poulsen, som i
fire år har mentalundersøgt
drabsmænd.
Han bakkes op af Jørn
Beckmann, professor dr.med.
og forhenværende klinikchef
ved Odense Universitetshospital.
”Der er ikke langt fra kærlighed til jalousi og følelsen
af at besidde noget, eje noget, have ret til noget. Og når
ens ejendomsret bliver krænket, kan man opfatte det som
tyveri, et angreb på ens person og ens ære. De følelser
spiller både ind ved traditionelle æresdrab og danske

mænds jalousidrab,” siger
han.

Et traditionelt æresdrab er
defineret ved at være velovervejet og planlagt af flere personer, og man bliver hyldet
ved at dræbe i ærens navn.
Drabene sker primært i indvandrergrupper fra stærkt
patriarkalske kulturer, og senest, der faldt dom i en sådan
sag i Danmark, var i 2005.
Dengang dræbte en pakistansk mand sin søster, Ghazala Khan, fordi hun havde
giftet sig imod familiens ønske.
Det, man kan kalde ”den
danske mands æresdrab”,
sker modsat typisk i et øjebliks voldsom jalousi og fru-

stration, men psykologien
bag er den samme. Mændene
dræber, fordi de ikke føler, at
de kan leve med den personlige ydmygelse, der er overgået dem.
Det fortæller Unni Wikan,
professor i socialantropologi
ved Oslo Universitet og en af
verdens førende eksperter i
æresdrab.
”Fælles for de to typer drab
er, at de sjældent kommer
som en overraskelse, og dermed kan myndighederne gøre meget for at gribe ind langt
tidligere,” siger hun og uddyber:
”Ved traditionelle æresdrab ved mange i familien, at
personen er i livsfare. Og ved
jalousidrab har politiet ofte

WWDer er ikke

langt fra kærlighed
til jalousi og følelsen
af at besidde noget,
eje noget, have ret
til noget.

JØRN BECKMANN, PROFESSOR
DR.MED. OG FORHENVÆRENDE
KLINIKCHEF VED ODENSE
UNIVERSITETSHOSPITAL

været ude til husspektakler
og den slags hos parret tidligere og ved dermed også, at
her er en familie, som man
bør holde særligt øje med.”

At samfundet bør gøre mere
for at hindre danske mænds
drab på deres partner, er
blogger og kønsdebattør
Henrik Marstal helt enig i.
Han ser det som dybt hyklerisk, at traditionelle æresdrab i indvandrerfamilier typisk fremkalder et ramaskrig
i samfundet og fører til handleplaner og ophidsede integrationsdebatter, mens danske mænds drab på deres koner og ekskoner oftest bliver
betragtet som enkeltstående
særtilfælde.
”Danske mænds drab på
kvinder har også rod i resterne af en patriarkalsk struktur, som stadig hersker i
samfundet, om vi vil det eller
ej. Nogle mænd udnytter den

gamle plads øverst i kønshierarkiet til at råbe ad kæresten, komme med sexistiske
bemærkninger og give hende
et par på hovedet, hvis hun
er besværlig. Den tankegang
ser vi i yderste konsekvens i
kærestedrabene,” siger Henrik Marstal og tilføjer:
”Der er virkelig grund til
at se de på mord i et større
perspektiv og diskutere hvad
i vores samfundsstruktur,
der gør det muligt for mændene at gå så langt, som de
gør.”
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I et ofte intenst arbejdsliv har motorcyklen været en ventil for Viborgs
nyvalgte biskop, Henrik
Stubkjær. Vi tegner et
portræt af manden,
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Halloween og
kristendom er
svære at forene,
mener kritikere.
side 6, 22,
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Thorkild Simonsen er endelig
den pensionist, han for mange

trusler, der retter sig mod
Danmark.
I rapporten står der blandt
andet, at ”den alvorligste terrortrussel mod Vesten vil
fortsat komme fra Levanten”.
Her henviser efterretningstjenesten til trusler fra de konfliktfyldte lande Syrien og
Irak, hvor den militante
gruppe Islamisk Stat hærger.
Terrortruslerne udspringer
ifølge FE af, at de militante
grupper har fået bedre vilkår
at operere i.
Konflikterne i de to lande
har bragt bombespecialister
og angrebsplanlæggere med
mange års erfaring fra andre
kampområder sammen med
tilrejsende ekstremister fra
Vesten. De som populært kaldes syrienkrigere i Danmark.
Det er blandt andet disse

for kan man frygte, at de vil
tage Islamisk Stats metoder i
brug såsom kidnapninger og
halshugninger, fremgår det
af rapporten.
Ifølge FE er tusindvis af
vestlige personer siden 2012
rejst til Syrien for at kæmpe
side om side med militante
grupper. Efterretningstjenesten vurderer, at antallet af
hjemvendte krigere vil stige
de næste to til tre år, og dermed får militante islamister
en direkte adgang til de vestlige lande.
Den internationale koalition heriblandt Danmark udfører i øjeblikket bombeangreb
i både Syrien og Irak. Det har
besværliggjort de militante
styrkers planer om eventuelle angreb i Europa, fastslår
FE.

... Krænket ære
får også danske
mænd til at dræbe
FORTSAT FRA FORSIDEN
Organisationen Danner arbejder for ligeværd mellem
kønnene og for at stoppe vold
mod kvinder og børn.
Her mener direktør Susanne Philipson også, at det er
vigtigt at erkende, at partnervold – og ultimativt drab –
sker i alle typer af hjem i
Danmark og er et samfundsmæssigt ansvar.
”Vi ser gerne, at der kommer et landsdækkende akutberedskab, som sikrer, at både kvinde, mand og børn får
tilbudt hjælp, når politiet
rykker ud til en anmeldelse
om vold i hjemmet. Politiet
skal møde op hos familien
den følgende dag med rådgivende personale med særlig
viden om vold. Vi har alle et
ansvar for at blande os og
turde spørge ind, når vi ser
tegn på, at noget er helt forkert i en familie,” siger Susanne Philipson.
Danner markerer i dag sin
35 års-fødselsdag ved at sætte fokus på de mange kvindedrab i Danmark. Dagen slut-

WW Vi har alle
et ansvar for at
blande os.

SUSANNE PHILIPSON, DIREKTØR
FOR ORGANISATIONEN DANNER

ter af med, at alle deltagere
klokken 18 skal gå i fakkeloptog ned til Peblinge Sø i København, hvor de vil sætte et
rødt lys i vandet for hver af de
kvinder, der er blevet dræbt
af deres partner i år. Derudover vil de tænde hundreder
af levende hvide lys i vandet
for at mindes de kvinder,
som tidligere er blevet dræbt
af deres mænd.
En af disse kvinder er
37-årige Lisa Sofie Engelhardt
Andersen, som blev dræbt i
2010 af sin eks-kæreste. Læs
hendes historie i dag i Kristeligt Dagblad.
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Ansigt til ansigt
Hvert år søger mere end
1.000 unge hjælp til at
komme ud af en æreskonflikt. Flere får aldrig
modet til at råbe op. For
Aïsha ser det lovende ud i
sommeren 2012. Bejleren,
som hendes forældre har
arrangeret et møde med,
er mild og varm. Men der
går ikke lang tid, før han
forvandler sig.
æreskonflikter

D

e sidder på gulvet over for hinanden. For første gang, ansigt til ansigt, på de orientalske broderede
gulvtæpper og omgivet af hvide vægge, et
par klædeskabe og en dobbeltseng, hun
ikke vil sidde i, fordi det vil være skamfuldt og sende forkerte signaler.
Han kigger på hende, og hun stirrer
ned i gulvet i forlegenhed.
Aïsha bemærker, at han er slank, nybarberet og relativt pæn.
Han har kort, tyndt og
sort strithår, der giver
ham et ungdommeligt
skær, men ikke så meJAKOB SHEIKH
get, at det gør noget.
Han må være en rigtig
mand – ellers havde han ikke siddet her i
skrædderstilling på gulvet i hendes families lejlighed i Ballerup denne aften, tænker hun. Han er kun i midten af tyverne,
men har mod nok til at se sin måske kommende brud i øjnene.
Han har et par cowboybukser og en lys
bluse på, hans stemme er mild og venlig.
Rar uden at være slesk. Det virker trygt.
»Hvad hedder du?«, indleder han.
Aïsha er genert, hun bliver ved med at
kigge ned i gulvet.
Han vil også gerne høre om hendes interesser. Aïsha kunne godt fortælle Mehmet om sin lidenskab for at lave mad, sit
weekendarbejde i et lokalt supermarked,
om lyserød, der er hendes yndlingsfarve,
eller om vennerne og familien, der fylder

det meste af hendes fritid. Men det er lidt
for tidligt. Tusinde tanker løber gennem
hendes hoved, men hun kan ikke skille
dem fra hinanden og ender med ikke at
sige ret meget.
Det hjælper heller ikke på nervøsiteten,
at tyve mennesker sidder inde i den tilstødende stue og venter lige så spændt på
udfaldet af stævnemødet mellem Aïsha
og Mehmet som hovedpersonerne selv.
Går det som planlagt, bliver de forlovet,
og de to familier vil ifølge den kurdiske
tradition blive til én.
Begge familier har holdt vejret i nogle
uger, siden tanken om et ægteskab mellem danskkurdiske Aïsha og Mehmet første gang blev luftet af Mehmets onkel.
Onklen arbejder sammen med Aïshas far
i et rengøringsfirma og i en ledig stund
har han fortalt om sin nevø, der var »en
god mand«.
Men Aïshas far har været lunken ved
tanken om at gifte sin datter bort til en
fremmed mand. Han og Aïshas mor vil
egentlig gerne, at deres børn får en mere
moderne opdragelse. En, der giver dem
muligheder for at klare sig godt i Danmark. Godt nok er der faste regler i hjemmet – særligt for Aïsha, der er den eneste
kvinde i sin søskendeflok – men hun skal
ikke bare giftes væk til en mand, hun ikke
kender.
Aïsha selv har været endnu mere vrangvillig. Hun vil finde sin egen mand. En,
hun forelsker sig i, og som hun kan dele livet med, fordi hun har lyst, og ikke fordi
kulturen eller traditionerne siger, at hun
skal. En, som forstår hendes livssyn og lyst
til at tjene sine egne penge.
Men da hendes far ringede til Mehmets
familie for at overbringe dem afvisningen, tryglede de. Kunne de to familier i
det mindste ikke bare mødes uforpligtende?
For Aïshas forældre var det ikke svært at
se fordelene udadtil ved et arrangeret ægteskab. Kulturen ville blive holdt i hævd,
familien ville fremstå som gode og traditionelle kurdere, og det kurdiske lokalsamfund ville vise dem respekt. Men det
ville kræve, at Aïshas forældre skulle sætte deres egne ønsker over datterens vilje.
Aïsha endte med at forbarme sig. Nok
strider det imod værdierne i hende selv
og det danske samfund, hun er født og
opvokset i. Men hendes familie ville blive
stolt. Den ville vinde ære.

»Jeg giver ham en chance«, tænkte hun.
»Et uskyldigt møde kan da ikke skade?«.
Men ét er at tale om et møde, noget andet er at sidde foran Mehmet på gulvet i
soveværelset denne aften ved nitiden
sidst i juni 2012. Selv om Aïsha har gjort
sig umage og iført sig en pæn zebrastribet bluse, som hænger løst ud over en
sort nederdel, er hun usikker.
»Det var meget mærkeligt. Men han
havde de smukkeste øjne og virkede
rar i stemmen. Og
så var det, at jeg
Jeg overbeviste tænkte, at han måmig selv om, at ske godt kunne være noget for mig.
jeg gjorde det
Min familie ville i
for Guds skyld
hvert fald gerne haog ikke for hans ve det, og jeg besluttede, at han
Aïsha, 20 år
godt kunne få mit
nummer«, husker Aïsha.
Mødet varer mindre end 30 minutter.
Men aftalen om at ses igen er ikke omkostningsfri: Fra nu af er Aïsha og Mehmet forlovede.
Denne juniaften har hun ingen chance
for at vide, at Mehmets stemme langtfra
altid er rar.

Hemmeligt møde
Det er nu godt halvandet år siden, at Aïsha så Mehmet for første gang. Et møde,
der endte som en af de hundredvis af
æreskonflikter, der hvert år udspiller sig
landet over i etniske minoritetsfamilier.
»Det er virkelig ikke rart at tænke tilbage på«, fortæller 20-årige Aïsha, da vi mødes til det første af i alt fire interview.
Det foregår på neutral grund; Aïshas
forældre og søskende må ikke vide, at
hun taler med Politiken. Det vil kaste
skam over familien, siger hun. Sætte sladderen i gang i hele nabolaget. Mændene
vil tale om, at Aïshas far ikke kan tøjle sin
20-årige datter, når hun render rundt
med fremmede. Og moren vil ligne en
dårlig opdrager.
Aïsha er derfor ikke tryg ved at mødes
et offentligt sted. Løsningen bliver, at vi –
Aïsha, en af hendes veninder og jeg – mødes i en lejlighed på Vesterbro.
Ofre for æreskonflikter holder sig oftest
under radaren. Krisecentrene bliver sjældent kontaktet, politiet endnu sjældnere.
I sjældne tilfælde eskalerer konflikten så

meget, at det koster liv. Når Aïsha indvilger i at fortælle sin historie, sker det i håb
om, at flere tør råbe op eller søge hjælp til
at komme ud.
»Der er sikkert mange kvinder, der er
bange for, hvad deres familier vil sige.
Men hvis man ikke gør noget, ender man
bare i et helvede for evigt«, siger hun.

Jalousien vokser
Tilbage i sommeren 2012 fortsætter kontakten mellem Aïsha og Mehmet på sms.
De aftaler at mødes på S-togsstationen i
Brøndby Strand. Mehmet vil kramme og
holde hende i hånden, men det virker alt
for omklamrende på Aïsha. De kender jo
ikke engang hinanden endnu, og hun er
stadig i gang med skille sin families ønsker fra sine egne.
Omklamringen får hende til at tænke
på fremtiden – hvor lidt hun ønsker at
»sidde hjemme i et hus med 10 børn«.
Hun vil ud. Ud i samfundet, få sig en uddannelse, ud på arbejdsmarkedet. Tjene
sine egne penge, som hun har gjort, lige
siden hun som 15-årig fik job i et bageri og
de følgende fire år stod op klokken fem
om morgenen hver lørdag og søndag.
Nu gør Mehmets behov for at knytte sig
tættere til Aïsha hende utilpas. Han går
langt videre end det, hun har lyst til, og allerede her kan Aïsha mærke jalousien
vokse i ham. Hun skal være hans, og selv
om de i de følgende uger mest besøger
hinandens familier og kun ses kort alene,
stiller han flere og flere krav.
I starten handler det om, hvem Aïsha
skriver sms’er med, og hvorfor hun hænger ud med sine drengevenner. Men snart
begynder han også at diktere hendes påklædning. Aïsha går med tørklæde, men
Mehmet vil have hende til at gå i jilbab –
en højhalset, løs kjole, der dækker armene og benene til. Ingen andre end han
skal se mere end hendes ansigt.
Aïsha har det ambivalent med Mehmets beslutning. På den ene side betragtes kvinder i jilbab som ærefulde i den
kurdiske kultur, og Aïsha har drømt om
en dag at skulle iføre sig en jilbab og give
sig mere hen til sine traditionelle rødder.
Men hun »skal lige nyde sit liv først«.
Faktisk føler hun sig slet ikke klar til at gå
så tildækket rundt.
Men Aïsha tør ikke sige noget, og det
bliver, som Mehmet siger. En dag kører de
i hans bil til Nørrebro, hvor han i en mus-

limsk forretning betaler for fire jilbaber.
Aïsha får selv lov til at vælge farverne. En i
himmelblå, en i pudderrød, en i sort og
en i mørkeblå.
Herfra går Aïsha kun rundt i de traditionelle kjoler.
»Det føltes meget underligt. Jeg overbeviste mig selv om, at jeg gjorde det for
Guds skyld og ikke for hans. Men det var
jo for hans skyld, at jeg gjorde det. Jeg ville
ikke have, han skulle være jaloux«.
Mehmet er tilfreds, men ikke ret længe.
Aïsha får besked på, at hun ikke må kysse
sine yngre mandlige familiemedlemmer
på kinden. Og på sosu-uddannelsen begynder drengevennerne at undre sig
over, at Aïsha ikke længere hilser på dem.
Flere af drengene har rødder i lande som
Tyrkiet, Marokko, Libanon og Ghana, og
de kender udmærket til konservative
muslimske traditioner. Men ingen kan
forstå, hvorfor Aïsha lige pludselig er blevet så tilbagetrukken.
»Jeg begyndte bare at kigge ned i gulvet
og gå forbi drengene. For hans skyld. Jeg
gjorde det, for at han skulle være tilfreds.
En god kvinde har en tilfreds mand, og
det ville jeg jo også gerne have«.
Efter seks uger som forlovede er det
svært for Aïsha at se en vej ud; om to uger
skal parret vies formelt islamisk, og til for-

Serie
Aishas ære
I år har mere end 1.000 unge
søgt hjælp til at komme ud af en
æreskonflikt. Mørketallet er ifølge
eksperter langt højere. Kurdiske
Aïsha har indvilget i at fortælle sin
historie, men af frygt for repressalier
har hun betinget sig, at hun er
anonym, og at Politiken ikke må
kontakte den mandlige modpart.
Det har derfor ikke været muligt at
efterprøve alle detaljer i hendes
fortælling. Væsentlige forhold i
artikelserien er blevet bekræftet af
en myndighedsperson eller skønnet
troværdige af fagpersoner.
Dette er det første af tre kapitler.
Har du været involveret i en æreskonflikt, så kontakt Politikens
journalist på jakob.sheikh@pol.dk.

