OMSKJÆRING AV KVINNER

FEST: Molly Melching feirer at det er ti år
siden landsbyen Malicounda Bambara forlot
praksisen med omskjæring.
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Molly Melching nekter å bruke ord som
kjønnslemlestelse. Likevel har hun hjulpet
millioner av kvinner bort fra den ødeleggende praksisen.
HISTORIER OM UNGE JENTER som lider etter det vi her i
Norge kaller kjønnslemlestelse er mange og hjerteskjærende. Den livsfarlige skikken kaller forståelig nok lett
på fordømmende ord og rop etter forbud. For det må da
være vel verdt fordømmelsen om en bare kan redde noen
få jenter?
Molly Melching er kvinnen som valgte en annen vei.
Ikke fordømmelse, men et ønske om å forstå. Ikke konfrontasjon men dialog. Fredens vei, som senegalesere selv
ville kalt det.
Og resultatene? 6400 afrikanske lokalsamfunn har
gjennomgått
grunnleggende
Kvinnelig omskjæring
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menneskerettighevarianter av kutting i det kvinnelige
ter. Eksterne vurkjønnsorganet som gjør ulik grad
deringer bekrefter
av skade, mange av dem livstruat så mange som
ende eller livsvarige.
70 prosent av disse
◗ Kulturelt betinget praksis, vanlig
har sluttet med
i 30 ulike land, de fleste av dem
kvinnelig omskjæafrikanske.
ring. Millioner av
◗ Internasjonalt kalles praksisen
kvinner har fått en
Female Genital Mutilation, eller
ny forståelse av sin
Female Genital Cutting.
egen verdi og plass
i samfunnet.
Det hele har
Tostan
skjedd gjennom
◗ Stiftet av Molly Melching i 1997.
én kvinnes urokkelige tro på at
◗ Driver uformelle opplæringsproendring ikke er
gram som i tillegg til å gi opplæring
i menneskerettigheter og økonomi,
mulig uten at den
fokuserer på å avverge vold og
kommer innenskadelig praksis som omskjæring
fra. Der andre vil
og tvangsekteskap.
grunnlegge skoler
◗ Ved utgangen av våren i år
og sykehus vil
hadde 6400 lokalsamfunn i SeneMolly Melching
gal, Guinea, Guinea Bissau, Gambia,
legge grunnen
Mauritania, Djibouti og Somalia
for nye tanker og
gjennomført slike kurs. Eksterne
idéer.
vurderinger har vist at rundt 70
– Før du bygprosent av disse velger å ta slutte
med omskjæring av jenter.
ger skoler og
kultursentre må du bygge
menneskenes sinn. De må kunne tenke sammen om hva
de virkelig trenger for framtiden. Hva de håper og drømmer om. Der finner vi utgangspunktet for utvikling, sier
Melching.
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AFRIKAS
stille revolusjon

BOKEN OM MOLLY MELCHING «However Long the Night»
(Uansett hvor lang natten blir) er dekorert med strålende anbefalinger fra selveste Hillary Clinton så vel som
tidligere president Jimmy Carter. Denne uken er den
imponerende kvinnen i Norge for å holde Bjørn Christiansens minneforelesning ved Universitetet i Bergen. Slik
forklarer hun hvordan en fattig ung student fra Illionis i
USA kom til å få en slik brennende lidenskap for kvinner
i Afrikas vestlige del:
– Gjennom mine studier ville jeg se nærmere på hva
som egentlig skjer når en nasjon forsøker å påføre sin
kultur på en annen. Da universitetet mitt i 1974 fikk et
utvekslingsprogram med et universitet i Senegal ble jeg
utpekt til å dra dit. Jeg har vært der siden.
Molly Melching smiler når hun tenker tilbake på
starten til sin snart 40-årige karriere innen humanitært
arbeid i Afrika. Eller, karriere og karriere. Det vil være
mer korrekt å kalle det for hennes senegalesiske liv. Den
skarpe kvinnen var aldri fornøyd med å uttale seg om
utviklingsarbeid fra utsiden. Hun måtte inn, lære språket
og bli kjent med menneskene.
MED EN HISTORIE preget av kolonisering og undertryk-

kelse, var Senegal og landene rundt perfekt for hennes
studier. I tillegg møtte hun åpne, varme og vennligsinnede mennesker som ikke nølte med å dele av det de hadde.
– Jeg var fattig da jeg ankom Senegal. Det var de også,
men de gav av det de hadde, minnes hun.
Hun lærte det lokale språket, wolok, for å komme nærmere menneskene. Det har hun ikke angret på.
– Språket er et fartøy for kultur, du må forstå språket
for å forstå valgene mennesker tar.

