
 

 

 

 

 

RETTEN TIL IKKE Å BLI DISKRIMINERT VED 

SKILSMISSE 
 

 

- En rettsantropologisk studie av skilte muslimske 

innvandrerkvinner i Norge 

 

 

 

AV   

TONE LINN WÆRSTAD 

 

 

 

Kvinnerettslig skriftserie nr. 64 

AVDELING FOR KVINNERETT,  

UNIVERSITETET I OSLO, 2006 

 

 



I 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
 

1 FORORD.........................................................................................................................1 

2 BAKGRUNN, METODE OG ETIKK..........................................................................3 

2.1 INNLEDNING ................................................................................................................3 
2.1.1 ”HALTENDE EKTESKAP” .................................................................................................... 3 

2.2 DOK. 8:122 (2002-2003): ET FAKTISK UTGANGSPUNKT....................................4 
2.2.1 ARGUMENTASJON BAK FORSLAG A OG D I DOK. 8:122 (2002-2003)......................... 4 
2.2.2 KRITIKK AV FORSLAGENE ................................................................................................ 5 
2.2.3 INNVENDINGER MOT PROSESSEN................................................................................... 6 

2.3 KUNNSKAPSOVERSIKT ............................................................................................8 
2.3.1 HVA KAN BEFOLKNINGSSTATISTIKKEN FORTELLE OSS? ........................................ 8 
2.3.2 FORSKNING PÅ EKTESKAP OG FAMILIETRADISJONER BLANT MUSLIMSKE 

INNVANDRERE I NORGE................................................................................................................. 11 

2.4 PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...........................................................12 

2.5 METODISK OG TEORETISK VINKLING.............................................................15 
2.5.1 FEMINISTISK RETTSTEORI .............................................................................................. 15 
2.5.2 KVINNERETTSLIG METODE............................................................................................. 15 
2.5.3 RETTSHJELPSPERSPEKTIVET.......................................................................................... 17 
2.5.4 INTERSEKSJONALITET ..................................................................................................... 18 

2.6 INTERVJUUNDERSØKELSEN ................................................................................18 
2.6.1 INNLEDNING ....................................................................................................................... 18 
2.6.2 VALIDITET I KVALITATIVE UNDERSØKELSER .......................................................... 19 
2.6.3 UTVALGSKRITERIENE ...................................................................................................... 19 
2.6.4 REKRUTTERING AV INFORMANTER ............................................................................. 21 
2.6.5 INTERVJUENE ..................................................................................................................... 21 

2.7 ANDRE DATA..............................................................................................................24 

2.8 FORSKEREN SOM REPRESENTANT FOR MAJORITETEN............................25 



II 

2.9 ANONYMISERING.....................................................................................................27 

3 DEN RETTSLIGE KONTEKSTEN...........................................................................29 

3.1 INNLEDNING ..............................................................................................................29 

3.2 EKTESKAPSKONTRAKTEN ...................................................................................29 

3.3 SKILSMISSEADGANGEN INNENFOR SHARIARETT. ......................................30 
3.3.1 TALAQ................................................................................................................................... 30 
3.3.2 TALAQ Y TAFWID .............................................................................................................. 31 
3.3.3 KVINNENS RETT TIL SKILSMISSE ETTER SHARIARETT........................................... 31 

3.4 FORHOLDET MELLOM NORSK OG PAKISTANSK SKILSMISSERETT......32 
3.4.1 INNLEDNING ....................................................................................................................... 32 
3.4.2 ANERKJENNELSE AV SKILSMISSE OVER GRENSENE ............................................... 32 

3.5 EKTESKAPSLOVEN § 7 (L)......................................................................................33 

4 RETTSANTROPOLOGISK ANALYSE ...................................................................35 

4.1 INNLEDNING ..............................................................................................................35 
4.1.1 MILJØENE HVOR KVINNENES RETT TIL SKILSMISSE FORHANDLES.................... 36 

4.2 INNLEDENDE FASE ..................................................................................................39 
4.2.1 INNLEDNING ....................................................................................................................... 39 
4.2.2 FORHANDLINGEN FØR EKTESKAPSINNGÅELSEN..................................................... 39 
4.2.3 SAMLIVET............................................................................................................................ 44 
4.2.4 KONFLIKTLØSNING MELLOM EKTEFELLENE ............................................................ 47 
4.2.5 MEKLING INNAD I FAMILIEN.......................................................................................... 49 

4.3 PROSESSUELLE ORDNINGER OG REGLER FOR KONFLIKTLØSNING....50 
4.3.1 KONFLIKTLØSNING GJENNOM MEKLING INNAD I FAMILIEN ............................... 50 
4.3.2 MEKLINGSMØTER SOM FAMILIEN ARRANGERER .................................................... 52 
4.3.3 MEKLING I MOSKEEN ....................................................................................................... 54 

4.4 ARGUMENTASJON, AKTØRER OG SANKSJONER SOM TALER FOR 

ELLER I MOT SAMLIVSBRUDD .........................................................................................57 
4.4.1 INNLEDNING ....................................................................................................................... 57 
4.4.2 KJERNEFAMILIENE............................................................................................................ 57 



III 

4.4.3 NÆR FAMILIE...................................................................................................................... 63 
4.4.4 MILJØ OG VENNER............................................................................................................. 66 
4.4.5 KVINNENS OPPFATNING OM SAMLIVSBRUDDET ..................................................... 69 

4.5 RELIGIØSE NORMER OG LEGITIMITET I FORHOLD TIL EKTESKAP OG 

SKILSMISSE. ............................................................................................................................76 
4.5.1 INNLEDNING ....................................................................................................................... 76 
4.5.2 I HVILKEN GRAD EKTESKAPET HAR RELIGIØS KARAKTER................................... 77 
4.5.3 SKILSMISSENS RELIGIØSE KARAKTER ........................................................................ 78 
4.5.4 RETTEN TIL Å SKILLES ETTER SHARIARETTEN......................................................... 79 
4.5.5 KONKLUSJON...................................................................................................................... 84 

4.6 Å VÆRE SKILT, MUSLIMSK KVINNE..................................................................87 
4.6.1 INNLEDNING ....................................................................................................................... 87 
4.6.2 DEN NORSKE SKILSMISSENS STATUS I KVINNENES MILJØ.................................... 87 
4.6.3 LIVET ETTERPÅ .................................................................................................................. 88 
4.6.4 SKILSMISSE I BAKGRUNNSLANDET ............................................................................. 91 