TILSLØRET. Aïsha frygter
repressalier, hvis familie og svigerfamilie
får kendskab til detaljerne i hendes
historie. Foto: Katinka Hustad

året skal brylluppet stå. Aïsha fortæller
sig selv, at kontrollen, overvågningen og
jalousien alt sammen nok skal gå væk, så
snart brylluppet er overstået. Når Aïsha
én gang for alle siger ja til Mehmet, vil
han ikke længere have noget at være jaloux over.

Pletten mangler
Mehmets jalousi begynder også at kollidere med Aïshas arbejde i supermarkedet. Flere gange i løbet af september og
oktober insisterer han på at følge hende
på arbejde, og selv om hun ofte er på vagt
i mange timer, venter han på hende uden
for supermarkedet imens.
»Jeg sagde flere gange til ham, at han ikke behøvede at holde vagt på den måde.
At han ikke skulle vente på mig«.
Men det får Mehmet til at syde af vrede.
»Han ville vide, hvad jeg havde at skjule.
Hvorfor han ikke skulle passe på mig«, siger Aïsha.
Snart får hun endnu mere at tænke på. I
det kurdiske miljø er det normalt, at børnene bor hjemme. Først når en kvinde bliver gift, flytter hun ud og ind til sin mand
og hans familier. Men i månederne frem
til brylluppet kan Aïsha og Mehmet somme tider være alene, når de familierne er
på arbejde, på indkøb eller har andre gøremål væk fra lejligheden.
Det er nu godt tre måneder siden forlovelsen, og i nogle uger har Mehmet presset på for, at deres forhold gøres endnu
mere ubrydeligt. Når først jomfrueligheden er brudt, er manden og kvinden endnu tættere forbundet.
Aïsha ved ikke, om hun er klar. Men
denne dag er der ingen andre hjemme,
og da de ligger ved siden af hinanden på
Mehmets værelse, beder han hende tage
tøjet af.
»Jeg gjorde det mest for hans skyld«,
husker Aïsha.
Men da de er færdige, bliver stemningen anspændt. Mehmet er vred.
Aïsha har ikke blødt på lagenet.
jakob.sheikh@pol.dk

Næste kapitel i serien bringes i morgen.
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Bordet fanger, Aïsha
Aïsha har sagt ja til den
mand, hendes forældre
har foreslået. Men snart
bliver hans charme til
kontrol og overvågning.
Aïsha håber, brylluppet vil
ændre alt. I stedet begynder overgrebene for alvor.

M

ehmet går amok. Han og Aïsha
har netop haft sex for første
gang, men da han tjekker efter i
dobbeltsengen, kan han se, hun ikke har
blødt på lagenet. I Mehmets verden betyder det, at hun ikke er jomfru. Og det er alvorligt.
Han råber og skriger. Gør Aïsha bange.
»Men alle kvinder bløder jo ikke«, prøver hun.
Hun troede ellers, at det ville hjælpe på
Mehmets jalousi, hvis hun gik i seng med
ham. I flere uger har
han i telefonen presset
på for, at det skulle ske.
Selv om parret endnu
ikke har holdt bryllup,
JAKOB SHEIKH
har en imam allerede
været hjemme hos Aïsha og vie hende og Mehmet islamisk, og
så kan de godt have sex, mener Mehmet.
Men sådan ser Aïsha ikke på det. Hun er
nervøs. Den islamiske vielse er blevet indgået tidligt, fordi Aïshas far ikke vil have,
at hun render rundt og holder i hånden
med en dreng uden om reglerne – ikke
som en aftale, der giver ret til sex, mener
hun. Nok har de kysset og holdt i hånd allerede inden den formelle vielse. Men sex
er noget helt andet, og Aïshas holder det
hemmeligt for sine forældre.
Mehmet vil ikke høre på, at det er naturligt ikke at bløde.
»Han krævede, at jeg skulle gå til lægen

været hjemme hos Aïsha og vie hende og Mehmet islamisk, og
så kan de godt have sex, mener Mehmet.
Men sådan ser Aïsha ikke på det. Hun er
nervøs. Den islamiske vielse er blevet indgået tidligt, fordi Aïshas far ikke vil have,
at hun render rundt og holder i hånden
med en dreng uden om reglerne – ikke
som en aftale, der giver ret til sex, mener
hun. Nok har de kysset og holdt i hånd allerede inden den formelle vielse. Men sex
er noget helt andet, og Aïshas holder det
hemmeligt for sine forældre.
Mehmet vil ikke høre på, at det er naturligt ikke at bløde.
»Han krævede, at jeg skulle gå til lægen
og få tjekket min mødom. Han ville ikke
tro mig. Men jeg sagde, at det ville jeg ikke
– jeg stolede jo på mig selv«, husker Aïsha.

Beskidte tanker
For danskkurdiske Aïsha bliver sekvensen
i kølvandet på den seksuelle debut den foreløbige kulmination på tre tumultariske
måneder siden forlovelsen med Mehmet,
der også stammer fra de kurdiske områder. En forlovelse, der startede som et traditionelt arrangeret ægteskab, men ifølge Aïsha udviklede sig til en blanding af
vold, trusler, seksuelle overgreb og slavelignende forhold hos svigerfamilien.
Siden parret så hinanden første gang
en juniaften i 2012 – og blev forlovet samtidig – er Mehmets jalousi vokset fra at
handle om Aïshas sms’er til decideret
kontrol. Aïsha skal bære jilbab – en højhalset kjole, der dækker armene og benene,
og hun har fået besked på ikke at tale med
drengene i skolen eller kysse sine mandlige familiemedlemmer på kinden.
I månederne op til parrets bryllup i
marts er Aïsha og Mehmet i seng sammen
flere gange. De har ikke brugt beskyttelse,
og selv om Aïsha er utilpas og ofte føler
sig overvåget, har hun uden at have tænkt
det ordentligt igennem nu knyttet endnu
et bånd til Mehmet:
»Jeg var bange og nervøs for, at jeg var
blevet gravid. Derfor kunne jeg ikke gå fra
ham. Jeg frygtede, at folk ville snakke, for
alle kurdere i Ballerup taler sammen. Det
ville være skamfuldt for min familie.
Hvad ville folk ikke tænke?«.
Derfor klynger Aïsha sig til håbet om, at
alt nok skal blive godt, når først parret har
holdt bryllup, svoret hinanden troskab.
»Så falder han ned. Så kan han ikke længere være jaloux«, tænker hun ved sig selv.
I takt med, at Aïsha begynder at acceptere de intime tilnærmelser, presser Mehmet grænsen. Han vil have oralsex og opfører sig »beskidt, som om han har set
mange pornofilm«. Aïsha synes, det er
»ulækkert« og siger i første omgang fra.
Han vil også have analsex, og han tager

UDSAT. Hvis Aïshas familie finder ud
af, at hun fortæller Politiken om den
æreskonflikt, hun har været en del af, kan
konsekvenserne være meget alvorlige.
Derfor vil hun ikke fotograferes
genkendeligt. Foto: Katinka Hustad

hårdt fat i hendes hår. Mehmet presser på,
og Aïsha lader sig presse. Bagefter siger
han undskyld, men ord er bare ord, og
ord kan ikke fjerne det ubehag, Aïsha føler. Men en god kvinde siger ikke uden videre sin mand imod.
»Han skulle jo være tilfreds. Man skal
gøre sin mand tilfreds. Jeg ville gerne være sammen med ham, men ikke på den
måde«, som Aïsha forklarer.

Tæt på at aflyse
Vi befinder os i en neutral lejlighed på Vesterbro til det andet interview. Emnet får
hende til at se forlegent ned i stuebordet.
Det hører sig ikke til for en velopdragen
kurdisk kvinde på 20 år at mødes til en intim samtale alene i en fremmed mands
hjem, og det går
heller ikke at mødes et offentligt
sted, da ikke engang Aïshas nærMan skal gøre
meste familie ved,
sin mand
at hun taler med
tilfreds
Politiken. FamiliAïsha, 20 år
ens ære er på spil,
siger hun, og hvis
»skamfulde ting« om et familiemedlem
slipper ud, mister familien respekt.
Aïsha blander fire sukkerknalder i sin
sorte te og fortæller om ugerne op til den
store bryllupsfest. En tid, hvor Mehmet
konstant balancerer mellem jalousi og raseri. Som da han på en togstation fægter

med armene, råber og knækker sine cigaretter i vrede, fordi Aïsha er kommet til at
kalde sin svoger for »skat« i telefonen. Eller når han truer med tæsk efter skænderier, der kulminerer med, at Aïsha er tæt
på at få sin familie til at aflyse det hele.
Men Mehmet siger, at han vil behandle
Aïsha bedre. Og Aïsha tror, Mehmet taler
sandt. Hun håber, han taler sandt.

Et øjebliks lykke
I tråd med de kurdiske traditioner er det
Mehmets familie, der planlægger brylluppet. Aïsha er mange gange i tvivl om
den beslutning, der vil forandre hendes
liv for altid. Mehmet ved godt, at Aïsha er
nervøs, og han forsikrer hendes om, at
han vil få styr på sin jalousi og sin overvågning af Aïsha, når parret bliver gift.
Natten inden brylluppet får Aïsha imidlertid et forvarsel om problemerne, der
venter. Træt og nervøs lægger hun sig under dynen i sin seng i familiens lejlighed i
Ballerup, men midt om natten ringer
Mehmet for at høre, hvor hun er. Det ender i et skænderi, og Aïsha ligger vågen
det meste hele natten.
Med Mehmets kontrol stiger Aïshas
tvivl også: »Kan jeg leve med at blive overvåget sådan her?«, tænker hun.
På et tidspunkt løber hendes telefon tør
for strøm, men selv om en telefonoplader
er placeret lige ved siden af sengen i soveværelset, sætter hun aldrig iPhonen i stikket. Aïsha har rigeligt at tænke på, før den
store ceremoni. Nu vil hun bare have ro.
Klokken har passeret syv den følgende
morgen, da Aïsha får strøm på sin telefon
og noterer sig, at Mehmet har ringet og
skrevet et utal af gange.
Han er rasende og vil slet ikke tale til
Aïsha, da han klokken ni på bryllupsdagen henter hende for at køre hende ud til
den stylist, der skal rette Aïshas brudekjo-

le og bryllupstørklæde til og gøre hende
klar til festen. Bedre bliver det ikke, da det
viser sig, at stylistens mand er hjemme.
Mehmet nægter at lade Aïsha gå alene ind
og insisterer i stedet til på at blive i damens stue, til Aïsha er færdig.
I de følgende timer er hun delt i to. På
den ene side er netop ægteskabet med en
danskkurder det, som alle håber på og
forventer af Aïsha. Hun vil indfrie deres
ønske. Gøre dem ære. Give sin stolte familie noget nyt at vise frem.
På den anden side er der ingen vej tilbage, når Mehmet klokken 17 træder ind i
bryllupssalen og trækker Aïshas slør til side for at love hende evig trosskab.
»Bordet fanger, Aïsha«, tænker hun.
Lokalet er fyldt til randen, da Aïsha og
Mehmet træder sammen ned ad trapperne og nærmer sig midten af festsalen i det
sydlige København. 650 mennesker er
samlet – familie, naboer, venner, skolevejledere, fjerne bekendte og kurdere, som
hverken Mehmet eller Aïsha kender.
Midt i lokalet er scenen formet som et
hjerte, der er lyst op og bundet ind hele
vejen rundt af en sløjfe i hvidt stof.
Forsigtigt trækker Mehmet Aïshas slør
af hendes hoved, kysser hende på panden
og giver hende ringen på. I et kort øjeblik
fordamper ambivalensen, Aïsha føler sig
lykkelig. Hele hendes liv har hun drømt
om at stifte en lille familie med mand og
børn. Og selv om hun ikke har forestillet
sig, at tvivlen skulle nage så meget, smitter gæsternes glæde af på hende. Alle griner og klapper, mens Aïsha forsvinder ind
i sig selv, griber Mehmets hænder og danser en kurdisk version af wienervalsen.
Bagefter tager de billeder og fortsætter
med kurdisk folkedans, indtil brudeparret ved 23-tiden forlader festen.
På det lejede hotelværelse falder Aïsha
om i sengen af udmattelse. Nu venter et

liv hos svigerfamilien i en fireværelseslejlighed i Køge.

»Du skal ingen steder«
Der er fyldt med gæster i stuen hos Mehmets familie, da parret ankommer morgenen efter brylluppet. Aïsha er utilpas.
»Det føltes pinligt, jeg ville bare være
alene. Selv om alle sagde pænt velkommen, savnede jeg mit eget hjem«.
I de følgende uger falder Aïsha fint til.
Men vennerne ser hun mindre og mindre, som hun næsten udelukkende opholder sig i svigerfamiliens lejlighed. Og
så er hun stadig utryg ved Mehmets seksuelle tilbøjeligheder, og den jalousi, der
stadig ikke vil slippe Mehmet.
En nat klokken tre vækker han hende i

serie
Aishas ære
I år har mere end 1.000 unge
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æreskonflikt. Tallet er ifølge eksperter langt højere. Kurdiske
Aïsha har indvilget i at fortælle sin
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et anfald af lige dele raseri og mistro. Han
tager voldsomt fat i kraven på Aïshas bluse og kaster hende ned på sengekanten,
så hun slår skulderen og kravebenet.
Mens Aïsha har sovet, har Mehmet gennemgået hendes mobiltelefon, og her har
han fundet en mail sendt fra en reklameside. Mehmet tror fejlagtigt, at mailen
stammer fra en chatside.
»Hvad er der?«, spørger Aïsha forvirret.
Hun er træt og skal op og i skole næste
dag, men Mehmet, der siden starten af deres forhold har forlangt at se alle hendes
sms-beskeder igennem, er ligeglad.
»Du skriver med andre mænd. Hvad
har du gang i?«, siger Mehmet oprevet.
»Hvad snakker du om?«.
»Lad være med at lyve. Det kan jeg jo se,
at du gør«.
Aïsha når ikke at reagere, før Mehmets
vrede bobler over. Han kaster hendes iPhone på gulvet, stikker en skarp genstand ind i den og smider den ned i et glas
med vand, så den ikke længere virker.
Fortørnet tænker Aïsha på de bryllupsbilleder og familiebilleder, der ligger på
den telefon, hendes far har foræret hende
i gave. Men hun er også angst, sjældent
har hun set Mehmet så arrig.
Det er dog først, da Mehmet rejser sig,
at Aïshas hjerte for alvor begynder at galopere. Han siger, at han skal ud og hente
cigaretter og vil være væk i 10 minutter.
»Du skal ingen steder imens. Du bliver
her«, kommanderer han.
Aïsha ved ikke, hvad Mehmet har i tankerne. Noget føles forkert.
Da Mehmet forlader soveværelset,
skynder hun sig hen for at lukke døren.
Hun synker en enkelt gang, drejer nøglen
om og tager efter i håndtaget. Den er låst.
jakob.sheikh@pol.dk
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Rasende Aïsha vil ikke længere være slave
Det arrangerede ægteskab
med Mehmet fører til tæsk
og ydmygelser. Aïsha er
blevet svigerfamiliens
»slave«. Hun vil skilles, men
det koster ære og respekt.
æreskonflikter

H

vis Aïsha indtil nu har været i
tvivl, er den sidste tvivl netop fordampet.
»Jeg kan ikke leve sådan her«, tænker
hun ved sig selv.
Ægteskabet med Mehmet er kun godt
en måned gammelt, men hændelsen denne nat i april har på én
gang gjort Aïsha desorienteret og afklaret. Desorienteret, fordi Mehmet har slået hende
omkuld efter at have
JAKOB SHEIKH
gennemsøgt hendes iPhone og fundet en
mail, som han fejlagtigt tror stammer fra
en chatside. Afklaret, fordi volden og
Mehmets efterfølgende destruktion af
Aïshas telefon er dråben. Aïsha vil skilles.
Problemet er bare, at det kan hun ikke
blive. Det vil kaste skam over familien og
fratage Aïshas forældre ære og respekt i
lokalsamfundet, fordi de ikke kan tøjle
deres 20-årige datter. Aïsha er derfor i
vildrede.
Mehmet har også oprettet en ny kode
til hendes mailkonto, så kun han har adgang og kan kontrollere, hvem hun tidligere har skrevet med.
Hvad der startede som småjalousi er nu
blevet til en altædende social kontrol, der
dikterer, hvordan Aïsha skal gå tildækket,
hvordan hun skal slå blikket ned, hvis
hun går forbi mænd på sosu-uddannel-

sen, hvordan hun skal blive hjemme og
passe huset.
Værre bliver det, da det danskkurdiske
par i maj tager på en to uger lang bryllupsrejse til Tyrkiet. Den første uge opholder de sig i en badeby, hvor Mehmet flere
gange irettesætter Aïsha, fordi han mistænker hende for at gemme sin telefon, så
han ikke kan kontrollere hendes sms’er.
Hjemme i Danmark har de aftalt, at
bryllupsrejsens anden uge skal tilbringes
i en fjerntliggende og øde landsby hos
Mehmets familie.
En dag er parret ude at køre, og Mehmet bliver rasende, da han et sted i en
nærliggende by har gjort ophold og kort
efter giver Aïsha ordrer til at sætte sig ind
på passagersædet. Aïsha tøver et øjeblik,
og Mehmet føler, at hans kone ikke adlyder. At hun ikke viser ham respekt. Og det
får vreden i Mehmet til at syde:
»Hans øjne blev onde at se på. Han lignede slet ikke sig selv. Det var, som om
han planlagde et eller andet. Han begyndte at køre fuldstændig vildt, og han lyttede ikke, da jeg blev bange og forsøgte at få
ham til at sætte farten ned«, husker Aïsha.
Mehmet kører Aïsha gennem byen og
ud til en afsides mark, hvor ingen mennesker kan se dem. I faste bevægelser stopper han bilen og ser Aïsha i øjnene.
Angsten får Aïsha til at græde. Hun ved,
hvad Mehmet kan finde på. Det vil ikke
være første gang, han slår hende. Men inderst inde frygter Aïsha det, der er værre.
»Han kaldte mig en kælling, og jeg
tænkte, at hvis han gør mig et eller andet
her, kan ingen se mig eller finde mig. Det
frygtede jeg virkelig«.
Aïsha har lyst til at flygte, men i stedet
får hun held med at tale sin mand til ro.
En mark i den konservative del af Tyrkiet
er trods alt ikke det optimale sted at bebude en ildeset skilsmisse, tænker hun.

