Arne Johannessen skaper frykt

Tove Smaadahl
- Å dra inn asylpolitikk i debatten om voldtekt er en grov avsporing, sier leder i
Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl.
28.10.2011 Av: Ida Roland Birkvad, FOKUS- Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål
Tove Smaadahl reagerer kraftig på leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessens støtte i
dagens Dagbladet til internering av kriminelle identitetsløse asylsøkere i lukkede asylmottak.
Under overskriften «Lås inn ID-løse kriminelle» ønsker han å få slutt på overfallsvoldtektene
i Norge.
Media har i lang tid fokusert på overrepresentasjonen av asylsøkere på overfallsvoldtektsstatistikken. Dagens uttalelser fra Johannessen bidrar i følge Smaadahl til enda flere
misoppfatninger i debatten om vold mot kvinner.
- Arne Johannessens eget medlemsblad, Politiforum, skriver selv at 9 av 10 voldtekter begås
av en gjerningsmann som kjenner offeret, og at 7 av 10 voldtekter blir begått i private hjem.
Det er dermed svært underlig for ikke å si villedende av Johannessen å fordreie debatten på
den måten som han gjør i dag, sier Smaadahl.
I intervjuet med Dagbladet sier Johannessen at «Overfallsvoldtekter får enorme konsekvenser
for dem som blir offer for ugjerningen. Mange blir traumatisert(…)».
- Det kan virke som om Johannessen mener at overfallsvoldtekter er den eneste typen voldtekt
som skaper traumer hos offeret, sier Smaadahl. Alle typer voldtekter medfører store
helsemessige konsekvenser og traumer. Når den begås av en bekjent av kvinnen konstituerer
det i tillegg et enormt tillitsbrudd.
Smaadahl påpeker også at bakgrunnen for statusen som «kriminell» identitetsløs asylsøker
bunner i at man i følge Utlendingsloven har begått en kriminell handling idet man ikke er i
stand til å produsere papirer på sin egen identitet. Det betyr med andre ord ikke at man som
identitetsløs asylsøker nødvendigvis har begått andre kriminelle handlinger i Norge.

Smaadahl mener at Johannessen er med på å skape et feilaktig skille mellom det som
oppfattes som en norsk, likestilt majoritet og et degenerert, middelaldersk kvinnesyn i den
muslimske minoritetsbefolkningen.
- Jeg ser at Arne Johannessen oppfordrer imamer og ulike innvandrerorganisasjoner til å ta
«ansvar», som han kaller det. Johannessen mener også at vi må våge å ta debatten rundt kultur
i minoritetsbefolkningen. Vel, det må vel også anses som et spørsmål om kultur når et
medlem av Fremskrittspartiet i Troms i sin tid kommenterte Søviknes-saken på følgende
måte: «Det er veldig vanskelig å la være med en nyutsprunget blomst». Johannessens
oppfordring og ønske om debatt må gjelde likt for alle. Når flertallet av overgrep begås av
etnisk norske menn: hvor er i så fall engasjementet fra prestene? Hva med statsministeren,
spør hun.
Av de 48 overfallsvoldtektene som er blitt anmeldt hittil i år i Oslo opplyses 45 å ha blitt
begått av menn med mørk hudfarge. Dette er basert på beskrivelser fra ofrene selv. Politiet har
identifisert 8 av de totalt 48, hvorav en av disse er etnisk norsk og de andre er ikke-etniske
nordmenn.
- Det vil si at Johannessen baserer sine uttalelser om internering av identitetsløse asylsøkere
på statistikk der 7 ikke-etniske nordmenn er identifisert som overgripere av politiet. Dette er
tynt, statistisk materiale. Og hvor mange av disse 7 går egentlig under kategorien ID-løse,
kriminelle asylsøkere, spør Smaadahl.
En rapport fra 2005 av NIBR (Norsk Institutt for by- og regionforskning) viser at 10 % av
kvinner over 15 år har vært utsatt for seksuelle overgrep. Debatten om voldtekt må handle om
kjønn, ikke etnisitet, mener Smaadahl. Hun mener at kvinner ikke bare lærer seg til konstant å
leve i frykt for overgrep fra menn, men at de nå særlig også frykter overgrep fra menn som
har en annen hudfarge enn hvit.
- Debatten handler i dag nesten kun om overfallsvoldtektene, eller det handler om at jenter er
uforsiktige og kler seg i for korte skjørt. Alt dette bidrar til at frykten for voldtekt sosialiseres
inn i livene til kvinner og fører til økt kontroll over deres bevegelsesrom. Vi oppfordres til å
bevege oss i avsatte «korridorer» gjennom Oslo som liksom skal være «voldtekts-frie», vi
advares mot å drikke oss fulle, vi skal helst gå på selvforsvarskurs og bære med oss
pepperspray hver gang vi går ut døra. Hvis vi ikke følger spesifikke normer og forholdsregler
som er avsatt kun for kvinner, ikke for menn, kan vi så å si takke oss selv for det vi eventuelt
blir utsatt for. Hvor er likestillingsperspektivet i dette? Når skal menn gå på kurs, spør
Smaadahl.
Tove Smaadahl mener det trengs økt bevisstgjøring i befolkningen rundt vold mot kvinner.
- Vi trenger å imøtegå den økte seksualiseringen av det offentlige rom hvor kvinner ses på
som objekter. I tillegg trenger vi et bedre undervisningsopplegg i skolen som bevisstgjør unge
om kjønnsroller og likestilling. Det blir i dag avsatt store beløp til arbeid mot mobbing i
skolen. Man burde på samme måte bevilge penger til prosjekter som øker unge menneskers
kunnskap om seksuell trakassering og ulike typer vold mot kvinner. Kunnskap gjør faktisk
noe med oss og er med på å endre holdninger, sier Smaadahl.