5 RETTEN TIL IKKE Å BLI DISKRIMINERT ETTER 

KVINNEKONVENSJONENS REGLER................................................................................96 

5.1 INNLEDNING ..............................................................................................................96 

5.2 PRESENTASJON AV KDK SOM RETTSKILDEFAKTOR..................................98 
5.2.1 INNLEDNING ....................................................................................................................... 98 
5.2.2 KOMITEENS UTTALELSER SOM FORTOLKNINGSKILDE .......................................... 99 

5.3 IKKE-DISKRIMINERING I KDK ..........................................................................101 

5.4 KJØNNSDISKRIMINERINGSFORBUDET ..........................................................101 

5.5 RETTEN TIL IKKE Å BLI DISKRIMINERT VED SKILSMISSE......................104 
5.5.1 INNLEDNING ..................................................................................................................... 104 
5.5.2 ART. 15 LIKHET FOR LOVEN.......................................................................................... 104 
5.5.3 ART. 16 DISKRIMINERING I FAMILIESFÆREN........................................................... 105 
5.5.4 INTERSEKSJONALITET/FLERFOLDIG DISKRIMINERING ........................................ 108 

5.6 KONKLUSJON ..........................................................................................................110 

5.7 STATSFORPLIKTELSENE.....................................................................................111 



IV 

5.7.1 INNLEDNING ..................................................................................................................... 111 
5.7.2 UTVIKLING I SYNET PÅ STATSFORPLIKTELSER KNYTTET TIL 

MENNESKERETTIGHETENE ......................................................................................................... 111 
5.7.3 POSITIVE HANDLINGSPLIKTER ETTER KDK............................................................. 112 
5.7.4 KRAV TIL MIDLER OG RESULTAT ETTER KDK ........................................................ 114 
5.7.5 NÆRMERE FASTLEGGELSE AV FORPLIKTELSENE.................................................. 115 

5.8 DOK. 8:122 (2002-2003) FORSLAG A OG D. EGNETHET FOR Å HINDRE 

DISKRIMINERING................................................................................................................117 
5.8.1 INNLEDNING ..................................................................................................................... 117 
5.8.2 FORSLAG A ........................................................................................................................ 117 
5.8.3 FORSLAG D ........................................................................................................................ 119 

5.9 FORSLAG TIL ”EGNEDE MIDLER” OG ”NØDVENDIGE TILTAK” FOR Å 

HINDRE DISKRIMINERING AV MUSLIMSKE KVINNER VED EKTESKAPETS 

OPPHØR ..................................................................................................................................122 
5.9.1 INNLEDNING ..................................................................................................................... 122 
5.9.2 FORSLAG KNYTTET TIL PROBLEMER MED ET HALTENDE EKTESKAP.............. 122 
5.9.3 FORSLAG KNYTTET TIL Å BEDRE TILGANGEN TIL EN NORSK SKILSMISSE .... 123 

6 KONKLUDERENDE BEMERKNINGER ..............................................................126 

7 LITTERATURLISTE................................................................................................127 

VEDLEGG 1: PRESENTASJON AV INFORMANTENE 

VEDLEGG 2: INFORMASJONSBREV TIL INFORMANTENE 

VEDLEGG 3: INTERVJUGUIDE



1 

1 Forord 

Denne 20-vekttalls spesialoppgaven ble skrevet da jeg var ansatt som vitenskapelig assistent 

ved Avdeling for kvinnerett ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo i 

2005/2006. Avhandlingen ble levert og sensurert for det juridiske profesjonsstudiet og 

publiseres hovedsakelig slik den ble levert, med noen mindre endringer. 

 

Mange har gitt av sin tid og sine ressurser for å hjelpe meg med prosjektet. 

 

Først og fremst vil jeg takke informantene som var villig til å dele sine historier og lot meg 

forstå temaet jeg skulle studere helt annerledes enn jeg hadde klart på egen hånd. Møtene våre 

la grunnlaget for prosjektet og pekte hele tiden ut retningen for meg i det videre arbeidet. 

Erfaringene her i fra vil være med meg som grunnlag og inspirasjon når jeg skal ta fatt på nye 

arbeidsoppgaver.  

 

Miljøet ved Avdeling for kvinnerett har vært inspirerende og utviklende. Jeg er takknemlig 

for all faglig hjelp og innsikt min veileder, Anne Hellum har delt med meg og ikke minst for 

at hun hele tiden dyttet meg i riktig retning. Kirsten Ketscher tok i mot meg ved Universitetet 

i København og har hjulpet meg mye underveis. Forskningskonsulent Helene Langsether har 

bistått meg mye i perioden frem mot publisering, både med innhold og det praktiske. Kjetil K. 

Frantzen bidro med den tekniske hjelpen jeg trengte. Min vit.ass-kollega Rannveig Sørskaar 

fulgte prosjektet tett i innspurten og betydde mye for meg i denne perioden. Tusen takk til alle 

sammen. 

 

Anja Bredal (da) ved Institutt for samfunnsforskning vil jeg takke spesielt for hennes 

engasjement, oppmuntringer og kloke råd underveis. Sammen med Eva Khan (da) i Røde 

Kors og Terje Bjøranger i UDI, satte hun meg på sporet av det utfordrende temaet jeg skulle 

ende opp med. Takk for inspirerende møter i starten av prosjektet til alle tre. 
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Bibliotekarene ved Det juridiske fakultetsbibliotek lette med lys og lykte over hele verden 

etter aktuelle kilder og det har gjort arbeidet mye lettere for meg og jeg er veldig takknemlig. 

En helt spesiell takk fortjener Beate Heilemann ved biblioteket ved Institutt for offentlig rett 

som ved siden av å være en svært dyktig fagperson også inviterte meg på te og diskusjon 

knyttet til prosjektet mitt. 

 

Flere andre skal også takkes for små og store innspill: Juridisk rådgivning for kvinner 

(JURK), Krisesentersekretariatet, Human Rights Service, Selvhjelp for innvandrere og 

flyktninger (SEIF), Primærmedisinsk verksted og Islam Cultural Centre. Arild Aambø, 

Arshad Jamil, Berit Austveg, Camilla Kayed, Cecilie Jensen, Eli Ferrari de Carli, Elisabeth 

Gording Stang, Gro Saltnes Lopez, Gro Wildhagen, Hege Storhaug, Helga Aune, Inger Dahl, 

Ingunn Ikdahl, Johanne Sundby, Kirsten Sandberg, Kristin Bergtora Sandvik, Lars Østby, 

Lena Ekrem, Rannveig Dahle, Rubya Mehdi, Shaheen Sardar Ali, Torill Løfwander, Tove 

Smaadahl, Trude Langvassbråten, Trude Nergaard, Vibeke Blaker Strand og Waseem Ayub. 