Husets slave
Tilbage i Danmark tager tæskene til. Ofte
ved Aïsha dårligt nok, hvad Mehmet er ra-

ÆRESSAG. Aïsha ville ud af sit
voldelige ægteskab, men havde
også et hensyn at tage til sin familie.
Foto: Katinka Hustad

sende over. Ydmygelserne fortsætter bare.
Når hun diskuterer med ham, hænder
det, at han beordrer hende til at sove på
gulvet. Som straf for, at hun er genstridig.
»Det skete flere gange, at han bare sagde: »Din æselluder. Sov på gulvet«. Så adlød jeg ham og lagde mig på gulvet. Jeg
turde ikke andet«, siger Aïsha i dag.
Uden dyne og pude tilbringer hun derfor flere nætter på gulvet, mens Mehmet
ligger i dobbeltsengen.

Ulykkelig og resignerende forsvinder
Aïsha ind i sig selv. Angsten bliver med tiden til apati, for hun kan ikke overskue at
tænke for meget over sin situation.
»Jeg gik psykisk ned, følte mig fortabt.
Jeg var ikke længere den gamle Aïsha, der
hang ud med venner og var ude til klokken syv om aftenen og bestemte over meget af sit eget liv«.
Aïsha er blevet »en slave i hjemmet«.
Hun gør rent for sine svigerforældre, laver mad til dem tre gange om dagen, rydder op og vasker op efter dem, bager brød
til dem og sørger for at dække op og rydde af efter de gæster, der jævnligt besøger
familien i lejligheden i Køge.
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I år har mere end 1.000 søgt hjælp
til at komme ud af en æreskonflikt.
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En dag i forsommeren 2013, da Mehmets forældre ikke vil lade Aïsha besøge
sine egne forældre, fordi hun skal bage
brød til svigerfamilien, får hun nok.
»Du må vente, til din mand kommer
hjem. Så kan du spørge ham om lov«, siger Mehmets forældre.
Men vreden vokser i Aïsha, og hun tager af sted alligevel. Da hun når ned på gaden, råber Mehmets forældre ud
ad vinduet, at hun
ikke bare kan gøre,
som hun har lyst.
Hvis han gør
»Jeg skal sgu hamig et eller
ve lov til at bestemandet her, kan
me over mit eget
ingen se mig
liv«, råber Aïsha tilAïsha, 20 år
bage mod lejligheden. Hun ved godt
selv, at det bliver skelsættende. Nu kan
hun ikke vende tilbage.
Da Aïsha kommer hjem til sine forældre, bryder hun sammen og fortæller
dem, at de må hjælpe hende. Efter langvarig overtalelse accepterer Aïshas forældre. Det er ikke ærbart at blive skilt, men
det er endnu mindre ærbart ikke at tage
ansvar for sit barn og lade mareridtet fortsætte, siger de til hende.
»Mine forældre er ikke helt frie på den
måde. Der er nogle grænser, vi ikke må
overskride. Ære betyder meget for min familie. Men det var også derfor, de fik mig
ud af det, inden det var for sent. De kunne
heller ikke selv leve med det«.
Efter flere måneders juridisk tovtrækkeri er Aïsha blevet skilt fra Mehmet. Hun
er ude af den æreskonflikt, der har martret hende i mere end et år.
Da Aïsha møder Politiken for sidste
gang, har hun samme dag været på Hvidovre Hospital for at slette det sidste fysiske spor af hendes ægteskab. Hendes forældre har sagt ja til den medicinske abort.
Aïsha vil gerne stifte familie, men det
skal være en lykkelig en.
jakob.sheikh@pol.dk
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Er det kulturen, der er
forskellen på voldsramte
Birgitte og Sabiha?
Det er ofte upræcist, når
de voldsramte etniske
minoritetskvinder
kaldes for æresofre. Volden
kan ikke så let adskilles fra
vold mod etnisk danske
kvinder, mener ekspert.
æreskonflikter

bliver det beskrevet som et afvigerfænomen, hvor manden eksempelvis er jaloux
eller misbruger, eller der er tale om et problematisk parforhold«, siger Louise Lund
Liebmann og uddyber:
»Der ligger nogle normer i det danske
samfund om, at mænd og kvinder er ligestillede, og derfor bliver voldshandlinger
til noget, der afviger fra normen, når den
ikke kan være udtryk for ulige magtforhold mellem de to køn. Dermed friholder
vi den danske kultur for ansvar. Hvorimod det er fuldstændig omvendt med

ÆRESVOLD. Louise Lund Liebmann
sætter i en ph.d-afhandling spørgsmål
ved begrebet og peger på et stærkere
fokus på selve volden. Foto: Per Folkver
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år Birgitte fra Sønderjylland bliver slået af sin danske mand, forklarer samfundet det oftest med,
at han må være psykisk syg, misbruger,
unaturligt jaloux eller martret af en voldelig barndom.
Men når pakistanske Sabiha, der også
er opvokset i Sønderjylland, bliver slået af
sin pakistanskdanske mand, kalder vi det
for æresrelateret vold.
Eller sagt på en anden måde: I første tilfælde forklares årsagen til volden oftest
med voldsmandens sociale eller psykologiske baggrund. Vi bebrejder aldrig den
danske kultur, som dermed friholdes for
ansvar.
Men når det gælder indvandrere og efterkommere – især de muslimske af slagsen – griber vi automatisk til betegnelsen
’æresvold’. For den fremmede kultur er
en hurtig, nem og belejlig forklaring.
Problemet er bare, at den meget ofte er
upræcis, mener Louise Lund Liebmann.
Til februar afleverer hun den første danske ph.d.-afhandling om æresrelateret
vold på Københavns Universitet.
Hun har gennem flere år foretaget en
lang række dybdegående interview med
kvinder, som har været tilknyttet et projekt under Ungdommens Røde Kors eller
har opholdt sig på RED – landets eneste
krisecenter for ofre for æreskonflikter
som tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser og æresrelateret vold og trusler.
»Der er en tendens til, at når det er etniske minoritetskvinder, bruger man æresbegrebet og kulturen som forklaring på,
hvorfor kvinderne er udsat for vold. Hvorimod kulturbegrebet forsvinder fuldstændigt, når vi skal beskrive den vold,
som etnisk danske kvinder oplever. Her
q
q

BLÅ BOG
LOUISE LUND LIEBMANN

Født 1981 i København
Cand.mag. i religionshistorie med
historie og arabisk propædeutik
Ph.d.-studerende ved Institut for
Tværkulturelle og Regionale Studier
under Københavns Universitet.
Afleveret til februar afhandlingen
’Et spørgsmål om ære’, der undersøger beretninger om æresrelateret
vold i Danmark, og hvordan begrebet
’æresrelateret’ bruges til at betegne
volden. Afhandlingen bygger bl.a.
på 14 interview med voldsramte
etniske minoritetskvinder.

vi den danske kultur for ansvar. Hvorimod det er fuldstændig omvendt med
etniske minoriteter. Der er det kulturen,
som er problemet«.

Ofte socialt udsatte
Gennem de seneste uger har Politiken sat
fokus på æreskonflikter. En problematik,
som mere end 1.000 unge sidste år har
søgt hjælp til at komme ud af.
Men et meget vigtigt element i debatten er fuldstændigt fraværende, mener
Louise Lund Liebmann. Hvad der betegnes som æresvold i både systemet og den
offentlige debat er i mange tilfælde slet
ikke æresvold, men ’almindelig’ kønsbaseret vold. Når en kvinde med rødder i udlandet bliver slået eller truet i hjemmet,
kan det – præcis som i tilfældet med etnisk danske kvinder – lige så godt skyldes
generel social udsathed.
»Det er meget
underbelyst, at det
her også handler
om klasse. For at sige det lidt firkantet
Der er vokset
oplever jeg fra de
en mønsterkvinder, jeg har infortælling frem terviewet, at det
om æreslangt hen ad vejen
relateret vold,
er familier fra et bestemt miljø«, siger
hvor volden
hun.
netop bliver
Altså socialt udgjort til et
satte? Underklasspørgsmål
sen?
om ære og ikke
»Ja, det kan man
vel godt sige – når
om først og
man ser bort fra
fremmest
tvangsægteskaber.
volden
De kvinder, der
Louise Lund
kommer fra den
Liebmann
klasse, kan eksempelvis have begrænsede danskkundskaber og begrænset skolegang. Det er problematisk, at der
ikke har været nogen debat om det i medierne«.
Systemets og mediernes entydige kategorisering af kvinderne som ofre for en
konflikt, der skyldes en fremmed kultur,
er ifølge Louise Lund Liebmann problematisk. Den har betydet, at de etniske minoritetskvinder selv er begyndt at betegne sig som æresofre:
»Der er vokset en mønsterfortælling
frem om æresrelateret vold, hvor volden
netop bliver gjort til et spørgsmål om ære
og ikke om først og fremmest volden.
Med den intense mediedækning, selvbiografier, dokumentarfilm og så videre er
det jo nærmest blevet en hel industri.
Kvinderne vil derfor også automatisk tolke den vold, de har været udsat for, ind i et
kulturelt billede uden at sætte så mange
spørgsmålstegn ved det. De har svært ved
at modstå en fortælling, der er så stærk.
Ofte er kvinderne ikke så gamle, og det

Mere end 1.000 unge har i år søgt
om hjælp til at komme ud af en
æresrelateret konflikt. Politiken
sætter fokus på æresofre gennem
en række nyhedsartikler – og med
beretningen om kurdiske Aïshas
arrangerede ægteskab, der endte
i vold, seksuelle overgreb og social
kontrol.
Artiklerne om Aïsha blev
bragt op til jul.
Har du oplevet en æreskonflikt, så
kontakt Politikens Jakob Sheikh på
jakob.sheikh@pol.dk.
kræver altså en del at skulle sidde og sige,
at det kan da godt være, at de andre er udsat for æresrelateret vold, men i mit tilfælde har det ikke noget med ære at gøre«.
Det kunne jo også handle om, at kvinderne i dag er blevet bedre til at sætte termer på
årsagerne til konflikterne?
»Det kan selvfølgelig ikke udelukkes.
Men jeg mener snarere, at det handler
om, at æren og kulturen som forklaring
virker umiddelbar meningsfuld for alle
aktører«.

Ære har flere udtryk
Sidste sommer søsatte forhenværende socialminister Karen Hækkerup (S) en national strategi mod æreskonflikter. Strategien er indtil nu mundet ud i blandt andet flere oplysningskampagner og efteruddannelse af en række fagfolk. Men beslutningen om en omfattende indsats for
æresofre hviler i høj grad på en række rapporter, som ministeriet selv fremhæver,
og som er blevet til på opdrag fra netop
ministeriet, der ønskede svar på specifikke spørgsmål frem for uafhængig universitetsforskning i æresrelateret vold.
Og det ærgrer Louise Lund Liebmann,
der henviser til omfattende forskning i
blandt andet Sverige, som fremhæver, at
æresbegrebet varierer, alt efter om der er
tale om en intellektuel kvinde fra det moderne Istanbul i Tyrkiet eller en analfabet
fra stammeområderne i Pakistan.
»Æresbegrebet bruges om alle mulige
etniske minoriteter – især muslimer –
med vidt forskellige nationale og etniske
tilhørsforhold og på tværs af klassemæssige skel, selv om det er indlysende, at etniske minoriteter med så forskellige baggrunde næppe deler det samme æresbegreb«, siger hun.
»Det er jo ikke 100 procent værdifrit,
når rapporterne, der danner baggrund
for en indsats, sker på opdrag fra et ministerium, der bestemmer, hvilke spørgsmål der skal stilles. Hjælpeindsatserne
bliver meget entydige, fordi de hviler på
det samme æresbegreb og kulturbegreb,
uanset hvem der er tale om«.
jakob.sheikh@pol.dk

SPECIALEPRODUKT:
‘PÅ FLUGT FRA FAMILIEN’
Information
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Æresvold

Under
familiens
radar
Da Arman mødte Maryam, blev det ikke
kun begyndelsen på et kæresteforhold.
Det blev også begyndelsen på flere
års flugt. Her fortæller Arman om
angsten for at blive opsporet af et af de
store familienetværk, som hjemsøger
kvinder på flugt fra æresrelaterede
konflikter
AF ANNA MEERA GAONKAR OG JON FABER

H

vad fanden har jeg gang i? Arman
skævede til den forslåede kvinde på
passagersædet og satte kurs mod
politistationen.
Adrenalinen pumpede i kroppen på ham.
Det havde kun taget dem et par minutter at
tømme lejligheden for Maryams vigtigste ting,
for de anede ikke, hvornår hendes mand ville
komme hjem. Nu lå det hele i to aﬀaldssække
på bilens bagsæde.
Natten forinden havde Maryams brødre
og mand, som hun ville forlade, tæsket hende
igen. Nu var Arman fast besluttet på at melde
dem til politiet.
»Maryam var gul og blå i ansigtet. Og jeg
anede ikke, hvad jeg havde rodet mig ud i.«
Dengang vidste Arman kun, at han var nødt
til at hjælpe kvinden, han et halvt år forinden
havde forelsket sig i. I dag ved han, at deres

køretur sammen til politistationen den varme
sommerdag var begyndelsen på flere år præget af afmagt, frustration og frygt for at blive
fundet af hendes familie.
»Når det så allermest sort ud, sagde Maryam,
at hun lige så godt kunne tage tilbage og få det
overstået. Dengang forstod jeg ikke, hvad hun
mente, men det gør jeg nu. Hun vidste, at hun
havde krænket familiens ære, og at det kunne
koste hende livet,« siger Arman.

Serie: På flugt fra familien
I en ny serie om æresrelateret
vold sætter Information fokus på
kvinder i Danmark, som flygter fra
fysisk og psykisk vold begået af
ægtefæller og slægtninge

Han var havnet midt i en æresrelateret konflikt; et omdiskuteret og komplekst fænomen,
der spænder fra social kontrol til grov vold og
i yderste konsekvens drab – når familien ikke
bare slår hånden af de kvinder, som forbryder
sig mod dens ære, men faktisk slår dem ihjel.
Drabene på Sonay Mohammad i 2002 og
Ghazala Khan i 2005 satte æreskonflikter på
danske mediers og politikeres dagsorden. Siden er det blandt andet blevet til en lov mod
tvangsægteskab, og Social- og Integrationsministeriets nationale strategi mod æresrelaterede konflikter er ved at blive implementeret.

