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– En lang
vei å gå

Redder kvinnene fra

EKSPERTINTERVJUET

Molly Melching har fått
6400 afrikanske landsbyer til å forby kvinnelig
kjønnslemlestelse. – Det
handler om utdanning,
utdanning, utdanning,
sier amerikaneren.

– Hva innebærer det å bli
kjønnslemlestet?
– Det er en veldig vid definisjon, og Verdens helseorganisasjon deler
dette inn i fire
typer. En type
er fjerning av
klitoris, helt
eller delvis.
En annen
type er fjerning av indre NAVN: Elise
kjønnslepper
Johansen
YRKE: Forsker
og eventuelt
ved Norsk
også klitoris.
kunnskapsDen tredje
senter om
type er å
vold og trausy sammen
matisk stress.
kjønnsleppeTEMA: Lang
ne, noe som
erfaring med
problematikk
gjør samleie
umulig, inntil knyttet til
kjønnslemde blir åpnet
lestelse.
igjen. Type
fire er alt
annet som folk gjør, og som vi
har begrenset kunnskap om.
– Hvor utbredt er
kjønnslemlestelse?
– Unicef sier at det finnes
125 millioner kvinner og
barn som er kjønnslemlestet.
3,3 millioner jenter blir kjønnslemlestet hvert år. Vi har statistikk på at det forekommer i
29 land, hovedsakelig i Afrika
og omegn. De fleste jentene
er mellom 4 og 15 år.
– Hvorfor blir kvinner
kjønnslemlestet?
– Det varierer. Det handler
mye om tradisjon og at alle
andre gjør det. Samtidig er det
knyttet til idealer om kvinners seksualmoral. Når man
for eksempel fjerner klitoris,
så er tanken at man svekker
kvinnens seksuelle lyster, og
minsker sjansen for utenomekteskapelig sex.
– Kjønnslemlestelse forekommer hovedsakelig i muslimske
land. Men det står ingenting
om dette i Koranen?
– Nei, og ikke i Bibelen eller
Toraen heller. Dette er kulturelt
betinget. Det forekommer
også i land med en stor andel
kristne, som Etiopia og Nigeria.
– Hva er problemet med
kjønnslemlesting av kvinner?
– Å gjøre dette på små barn
som ikke kan samtykke, er
et brudd på menneskerettighetene. Dessuten er det stor
helserisiko knyttet til kjønnslemlestelse. Det kan føre med
seg alt fra umiddelbare skader
til komplikasjoner, cyster og
infeksjoner senere i livet. Vi
vet blant annet at kjønnslemlestelse gir større risiko for
fødselskomplikasjoner
og dødfødsler.
– Hvordan går arbeidet for å
avskaffe kjønnslemlestelse?
– Det er blitt større fokus på
det de senere årene. Tostan
har lyktes mange steder, og
jeg vet ikke om en bedre
metode enn den de bruker,
men det er en lang vei igjen.
Selv i Senegal har ikke kjønnslemlestelsene gått særlig ned.

HALVOR RIPEGUTU
KRISTINE LINDEBØ (foto)
halvor.ripegutu@bt.no

Det var i november 1997. Malicounda Barbara hadde som første senegalesiske landsby nettopp forbudt kjønnslemlestelse
av jenter. Det er en tradisjonell
praksis i muslimske Senegal,
men inngrepet er i strid med
menneskerettighetene og er
svært helsefarlig.
Amerikanske Molly Melching,
leder for organisasjonen Tostan,
hadde jobbet lenge for vedtaket.
Hele landsbyen, både menn og
kvinner, støttet forbudet.
Men det var noe som ikke
stemte.
– Stemningen
var
veldig
anspent. Noe var galt, men jeg
visste ikke hva, minnes Melching.

Hensyn til lokal kultur
Snart fikk Melching vite av landsbyhøvdingen hva som var feil.
Skulle forbudet fungere,
måtte landsbyen få med seg
landsbyene i nærheten. Hvis
ikke ville potensielle ektemenn
fra disse landsbyene betrakte
kvinnene deres som skitne. Slik
blir nemlig kvinner som ikke er
omskåret, tradisjonelt oppfattet
i Senegal.
Episoden er typisk for mye
vestlig u-hjelp til Afrika, mener
Melching. Hun mener alle vedtak og bistandsprosjekter som
kommer fra Vesten må være
rotfestet i den lokale kulturen
for å være bærekraftige. Altfor
mange bistandsarbeidere forstår
ikke dette, ifølge henne.