 

Mine nærmeste - familie og svigerfamilier- fortjener også takk. Foreldrene mine, Eva og Arne 

Wærstad, for alltid å stille opp for meg og for å lese korrektur på avhandlingen. Mannen min, 

Vebjørn Aalandslid for all støtte, gode innspill og konstruktive råd underveis og til slutt 

sønnen min August, som på sin egen måte har vært til inspirasjon i denne perioden. 

 

Oslo, 15.august 2006, 

 

Tone Linn Wærstad 
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2 Bakgrunn, metode og etikk 

 

2.1 Innledning 

Formålet med prosjektet er å utvikle en forståelse for muslimske innvandrerkvinners1 rettslige 

stilling ved ekteskapets opphør. De sosiale mekanismene som får betydning når kvinnene 

ønsker å avslutte sine ekteskap mot ektemennenes vilje, er i fokus. Sentralt i undersøkelsen 

står hvordan muslimsk familierett gjør seg gjeldende både for tilgangen til en norsk sivil 

skilsmisse og den sosiale anerkjennelsen for denne, samt tilgangen til skilsmisse i andre land 

der ekteskapet også er registrert. I forlengelsen av dette behandles spørsmålet om hvilke 

forpliktelser det påligger norske myndigheter etter FNs kvinnediskrimineringskonvensjon,2 

for å sikre muslimske innvandrerkvinner lik tilgang til skilsmisse som befolkningen forøvrig. 

 

2.1.1 ”Haltende ekteskap” 

Muslimske kvinner bosatt i Norge kan skilles sivilt etter norske regler. Begrepet ”haltende 

ekteskap” kan henspille på to forhold: det første er at en norsk skilsmisse ikke anerkjennes i 

en rekke muslimske land, der kvinner bosatt i Norge også kan ha registrerte ekteskap. Den 

skilte kvinnen har altså fortsatt status som gift i det andre landet. 

 

For det andre kan kvinnen være skilt i Norge uten å ha fått noen religiøs/sosial anerkjennelse 

for skilsmissen. Det henspiller på kvinners uro for å gjøre noe som strider mot religiøse regler 

ved å være skilt sivilt, uten godkjennelse fra en religiøs autoritet, som igjen kan føre til at hun 

møter fordømmelse og stigmatisering i sitt sosiale miljø3. 

                                                 
1 Jeg bruker Statistisk sentralbyrås (SSB) avgrensning av innvandrerbefolkningen: dem født i utlandet av to 
utenlandskfødte foreldre (førstegenerasjonsinnvandrere) og dem født i Norge av to utenlandskfødte foreldre 
(etterkommere.) 
2 Vedtatt av FN 18.desember 1979. Heretter forkortet KDK. 
3 Problemet med haltende ekteskap er riktignok ikke begrenset til bare å gjelde muslimer. Praksis knyttet til flere 
religioner diskriminerer mellom kvinner og menn når det kommer til skilsmisse og gjør at kvinner med en sivil 
skilsmisse ikke uten videre får denne godkjent etter de religiøse reglene. Dessuten møter innvandrerkvinner fra 
ulike grupper forskjellige hindringer på veien til skilsmisse, som henger sammen med både rettslige og faktiske 
forhold (Hellum 2006, punkt 4). At jeg har valgt å ta utgangspunkt i muslimske innvandrerkvinners situasjon, er 
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2.2 Dok. 8:122 (2002-2003): et faktisk utgangspunkt. 

2.2.1 Argumentasjon bak forslag A og D i Dok. 8:122 (2002-2003)4 

Stortinget vedtok i 2003 et nytt vilkår for inngåelse av ekteskap i ekteskapsloven5 § 7 (l) som 

lyder:” l) Hver av brudefolkene skal hver for seg erklære på ære og samvittighet at ekteskapet 

blir inngått av egen fri vilje, og at de anerkjenner hverandres like rett til skilsmisse.” 

Bakgrunnen for lovendringen var en antakelse om at muslimske kvinner for å få en reell 

tilgang til skilsmisse, ikke klarte seg med en norsk skilsmisse, men også ville trenge en 

kontrakt med ektemannen der han godkjente hennes rett til skilsmisse, forut for skilsmissen. 

En slik erklæring fra ektemannen skulle hjelpe henne både til å få sosial og religiøs 

anerkjennelse for en norsk sivil skilsmisse. Dersom ekteskapet også var registrert i et annet 

land som ikke ville godta den norske skilsmissen, skulle erklæringen avhjelpe dette. Tanken 

bak er en formodning om at uten en erklæring der ektemannen godtar hennes rett til 

skilsmisse, må en muslimsk kvinne få skilsmisse ved dom, noe som kan oppleves som 

vanærende og praktisk vanskelig for henne. En slik erklæring er ment å lette adgangen til 

skilsmisse gjennom en administrativ prosess, som er enkel og ikke vanærende på samme 

måte. Erklæringen skulle også kunne brukes av kvinner som ønsket anerkjennelse av 

skilsmissen hos en religiøs autoritet, for eksempel fra et shariaråd i England.  

 

Med den samme begrunnelsen ble det også foreslått at ”Stortinget ber Regjeringen så raskt 

som mulig endre utlendingsforskriften § 23, slik at den setter som vilkår at 

ekteskapskontrakter skal gi begge kjønn like, religiøse som lovmessige, retter til skilsmisse.”6 

På denne måten skulle kvinner som var gift i et muslimsk land, dersom de ønsket skilsmisse i 

Norge, på en enkel måte også kunne avslutte ekteskapet registrert i det andre landet.  