Fælden klappede

Men feltet er omgærdet af mørketal og omstændigheder, som det er næsten umuligt at
afdække til bunds. Der er kvinder, som nærer
massiv mistillid til systemet og ser en tilværelse

under jorden som eneste mulighed for at beskytte sig mod familiens repressalier. Kvinder,
der fortæller om store netværk med meddelere, der af loyalitet over for familierne er på
konstant udkig efter bortløbne døtre og søstre.
Det følgende er historien om en kvinde på
flugt fra sin familie. Den er fortalt af en mand,
som tog del i hendes angst for blive oﬀer for
en farlig kollektiv retfærdighedsmoral.
Arman og Maryam mødte hinanden første
gang på en café for godt fem år siden. Hun var
ude med en veninde; han drak en øl med en
kollega efter en konference i den fagforening,
han arbejdede i. De faldt tilfældigt i snak, og
sent på aftenen udvekslede de telefonnumre
og havde regelmæssig sms-kontakt de følgende måneder, selv om Maryam var gift med en
anden mand.
»Vi var meget betagede af hinanden, så det
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blev hurtigt kæresteagtigt. Men på det tidspunkt vidste jeg kun meget lidt om, hvad hun
kom fra,« siger Arman.
Maryam kom til Danmark med sin kristne
familie fra Mellemøsten som spæd. Da hun var
18 år, blev det besluttet, at hun skulle giftes med
en mand fra familiens omgangskreds. Maryam
storsmiler på billederne fra bryllupsfesten.
»Hvad kan man ellers forvente?« siger Arman. »Hun var lige fyldt 18 år og følte sig som
en prinsesse. Hun vidste ikke, hvad hun gik
ind til. Men efter brylluppet klappede fælden,«
siger Arman.
Maryam fortalte om seks års ægteskab med
vold og voldtægt. Om uger, hvor hun var blevet pisket og bundet til radiatoren og urineret
på af sin mand. Hun fortalte om sine brødres
voldelige tendenser og kriminelle baggrund.
Om hvordan de havde overtaget styringen med

hjemmet og gjordt det klart, at straﬀen ville
være hård, hvis Maryam forsøgte at forlade
sin mand. Da hun søgte tilflugt hos sin mor,
fordi hun frygtede, at han ville slå hende ihjel,
forhandlede moren en aftale på plads med
svigerfamilien: Maryam skulle flytte tilbage
til manden. Volden fortsatte.
Da hun som 24-årig flyttede ind hos Arman i en anden del af landet, var hun dybt
traumatiseret.

Nyt navn, nyt hår

Nu bestod Maryams familie af Arman. Alternativerne – hun kunne flytte på krisecenter
eller rejse ud af landet – forekom urealistiske:
»Vi var forelskede, vi ville stifte familie. Et
krisecenter kunne ikke tilbyde hende andet
end en varm seng. Hun var skrøbelig og bange. Hun havde brug for, at jeg var ved hendes

Flugt. Vi var forelskede, vi ville

stifte familie. Et krisecenter kunne
ikke tilbyde hende andet end en
varm seng. Hun var skrøbelig og
bange, husker Arman om tiden
efter Maryams flugt. Foto: Ulrik

Hasemann
side,« siger Arman, der af personlige årsager,
som vedrører hans familie, ikke kunne flytte
ud af landet med Maryam.
I stedet fik han installeret overfaldsalarmer
med forbindelse til politiet. Maryam tog navneforandring, klippede sit hår, fik taletidskort
til mobilen og hemmelig adresse. »Hvis jeg
bliver her, har jeg i det mindste dig,« sagde
hun til Arman. Men angsten for at blive fundet
kastede skygger over parrets hverdag. Skraldecontaineren lå fem meter fra hoveddøren,
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alligevel gik der måneder, før Maryam turde
bevæge sig derud.
Hun fortalte Arman om en kvinde i sin familie, der på det tidspunkt allerede havde levet
under jorden i nogle år. Familien havde spredt
rygtet, at den ville give flere tusinde kroner for
oplysninger om, hvor hun var.
Det forekommer i mange forskellige kontekster og kulturer, at kvinder må flygte fra
dominerende mænd. De sager, man definerer
som æreskonflikter, er gerne kendetegnet ved,
at det ikke kun den enkelte mand, kvinden
flygter fra, men et langt større netværk, siger
Susanne Willaume Fabricius, projektleder for
Etnisk Ung, som er finansieret af Ministeriet
for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale
Forhold og rådgiver unge, forældre og fagfolk
om æresrelaterede konflikter.
»I de miljøer, som kvinderne kom-

➝
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Æresvold ...
mer fra, er der en fælles forståelse af,
at kollektivet kommer før alt andet.
Man hjælper hinanden med at bevare æren,«
siger Susanne Willaume Fabricius.
Det så man i forbindelse med Ghazal Khansagen i 2006: Ni personer – heriblandt hendes
far og bror – blev kendt skyldige i drab eller
medvirken til drab, og et netværk af taxachauffører med pakistansk baggrund havde hjulpet til at opspore hende. Susanne Willaume
Fabricius hører i dag fra mange unge, at der
blandt taxachauﬀører florerer mms’er med
billeder af kvinder, som familierne ønsker at
få hjem igen.
Direktør for brancheorganisation Dansk
Taxi Råd, Trine Wollenberg, siger til Information, at også hun »hører om«, at taxachauﬀører
hjælper med at opspore kvinder. Hun kalder
det »yderst beklageligt, at den slags forekommer«, og fortæller desuden, at krisecentre ofte
beder om etnisk danske chauﬀører til kvinder
i æreskonflikter.
»I normale henseender skeler vi naturligvis
ikke til etnicitet, men i disse tilfælde efterkommer vores medlemmer oftest ønsket,« siger
Trine Wollenberg.
Det er på den baggrund, at man skal forstå
Maryams angst for at blive genkendt på gaden.
»Hvis vi f.eks. skulle købe ind, kunne vi ikke
gå ved siden af hinanden og nyde hinanden.
Jeg skulle enten gå et par skridt bagved eller
foran for at holde øje,« siger Arman.

➝

Påstand mod påstand

En mulighed var at få en ny identitet til Maryam,
som det sker i sager om vidnebeskyttelse. Arman forsøgte sig gennem en kontakt i den lokale politikreds, men parret fik afslag fra PET.
På det tidspunkt var sigtelsen mod Maryams
mand og familie også bortfaldet, selv om hun
var villig til at vidne. Ifølge politiet var der ikke
tilstrækkelige beviser for, at hun var blevet
banket og voldtaget af manden, og hun havde
ingen til at vidne for sig.
»Som politiet sagde om hendes blå mærker:
Jeg kunne have givet hende dem, eller hun
kunne have gjort det ved sig selv,« siger Arman.
Der var heller ingen hjælp at hente i
Maryams lægejournaler fra tidligere voldsepisoder i hendes ægteskab.
»Hver gang havde hun fundet på historier,
for ægtefællen var selvfølgelig med hos lægen.
Hun faldt konstant fra den ene og den anden
trappe,« siger Arman.
Birgit Noer Larsen, ansvarlig for æresrelaterede sager hos Nordjyllands Politi, vil ikke
udtale sig om den konkrete sag. Men hun bekræfter, at bevisbyrden ofte er ualmindelig
svær at løfte i de æresrelaterede voldssager.
»Det er som regel påstand mod påstand, og
kvindens familie er oftest på mandens side.«
I æresrelaterede konflikter er kvinden desuden – modsat Maryam – sjældent villig til at
vidne mod familien, siger Birgit Noer Larsen.
»Mange sager falder på grund af kvindernes loyalitet mod familien. Ni ud af 10 gange
vil de bare have fred. De ønsker ikke at vidne
mod voldsudøverne, for de forstår godt, at
f.eks. broren eller faren er presset af sociale
dynamikker.«
Maryam var fast besluttet på at komme
videre med sit liv, efter hun var flyttet ind hos
Arman. Men hverdagen bød på en række praktiske udfordringer – eksempelvis da hun ville
fortsætte sine studier, og hendes gamle universitet skulle informeres. Arman frygtede, at
nogen ville henvende sig for at få oplysninger
om, hvor i landet Maryam befandt sig.
De bange anelser viste sig at holde stik.
Arman blev kontaktet af politiet, fordi nogen
var mødt op på universitetet og havde forsøgt
at få udleveret oplysninger om Maryam. Kort
tid efter fik Arman en e-mail fra hendes tidligere bankrådgiver, der advarede om, at nogen
var kommet ned i banken og havde forsøgt at
få udleveret hendes kontoudskrift.

»Der var hele tiden forhindringer. Og det gjaldt
ikke kun universitetet og banken. Maryam
ville også blive registreret, hvis hun gik til
lægen,« siger Arman.
Hos Etnisk Ung oplever man også, at den
omfattende registrering af borgerne gør det
vanskeligt for kvinderne at holde sig under
familiernes radar.
»Der skal meget lidt til, før de bliver opdaget.
Det kan være oﬀentlige ydelser eller et bankbrev, der på en eller anden måde kan spores.
Mange kvinders færden er blevet afsløret på
den måde,« siger Susanne Willaume Fabricius.

Opdaget

En forårsaften for nogle år siden blev Maryam
fundet af sin familie.
Arman havde sat vand over til kaﬀe, da han
fra køkkenvinduet anede skikkelser i mørket
udenfor. Han studsede over det, for der gik
sjældent nogen forbi derude sent om aftenen.
Da det ringede på døren, rejste hårene sig
på Armans arme. Efter et øjebliks tøven besluttede han sig for at åbne. I døren stod en lille
gruppe personer, der spurgte efter Maryam.
De brugte hendes fødenavn.
»Det var ligesom at få en kold spand vand
i hovedet,« siger Arman.
Maryam havde hørt det hele inde fra stuen
og trykket på alarmen.
I den politirapport, der efterfølgende blev
skrevet om episoden, står der: »Vi kørte udrykning til stedet, og undervejs fik vi oplyst,
at anmelderen havde bevæbnet sig med kniv i
lejligheden, samt at hun frygtede for sit liv, idet
noget familie til hende stod uden for døren.«
Da betjentene kort efter ankom til adressen, blev den ene udenfor hos personerne,
der viste sig at være i familie med Maryam,
mens den anden gik ind og talte med Arman
og Maryam, der »græd og rystede over hele
kroppen,« som der også står i rapporten.
Dagen efter rykkede Maryam og Arman
ind i et sommerhus, han havde lånt af en kollega, og gik straks i gang med at lede efter et
nyt sted at bo.
Aftenens optrin var endt med, at Maryams
slægtninge forlod adressen på politiets anmodning. Men nu vidste familien, hvor parret boede, og det var for Arman og Maryam
at se kun et spørgsmål om tid, før den ville
opsøge dem igen.
Hvordan var de blevet fundet? Det er stadig uklart for Arman .
»Jeg troede, vi havde taget alle forholdsregler. Alligevel gik det galt,« siger han.
Sådan går det for mange kvinder, der flygter fra familien, fortæller Khaterah Parwani,
juridisk rådgiver for Exitcirklen – en organisation, der hjælper piger og kvinder udsat for

»Mange af sagerne
falder på grund af
kvindernes loyalitet
mod familien. Ni ud af
10 gange vil de bare
have fred. De ønsker
ikke at vidne mod
voldsudøverne, for de
forstår godt, at f.eks.
broren eller faren er
presset af sociale
dynamikker«
— BIRGIT NOER LARSEN,
NORDJYLLANDS POLITI

psykisk vold og religiøs social kontrol: »Jeg
kender mindst 10 kvinder, der har søgt tilflugt
fra mand og familie i de mindste flækker. Alligevel er de blevet fundet.«
Maryams og Armans frygt blev næret af, at
de havde hørt mange lignende historier. Han
forsøgte flere gange i forløbet at få Christiansborgs opmærksomhed.
»Vi har en dansk statsborger med mellemøstlig baggrund, der er i fare for at blive dræbt
af familien, som kun går op i deres æresbegreber, kultur samt den forbandede religion, de
praktiserer,« skrev han blandt andet i en mail
til en række politikere.
Svaret fra Naser Khader, dengang medlem af Folketinget for de konservative, var på
linje med de øvrige anbefalinger, parret fik fra
Christiansborg: Maryam bør kontakte et krisecenter og opholde sig der, »indtil hun måske
føler sig mere tryg«, lød det.

Æresvold, hustruvold

Men Maryam ville aldrig komme til at føle sig
tryg på den måde, siger Arman.
»Familien ville ikke give op, blot fordi hun
tog nogle måneder på krisecenter. Den havde
æren på spil, og i familier som Maryams er
ære alfa og omega.«
Forskellen på æresvold og regulær hustruvold ligger i familiens retfærdighedskodeks,
siger Yvonne Mørck, lektor på RUC og medforfatter til bogen Familien betyder alt om vold
mod kvinder i etniske minoritetsfamilier.
»Når en kvinde udsættes for vold af sin
samlever, vil hendes familie i de fleste tilfælde
støtte hende i at forlade ham. I de æresrelaterede sager er dette langt sjældnere tilfældet.«
I begge tilfælde er der tale om patriarkalsk
magtudøvelse, forklarer Yvonne Mørck, men
ved æressager har man ofte et stort familienetværk, der bifalder volden, »ligesom der i grove
tilfælde er flere voldsudøvere og en kulturel
forestilling om, at man kan vaske sin ære ren
ved blod«, siger hun.
Efter at Maryam og Arman var blevet fundet,
fandt de hurtigt et nyt sted at bo. Men Arman
blev stadigt mere frustreret over den uretfærdighed, som overgik både dem selv og andre.
»Hver gang, der var et indslag i nyhederne
om æresvold, var det som at få en stegepande
i hovedet. Jeg følte ikke, at der blev taget ordentligt hånd om de her kvinder.«
I april 2012 fangede et indlæg på Facebook hans interesse. En ung kvinde spurgte
en gruppe for personer med etnisk minoritetsbaggrund til råds, fordi hun ville gå fra den
voldelige mand, der havde hentet hende til
Danmark et par år forinden. Han besluttede
sig for at skrive til kvinden og dele ud af sine
erfaringer. Da hendes situation eskalerede et
par uger efter, fik han et opkald.
»Hun var fuldstændig ude af den. Hun
frygtede, at manden ville dræbe hende med
en kniv,« siger Arman, der kørte ud og fandt
kvinden, hvor hun havde gemt sig: i en solcenterkabine i et storcenter, iført en natkjole, og
med store blå mærker på armene.
Kvinden tilbragte et par døgn hos Maryam
og Arman, indtil det lykkedes at finde en midlertidig bolig til hende. Et halvt år senere havde
han med hjælp fra venner og bekendte sparet
sammen til en flybillet, så hun kunne rejse
tilbage til sit hjemland.
Siden spredte rygtet sig, fortæller Arman.
Han er blevet kontaktet af flere og har til dato
hjulpet 13 kvinder – henholdsvis med kurdisk,
iransk, afghansk og palæstinensisk baggrund
– med at finde bolig og få retshjælp og mad
på bordet. Han fortæller, at kvinderne i dag
lever under jorden – de fleste i danske byer,
mens nogle er rejst ud af landet.
»Når de flygter, er de som Palle alene i verden. Jeg forklarer dem altid, at det ikke er lykken at stikke af. Der venter dem et liv på bunden af samfundet, og ingen står klar med åbne
arme for at tage imod dem,« siger Arman, der

har opbygget et lille netværk, han kan ringe
til og bede om økonomisk hjælp.
Han har en liste med praktiske ting, der
skal på plads, inden myndighederne kontaktes.
»Hvis kvinderne henvender sig til kommunen for at få penge at leve for, skal de udfylde
alle mulige blanketter, og så er de oprettet i
systemet.«
Det er det, Arman for alt i verden gerne vil
undgå. Og han er ikke den eneste.
»Der er mange sofarådgivere derude,« siger
Susanne Willaume Fabricius fra Etnisk Ung.
Hun er yderst skeptisk over for folk, der forsøger at hjælpe kvinderne uden om systemet.
»Problemet er, at de ofte er drevet af egne
holdninger, værdier og oplevelser, og det er
ikke nødvendigvis det bedste udgangspunkt
for at hjælpe andre. I modsætning til os yder
de ikke professionel hjælp,« siger projektlederen hos Etnisk Ung.
Arman og Maryam kørte deres sidste tur
sammen i begyndelsen af 2014.
Deres forhold var faldet fra hinanden i takt
med, at han var begyndt at engagere sig andre
kvinders sager.
»Vi blev enige om, at Maryam måtte gå
under jorden i udlandet som så mange andre kvinder på flugt fra deres familie.«
På køreturen over grænsen den kolde vinterdag mælede de knap et ord til hinanden,
husker Arman, der havde skrabet penge sammen for at hjælpe Maryam med husleje og mad
det første halvandet år.
»Det hele var så surrealistisk. Jeg troede
først på det, da vi stod i et andet land. Dér erkendte jeg, at vi havde tabt.«
Der er gået godt et år siden, Arman så
Maryam for sidste gang. Han tænker meget
på, hvordan hendes liv er blevet, men han
prøver at give slip.
»Det ribber op i gamle sår, hver gang en
kvinde henvender sig og beder om hjælp til
at skjule sig for sin familie. Men jeg kan simpelthen ikke lade være. Jeg stoler ikke på, at
systemet kan redde de her kvinder.«
jofa@information.dk

Maryam har læst Armans fortælling og
bekræftet den over telefonen. Hun fortæller,
at hun stadig kæmper med at overvinde sin
frygt, hver gang hun skal ud med aﬀald.
Hun fortæller også, at bruddet med Arman
ikke kun skyldtes frygt for familien og
manglende sikkerhed i Danmark. Forholdet
var gået i stykker uanset hvad, siger hun.
Fordi hun ønsker at lægge fortiden bag sig,
har Maryam takket nej til at medvirke i
artiklen i øvrigt. Af hensyn til Maryams
sikkerhed har vi ikke kontaktet hendes
familie.
Maryam og Arman er opdigtede navne.
Deres rigtige navne er redaktionen bekendt.
Af hensyn til deres sikkerhed er steder,
datoer og andre detaljer udeladt.