Alle må med
– Du må forstå kulturen. Å hjelpe
folk på et individuelt nivå, og i
små grupper, som i en landsby,
kunne kanskje fungert i Norge,
men ikke i Afrika. Der må du få
med kollektivet, du må få med

MARKERING: I 1997 besluttet landsbyen Malicounda Bambara å forby kjønnslemlestelse som første landsby i Senegal, etter sterk innsats fra Molly Melching
bykvinnen Maimouna Traore.

alle som betyr noe, inkludert
den potensielle svigermoren i
nabolandsbyen. Hvis ikke går de
tilbake til den gamle praksisen
når de vestlige hjelperne reiser,
sier hun.
14. februar 1998 gjorde de 14
øvrige landsbyene i nærheten av
Malicounda Bambara et lignende
vedtak om å forby kjønnslemlestelse. Denne gangen føltes
alt riktig for Melching.
– Jeg kjente da at vi var på rett
vei, sier hun.

Stille revolusjon

KVINNEKAMP: Den prisbelønnede
aktivisten Molly Melching var på besøk
i Bergen denne uken.

16 år senere har ytterligere
6400 landsbyer og småsamfunn
i Senegal og nabolandene forbudt kjønnslemlestelse av jenter,
mye takket være Molly Melching
og hennes organisasjon Tostan.
Gjennom helseprogrammer,
utdanning og menneskerettigheter har Tostan bidratt sterkt
til en stille revolusjon i VestAfrika. Kvinnens rolle er blitt
styrket, analfabetismen er på
vei ned. Tvangsekteskap og vold
mot kvinner er redusert.

– Det handler om utdanning,
utdanning, utdanning. Mange
problemer kan løses gjennom
mer kunnskap. Kjønnslemlestelse er for eksempel helsefarlig for kvinnen og ikke
påbudt i Koranen. Men det var
det veldig få som visste, sier
Melching.

Støttes av Bill Gates
Amerikaneren har de senere
årene fått en rekke utmerkelser
for sitt arbeid. Hun er blitt kåret
av Forbes Magazine
til en av de mektigste kvinner i
verden i arbeidet
med kvinners rettigheter. Hun har
vunnet Conrad N.
Hiltons humanitærpris, som er verdens
største i sitt slag.
Blant støttespillerne hennes
er Bill og Melinda Gates og Bill
og Hillary Clinton. Også det
norske
bistandsdirektoratet
Norad er en viktig bidragsyter.
– Uten dem hadde jeg ikke

vært her i dag, sier Molly Melching.

Uvitenhet er morderen
Den 64 år gamle amerikaneren
har bodd neste hele sitt voksne
liv i Senegal.
Hun kom dit på en utvekslingsavtale med Universitet i
Illinois i 1974. En reise gjennom
landet gjorde henne bevisst på
de store problemene på landsbygden i Senegal.
– Jeg så mye fattigdom, kvinner
som ikke hadde
noe sted å dra for
å føde, barn som
døde av sykdommer som diaré.
Det som var så
trist var at dette
var
problemer
MOLLY MELCHING som kunne løses
hvis befolkningen bare hadde mer kunnskap og
informasjon, forteller hun.
Derfor startet hun undervisning, ikke på det offisielle språket fransk, men på det lokale
språket wolof.

Du må få med
kollektivet, du
må få med alle
som betyr noe
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bt.no/utenriks: Her finner du alltid
ferske utenriksnyheter

fra lemlestelse
Missefinale flyttes til Bali
JAKARTA: Indonesia flytter finalen i Miss World til Bali etter at
konservative muslimer har protestert kraftig mot konkurransen.
Mens flertallet av Indonesias befolkning er muslimsk, er Bali
hinduistisk og sterkt preget av vestlig turisme. Det er ikke første
gang konservative muslimske grupper lykkes med å stanse
forestillinger de mener er i strid med islam. I fjor avlyste popstjernen Lady Gaga en konsert etter en rekke protester. NTB

Tatt etter innbrudd på Buckingham Palace
LONDON: En mann er siktet for innbrudd og hærverk etter å ha

brutt seg inn i Buckingham Palace i London. En annen mann er
mistenkt for medvirkning. Innbruddet er et av de mest alvorlige
sikkerhetsbruddene på det engelske slottet på 30 år. Britisk politi
opplyste først i går at de mandag denne uken fant en mann i den
delen av slottet som er åpen for publikum, lenge etter stengetid.
Mannen hadde hoppet over et gjerde for å komme seg NTB

Aanklages for fornærmelser
KAIRO: En aktor har kommet med nye

anklager mot den avsatte egyptiske
presidenten Mohamed Mursi, som
allerede har flere andre tiltaler mot
seg. Aktoren anklager Mursi for å ha
fornærmet landets domstol da han
var president, ifølge statlig egyptisk
TV. Mursi blir nå anklaget for å ha påstått at 22 dommere jukset under parlamentsvalget i 2005. Aktoren utstedte samtidig en ny pågripelsesordre mot Mursi, som allerede holdes fanget av
militæret på et ukjent sted. NTB