                                                                                                                                                         
altså ikke på grunnlag av at de er den eneste gruppen som kan møte diskriminering i forhold til skilsmisse i 
Norge. 
4 Heretter forkortet til Dok.8 prosessen. 
5 Lov- 04.07.1991 nr.47. Heretter forkortet til ekteskapsloven. 
6 Dok 8:122(2002-2003), forslag D 
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Forslagsstillerne mente at det hastet med å få vedtatt forslagene.7 Forut for forslaget hadde 

temaet vært debattert i mediene etter initiativ fra organisasjonen Human Rights Service og 

deres bok ”Feminin integrering” der det også ble gitt uttrykk for at situasjonen var prekær.8 

Ekteskapsloven § 7 (l) fikk altså ingen vanlig lovforberedelse og det ble i liten grad innhentet 

informasjon om situasjonen til de kvinnene dette omhandlet, foruten materialet fra Human 

Rights Service. Dokumentet (Dok8:122 (2002-2003)) fremstiller haltende ekteskap og 

muslimske innvandrerkvinners manglende tilgang til skilsmisse som et alvorlig problem, som 

kan løses med enkle midler; nemlig gjennom de nevnte forslagene til endring i ekteskaps- og 

familiegjenforeningslovgivningen. De foreslåtte endringene i familiegjenforeningsvilkårene 

ble utsatt i påvente av en gjennomgang av Norges internasjonale forpliktelser. De er fortsatt 

ikke vedtatt, mens ekteskapsloven § 7 (l) er gjenstand for høring9 med tanke på å endre 

ordlyden i erklæringen som brudefolkene må underskrive på før ekteskapsinngåelsen.10 

 

2.2.2 Kritikk av forslagene 

Det var prosessen rundt disse lovendringene som vekket min interesse for feltet. Forslagene 

ble kritisert fra mange hold, ikke minst i prosessen som fulgte med to utredninger11 og 

høring12. Forslagene ble spesielt på to grunnlag (begge knyttet til Norges internasjonale 

forpliktelser) ansett som problematiske, både med hensyn til religionsfriheten og 

diskrimineringsforbudet etter menneskerettighetene. Det ble hevdet at det ville være et brudd 

på religionsfriheten å tvinge dem som tilhører religioner som overhodet ikke anerkjenner 

skilsmisse, til å underskrive på slike kontraktsvilkår som forslagene legger opp til. 13 Det ble 

                                                 
7 Dok 8:122 (2002-2003): ”Mange av disse ekteskapene inngås i sommerhalvåret. Forslagstillerne mener derfor 
at Regjeringen så raskt som overhodet mulig må sette i verk de tiltak som er nevnt i dette forslaget.” 
8 Storhaug 2003 kapittel 8, se f.eks side 175 
9 Se høringsbrev fra Barne- og familiedepartementet av 4. juli 2005 
10 Pr. 1.april 2006. Lovprosessen med hensyn til både forslag A og D var ikke avsluttet da jeg leverte oppgaven , 
den er derfor ajourført til 1. april 2006. 
11 Emberland 2003, Thorbjørnsrud 2003 
12 Se høringsbrev fra Kommunal- og regionaldepartementet av 4. november 2004, og av 17. juni 2005. 
13 Se f.eks Ot.prp51(2003-2004) Utlendingsloven m.m, punkt 5.2.5  
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videre hevdet at forslag D faktisk kunne bety ulovlig diskriminering, med hensyn til hva som 

skal til for å få godkjent familieinnvandring. 14 

 

2.2.3 Innvendinger mot prosessen 

Forslagsstillerne, utrederne og høringsinstansene tar, etter min mening ikke tilstrekkelig 

høyde for variasjonen mellom muslimske kvinner når det kommer til skilsmisse, eller 

kompleksiteten en skilsmisse kan utgjøre for den enkelte. Noe som bare delvis kommer frem i 

Dok.8-prosessen er hvilke problemer muslimske kvinner har for å få skilsmisse over hodet, 

hvilke forpliktelser det påligger den norske stat i tråd med internasjonale konvensjoner når det 

gjelder å løse disse problemene, og til slutt hvordan de kan løses.15  Problemet med haltende 

ekteskap, altså den situasjonen at kvinner er skilt i Norge, men fortsatt gift i et annet land, er 

bare en del av dette problemkomplekset.  

 

Utrederne undersøker eller fokuserer i liten grad på muslimske kvinners behov i forhold til 

skilsmisse eller deres opplevelser og meninger på dette feltet. Det at det kommer nye hensyn 

på banen, slik som hensynet til religionsfriheten og hensynet til å ikke bli diskriminert ved 

familiegjenforening bidrar også, hvor legitime disse hensynene enn er, til å ta fokus vekk fra 

det opprinnelige problemkomplekset.  

 

For å rent faktisk vurdere om noen er diskriminert er det nødvendig å ta utgangspunkt i den 

gruppen det er snakk om sin reelle situasjon. Forpliktelsene som påligger Norge etter reglene 

om rett til å ikke bli diskriminert ved skilsmisse vurderes av utrederne ved Senter for 

menneskerettigheter16 og Justisdepartementets lovavdeling meget generelt. Lovavdelingen 

konkluderer med at ”Så lenge norsk ekteskapslovgivning er kjønnsnøytral og praktiseres på 

                                                 
14 Ibid. 
15 Se riktignok Røde Kors sitt hørinssvar til forslag D, der de ber om at hensynet til kvinnene dette gjelder ikke 
må bli glemt i prosessen. Human Rights Service, som var intitativtagere til forslagene, opprettholder også sin 
opprinnelige argumentasjon i høringsforslaget sitt,  der fokus er på problemene knyttet til haltende ekteskap for 
muslimske kvinner. 
16 Ved Marius Emberland 
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en kjønnsnøytral måte, kan det neppe utledes noen omfattende plikt til å sette i verk 

ytterligere tiltak.”17 Emberland slutter seg til dette synet i sin utredning.18 For øvrig vurderer 

verken Lovavdelingen eller Emberland forpliktelsene etter KDK, som er nyere og forhandlet 

frem i et annet politisk klima enn de andre konvensjonene som regulerer diskriminering i 

forhold til kjønn ved ekteskapet og dets avslutning.19 Både Lovavdelingen og Emberland 

vurderer for øvrig retten til ikke å bli diskriminert ved skilsmisse, hovedsakelig i forhold til 

der dette er direkte regulert i de ulike konvensjonene og tar ikke høyde for at 

skilsmisserettigheter også kan bygges på andre menneskerettslige reguleringer slik som retten 

til likhet for loven, eller rett til trygghet for psykisk og fysisk integritet. De juridiske utrederne 

konkluderer altså med at Norge har oppfylt sine forpliktelser, uten å vurdere retten til å ikke 

bli diskriminert, opp mot noen undersøkelse av den faktiske situasjonen for dem det gjelder.  