Fakta: På flugt fra familien
Antallet af henvendelser til Etnisk
Ung, der rådgiver unge, forældre og
fagfolk om æresrelaterede konflikter,
er støt stigende – fra godt 100 i 2005
til knap 1.200 i 2014.
Sidste år havde rådgivningstilbuddet
kontakt til 119 personer, der er på flugt
fra familien.
Nationalt Efterforskningscenter (NEC)
har siden 2006 registreret mellem
109 og 167 sager om året med en lille
stigning fra 110 tilfælde i 2013 til 117
sager sidste år
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Ghazala Khan blev i 2005 i Slagelse skudt og dræbt af sin bror, efter at hun var blevet opsporet af et netværk af taxachauﬀ ører. Ifølge Informations kilder har familier i æreskonflikter også
meddelere i det oﬀentlige. Foto: Morten Bøgh/Scanpix

Fagfolk: Familier
i æreskonflikt får hjælp
af meddelere i det oﬀentlige
Ofre for æresvold bliver eftersøgt af store
familienetværk med informanter i både
taxabranchen og det oﬀentlige, siger kilder
med kendskab til området. Nyt lovforslag fra
regeringen skal forhindre, at kvinder bliver
opsporet via læk fra CPR-registret – men tiltaget
er utilstrækkeligt, mener flere kritikere
Af Anna Meera Gaonkar
og Jon Faber

S

tore meddelernetværk eftersøger kvinder, der flygter fra
såkaldte æresrelaterede konflikter for at tvinge dem tilbage til
deres mænd og familier. Det fortæller flere kilder til Information.
Lørdag beskrev Information, hvordan taxaselskaber bryder deres retningslinjer af hensyn til kvindernes
sikkerhed. Det sker, når krisecentrene

efterspørger etnisk danske chauffører til beboere i æresrelaterede
konflikter.
»Normalt skeler vi naturligvis ikke
til etnicitet, men når det kommer til
at transportere netop disse kvinder,
gør vores medlemmer oftest en undtagelse,« siger direktør for brancheorganisationen Dansk Taxi Råd, Trine
Wollenberg. Men meddelernetværket
begrænser sig ikke til taxabranchen,
lyder det fra Informations kilder med
indgående kendskab til de miljøer,
kvinderne flygter fra.

»Mange bliver opstøvet, fordi
familien har kontakter i det oﬀentlige. Og disse kontakter kan så let
som ingenting finde ud af, hvor en
kvinde opholder sig, hvis bare de
har hendes personnummer,« siger
Hakima Lakhrissi, leder af det såkaldte Vestegnen Indvandrer Kvindecentret, der siden 2011 har rådgivet
flere hundrede minoritetskvinder
om blandt andet æresrelaterede
konflikter.

Familier fortæller om læk
Da Ghazala Khan flygtede fra sin familie og blev skudt og dræbt af sin
bror ved banegården i Slagelse i 2005,
havde et netværk af taxachauﬀører
med pakistanske rødder været med
til at opspore hende. Der findes til
gengæld ingen dokumenterede eksempler på, at oplysninger fra CPRsystemet er blevet lækket i æresrelaterede konflikter, ligesom det ikke
er lykkedes Information at komme i

kontakt med førstehåndskilder, der
kan bekræfte, at det sker.
Men Khaterah Parwani – juridisk
rådgiver for Exitcirklen, der hjælper piger og kvinder udsat for psykisk vold og religiøs social kontrol
– fortæller, at hun kender »mindst
10 kvinder, der har søgt tilflugt fra
mand og familie i de mindste flækker, men alligevel er blevet fundet«.
Læk fra personer med adgang til
CPR-systemet har ofte været forklaringen, siger hun til Information.
»Flere af kvinderne har efterfølgende fået at vide af familien, at den
har opsporet dem via informanter,
der arbejder i teleselskaber og kommuner og har slået dem op i deres
registre.«
Susanne Willaume Fabricius,
projektleder for Etnisk Ung, som
rådgiver unge, forældre og fagfolk
om æresrelaterede konflikter, hører
lignende historier:
»Flere unge fortæller om fami-

lier, der har netværk med adgang
til CPR-systemet. De fortæller også
om et kollektivt pres, der er så stort,
at det er næsten umuligt at sige nej,
når familien vil have udleveret fortrolige oplysninger om bortløbne
kvinder,« siger hun.

’Utroligt ærgerligt’
Regeringen tager problemet så alvorligt, at den har fremlagt et lovforslag,
der skal gøre det muligt helt at fjerne
adresser fra CPR-registret. Dermed
vil adgangen til oplysninger om bortløbne kvinders opholdssted kunne
begrænses til få kommunale medarbejdere. Udspillet kommer efter
pres fra blandt andet Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK),
der dog ikke kan fremvise statistik
på problemets omfang.
»Vi har ikke tal på, hvor ofte det
sker, men vi oplever indimellem, at
kvinder bliver opsporet af deres familier, fordi nogen uretmæssigt slår
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deres adresse op i folkeregistret,«
siger sekretariatschef i LOKK, Ditte
Wenzel Pedersen.
Hun ærgrer sig til gengæld over
regeringens konkrete udspil.
»Det hjælper et stykke hen ad vejen, men det er utroligt ærgerligt, at
man ikke tager skridtet fuldt ud og
giver den bedst mulige beskyttelse.«

NY SERIE
På flugt fra familien
 I en ny serie om såkaldt
æresrelateret vold sætter
Information fokus på kvinder i
Danmark, som flygter fra fysisk
og psykisk vold begået af
ægtefæller og slægtninge.

Kommuner sover i timen
Kritikken af lovforslaget, der også
kommer fra Amnesty Danmark, går
blandt andet på, at regeringen vil
overlade håndteringen af den udvidede adressebeskyttelse og dermed
kvindernes sikkerhed til kommunerne. Man bør i stedet på statsligt
niveau lægge nogle faste rammer
for, hvordan tiltaget skal udmøntes i
praksis, lyder det.

Amnesty-jurist Claus Juul »frygter«, at en lang række kommuner vil
sove i timen, så den voldelige ægtefælle eller familie alligevel får oplysninger om den skjultes adresse. Som
eksempel peger han på administrative fejl i sager om seksuelt misbrug
og mishandling af børn i Tønder og
Esbjerg, hvor kommunerne trods
indberetninger fra borgere og institutioner »ikke reagerede adækvat
eller reagerede overhovedet«, som
han formulerer det i en mail til Information.
LOKK kritiserer desuden i sit høringssvar, at det fortsat vil fremgå af
CPR-registret, i hvilken kommune
den forfulgte kvinde opholder sig.
»Kvinderne vil slet ikke kunne
opholde sig i mindre kommuner,«
siger sekretariatschef Ditte Wenzel

Pedersen. »Hos LOKK oplever vi i
sager om æresvold – i modsætning
til i sager om regulær partnervold
– at større netværk hjælper til med
at finde bortløbne kvinder. Hvis nogen via CPR-systemet finder ud af,
hvilken kommune kvinden opholder
sig i, er risikoen for, at hun bliver
fundet, stadig stor.«
Økonomi- og indenrigsminister
Morten Østergaard (R) mener, at
lovforslaget er et skridt i den rigtige retning.
»Vi skal give de her kvinder langt
mere beskyttelse, og LOKK og Amnesty må være enige i, at det her forslag er et stort skridt i den rigtige
retning,« siger Morten Østergaard
(R) til Information.
Han forsikrer om, at kommunerne
vil blive vejledt i, hvordan de skal

håndtere den udvidede adressebeskyttelse.
»Men man kommer ikke uden om,
at ansvaret for den enkelte kvinder
ligger hos de udvalgte medarbejde i
den kommune, hun opholder sig i.
Om et år må vi tage stilling til, om
den udvidede adressebeskyttelse
fungerer i praksis,« siger ministeren.
Han understreger, at den ikke står
alene, men er ét ud af 32 initiativer
i regeringens strategi mod æresrelaterede konflikter.
Lovforslaget om udvidet adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person
i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v.
er fremsat i Folketinget og skal efter
planen til afstemning inden 1. maj.
jofa@information.dk
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På flugt fra familien:

Hjælperens
fortælling

I lørdagens Information
fortalte Arman om angsten
for at blive opsporet af et
af de store familienetværk,
som hjemsøger kvinder på
flugt fra æresrelaterede
konflikter

FAKTA
Udvidet adressebeskyttelse
 Regeringens lovforslag om
udvidet adressebeskyttelse gør
det muligt at fjerne en adresse
fra CPR-registret, så denne
kun er tilgængelig for udvalgte
kommunale medarbejdere.
Dermed mindskes risikoen
for, at forfulgte personer
bliver opsporet via læk fra
det oﬀentlige, banker og
teleselskaber med adgang til
oplysninger fra CPR.

 Der er stor uenighed om,
hvor mange kvinder der
bør tildeles den udvidede
adressebeskyttelse. Økonomiog Indenrigsministeriet siger
til Information, at den kun
skal tages i brug i et ’meget
begrænset antal sager’. LOKK
vurderer derimod, at omkring
500 personer har brug for
beskyttelsen årligt.
 Antallet af henvendelser
til Etnisk Ung, som rådgiver
unge, forældre og fagfolk om
æresrelaterede konflikter, er
støt stigende – fra godt 100 i
2005 til knap 1200 i 2014. Sidste
år havde rådgivningstilbuddet
kontakt til 119 personer på flugt
fra deres familie. Antallet af
registrerede politisager om
æreskonflikter steg en smule
fra 110 tilfælde i 2013 til 117 sager
sidste år.

EN AF DANMARKS MEST
INTERNATIONALE DAGLIGVAREKONCERNER
hedder Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp er Danmarks største humanitære NGO. Vi er lige nu til
stede i 36 brændpunkter verden over – med op mod 6.000 medarbejdere. Alene
i 2013 fik 2,5 millioner mennesker gavn af vores hjælp, direkte i nærområderne.
Vores evne til effektivt at indkøbe og uddele fødevarer har gjort os til en af FN’s
foretrukne partnere.

flygtning.dk/vi-er-der
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’Jeg vidste,
at jeg ville
have alle
imod mig’
Faridehs familie slog hånden af hende, da hun
forlod sin voldelige mand. I dag lever hun med
hans dødstrusler, mens de deles om børnene. Og
systemet kan ikke hjælpe, siger hun
Af Anna Meera Gaonkar
og Jon Faber

F

arideh passer ikke ind i det
gængse billede på en kvinde
midt i en æreskonflikt.
Hun er ikke blevet hentet til Danmark fra Den Anatolske Højslette for
at blive holdt indespærret i hjemmet. Hun er heller ikke en ung pige,
der står foran at blive sendt sydøst
på af sine forældre for at blive gift
mod sin vilje.
Farideh er 33 år gammel, hun er
universitetsuddannet og har sin egen
virksomhed. Eller rettere sagt: Hun
havde sin egen virksomhed, indtil
faren til hendes børn raserede den.
»Han havde nøglerne til den, og
en nat – lige efter at jeg havde forladt
ham – ødelagde han biksen. Alt inventar var smadret,« siger Farideh,
der kom til Danmark med sine forældre fra Iran for 30 år siden.
Siden hun forlod sin voldelige
mand, har han forfulgt hende og
truet med at slå hende ihjel, ligesom han forlanger at få børnene.
Og i modsætning til mange andre

kvinder, der flygter fra en voldelig
mand, har Farideh intet bagland at
søge tilflugt hos: Hendes egen familie har vendt hende ryggen.
Derfor har hun levet i en kuﬀert i
godt to år – i begyndelsen på et krisecenter med sine børn, i dag i en
lejlighed, som kontanthjælpen ikke
rækker til at betale i længden.
»Jeg ser kampagner om, at man
som ung pige kan ringe og få hjælp,
hvis man f.eks. er ved at blive tvangsgift. Men med min alder og mine
børn kan jeg ikke bruge det til noget. Jeg føler ikke, at der er nogen,
som tager mig seriøst,« siger hun.
Vi møder Farideh på en café i nærheden af Aarhus Banegård. Ejeren
er indvandrer og homoseksuel, forklarer hun.
»Her er der ingen risiko for, at vi
bliver opdaget af nogen fra miljøet.«
Farideh fortæller om en apatisk
far og en dominerende mor, der konstant kørte hetz mod hende.
»Hun taler dårligt om mig og prøver at vende alle imod mig. Og med
alle mener jeg mine søskende og hele
familiens omgangskreds.«
Men hetzen er ikke kun verbal. En

dag sidste år kom moren uanmeldt
på besøg sammen med Faridehs eksmand: »Pludselig begyndte hun at
slå på mig, fordi jeg ikke ville give
ham børnene. Min søn ringede til
politiet, men jeg var så meget ude
af den, da de kom, at jeg bad dem
om at gå.«

Tålmodigheden brugt op
Faridehs forældre er egentlig ikke
specielt religiøse, fortæller hun. Men
de går meget op i ære og skam, og de
mener, at deres datter har vanæret
dem. Og det er kun blevet værre af,
at det ikke er første gang, hun er gået
fra en mand. Som 16-årig blev Farideh lovet væk til sin mors fætter. Inden hun var fyldt 18, var ægteskabet
fuldbyrdet i religiøs forstand på en
ferie til Iran. Men fætteren var ikke
normal, siger hun.
»Han var ikke decideret voldelig
over for mig, men han var meget religiøs og havde aldrig været sammen
med en kvinde før. Jeg havde det slet
ikke godt sammen med ham, så min
mor og far gik med til en skilsmisse.«
Men da Farideh som 20-årig blev
forelsket og fik en kæreste, var tålmo-

digheden brugt op. Hendes forældre
insisterede på, at hun giftede sig med
ham med det samme. Vi kan ikke
have, at folk tror, du render rundt
og laver ballade, sagde moren.
Den nye mand vidste fra begyndelsen, at Farideh var »brugt«, fortæller hun.

SERIE
På flugt fra familien
I denne serie om såkaldt
æresrelateret vold sætter
Information fokus på kvinder
i Danmark, som flygter fra
fysisk og psykisk vold begået af
ægtefæller og slægtninge.
Tidligere historier er bragt
lørdag den 7. marts og 10. marts.