Kina kjøper seg inn i oljefelt i Kasakhstan
ASTANA: Kinas president Xi Jinping inngikk i går en avtale med
Kasakhstan om å kjøpe en andel av oljefeltet Kashagan verdt
30 milliarder kroner. Avtalen gjør at Kina går enda tyngre inn i
det sentralasiatiske landet. Samtidig hindrer det konkurrenten
India i å kjøpe seg en andel i oljefeltet. Oljeforekomstene som
er funnet i Kashagan-feltet, er de største i verden på flere tiår.
Xi inngikk i alt 22 avtaler til en verdi av over 180 milliarder kroner under sitt besøk i Kasakhstan i helgen, opplyser Kasakhstans president Nursultan Nazarbajev. Kina skal blant annet
bygge et større oljeraffineri. NTB

nnsats fra Molly Melching og hennes organisasjon Tostan. Bildet er tatt i anledning 10-årsfeiringen av dette vedtaket. Melching er sammen med med landsFOTO: TOSTAN

– Det var helt avgjørende, sier
hun.
Selv har hun lært på den tunge
måten, gjennom prøving og
feiling. Fra å handle om utdanning og barns helse, inkluderte
Melching og Tostan etter hvert
også kvinners helse og kjønnslemlestelser.

Fikk mennene med
I 2000 ble formålsparagrafen i
Tostan omskrevet for å ta hensyn til alle menneskers rettigheter, også menns.
– Det gjorde mennene mindre mistenksomme. Vi har
jobbet mye med å bevisstgjøre
folk om menneskerettighetene.
Blir man selv respektert, er
det lettere å respektere andres
rettigheter også, sier Melching.
Sammen med Senegals regjering jobber Melching nå for at
ingen jenter skal bli kjønnslemlestet i landet innen 2015.
– Vi er der ikke ennå, men vi
tror virkelig at ting endrer seg
dramatisk, sier hun.

fakta
❚ kjønnslemlestelse
Praktiseres i minst 29 land. Her er fem av de viktigste:
EGYPT: Utbredelse: Mellom 80 og 97 prosent av kvinnene. 84,5 millioner innbyggere. Juridisk status: Forbudt siden 2007 i det hovedsakelig muslimske landet.
ETIOPIA: Utbredelse: Mellom 70 og 95 prosent av

kvinnene. Befolkning: 91 millioner. Juridisk status:
Ikke forbudt i det hovedsakelig kristne landet.
KENYA: Utbredelse: Rundt 50 prosent. Befolkning:

44,3 millioner. Juridisk status: Forbudt siden 2011 i
det hovedsakelig kristne landet.
SENEGAL: Utbredelse: Rundt 50 prosent.
Juridisk status: Forbudt siden 1999 i det muslimske
landet.
NIGERIA: Utbredelse: Rundt 25 prosent. Befolkning:

170,1 millioner. Juridisk status: Uklar, men ikke noe
direkte forbud. Nigeria består av omtrent 50/50 av
muslimer og kristne.
KILDER: US STATE DEPARTMENT,
WHO, WIKIPEDIA

Høyresiden
vant stort i
Australia-valg
SYDNEY: Australias opposisjonsleder Tony
Abbot og høyresiden
vant en overlegen seier
under gårsdagens valg.
Det kan han blant annet
takke splittelsen i arbeiderpartiet for, mener
analytikere. Ministre i
Labor-regjeringen innrømmet i går åpent at
splittelsen har vært ødeleggende for partiet.
– Den har vært katastrofal, sa avtroppende helseminister Tanya Plibersek. I går måtte
Rudd innrømme valgnederlaget samtidig som han kunngjorde
at han ikke vil ta gjenvalg som partileder. NTB

700 båtflyktninger reddet utenfor Italia
ROMA: Den italienske kystvakten har reddet over 700 innvan-

drere og flyktninger fra fire båter utenfor Sicilia. Mange av dem
er fra Syria og Egypt. En båt som lå og drev, hadde med seg
207 migranter fra Nigeria, Ghana og Eritrea, deriblant to høygravide kvinner. Båten ble slept inn til øya Lampedusa. En
annen båt hadde med seg 212 personer, blant dem åtte barn,
men det er ikke kjent hvor de kommer fra. Om bord i de to siste
båtene var 293 syrere og egyptere. De gikk i land i Augusta på
østkysten av Sicilia. Ifølge italienske myndigheter har om lag
3.000 syrere ankommet Italia fra begynnelsen av året til slutten
av august. NTB