 

Situasjonen etter første høringsrunde av forslag D, samt utredningene som er foretatt for både 

forslag A og D, er altså at muslimske kvinners problemer med å få skilsmisse i liten grad har 

vært gjenstand for empiriske undersøkelser og dette har ført til at bare en del av 

problematikken er kommet frem. Videre har andre hensyn kommet i fokus i stedet.  Når det 

gjelder spørsmålet om Norges internasjonale forpliktelser knyttet til feltet er det et paradoks at 

forslagstillerne hevder at Norge er forpliktet til å vedta forslagene for å være i tråd med 

internasjonale forpliktelser, mens utrederne og høringsinstansene hevder, ikke bare at Norge 

ikke er forpliktet til å vedta de aktuelle forslagene, men avviser at spørsmålet om muslimske 

kvinners tilgang til skilsmisse er et aktuelt menneskerettighetsspørsmål for Norge over hodet. 

 

Jeg vil gjennom denne oppgaven hevde en mellomting; nemlig at Norge er forpliktet til å 

sikre at disse kvinnenes faktisk ikke blir diskriminert ved skilsmisse, men at det ikke kan 

                                                 
17 Lovavdelingens utredningsnotat av 17.06.03 side 4 
18 Emberland gjentar forøvrig denne konklusjonen i ”Retorikk og realiteter” 2006 side 70 (riktignok med en enda 
klarere ordlyd med hensyn til hva som ligger i de internasjonale forpliktelsene, enn det Lovavdelingen kom frem 
til i sitt notat.) 
19 I 4.1 argumenterer jeg for KDK som et naturlig utgangspunkt for å vurdere spørsmålet om Norges forpliktelser 
for å sikre at muslimske innvandrerkvinner ikke blir diskriminert ved skilsmisse. 
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utledes noen plikt til å vedta akkurat det som er kommet til utrykk i forslag A og D i 

Dok.8:122(2002-2003).20  

 

2.3 Kunnskapsoversikt 

2.3.1 Hva kan befolkningsstatistikken fortelle oss? 

2.3.1.1 Innledning 

For å få innblikk i ulike forhold som påvirker muslimske kvinners rett til skilsmisse, har jeg 

gjort dybdeintervjuer med kvinner fra ulike muslimske land. Som et utgangspunkt for studiet 

ønsket jeg å se hva man kan lese ut om skilsmissetilgjengelighet og haltende ekteskap fra 

statistikken om ekteskap og skilsmissefrekvens for kvinner med bakgrunn fra noen utvalgte 

land der islamsk familierett praktiseres.  Statistikken kan ikke fortelle oss hvor ekteskapene er 

inngått, noe som gjør det vanskelig å si noe om omfang av haltende ekteskap. Men statistikk 

kan fortelle oss noe om et mulig omfang likevel, ettersom vi har tall for hvor mange kvinner 

med bakgrunn fra noen muslimske land, som er gift med noen fra hjemlandet. Dette vil 

indikere et potensial for å komme i et haltende ekteskap ved en norsk skilsmisse, ettersom 

ekteskapet da kan være registrert i et land som ikke anerkjenner norsk skilsmisse. I tillegg kan 

tallene si noe om hvor mange skilsmisser det er i de ulike landgruppene. Dersom det er veldig 

få skilsmisser i noen grupper i forhold til andre, kan det indikere en dårligere 

skilsmissetilgjengelighet i disse gruppene Selv om det ikke dermed nødvendigvis er slik. Til 

slutt kan tallene fortelle noe om hvor mange med bakgrunn fra muslimske land som er skilt 

totalt, og dermed også noe om hvor mange fra denne gruppen det i det hele tatt er mulig at er i 

et haltende ekteskap. 

 

                                                 
20 Uten at det dermed betyr at ikke forslagene kan vedtas og hjelpe muslimske innvandrerkvinner med hensyn til 
å få enklere tilgang til skilsmisse, se 4.8. 
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2.3.1.2 Ekteskapsinngåelser med noen fra samme landbakgrunn 

Blant førstegenerasjonsinnvandrere fra Pakistan21 gifter det overveiende flertallet av bosatte 

kvinner seg med personer av samme landbakgrunn.22 Tall fra perioden 1996-2001 viser at 

over 90 prosent av ekteskapene som inngås av bosatte kvinnelige pakistanere i Norge inngås 

med personer av samme landbakgrunn. For kvinner bosatt i Norge med bakgrunn fra Iran har 

vi ikke de samme data tilgjenglig, men i 2001 giftet minst 60 prosent av de kvinnene som 

giftet seg, med menn fra samme landgruppe.23 For alle landgruppene jeg har i mitt materiale 

er det tilsynelatende sterke tradisjoner for å gifte seg med ektefelle av samme landbakgrunn.  

2.3.1.3 Få pakistanere skiller seg – flere iranere 

SSB har foreløpig ikke gjort noen store analyser av skilsmisseadferd til innvandrere i Norge. 

Dette skyldes i hovedsak at det foreløpig er svært små tall - det er for få eksponeringsår for 

skilsmisse i de fleste analytisk interessante gruppene til at det kan gjøres gode analyser.24 

Noen spede forsøk på å lage skilsmissehyppigheter har likevel blitt gjort.  Figur 1 viser 

skilsmisseandeler gruppert etter varighet av ekteskap for noen utvalgte landgrupper - hvor 

begge parter har samme landbakgrunn. Det vil si at de enten a) er født i samme land eller b) at 

foreldrene har sammenfallende fødeland.  Figuren antyder at skilsmissesannsynligheten for 

iranske ekteskap er vesentlig høyere enn for andre landgrupper, mens pakistanske ekteskap 

har en langt lavere skilsmissesannsynlighet - og ligger på vel halvparten av 

skilsmissesannsynligheten for ekteskap der partene har norsk bakgrunn.   

                                                 
21 Jeg bruker her statistikk fra enkelte landgrupper som eksempler. Hvor informantene i prosjektet har sin 
bakgrunn har jeg av anonymitetshensyn latt være å ta med i oppgaven, se 1.9. 
22 Lie 2003 
23 SSB har en uoppgitt andel på 7 prosent for ekteskap inngått av kvinner fra Iran.    
24 Østby 2004 



10 

Figur 1 Skilsmisser i ekteskap der partene ha samme landbakgrunn. Utvalgte land. 
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Kilde: SSB befolkningsstatistikk 

2.3.1.4 8000 skilte kvinner 

En annen tilnæring enn å se på skilsmissesannsynligheter er å se på tversnittstall for ett 

tidspunkt - disse tallene forteller hvor mange det er som bor i Norge etter sivilstand og 

landbakgrunn – og hvor mange av disse som er skilt. Med landbakgrunn i Iran og Pakistan 

bor det i Norge i dag vel 2 000 personer som har en skilsmisse bak seg, over halvparten av 

disse er kvinner.  I alt er det vel 14 000 personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn som er 

skilt, av disse er 8 000, eller 57 prosent kvinner.    