»Men efter lidt tid begyndte han at
kalde mig luder og behandle mig
som om, han havde fundet mig på
gaden,« siger Farideh.
For at isolere hende opstillede
manden en række regler. Hun måtte
ikke have en Facebook-profil. Og han
forbød hende at se veninderne fra
universitet i fritiden med begrundelsen: Kvinder, der går på café, er
kvinder, der er ude efter pik.
Lidt efter lidt begyndte den psykiske vold at blive fysisk, og manden
slog hende flere gange foran børnene.
I dag har hendes treårige datter en
fast vending, hun gentager igen og
igen: »Jeg passer på dig, og så passer du på mig.«

Møde med systemet
»Jeg vidste, at når først jeg havde
samlet mod til at gå fra ham, så ville
jeg have alle imod mig. Hans brødre
sviner mig til, når de ser mig på gaden, og de har forbudt deres koner
at tale med mig,« siger Farideh.
Uden tag over hovedet og uden
penge (indkomsten fra hendes
virksomhed gik i ind på mandens
erhvervskonto) søgte hun ly på et
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Ekspert: Vi skal
blive bedre til at
stille de rigtige
spørgsmål
Det brede social- og sundhedssystem er ikke
er klædt på til at forstå og hjælpe ofre for
æresvold – og det går især ud over kvinder, der
først efter mange års vold og tvang flygter fra
et ægteskab, siger konsulent Kristina Aamand
Af Jon Faber

S

Siden Farideh forlod sin
voldelige mand, har han forfulgt
hende og truet med at slå hende
ihjel, ligesom han forlanger at få
børnene. Men Farideh har intet
bagland at søge tilflugt hos:
Hendes egen familie har vendt
hende ryggen, så derfor har hun
levet i en kuﬀert i godt to år – i
begyndelsen på et krisecenter
med sine børn, i dag i en
lejlighed, som kontanthjælpen
ikke rækker til at betale i
længden. Foto: Ulrik Hasemann
krisecenter sammen med børnene.
De var der kun en måned.
Det blev hendes første møde med
et system, som efter hendes opfattelse ikke har været til meget gavn.
»Jeg håbede på at få hjælp af myndighederne til at finde et sted at bo
og på at få vejledning og hjælp til at
komme i gang med mit liv. Men det
fik jeg ikke,« siger Farideh.
»Personalet på krisecentret spurgte overhovedet ikke ind til min familie, eller hvad jeg var blevet udsat for. De forstod ikke, hvorfor en

veltalende, stærk kvinde som mig
havde fundet sig i sin mands og families overgreb i så mange år. De
vidste intet om, hvad stolthed og ære
kan få mennesker til at stå igennem
i min kultur.«
Desuden er Faridehs oplevelse,
at de forskellige instanser ikke kommunikerer godt nok med hinanden.
»Mine børns psykologer mener,
at jeg har posttraumatisk stress, og
min familierådgiver kan ikke forstå,
hvorfor jeg ikke er sygemeldt. Men
alligevel vil jobcentret sende mig
i aktivering. Jeg forstår det ikke –
der er dage, hvor jeg slet ikke kan
komme ud af sengen.«

’En kæmpe hammer’
En aften, da Farideh kom hjem og
skulle til at låse sig ind i sin opgang,
fik hun øje på eksmanden, der sad i
sin bil og tog billeder af hende.
»Han er som en kæmpe hammer,
der bliver ved med at banke mig i
hovedet.«
Det har Farideh også forklaret til
politiet, som siger, at hun kan søge
om, at han får et tilhold, så han ikke
må nærme sig hende.

»Det går bare ikke, så længe vi ligger
i strid om forældremyndigheden. Jeg
er nødt til at dele børnene med ham,
og de savner ham,« siger Farideh.
Men hun er nervøs, når børnene
er hos deres far.
»Han truer med at tage børnene
med til Iran. Og så ser jeg dem aldrig igen.«
Derfor overvejer Farideh at gøre
noget drastisk.
»Hvis jeg hiver børnene ud af børnehaven og skolen, kan jeg tage et nyt
navn og flytte langt væk med dem.«
jofa@information.dk

Farideh er et opdigtet navn.
Hendes rigtige navn er
redaktionen bekendt.
Information har kontaktet det
krisecenter, som Farideh opholdt
sig på med sine børn. Forstanderen
kommenterer ikke konkrete sager,
men understreger, at centret altid
forsøger at hjælpe dets beboere og
møde dem med forståelse.

amfundet svigter ’ældre’ kvinder og kvinder med børn, der
bliver udsat for æreskonflik-

ter.
Det mener Kristina Aamand,
som er tidligere socialrådgiver og
har mange års erfaring som konsulent for først Landsorganisation
for Kvindekrisecentre (LOKK) og nu
som selvstændig. Hun understreger, at initiativer som krisecentret
RED med speciale i æreskonflikter og rådgivningstjenesten Etnisk
Ung, som henvender sig til unge,
gør et godt stykke arbejde.
Men at de kvinder, der qua deres
alder og børn falder uden for målgruppen, er overladt til det brede
social – og sundhedssystem, som
ikke er klædt på til at forstå og
hjælpe dem.
– Hvad er problemet?
»Der mangler indsigt i de miljøer,
som kvinderne kommer fra. I vores samfund er vi vant til at handle
med individer, og derfor er sagsbehandlingen individorienteret.
Men når man som fagperson har
med kvinder på flugt fra æresvold
at gøre, skal man i langt højere grad
spørge ind til det miljø, de kommer
fra. Man skal forstå, at der er tale
om fintmaskede netværk, hvor folk
holder øje med hinanden, og hvor
konsekvenserne kan være alvorlige
for de kvinder, der bryder den sociale ro og orden. Her er det ikke
nødvendigvis den voldelige mand,
der er hovedproblemet, men presset fra kollektivet. Socialarbejdere,
sagsbehandlere og sundhedspersonale har desværre alt for sjældent
øje for disse dynamikker – derfor
stiller de de forkerte spørgsmål og
kan ikke hjælpe kvinderne.«
– Hvad er de rigtige spørgsmål?
»Når du som fagperson skal skabe dig et billede af, hvad en kvinde
i en æreskonflikt flygter fra, skal du
f.eks. spørge ind til hendes forhold
til sine søskende, hendes onkel i
udlandet, eller måske om nogen
i hendes familie er gift med etniske danskere. Socialrådgivere og
sundhedspersonale er ikke vant til
at stille den slags spørgsmål, for
de er sjældent relevante i sager om
vold mod etnisk danske kvinder.«
»Derudover skal vi holde op med

at oﬀergøre kvinderne. Jeg møder
mange kvinder, som har taget nogle
uheldige valg – ofte lider de under
en enorm ambivalens, fordi de vil
tilfredsstille deres forældre. Men
tendensen inden for det sociale område har været at behandle dem
som stakler, og det skal stoppe. Vi
er nødt til at se kvinderne som aktører i deres eget liv og styrke dem
i at leve med konsekvenserne af
deres handlinger.«

Kvinderne skal lære at klare sig
– Hvilken rolle kan krisecentrene
spille i den sammenhæng?
»De skal selvfølgelig have den
vigtige funktion at tilbyde kvinderne en varm seng. Men det er en
skam, at opholdstiden i de fleste
tilfælde bliver brugt på ingenting.
Hvorfor fokuserer man ikke på at
klæde kvinderne på til at klare sig
i samfundet? Ofre for æresrelateret vold har i mange tilfælde større
behov for hjælp og vejledning end
etnisk danske kvinder – for familien har ofte slået hånden af dem,
og nogle af dem har slet ikke noget
netværk, fordi de har levet meget
isoleret.«
»Her er det dog vigtigt at huske, at vi har at gøre med en meget
heterogen gruppe. Nogle kvinder
i æreskonflikt er opvokset i Danmark; andre er kommet hertil som
voksne; nogle er veluddannede, andre er ikke; nogle er blevet tvangsgift; andre er frivilligt gået ind i et
ægteskab, der har udviklet sig voldeligt. Og æresrelateret vold findes
i mange afskygninger og på mange niveauer: fra social kontrol til
spørgsmål om liv eller død.«
– Er der tegn på, at indsatsen for
at hjælpe kvinder i æresrelaterede konflikter bliver bedre?
»Når jeg holder oplæg, får jeg
spørgsmål, som vidner om, at den
samlede viden om æresrelaterede
konflikter stadig er alt for lille. Når
det er sagt, er der også folk inden
for social- og sundhedsområdet, der
er blevet klogere. Og det er vigtigt,
for problemet vil ikke blive mindre
over de næste ti år – endnu flere
kvinder vil opleve at være splittet mellem deres egne muligheder og indgroede handlemønstre i de miljøer, de kommer fra.«
jofa@information.dk
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Information
i ferien

· I Danmark?
Du kan få avisen sendt til
kolonihaven, campingpladsen,
sommerhuset eller hotellet
uden beregning.

· I udlandet?
Du kan få avisen sendt til
udlandet mod ekstra betaling
af porto.

· Gør en god gerning
Du kan donere dine
ferieaviser til et godt formål.
Vi konverterer dem til
årsabonnementer og giver
dem videre til udvalgte
krisecentre og hospicer.

· Eller...
Du kan også fravælge den
trykte avis og kun benytte dig
af onlineudgaverne. Så sparer
du tryk- og distributionsomkostningerne.
Se alle mulighederne på
information.dk/abonnement
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Kvinder
i æreskonflikt
føler sig svigtet
af krisecentre
Alt for mange kvinder
går under jorden
eller tilbage til deres
voldelige mænd og
familier, fordi de ikke
får den ønskede hjælp
af kvindekrisecentre.
Det siger fagfolk med
flere års erfaring i
at hjælpe kvinder
i æreskonflikter.
Kvindekrisecentrene
afviser kritikken
Af Anna Meera Gaonkar
og Jon Faber

V

i er blevet gode til at hjælpe,
når skaden er sket, men nu
skal vi begynde at forebygge
også.« Sådan sagde socialminister
Manu Sareen (R) i november til BT
om regeringens indsats mod æresrelaterede konflikter. Men ministeren tager fejl.
Vi udsætter ofre for æresvold for et
markant svigt. Sådan lyder kritikken
fra blandt andre integrationsvejleder
i Københavns Kommune og folketingskandidat for SF, Halime Oguz.
»Selvfølgelig er forebyggelse vigtig, men hjælpen til kvinder, der allerede sidder i de her problemer, er
slet ikke i orden. Manu Sareen ved
tilsyneladende ikke, hvad vi er oppe
imod,« siger hun til Information.
Sammen med to andre fagpersoner, der har flere års erfaring i at
hjælpe ofre for social kontrol, tvangsægteskaber, vold og trusler begået af
familie og partner, fortæller Halime
Oguz om kvinder i alvorlige æresrelaterede konflikter, som føler sig
svigtet af kvindekrisecentre.
Resultatet: Alt for mange går tilbage til deres voldelige mænd og familier, hvis ikke de vælger at gå under jorden. Kvinder i æreskonflikt
er først og fremmest hårdt ramt af
pladsmangel på krisecentrene, lyder det.
»Når vi skal finde sikre opholdssteder til de her kvinder, går vi ofte
forgæves, fordi krisecentrene er overbelagte,« siger Khaterah Parwani,
juridisk rådgiver for Exitcirklen, der
hjælper kvinder som er udsat for religiøs social kontrol, fysisk og psykisk

vold. Exitcirklen har ikke statistik på,
hvor ofte det sker, men syv ud af otte
kvinder, Khaterah Parwani personligt har forsøgt at hjælpe til en plads
på et krisecenter på Sjælland inden
for det seneste år, er blevet afvist på
grund af pladsmangel.
Overbelægningen, som Landsorganisation af Kvindekrisecentre
(LOKK) bekræfter over for Information, rammer kvinder i æreskonflikter særligt hårdt – det siger Hakima Lakhrissi, leder af det såkaldte
Vestegnen Indvandrer Kvindecentret, der har rådgivet flere hundrede
minoritetskvinder om blandt andet
æresrelaterede konflikter.
»De her kvinder er i højere grad
end etnisk danske kvinder afhængige
af samfundets hjælp. De flygter oftest
fra flere gerningsmænd i familien
og har intet netværk at støtte sig til,
hverken socialt eller økonomisk.«
Hakima Lakhrissi peger desuden
på, at kvinder i alvorlige æreskonflikter ofte har et sikkerhedsbehov, som
kvindekrisecentre, der eksempelvis
tillader besøg, ikke kan opfylde.
»Kvinderne er ekstremt bange for
at blive opsporet af deres storfamilier
på kvindekrisecentre, der hverken
har hemmelig adresse eller de fornødne sikkerhedsforanstaltninger,«
siger hun.

Personalet mangler indsigt
Det eneste krisecenter i Danmark
med speciale i æresrelaterede konflikter – RED Safehouse – har hemmelig adresse og forhøjet sikkerhed,
men også overbelægning på dets 23
pladser, der desuden kun bliver tilbudt til unge. Sidste år afviste cen-

Det er min
klare opfattelse, at
mange kvindekrisecentre stadig
mangler indsigt
i æresrelaterede
konflikter
Halime Oguz
Integrationsvejleder

teret 46 personer på grund af pladsmangel, og derfor åbner et nyt center
med ni pladser senere i år. Men det er
ikke nok til at dække behovet, mener
integrationsvejleder Halime Oguz.
Og på de almindelige kvindekrisecentre møder kvinderne alt for ofte
personale, som tænker for »dansk«
og ikke forstår dem, siger hun.
»Det er min klare opfattelse, at
mange kvindekrisecentre stadig
mangler indsigt i æresrelaterede konflikter. De forstår ikke, hvordan det
er at leve et dobbeltliv mellem det
moderne og det middelalderlige, og
de giver ikke kvinderne redskaberne
til at komme videre med deres liv,«
siger Halime Oguz, der har en fortid som tolk, mentor og underviser
i Vollsmose, hvor hun også privat
er blevet kontaktet af kvinder, der
ønskede hjælp til at flygte fra mand
og familie.
»I flere tilfælde følte de ikke, at
de blev taget seriøst og fik den omsorg af krisecenterpersonalet, som
de havde brug for.«
Manglende viden om æreskonflikter på kvindekrisecentre kan sågar
føre til, at kvinder bliver afvist på et
forkert grundlag, fortæller Exitcirklens Khaterah Parwani.
»Jeg søgte plads til en kvinde, der
var blevet udsat for vold af sin egen
søster. Men da det hverken var hendes far eller mand, der begik volden,
mente det pågældende center fejlagtigt, at hun ikke var tilstrækkeligt
truet,« siger hun.
»Når et krisecenter ikke kan afkode en æreskonflikt, er det nyttesløst for de her kvinder«.
Størstedelen af de kvinder, Exitcirklen hjælper, forlader krisecentrene igen efter kort tid, fortæller
Khaterah Parwani. Hun vurderer, at
så mange som ni ud af 10 ender med
at tage tilbage til mand og familie.
Derudover har hun »kendskab til
omkring 17 kvinder, der er gået under jorden, efter forgæves at have
bedt systemet om hjælp«.

‘Kan ikke tvinge folk’
Men over for Information fastholder Manu Sareen sin udtalelse til
BT i efteråret.
»Jeg synes, det går rigtig godt med
at hjælpe de her kvinder,« siger han.
Socialministeren peger på, at både
den nuværende og den foregående
regering har sat »millioner af kroner«
af til kurser, konsulentarbejde og undervisning i æresrelaterede konflik-
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Information fortalte mandag
om 33-årige Farider, der søgte
ly på et krisecenter. Men mødet
med systemet var ikke til megen
gavn.
Foto: Ulrik Hasemann

ter til ansatte på blandt andet skoler,
gymnasier, i socialforvaltninger og
ikke mindst på krisecentre.
»Der er formentlig ikke sket så
voldsom en opkvalificering på så specifikt et område inden for de seneste
10 til 15 år, som på området for æresrelaterede konflikter. Men jeg kan ikke
tvinge et tilbud ned i halsen på folk.
Når det kommer til krisecenterpersonalet, ligger ansvaret hos den enkelte forstander,« siger Manu Sareen.
Birgit Søderberg, formand for Landsorganisationen af Kvindekrisecentre,
stiller sig uforstående over kritik-

ken fra Khaterah Parwani, Hakima
Lakhrissi og Halime Oguz.
Hun understreger, at LOKK har
været med til at facilitere de mange tilbud om kurser, konferencer og
uddannelse, som den nuværende
og forrige regering har sat penge af
til, ligesom de enkelte krisecentre
har mulighed for at hente hjælp og
vejledning om æresrelaterede konflikter gennem LOKK’s eksperter og
hjemmeside.
»Derudover har vi uddannet særlige rådgivere, som det enkelte krisecenter kan trække på efter behov.

Så at påstå, at vi generelt er uden
indsigt på området, synes jeg ganske
enkelt ikke er rigtigt,« siger Birgit
Søderberg og tilføjer:
»Jeg vil dog gerne tilkendegive,
at man kan komme ud for, at der er
medarbejdere, der enten er uerfarne
eller arbejder på frivillig basis og derfor ikke har samme faglige indsigt,
som de fastansatte. Hvis en kvinder
har følt sig dårligt behandlet på et
kvindekrisecenter, er hun i sin gode
ret til at klage«.