MOLLY ANKOMMER INTERVJUET i rullestol. Et uhell i trap-
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NORGESBESØK: Molly Melching holdt denne uken Bjørn Richardsens minneforelesning ved Universitet i Bergen. Melching er utpekt som en av verdens mektigste
innen arbeid med kvinners rettigheter av både Forbes og Newsweek.

VOLD: Yama Bathi fra Bougnadou Manjaque i
Senegals Sédhiou-region har selv opplevd vold i
familien. Hun er full av lovord om Tostans tilnærming til ulike former for vold som er utbredt i
hjemlandet hennes.

«Det ligger egentlig
i den afrikanske
kulturen å sette
seg ned og
samtale om
et tema.»

MOLLY MELCHING

FORKJEMPER: Landsbylederen Demba Diawara er nå en av de ivrigste forkjemperne for å avskaffe omskjæring i Vest-Afrika.

pen hjemme i Senegal førte til brukket fot og seks ukers
rekonvalesenstid. Ifølge senegalesiske venner var det et
utslag av en skjebnelignende kraft som kalles «casch».
Casch regulerer universet i følge folkelig tro, og skjer det
noe vondt må en kompensere for at det ikke skal skje
igjen. Hjelpsomme venner gav henne tørket slangegift og
andre remedier som hun burde behandle foten med.
NETTOPP SLIKE FOLKELIGE forestillinger har blitt noe av

nøkkelen til Mollys forståelse av kjønnslemlestelse eller
Female Genital Cutting (kutting av kvinnelig kjønnsorgan) som hun insisterer på å kalle det. For, som hun sier,
«afrikanske kvinner elsker sine døtre og ønsker at de skal
lykkes. Det er grunnen til at de praktiserte omskjæring,
og det er også grunnen til at de nå forlater det.» Melching sier at det som regel ligger forestillinger bak slike
praksiser, og det er disse en må motarbeide med nøytral
informasjon som ikke oppleves fiendtlig.
– Det er ikke for å skade jentebarna sine at mødre får
dem omskåret. De tror det er det mest hygieniske og det
som best sikrer barna deres sosialt. Før vi kan tenke på å
endre noe må vi forstå dette, sier Molly.
Hun har blitt kritisert på det skarpeste for å ikke bruke
fordømmende ord om praksisen. Men hun mener at ord
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som kjønnslemlestelse tillegger mødrene en ond vilje eller
intensjon.
ETTER FØRST å ha startet en organisasjon som arbeidet
med opplæring av barn, reiste Melching i 1982 for å bo i
landsbyen Saam Njaay, en halv times kjøretur fra Dakar.
Det ble kimen til opplæringsprogrammet som har frambrakt så oppsiktsvekkende resultater at enkelte skeptikere
mener det er for godt til å være sant.
I landsbyen møtte hun kvinner som med åpne øyne
lot sine døtre omskjæres. Hun ble også kjent med dem
som utførte handlingene. Litt etter litt vokste det fram
en forståelse av at disse menneskene faktisk gjorde det av
god vilje.
Etter å ha levd med landsbybeboerne forstod hun mer
av hvordan de så på verden. Slik utviklet hun en strategi
for et utviklingsarbeid som kommer «fra innsiden og ut»
som hun uttrykker det. I 1997 stiftet hun organisasjonen
Tostan for å utvikle idéene videre.
DET ER LIKE SPENNENDE hver gang Molly Melching beveger
seg inn i en ny landsby for første gang. Vil de få kontakt?
Vil de bli jaget bort med steiner? Når hun har fått kontakt
forstår hun hva det er som ligger bak deres praksis, og