 

Tabell 1. Folkemengde etter kjønn, landbakgrunn og sivilstand. 1.1.2005.  
  Menn   Kvinner   Menn   Kvinner  

 Landbakgrunn  gift   gift   skilt   skilt  

 Iran       2 882      2 509         482        567 

 Pakistan         6 304         5 888           286            362 

Ikke-vestlig bakgrunn      52 612       61 354        6 009          8 129

Kilde: SSB befolkningsstatistikk 

 

2.3.1.5 Konklusjon 

Vi ser av statistikken at det er begrenset hva den kan fortelle om skilsmissetilgjengelighet og 

haltende ekteskap for muslimske innvandrerkvinner i Norge. Alt i alt kan vi se at det er stor 
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variasjon med hensyn til bruk av skilsmisseinstituttet mellom de ulike landgruppene, der de 

ligger både over og under befolkningen for øvrig. At det er over 1000 kvinner fra Iran og 

Pakistan som er skilt samtidig som det er grunn til å tro at storparten av disse er gift med 

menn fra samme bakgrunnsland25 som dem selv, viser at det er mange som potensielt kan 

være i et haltende ekteskap, uten at det gir noe nærmere informasjon utover dette. Det at 

kvantitative studier i liten grad forteller noe særlig om skilsmissetilgjengelighet og fenomenet 

haltende ekteskap, er noe som taler for å ta i bruk kvalitative studier. 

 

2.3.2 Forskning på ekteskap og familietradisjoner blant muslimske innvandrere i 

Norge 

Ekteskap og skilsmisse for muslimer i Norge er heftig debattert både i norsk media, politikk 

og akademia i dag, men har likevel i liten grad vært gjort til gjenstand for forskning. Anja 

Bredal har forsket på unge innvandreres opplevelse av innflytelse på ekteskapsvalg i Norge26 

og Lavleen Kaur27 har studert situasjonen til unge innvandrere som gifter seg mot familiens 

vilje28 Disse prosjektene avdekker tradisjoner og syn på ekteskapet som et familieanliggende, 

noe som også blir et viktig ”omdreiningspunkt” i mitt prosjekt. Men disse har ingen rettslig 

tilnærming. Camilla Kayeds hovedoppgave i sosialantropologi fra 1999 dokumenterer at 

skilsmisse utgjør reelle problemer for noen muslimske innvandrerkvinner, men går i liten grad 

inn på kvinnenes subjektive opplevelse av skilsmissen29 og ei heller på de menneskerettslige 

aspektene. Rådmannsøys hovedoppgave30 studerer skilsmissens betydning for muslimske 

innvandrerkvinners identitet, men denne oppgaven har en rent psykologisk vinkling. 

 

                                                 
25 Jeg bruker ”bakgrunnsland” og ”opprinnelsesland” for å betegne landet de har innvandret fra. Jeg bruker 
”hjemland” der informantene selv bruker denne betegnelsen. 
26 Bredal 2000 og Bredal 2005 
27 Kaur 2005 
28 Verken Kaur eller Bredal har riktignok begrenset utvalget sitt til muslimer, men også snakket med informanter 
tilhørende andre religioner. 
29 Kayed 1999 side 12 
30 Rådmannsøy 1995 
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I sin utredning for KRD (jfr. Dok.8 prosessen), og i boka ”Evig Din”31 har Thorbjørnsrud 

(2003) intervjuet offisielle representanter for religiøse grupper i forhold til ekteskaps- og 

samlivstradisjoner, men i mindre grad fokusert på å få i tale de som opplever problemer 

knyttet til ekteskap og skilsmisse. Utredningen og boka har dessuten et inntak hvor religiøse 

tekster og normer er i fokus, mens de ulike gruppers praksis får mindre oppmerksomhet. Til 

slutt vil jeg nevne en rettshjelpsundersøkelse som ble utført blant innvandrerkvinner i Norge i 

200132 der man avdekket et rettshjelpsbehov som var spesielt høyt hos skilte 

innvandrerkvinner, men uten at tilgangen til skilsmisse ble vurdert på noen måte.33 

Vurderinger av muslimske kvinners rettigheter i forhold til ekteskap og skilsmisse, med basis 

i deres faktiske situasjon, har altså i liten grad blitt forsket på i Norge.34 

 

2.4 Problemstilling og avgrensning 

Siden dokumentene i lovprosessen hadde et snevert mandat som i liten grad fokuserte på 

kvinnene det gjaldt både i de faktiske og de rettslige vurderingene, samt at det er lite å lese ut 

av offisiell statistikk om problemene og at det har vært gjort lite forskning (ikke minst 

juridisk) på dette feltet, valgte jeg å gå inn i problematikken med utgangspunkt i noen skilte 

muslimske innvandrerkvinners situasjon, for å forsøke å belyse problemkomplekset på en ny 

måte, også i forhold til den rettslige vurderingen. 

 

Med utgangspunkt i Tove Stang Dahls kvinnerettslige metode, Kimberle W. Crenshaws 

interseksjonalitetsbegrep og Anne Hellums bruk av empiribasert teori (grounded theory) og 

rettshjelp i undersøkelser, vendte jeg oppmerksomheten over på skilte muslimske 

innvandrerkvinners faktiske og rettslige situasjon, som utgangspunkt for prosjektet.  Jeg 

gjorde en intervjuundersøkelse med ti skilte muslimske innvandrerkvinner bosatt i Norge, 

                                                 
31 Thorbjørnsrud (red.) 2005 
32 Graver med flere i Kritisk Juss 2004. 
33 Ibid. side 83 
34 Det eksisterer riktignok noen aktuelle rapporter, debattbøker o.l fra ulike organisasjoner, der i blant Salimi 
2001, Storhaug 2003, Røde Kors 2005 (kapittel 9.) 
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som alle hadde skilt seg mot ektemannens vilje.35Gjennom samtalene forsøkte jeg å danne 

meg et bilde av hvordan deres skilsmisse hadde foregått i praksis og hovedparten av denne 

avhandlingen er viet fremstillingen av disse kvinnenes historier for å belyse noen sentrale 

temaer knyttet til skilsmisserettigheter gjennom norsk lovgivning og menneskerettighetene. 