SERIE
På flugt fra familien
I denne serie om såkaldt
æresrelateret vold sætter
Information fokus på kvinder
i Danmark, som flygter fra
fysisk og psykisk vold begået af
ægtefæller og slægtninge.

jofa@information.dk

Fem fængslet
for at hjælpe
Omar ElHussein
To mænd er fredag blevet
varetægtsfængslet for at have
bistået Omar El-Hussein ved
skudattentaterne i København
mod kulturhuset Krudttønden
og synagogen i Krystalgade.
Dermed er i alt fem mænd
fængslet i sagen.
De to mænd, som fredag
blev fremstillet i Dommervagten, hører begge til i det københavnske bandemiljø, og begge
er tidligere dømt for at besidde
skydevåben.
En pårørende til en af de
fængslede fortæller til Ritzau,
at den ene sigtede, en 30-årig
mand, var blevet løsladt efter
et længere fængselsophold blot
et par uger inden 14. februar.
Politiet mener, at han og
en 25-årig mand har hjulpet
Omar El-Hussein af med den
M95-riﬀel, som blev brugt ved
Krudttønden. Derudover har
de hjulpet El-Hussein af med
beklædning og »fremskaﬀet
eﬀekter«, der blev brugt ved
synagogeskyderiet.
Ritzau
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18. - 28. MARTS
ULLA HENNINGSEN i

SMERTEN
af Marguerite Duras


Gregers Dirckinck-Holmfeld


CPH Culture
„Ulla Henningsen spiller åndeløst betagende - uafrystelig præstation“
Information



„Solopræstation af rang“
Weekendavisen



„Stor præstation af Ulla Henningsen“
Berlingske

„Nogen smukkere og mere intens forestilling skal man lede længe efter“
Frederiksborg Amts Avis

Ulla Henningsen modtog Teaterpokalen for sin præstation i SMERTEN.
Iscenesættelse: Madelaine Røn Juul - Dramatisering: Lucas Svensson - Lys & Scenografi: Kisser Rosenquist

Spilletidspunkter:
Tirsdag - Fredag kl. 20.00
Lørdag kl. 16.00 - Søndag kl. 15.00
Billetbestilling: www.aveny-t.dk
billetnet.dk - 70 15 65 65
samt to timer før forestilling på 33 25 33 20
og fra billetkontor
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Ingen beviser for, at TTIP gavner EU
To tænketankes granskning af de økonomiske analyser af frihandelsaftalen får
nu SF til at kræve en uvildig undersøgelse
SIDE 12-13

T I R S DAG 3 1. M A RTS 20 15

En landsforræder er død
Søren Kams liv udstillede det tilfældige
og mangelfulde i det danske retsopgør
efter besættelsen, skriver Georg Metz
NEKROLOG SIDE 6

’I stedet for at tale kvindernes sag,
ser de den anden vej’
En misforstået tolerance over for andre kulturer fører til berøringsangst på venstrefløjen og
i kvindebevægelsen i forhold til æresvold hos etniske minoriteter, siger den norske aktivist
og filminstruktør Deeyah Khan. Samme berøringsangst findes ifølge fagfolk i Danmark

SIDE 4-5
KUNSTEN AT BLIVE GAMMEL

Jyllands-Posten

- tid til sindighed og nydelse

Berlingske

”Bogen er en perfekt mandelgave”
Information

”Narrativ historieformidling
af allerhøjeste klasse”

KR.

129

INFORMATIONSFORLAG.DK

95

historie-online.dk

Det polsk-danske band Czeslaw Spiewa spiller op til debat

Debatkoncert

Turné fra 22.-25. april, Odense, Aarhus, Aalborg og København
Hvem er den polske vandrer? Czeslaw Spiewa har med deres seneste
plade om polsk vandring skabt stor offentlig debat i Polen. Nu kommer
de til Danmark. I koncerten er indlagt en times debat med forsanger
Czeslaw Mozil, publikum og et ekspertpanel.
Deltagelse: 140 kr., 100 kr. for studerende.

INFORMATIONSFORLAG.DK

DEO

deo.dk

TILMELD DIG PÅ
Tlf. 70 26 36 66
EU-debat – mere spændende – mindre fastlåst
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De er ofre for
deres familiers
vold – og for
venstrefløjens
tavshed
Samfundets
berøringsangst
betyder, at kvinder på
flugt fra æresvold lades
i stikken – og de er
nemme at ignorere, for
deres ulykke påvirker
ikke samfundet i
samme grad som
drenge, der bliver
radikaliseret til at begå
terror. Det siger den
norske filminstruktør
Deeyah Khan, som
retter en skarp kritik
mod venstrefløjen
Af Anna Meera Gaonkar
og Jon Faber

I

ngen kom Deeyah til undsætning,« skriver den britiske
journalist og forfatter Nick Cohen.
I en kommentar i magasinet
Standpoint langer han ud efter Amnesty International, medier, kunstnere og politikere på den britiske venstrefløj for at svigte en ung muslimsk
sangerinde, da hun blev udsat for
dødstrusler og korporlige overfald
fra fundamentalister.

SERIE
På flugt fra familien
I denne serie om såkaldt
æresrelateret vold sætter
Information fokus på kvinder
i Danmark, som flygter fra
fysisk og psykisk vold begået af
ægtefæller og slægtninge.

»At beskytte en asiatisk kvinde imod
uprovokerede angreb fra asiatiske
mænd ville efter deres forkvaklede
opfattelse være en racistisk eller islamofobisk handling.«
I dag har norske Deeyah Khan
droppet sangkarrieren. Otte år efter at hun måtte flygte fra London
og for anden gang i sit liv søge ly i et
fremmed land, har hun i stedet dedikeret sin tid til at tale på vegne af
kvinder, der er ofre for såkaldt æresrelateret vold. Kvinder som dem, hun
kender fra sin opvækst i Oslos pakistanske miljø og gennem sit ngo-arbejde: »Kvinder, som ikke blot flygter
fra voldelige ægtemænd, men fra
hele deres omgangskreds, fra hele
deres liv,« som den nu 37-årige instruktør og kvinderettighedsforkæmper selv formulerer det over
for Information.
Hendes Emmy-vindende dokumentarfilm fra 2012 om Banaz Mahmod – en pige med kurdiske rødder,
der med sin families vidende og accept blev voldtaget, kvalt og begravet
i en kuﬀert i en baghave i 2006 – var
et forsøg på at synliggøre problemet.
»Dengang jeg selv blev udsat for
overgreb, turde jeg ikke protestere.
Jeg var bange for, at mine ord ville
blive misbrugt til at generalisere og
stigmatisere etniske minoriteter. Men
det gik op for mig, at min tavshed
bidrog til kvinder som Banaz’ lidelse
og død,« siger Deeyah Khan.
Men venstrefløjen og kvindebevægelsen er stadig tavs, mener hun.
»Frygten for at blive beskyldt for
racisme får dem, der burde tale kvindernes sag, til at se den anden vej.
Kvinderne bliver glemt og ignoreret, for deres ulykke påvirker ikke
samfundet i samme grad som de
drenge, der bliver radikaliseret til
at begå terror.«

Den muslimske Madonna
Da Deeyah Khan var en lille pige,
samlede hendes far alle hendes Barbiedukker i en skraldepose og smed
dem ud. Han havde besluttet, at hun
skulle lave musik. Da hun i 1992 efter
flere års intens vokaltræning i den
nordindiske og pakistanske khyaltradition udgav sin første plade under fødenavnet Deepika Thathaal,

blev hun barnestjerne i Norge. Men
som hun blev ældre, ændrede hendes musikalske udtryk sig i en mere
poppet og udfordrende retning. Det
pakistanske miljø i Oslo protesterede
og lagde i takt med Deeyah Khans
voksende berømmelse et tiltagende
pres på hendes familie. Selv blev hun
ved en lejlighed truet med en kniv
og ved en anden forsøgt kidnappet,
ligesom hun under en koncert i Oslo
blev overfaldet og fik peberspray i
ansigtet.
Som 17-årig fik hun besked fra sin
mor om, at familien ikke længere
kunne beskytte hende. Det kunne
de norske myndigheder heller ikke,
så Deeyah Khan besluttede sig for
at rejse ud af landet.
»Jeg var født i Norge og forventede at have de samme rettigheder
og den samme beskyttelse som hvide
nordmænd, men mine muligheder
viste sig at være mere begrænsede.
Ingen talte min sag, da jeg blev udsat for de her overgreb.«
I det multikulturelle London forsøgte Deeyah Khan at starte på en
frisk. Hun fik en stor pladekontrakt
og relancerede sig selv som ’Den muslimske Madonna’. Med hvad Nick
Cohen beskriver som en »rørende
naivitet«, troede hun, at Storbritannien ville være et mere sikkert sted
end Norge. Men snart efter måtte den
unge sangerinde hyre bodyguards,
da hun blev spyttet på på gaden og
opsøgt på sin adresse og truet på livet.
»Den mandlige vrede forfulgte
mig, hvor end jeg var,« fortæller Deeyah Khan.

’Fremmede kulturer’
I 2007 havde hun fået nok: »Ubeskyttet og ubemærket krøb Deeyah
i skjul i en forstad til Atlanta i USA,
og hun påbegyndte en lang og sej
kamp for at samle sig,« som Cohen
formulerer det i sin kommentar under overskriften »Den venstreorienterede presses fejhed«.
»Kvinder, der ligner Banaz og mig,
frarøves muligheden for at blive en
del af det vestlige samfund på lige
fod med hvide kvinder,« supplerer
Deeyah Khan.
»Det sker, når venstrefløjen og
kvindebevægelsen i deres iver efter

at være tolerante over for ’fremmede’
kulturer og traditioner gør sig skyldige i den racisme, de for alt i verden
forsøger at undgå. Når velmenende
hvide mennesker på venstrefløjen
og i kvindebevægelsen ikke kæmper for, at kvinder fra andre kulturer får samme rettigheder, som de
selv nyder godt af, er det racisme.«
Debatten om æresrelaterede konflikter er i vid udstrækning præget af
denne racism of lesser expectation,
mener Deeyah Khan. Hun oplever
det i de venstreorienterede miljøer,
hun færdes i til daglig.
»Jeg har venner, der simpelthen
ikke deltager i diskussioner om æresrelateret vold blandt etniske minoriteter, fordi de ikke vil fremstå som
racistiske. Det gør mig så rasende, for
jeg ved, at vores synspunkter bunder i de samme principper om lige
rettigheder for alle.«
I 2013 – seks år efter at Deeyah
Khan havde forladt London og var

Dengang jeg
selv blev udsat for
overgreb, turde jeg
ikke protestere.
Jeg var bange for,
at mine ord ville
blive misbrugt til
at generalisere og
stigmatisere etniske
minoriteter. Men det
gik op for mig, at min
tavshed bidrog til
kvinder som Banaz’
lidelse og død
Deeyah Khan
Filminstruktør
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Deeyah Khan er 37 år og
født i Oslo. Hun fik succes
som sangerinde, men det
pakistanske miljø i Oslo kunne
ikke acceptere, at en ung kvinde
fik så megen opmærksomhed,
og Khan blev udsat for trusler
og overfald. Hun flygtede til
London, men heller ikke her
kunne hun få lov til at leve i fred.
Foto: Mimsy Møller /Samfoto

’Vi er nødt til at tale lige ud af
posen om, hvem der havner i
æresrelaterede konflikter’
rapporterer tilbage til familierne,«
siger Deeyah Khan.
Hun medgiver, at det ikke alene er
venstrefløjens ansvar at hjælpe kvinder, der er fanget i æreskonflikter.
»Men dens passivitet kridter banen op for højrefløjen, der har helt
andre motiver for at tale om kvindeundertrykkelse blandt etniske minoriteter – den scorer blot politiske
point ved at spille på folks frygt,«
siger hun.

rejst over Atlanten og krøbet i skjul
uden for storbyen Atlanta – vandt
hun en Emmy for Banaz – A Love
Story.
Dokumentarfilmen, som hun har
gjort tilgængelig på nettet omkostningsfrit, viser optagelser af politiets samtaler med en desperat pige,
der var stukket af fra den voldelige
mand, hun som 17-årig var blevet
tvangsgift med. Banaz Mahmod fortalte, at hendes familie var ude efter
hende, men betjentene lyttede ikke.
Banaz blev dræbt.
Inden rulleteksterne vises billeder af 31 andre kvinder, der ligeledes
er blevet slået ihjel af deres familiemedlemmer – herunder danske
Sonay Mohamad og Ghazala Khan.
»Æresdrab sker kun i de mest
ekstreme tilfælde, men tusindvis
af kvinder lever et liv under total
kontrol. De kan ikke gemme sig,
fordi taxachauﬀører og folk, som
arbejder for politiet og i jobcentre,

Det mindste af to onder
Deeyah Khan fortæller, at hun under researchen til sin film om Banaz
talte med politikere, ngo’er, aktivister,
politifolk og jurister, der alle var frustrerede over manglen på tilgængelig
og omfattende viden og forskning
om æresrelateret vold.
»Æresrelateret vold er et underresearchet og underdokumenteret
fænomen, som oﬀentligheden kender alt for lidt til. Vi hører nærmest
kun om det, når der sker et mord.
Medierne forfølger kun de ekstreme
sager,« siger Deeyah Khan.
Derfor oprettede hun Honour
Based Violence Awareness Network
(HBVA) – ét af flere projekter, hun i
de senere år har sat i søen for at skabe
mere opmærksomhed om æresvold.
Formålet med HBVA er at producere
ny viden samt at samle og stille den
forskning og de artikler om æresvold, der allerede er lavet, gratis til
rådighed på nettet.
Deeyah Khan bliver ofte spurgt,
om ikke hun er bange for at medvirke
til stigmatisering af etniske minoriteter gennem projekter som HBVA
og filmen om Banaz Mahmod.
»Måske,« svarer hun og tilføjer: »Men det er det mindste af to
onder. At kvinder lider og dør som
følge af æresvold er et langt mere
presserende problem. Og det er et
problem, der ikke forsvinder af sig
selv,« siger hun.
»Det er godt, at vi hører flere vidnesbyrd fra ofrene for æresrelateret vold. Det ulykkelige er, at stadigt
flere af ofrene er veluddannede og
født i Vesten. Det understreger, hvor
sejlivede de patriarkalske strukturer er.«
jofa@information.dk

At både forskningen i
og den praktiske hjælp
til ofre for æresvold i
Danmark er præget af
såvel berøringsangst
som manglende
viden, kan en lektor
og en projektleder
skrive under på. Men
venstrefløjen forsøger
faktisk at italesætte
problemet, siger
ligestillingsordførere
Af Anna Meera Gaonkar
og Jon Faber

I

risikerer at dæmonisere etniske
minoriteter. I burde fokusere
på, at der også er mænd, som
bliver udsat for vold af kvinder.
Sådan lød reaktionerne fra en
række af Yvonne Mørcks forskningskolleger, da hun i 2011 sammen med
sine to medforfattere præsenterede
forskningen, der ligger til grund for
bogen Familien betyder alt – vold
mod kvinder i etniske minoritetsfamilier.
Reaktionerne på bogen, der
bygger på 42 interview med voldsramte kvinder fra etniske minoritetsmiljøer, siger ifølge lektor på
RUC Yvonne Mørck meget om tilgangen til æresrelateret vold i Danmark.
»Det er et meget betændt emne.
At tale om mænds vold mod kvinder
er i forvejen vanskeligt, for mænd
føler sig hurtigt stødt. Når det så
oven i hatten handler om etniske
minoriteter, så har de færreste lyst
til at røre ved det,« siger Yvonne
Mørck.