UNDERVISNING: Lokale kvinner lærer selv v

viser at hun forstår at de vil sine døtre vel. Så, når tilliten
er etablert, kan hun dryppe inn kunnskap om hva omskjæring egentlig gjør med barnet og at skikken ikke er
påkrevd i islam. Da kommer gjerne historiene.
– Temaet er tabu, og ingen forteller andre om sine historier. Når noe er tabu tror alle at deres historie er unik.
Men når temaet tas opp forteller de om døtre som mistet
livet kort tid etter ritualet, og om smertefulle erfaringer.
Også menn kan bli overrasket over å få vite hvor alvorlig praksisen påvirker dem som utsettes for den. Neste
steg er nemlig at kvinnene samlet oppsøker opinionslederne i landsbyen for å ta opp temaet. Det kan være vanskelig å overbevise om at skikken som er så dypt rotfestet
i kulturen er både unødvendig og direkte farlig.
I det fargerike informasjonsmateriellet legger Tostan
vekt på å vise mennesker i fredelig dialog. Dermed blir
også samtalene i landsbyen fredelige og legger vekt på
respekt og forståelse.
– Det ligger egentlig i den afrikanske kulturen å sette
seg ned og samtale om et tema, forteller Molly.
TOSTANS ARBEID handler om å endre generasjoner på tre
år. Det begynner med opplæring i grunnleggende menneskerettigheter. Når menneskene først har fått tak i at

videre det de har lært. Her undervises det i husholdningsøkonomi.

de har slike rettigheter blir det plutselig viktigere for dem
å utforske hvilke muligheter som ligger i dette. For, som
Molly sier, alle ønsker fred og fremgang for seg og sine.
– Når vi får snakket sammen om
drømmer og håp, blir virkemidlene
enklere å komme fram til. Da kan for
eksempel menn innse at vold mot
kvinner eller avvisning av barn likevel
ikke leder til det gode.
Etter hvert som endringen går sin
gang blir bevegelsen for menneskerettigheter, likestilling og fred sterkere
enn ønsket om å beholde skikker som
omskjæring og tvangsekteskap. Da
oppfordrer Tostan landsbyens ledere
til å holde en fest der en offentlig markerer at denne landsbyen tar avstand
fra slike nedbrytende handlinger.
– Mens vi gjerne tar individuelle standpunkt er kollektivet mye sterkere blant afrikanere, sier Melching.

steder og over landegrensene. Et svik mot tradisjonen kan
dermed bli oppfattet som et svik mot et helt nettverk av
mennesker over hele verden. Derfor er Tostan så opptatt
av å gi argumenter
mot praksisen, og å
gi dem på en måte
som ikke framstår
fordømmende eller
respektløs.
Slike nettverk
kan også bidra til
at endringen sprer
seg. I ordet «Tostan»
ligger ideen om en
MOLLY MELCHING
kylling som befinner
seg i det næringsrike
miljøet et egg har å
by på. Så, når den
klekkes, vokser den til å bli en høne som legger flere nye
egg. Tostan kaller det for organisert diffusjon.
– Folk må lære, og de må dele. Et menneske lærer og
lærer så bort til et annet. Landsbyer lærer, og deler med
andre landsbyer.
Noen ganger har ryktet gått i forveien av Molly og

«Før du bygger
skoler og kultursentre
må du bygge
menneskenes sinn.»

IGJEN kommer hun inn på betydningen av å forstå hvor-

dan en kultur er formet. For en familie på landsbygden i
Sengal har ofte et nettverk som strekker seg både til andre

hennes kolleger. Landsbybeboerne vil gjerne vite hvor
mange andre landsbyer som har avgitt løftet om å avstå
fra omskjæring.
HUN SER KLARE TEGN til håp for Senegals unge jenter. Ikke
bare fordi så mange landsbyer og lokalsamfunn tar offentlig avstand fra kvinnelig omskjæring. Landets myndigheter har i stadig større grad åpnet opp for samarbeid med
Tostan. Nå gjennomgår myndighetenes lokale agenter
Tostans kurs, for å bedre dialogen med lokalsamfunnene
de er i kontakt med.
Også mennesker som Djeynaba Kane, en tidligere kutter, vekker håp hos Molly. Eller kanskje er det mer riktig
å si at håpet blir forsterket. For i løpet av de 39 årene hun
har arbeidet for kvinner og barn i Senegal har håpet om
en bedring aldri sluknet helt. Samme hvor mørk natten
har virket.
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