Skilsmissene reiste problemer knyttet til en rekke områder, slik som muslimsk familierett, 

norsk familie- og kontraktsrett, strafferett, internasjonal privatrett og menneskerettighetene. 

Omfanget og kompleksiteten i sakene går utover rammene for denne oppgaven, og jeg har 

derfor valgt bort rettslige temaer som ikke gjelder selve skilsmissen direkte.36  

 

Data i undersøkelsen avdekket også interessante problemstillinger knyttet til de mer 

transnasjonale aspektene ved ekteskap og skilsmisse der en eller flere av partene har flyttet 

over grenser etter at ekteskapet er inngått, som jeg bare i liten grad har sett nærmere på. I 

dette prosjektet er hovedfokus på kvinnenes situasjon i Norge som påvirkes av at de har bånd 

til også andre nasjonalstater. Det kunne være interessant å se nærmere på hvordan deres bånd 

til Norge, har påvirkning på skilsmisseprosesser i bakgrunnslandet, på en mer grundig måte 

enn hva jeg har kunnet i dette prosjektet.  

 

Det jeg har valgt å holde fokus på, og som derfor blir hovedmålsettingen med denne 

oppgaven, er å se hvorfor norsk rett, med sine utstrakte rettigheter når det kommer til 

skilsmisse og sitt utstrakte forbud mot diskriminering av kvinner, likevel ikke klarer å sikre 

muslimske innvandrerkvinner disse rettighetene i praksis, i samme grad som for befolkningen 

for øvrig. 

 

                                                 
35 Som jeg ser nærmere på i kapittel 2, er det slik at mannen har større skilsmisserettigheter innenfor islam enn 
det kvinnen har og der hun skiller seg mot hans vilje, kan hun ikke benytte seg av hans utvidede rettigheter. Det 
er altså i den situasjonen at en muslimsk kvinne ønsker skilsmisse, mens mannen motsetter seg det, at de 
kjønnsspesifikke problemene for muslimske kvinner kommer til uttrykk. 
36 Et svært aktuelt tema er også at skilsmisserettigheter for noen innvandrerkvinner utelukkes ettersom de må 
være gift i tre år for å få permanent bosettingstillatelse i Norge jf. Forskrift om utlendingers adgang til riket og 
deres opphold her 21.12.1990 nr 1028 (utlendingsforskriften) § 23.  Ingen av de kvinnene jeg har snakket med 
har vært i denne situasjonen og jeg har derfor ikke vurdert det. Ashy Perwaiz spesialoppgave i juss fra 2000 
omhandler dette. Dessuten er det mange rettslige problemstillinger knyttet til bodeling og barnefordeling som jeg 
ikke vil se på. 
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Jeg vil studere de uformelle normene som påvirker kvinnenes stilling, og som er i samspill 

med den formelle retten37 der utgangspunktet er at alle har lovfestet rett til skilsmisse.38 Jeg 

vil fokusere både på materielle og prosessuelle normer som er med å styre 

skilsmisseprosessen til disse kvinnene. Jeg fokuserer hovedsakelig på tilgangen til den norske 

skilsmissen, men jeg vil også behandle problemet med haltende ekteskap med utgangspunkt i 

hvordan dette har artet seg for informantene.  

 

Skilsmissemulighetene bestemmes riktignok ikke av normene alene. I vurderingen må også 

det sosiale landskapet normene befinner seg i trekkes inn.39 I denne delen av analysen tar jeg 

utgangspunkt i de sosiale gruppene hvor de ulike normene blir kommunisert og forhandlet, 

det som Moore har beskrevet som semi-autonome sosiale felt.40  

 

Jeg kombinerer fokuset på normene og deres kontekst, med et aktørperspektiv, der jeg 

presenterer hvordan kvinnene selv forholder seg til formelle og uformelle regler og de 

faktiske omstendigheter som er knyttet til deres tilgang til skilsmisse. Kvinnene må foreta 

vurderingene på en arena der retten til likebehandling og de reelle rettighetene til skilsmisse 

som det norske rettssystemet tilbyr, er i et konkurranseforhold med normer som både 

forskjellsbehandler mellom kvinner og menn og sterkt vektlegger at ekteskapet skal 

opprettholdes. Jeg ser på hvordan kvinnene forhandler på denne arenaen for å oppnå både å 

kunne bli skilt, men uten å samtidig måtte gi slipp på andre verdier som de holder høyt. I lys 

av informantenes historier vurderer jeg avslutningsvis Norges forpliktelser for å sikre kvinner 

lik tilgang til skilsmisse som menn, etter FNs kvinnekonvensjon.  

 

                                                 
37 Det som kalles sterk eller faktisk rettlig pluralisme (Griffiths 1986) 
38 Dette følger av ekteskapsloven kapittel fire. 
39 Mathiesen 2005 
40 Moore 1978, se mer om dette utgangspunktet i 3.1 
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2.5 Metodisk og teoretisk vinkling 

2.5.1 Feministisk rettsteori 

Feministisk rettsteori er en fagtradisjon med mange ulike retninger. Jeg har valgt å ta 

utgangspunkt i den retningen som har vært utarbeidet ved Avdeling for kvinnerett ved Det 

juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og som jeg siden vil referere til som ”kvinnerettslig 

metode”. Tove Stang Dahl redigerte allerede i 1985 tobindsverket ”Kvinnerett”. I Kvinnerett I 

redegjør hun for den metodiske vinkling hun utarbeidet gjennom sin juridiske forskning med 

kvinners liv som utgangspunkt. Formålet med faget kvinnerett er i følge henne ”å beskrive, 

forklare og forstå kvinners rettslige stilling, med sikte på å bedre kvinners stilling i retten og i 

samfunnet.”41  

 

2.5.2 Kvinnerettslig metode  

I stedet for en snever rettsdogmatisk fremgangsmåte, der man tolker og avveier de ulike 

relevante rettskilder, tar Dahl utgangspunkt i kvinners liv og sammenligner dette med 

rettstilstanden42 Fremgangsmåten synliggjorde kvinners behov og status i forhold til retten og 

avdekket et rettssystem som i stor grad var grunnlagt og tilrettelagt for menn. En parallell til 

en slik fremgangsmåte finner man i fagtradisjonen som har tatt utgangspunkt i det som blir 

kalt ”asking the woman question,”43 der man anerkjenner at man er nødt til å spørre de som er 

berørt (i dette tilfellet kvinner) for å kunne si noe om hvilken posisjon de har rettslig og i 

samfunnet.44  

 