Ikke kun muslimer
Da rådgivningen Etnisk Ung i efteråret lancerede sin seneste kampagne, blev den beskyldt for stigmatisering. Kampagnen – »Tal med
os om det, du ikke må tale om« –
afbilder mørklødede unge med en
tilsvarende mørk mandehånd for
munden. Og det fik folk til at henvende sig til projektleder Susanne
Willaume Fabricius med klager om,

at Etnisk Ung var med til at skabe et
negativt billede af etniske minoriteter. Hun afviser kritikken:
»Hvordan skal vi nogensinde ændre noget, hvis vi ikke tør tale lige
ud af posen om, hvem der havner i
æresrelaterede konflikter? Vi er her
jo for at hjælpe de unge.«
Projektlederen for rådgivningen,
der i 2014 fik 1.183 henvendelser,
ser kritikken som et udtryk for en
manglende viden om æresrelaterede konflikter, hun også ser blandt
nogle studievejledere, socialarbejdere og politifolk.
»Jeg hører fra unge, at de får besked på at gå hjem og tale med familien om problemerne. Hvis de
følger det råd, kan det få meget alvorlige konsekvenser. Det er ufatteligt, at den slags stadig foregår i
2015,« lyder det fra Susanne Willaume Fabricius.
Berøringsangsten bunder for
mange i, at de er bange for at kritisere en bestemt religiøs praksis
og fejlagtigt tror, at æresrelaterede
konflikter udelukkende knytter sig
til islam, siger hun.
»Vi spørger altid til den unges etnicitet og religion, når fagfolk ringer
ind og vil have vejledning. Og ofte
får vi svaret: ’Det ved jeg søreme
ikke, hun er vel muslim’. ’Nej, ikke
nødvendigvis,’ svarer vi så. Hos Et-

Dialog med
imamer, moskeer,
fædre og brødre er
altafgørende for at
komme problemet
til livs. Men der
har været en
tilbageholdenhed
i forhold til at
inddrage aktører
fra miljøerne, fordi
højrefløjen råber
op om, at man
ikke skal engagere
sig med farlige
legekammerater
Özlem Cekic
Ligestillingsordfører (SF)

nisk Ung møder vi repræsentanter
for alle religioner.«

Den nye arbejder
Lektor Yvonne Mørck er enig med
instruktør Deeyah Khan i hendes
kritik af venstrefløjen for at svigte
kvinder i æreskonflikter: »Problemet er, at den etniske minoritet har
overtaget arbejderens rolle i venstrefløjens selvforståelse,« siger hun.
»Ligesom venstrefløjen i de marxistiske dage så det som sin pligt at
forsvare arbejderklassen, fordi den
var revolutionens spydspids, afholder venstrefløjen sig i dag i vid udstrækning fra at sige noget dårligt
om etniske minoriteter.«
Özlem Cekic, ligestillingsordfører for SF, er forbeholden over for
Yvonne Mørcks sammenligning. Og
hun ser klare tegn på, at hjælpen
til kvinder i æreskonflikter bliver
bedre.
»Det er lovforslaget om udvidet adressebeskyttelse til kvinder
på flugt fra æresvold og regeringens nationale strategi på området
gode eksempler på. Men jeg er
enig i, at det langtfra er nok,« siger
hun og fortsætter:
»Jeg hører til gengæld mange fra
venstrefløjen, der tager aktivt del i
debatten. Men hvis nogle alligevel
holder sig tilbage, skyldes det måske ikke kun en frygt for at generalisere, men også for at blive taget
som gidsel af højrefløjen.«
»Dialog med imamer, moskeer,
fædre og brødre er altafgørende for
at komme problemet til livs. Men
der har været en tilbageholdenhed
i forhold til at inddrage aktører fra
miljøerne, fordi højrefløjen råber
op om, at man ikke skal engagere
sig med farlige legekammerater.«
Jørgen Arbo-Bæhr, ligestillingsordfører for Enhedslisten, peger på,
at hans parti har foreslået, at krisecentre, rådgivningscentraler og andre initiativer, der hjælper kvinder
i æreskonflikter, skrives ind i serviceloven, så de ikke er afhængige
af puljemidler:
»Og hver gang, jeg får muligheden for det, giver jeg udtryk for, at
venstrefløjen ønsker at bekæmpe
social kontrol og æresvold. Men jeg
erkender, at vi skal blive bedre til at
tage emnet op i Folketingssalen,«
siger han.
jofa@information.dk
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’Der går en alarm i gang, bare du
stikker hovedet ud ad vinduet’
Landets eneste krisecenter med speciale i
æresrelaterede konflikter får flere henvendelser
end nogensinde før. Her bliver unge som Asma
hjulpet på ret køl. To nye specialcentre er på vej,
men der er behov for at udvide målgruppen,
siger direktøren
Af Anna Meera Gaonkar
og Jon Faber

M

ed jævne mellemrum tikker en sms ind på Asmas
telefon fra en gammel ven.
Hendes brødre leder stadig efter
hende, står der.
Asma er 20 år og en af de heldige, der har fået plads på RED-Safehouse – landets eneste krisecenter
med speciale i at beskytte og hjælpe
truede unge på flugt fra æresrelaterede konflikter. Bag skudsikre vinduer, et omfattende alarm- og videoovervågningssystem og en sluse, der
holder ubudne gæster ude, bor hun
nu på landets bedst sikrede krisecenter, der har hemmelig adresse

og er så godt gemt væk, at man kan
stå foran hoveddøren uden at ane,
hvad der gemmer sig bag.
»Der går en alarm i gang, bare du
stikker hovedet ud ad vinduet. I begyndelsen var det høje sikkerhedsniveau frustrerende, for jeg følte mig
låst inde, og det er netop den følelse,
jeg er flygtet fra. Men i dag forstår jeg
hvorfor – folk, der bor her, er reelt i
fare,« siger Asma.

Brev til forældrene
RED-Safehouse blev grundlagt i 2004
i erkendelse af, at nogle unge, der
som Asma er havnet i en æreskonflikt, har brug for mere sikkerhed og
rådgivning, end de ordinære kvindekrisecentre kan tilbyde.
»Unge, der får ly hos os, skal være

alvorligt truet og ikke blot mangle et
tag over hovedet. Og vores opgave
er at sætte en proces i gang, så de
kan føre et relativt normalt liv, når
de kommer ud igen,« siger direktør
Anita Johnson.
På RED er der plads til 23 beboere. Fælles for dem er, at de er unge,
og at deres familier enten har udsat
dem for grov social kontrol, vold,
tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser i udlandet eller trusler om noget sådant.
Henvendelserne kommer både
fra kommuner, almindelige krisecentre og politi, men mange unge
henvender sig selv.
Asma tog kontakt til RED, da hun
fandt ud af, at hendes forældre planlagde at gifte hende væk.
»Der foregik en masse ting, og lige
pludselig skulle jeg med på ferie til
Mellemøsten,« fortæller hun.
Asma skrev i et brev til sine forældre, at hun elsker dem, men ikke
længere ville leve efter deres regler.
»Jeg har boet i Danmark, siden jeg
var lille. Derfor virkede det enormt
fremmed for mig, at jeg ikke måtte
være social med mine venner og lave

normale teenageting. Det var bare
direkte hjem efter skole. Og mine
brødre var hele tiden efter mig,« siger
Asma, der ofte tænker på, hvad familien vil gøre, hvis den finder hende.
»Jeg ved ærlig talt ikke, hvad de
er i stand til. Men de går meget op i,
hvad andre siger om os, og min beslutning har bragt skam over dem.
Jeg tænker tit på Ghazala Khan, der
blev slået ihjel i Slagelse i 2005.«

En plan for fremtiden
Asma var »skræmt og usikker«, da
hun ankom til RED. Og det er ganske normalt, siger Anita Johnson,
der er direktør for RED.
»Mange af de unge er ved at gå
i opløsning af savn og fortvivlelse.
De har lyst til at ligge med hovedet
under dynen og vende op og ned på
dag og nat,« forklarer hun.
Derfor får beboerne hjælp til at
komme i gang og komme videre af
psykologer, uddannelsesvejledere,
socialrådgivere og det øvrige personale, der bemander krisecentret
i døgndrift.
Går de unge ikke i skole, skal de
som Asma følge et dagprogram, der

består af forskellige aktiviteter, herunder udflugter, rengøring, fysiske
aktiviteter og madlavning. Beboerne
på RED har desuden mulighed for
at blive længere end på de ordinære
krisecentre – nogle gange i helt op
til to år. Så længe skal der dog helst
ikke gå, understreger Anita Johnson.
»De unge skal så hurtigt som muligt ud i samfundet igen. Det skal ske,
så snart de er mentalt stærke nok,
har en fremtidsplan, og politiets sikkerhedsvurdering ellers tillader det.
For det bliver hurtigt omklamrende
at bo her med al vores sikkerhed og
kontrol,« siger hun.

Flere centre
Siden opstarten i 2004 har RED udvidet med ni pladser og huser i dag
også par og unge mænd. Men sidste år modtog krisecentret 272 henvendelser – flere end nogensinde –
og afviste 46 personer på grund af
pladsmangel.
Derfor er det fra politisk side besluttet at åbne et nyt safehouse i Jylland, og socialminister Manu Sareen
(R) har afsat 11,1 millioner kroner til
formålet.
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’Jeg ved ærlig talt ikke, hvad min
familie er i stand til. Men de går
meget op i, hvad andre siger om
os, og min beslutning har bragt
skam over dem. Jeg tænker tit på
Ghazala Khan, der blev slået ihjel i
Slagelse i 2005, siger Asma, der bor
på Danmarks eneste krisecenter
med speciale i at beskytte og
hjælpe truede unge på flugt fra
æresrelaterede konflikter. Foto:
Ulrik Hasemann

»Det vil afhjælpe den værste pladsmangel, og det vil øge sikkerheden
for de unge, hvis familier er for tæt
på vores center på Sjælland,« siger
Anita Johnson.
Hun fortæller, at RED desuden
har indgivet ansøgning til myndighederne om at åbne en ny, selvejende
institution med fire-fem pladser til
kvinder med børn.
»Sidste år afviste vi 24 kvinder,
fordi vi ikke har plads til børn,« siger Anita Johnson.
»Og vi får flere og flere gravide
kvinder. Men når de har født, kan
vi ikke have dem længere. Det er et
kæmpe problem, for så risikerer de
at havne på et ordinært krisecenter,
hvor det er langt sværere at opretholde den nødvendige sikkerhed, for
eksempel fordi beboerne får besøg.«
Direktøren regner med, at både
det nye center med plads til børn
og centeret i Jylland vil åbne inden
udgangen af 2015. Men indtil da er
REDs tilbud først og fremmest tiltænkt unge, der kommer direkte
hjemmefra.
Når Asma er klar til det, håber
hun på at flytte ind i en af RED’s ni
udslusningsboliger, hvor personalet
kigger forbi en gang imellem. Indtil
da bliver hun boende på sit enkeltmandsværelse med sit tøj og de bøger, hun fik med sig, da hun stak af.
»Jeg glemte min studenterhue.
Det ærgrer mig stadig,« siger Asma,
der stik imod sin fars ønske forfølger
sin drøm om at blive politibetjent.
»Han har altid har haft meget høje
forventninger til min uddannelse og
sidder selv i en høj stilling. Nu er problemet bare, at jeg kun er 1,63 m høj,
og man skal i princippet være 1,64
m for at blive politibetjent. Men jeg
styrketræner alligevel hver dag for
at blive klar til optagelsesprøverne.«
jofa@information.dk

SERIE

På flugt fra familien
Med denne serie om såkaldt
æresrelateret vold sætter
Information fokus på kvinder i
Danmark, som flygter fra fysisk og
psykisk vold begået af ægtefæller
og slægtninge.

Jurister: Regeringens nye udkast
til FE-lov er samlet en forbedring
Både tænketanken Justitia og en professor
i straﬀeret mener, at regeringens oplæg til en
ordning, hvor Forsvarets Efterretningstjeneste
(FE) får lov til målrettet at overvåge danskere
i udlandet, er blevet forbedret væsentligt,
siden regeringen første gang foreslog det
Af Mathias Koch Stræde

D

et vakte furore, da regeringen i februar foreslog
at lade den danske udenrigsefterretningstjeneste overvåge
danskere målrettet, når de befinder
sig i udlandet. Det skete som en
del af en dengang ny terrorpakke.
Den kontroversielle beføjelse
skal Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) ifølge regeringen blandt
andet bruge til at overvåge såkaldte
foreign fighters, der tager fra Danmark og tilslutter sig eksempelvis
Islamisk Stat. Der er ifølge regeringen risiko for, at de kan vende
tilbage til Danmark med en ny
voldsparathed og nye færdigheder og dermed udgøre en trussel
mod landet og danske interesser.
Forslaget vakte kritik, fordi overvågningen efter det oprindelige forslag skulle foregå uden en såkaldt
dommerkendelse. Det kritiserede
jurister og partier, hvilket til sidst
førte til, at regeringen gav sig og
lovede at indføre et krav om dommerkendelse, når Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) skal udføre
denne type overvågning.
Baseret på det konkrete lovudkast, som regeringen nu har lagt
frem, advarer tænketanken Justitia dog om, at der reelt kan blive
tale om en svag domstolskontrol.
Men samlet set er der tale om et
meget bedre lovudkast, end det,
der hidtil var lagt op til i regeringens terrorpakke.
Det mener Jacob Mchangama,
der er direktør for tænketanken.
Det skyldes blandt andet formuleringen af det mistankekrav i lovudkastet, som FE skal leve op til,
for at tjenesten kan foretage målrettet overvågning af en dansker
i udlandet.
»Jeg mener faktisk, at mistankegrundlaget samlet set er betragteligt styrket i forhold til regeringens oprindelige plan og det første
lovudkast, som blev udfærdiget og
omtalt i Politiken,« konkluderer Jacob Mchangama med henvisning
til et uoﬃcielt lovudkast.

Trussel versus terror
Han påpeger blandt andet, at der i

regeringens udspil stod, at en dansker i udlandet kunne overvåges,
når der var grund til at antage, at
den pågældende person havde »til
hensigt« at deltage i aktiviteter,
der kunne indebære eller forøge
en »trussel mod Danmark, danske interesser eller andre landes
sikkerhed«.
I det lovudkast, som regeringen
har sendt i høring nu, er formuleringen om »til hensigt« imidlertid ikke
en del af mistankekravet, ligesom
der nu kræves »bestemte grunde«.
Desuden er formuleringen om
en »trussel« mod Danmark, danske
interesser eller andre landes sikkerhed reduceret til »terrortrussel«
mod Danmark og danske interesser.
Således er truslen altså indskræn-

”

Betingelserne
for, hvornår FE
kan overvåge
en dansker i
udlandet, er så
vagt beskrevet,
at man som
borger ikke med
rimelighed kan
regne ud, om
man risikerer at
blive overvåget
eller ej
Pernille Boye Koch
Lektor i oﬀentlig ret
på Roskilde Universitet

ket til terror, og andre landes sikkerhed er udgået.
»Ordet ’trussel’ kan betyde mange ting og er langt mere åbent for
fortolkning i forhold til ’terrortrussel’, der konkretiserer anvendelsesområdet,« vurderer Jacob
Mchangama. Han fremhæver også,
at lovudkastet undtager overvågning af journalister, nødhjælpsarbejdere og folk, der er på turistrejser
og familiebesøg.
Og så er der den ifølge Jacob
Mchangama helt centrale tilføjelse til lovudkastet – i forhold til
det tidligere forslag – at en dommer nu skal vurdere, om mistankegrundlaget er opfyldt.
Jørn Vestergaard, der er professor i straﬀeret på Københavns Universitet, peger på, at der er lavet en
anden ændring fra regeringens forslag til det nuværende lovudkast.
Ændringen handler om, at der
før skulle være ’grund til at antage…’, mens der i lovudkastet skal
være ’bestemte grunde til at formode…’, før overvågningen kan
sættes i værk.
I lovudkastet skriver Forsvarsministeriet da også, at forskellen
på ’at formode’ og ’antage’ er, at
førstnævnte er en ’lavere tærskel’ og
en lempeligere betingelse, der altså
nu er kommet med i lovudkastet.
»Jeg tror, at det kan blive svært
at skelne mellem en helt løs mistanke og så det mistankekrav, som
er formuleret i lovudkastet,« siger
Jørn Vestergaard.
I et svar til Information skriver
Forsvarsministeriet blandt andet,
at den endelige formulering i lovudkastet er »med til at angive, at
bestemmelsens anvendelsesområde gælder for en tidlig efterretningsmæssig fase«.

Vagt mistankegrundlag
Pernille Boye Koch, der er lektor i
oﬀentlig ret på Roskilde Universitet, har beskæftiget sig med efterretningstjenesternes lovgrundlag.
Hun er skeptisk over for det mistankegrundlag, der er i lovudkastet.
»Betingelserne for, hvornår FE
kan overvåge en dansker i udlandet, er så vagt beskrevet, at man
som borger ikke med rimelighed
kan regne ud, om man risikerer at
blive overvåget eller ej,« siger hun
og peger på, at det kan være problematisk i forhold til Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention.
Hun tager imidlertid ikke stilling
til, om lovudkastet samlet set er
en forbedring i forhold til det forudgående forslag.
Angående kritikken af, at den
beskikkede advokat ikke kan få et

eksemplar, en såkaldt genpart, af
FE’s materiale, og at retten og advokaten ikke kan efterprøve oplysninger fra FE, skriver Forsvarsministeriet til Information: »Af hensyn
til de særlige fortrolighedskrav, der
gør sig gældende for FE’s opgavevaretagelse, herunder i relation til
kapaciteter og samarbejde med andre landes efterretningstjenester,
er der behov for at tage en række
særlige hensyn til blandt andet FE’s
kilder og metoder ved indhentning
af rettens kendelse.«
Med hensyn til kritikken af, at
FE ikke skal angive et fuldt navn
eller eventuelt telefonnummer, har
Information spurgt Forsvarsministeriet, hvordan det så er muligt at
anføre en person, som FE ønsker
at overvåge, hvis hverken nummer
eller fulde navn er kendt.
»Som det fremgår af bemærkningerne til lovudkastet, skal der
i kendelsen (dommerkendelsen,
red.) anføres den eller de personer, som indgrebet vedrører. Det er
således ikke et krav, at kendelsen
angiver bestemte telefonnumre eller andre kommunikationsmidler.
Det er heller ikke et krav, at personens fulde navn mv. kan angives. Det er dog i den forbindelse
afgørende, at den pågældende er
identificeret på en sådan måde,
at der ikke er tvivl om, over for
hvem indgrebet må iværksættes.«

maks@information.dk

FAKTA

Det ændrede
mistankegrundlag
× Det nuværende lovudkast:
FE kan målrettet overvåge
danskere, når de er i udlandet, og
når: »der er bestemte grunde
til at formode, at den pågældende deltager i aktiviteter, der
kan indebære eller forøge en
terrortrussel mod Danmark og
danske interesser«.
× Regeringens oprindelige plan
’Et stærkt værn mod terror’:
FE kan målrettet overvåge
ekstremister » når der er grund
til at antage, at den pågældende
person har til hensigt at deltage
i aktiviteter, der kan indebære
eller forøge en trussel mod
Danmark, danske interesser
eller andre landes sikkerhed«.
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