Bentzon m.fl45 argumenterer for at dersom man skal beskrive og forstå kvinners stilling i 

retten er det nødvendig å studere hvordan kvinner rent faktisk forholder seg til retten og 

hvilke muligheter kvinner har til å faktisk benytte seg av den, altså et grunnet perspektiv 

                                                 
41 Dahl, Kvinnerett I, side21 
42 Dahl, ”Taking women as starting point” 1989 side 2-3 
43 Opphavskvinnen til begrepet ”kvinnespørsmålet” er visstnok Simone De Beauvoir, Det annet kjønn (1957). 
44 Bartlett 1990 
45 1998  
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(grounded theory). At det er få rettslige tvister om et emne er ingen grunn til å ikke studere 

hvordan det forholder seg utenfor det formelle rettssystemet. Rettsantropologen Holleman46 

argumenterer for at dersom man fokuserer bare på ”trouble-cases” bestemt av formelle 

domstoler, kan man få et skjevt bilde av den praksis som faktisk skjer i forhold til det emnet 

man studerer. At det på et bestemt område er lite rettspraksis (”trouble-less cases”), trenger 

altså ikke å bety at ikke det finnes konflikter på området i det faktiske liv. Det at det i noen 

innvandrermiljøer er få muslimske innvandrerkvinner som skiller seg,47 er for eksempel ikke 

nødvendigvis et tegn på at disse ikke ønsker å benytte seg av skilsmisseinstituttet etter norsk 

rett, men kan også være et tegn på at de møter på faktiske hindringer som stopper dem fra å 

skille seg.  

 

Dahl tar også til orde for et metodisk skifte når man skal forsøke å forstå hvordan kvinners 

menneskerettigheter fungerer i ulike aktuelle sammenhenger, i det man må bruke en 

fortolkningsteori ”which extends its aim beyond the legal text and towards the various 

contexts of the text.”48 Man må flytte fokus fra en abstrakt forståelse for kvinners 

menneskerettigheter over til et rammeverk som analyserer retten i sosiale sammenhenger, 

hevder Hellum.49 Jeg bruker dette perspektivet ved å se i hvilken grad ikke-

diskrimineringsforbudet får betydning for informantene, i det de ønsker å avslutte ekteskapet. 

 

En forskningstradisjon som tar utgangspunkt i de liv kvinner lever, baner også vei for 

empiriske undersøkelser som utgangspunkt for de juridiske vurderingene. I forskning som 

skal fastelegge innholdet i KDK har Rebecca Cook også argumentert for bruk av empiriske 

undersøkelser, men med en mer spesifikk begrunnelse fundamentert i konvensjonens ordlyd.50 

Kvinnekonvensjonen krever at konvensjonspartene skal ”bruke alle egnede midler” og ”alle 

nødvendige tiltak” i sitt arbeid for å sikre kvinner full likestilling med menn. Kartlegging av 

hvilke midler som er egnede og nødvendige, forutsetter kunnskap om kvinners stilling i 
                                                 
46 Holleman i Bentzon m.fl 1998, side67 
47 Slik vi i 1.3 så at det var for noen grupper med bakgrunn fra enkelte muslimske land 
48 Dahl 1988 side 2 
49 Hellum 1998 side 48 
50 Cook 1994 
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forhold til retten og samfunnet. Dette forutsetter også empiriske undersøkelser hevder Cook.51 

I mitt prosjekt har jeg fulgt opp dette perspektivet, ved å se kvinners livshistorier om 

hindringer de møtte da de skulle skilles, opp i mot reglene om ikke-diskriminering ved 

ekteskapets opphør i Kvinnekonvensjonen.52 

 

2.5.3 Rettshjelpsperspektivet 

Hellum og Fastvold har pekt på metodiske muligheter ved å bruke fri rettshjelp i 

datainnsamlingsprosessen.53 Som juridisk forsker, kan man ved å gi gratis juridisk hjelp til 

kvinner, ved siden av å bedre kvinners rettslige stilling, få viktig informasjon om kvinners 

behov og stilling i retten, tilbake.54 Jeg hadde også et rettshjelpsutgangspunkt for prosjektet. 

Jeg tilbød kvinnene juridisk hjelp, og fikk anledning underveis til å hjelpe til med spørsmål av 

forskjellig art. Nå var det riktignok slik at de fleste av kvinnene jeg hadde kontakt med, 

allerede hadde eller hadde hatt bistand av advokat. Av denne grunn ble det ingen større saker 

jeg hjalp til med.  

 

Det er flere implikasjoner av et slikt rettshjelpsperspektiv. For det første gir det forskeren 

mulighetene til å gi noe tilbake til informantene, siden de er villige til å dele sine historier. 

Dessuten er det en mulighet for å få data som reflekterer noe annet enn det informantene 

forteller i en samtale med forskeren. Jeg fikk verdifull ekstrakunnskap om informantenes 

situasjon gjennom å kunne diskutere og hjelpe dem med juridiske spørsmål, og dessuten fikk 

det meg til å arbeide med nye juridiske problemstillinger knyttet til det feltet jeg har studert, 

men jeg har ikke skilt disse dataene ut i analysen fra de dataene jeg fikk gjennom samtalene 

ellers. 

 

                                                 
51 Komiteen ber statene tilrettelegge for innsamling av statistisk materiale i generell anbefaling nr10. Hellum har 
argumentert i forhold til dette at også empiriske undersøkelser er nødvendige for å få data om hvilke mekanismer 
som fører til eller opprettholder diskriminering, Hellum 1998 side 52 
52 Se kapittel 4  
53 Hellum 1997/1998 
54 Fastvold og Hellum 1988 
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2.5.4 Interseksjonalitet 

Kimberle W. Crenshaw55 forslår en metode for å kartlegge flerfoldig diskriminering som også 

tar utgangspunkt i et nedenfra perspektiv, gjennom ”asking the other questions.”56 Med dette 

mener hun at der ett diskrimineringsgrunnlag synes klart, skal man alltid spørre om det også 

er andre diskrimineringsgrunnlag til stede, slik som diskriminering knyttet til rasisme, klasse 

etc.57 Mitt hovedfokus er knyttet til multidimensjonalt kjønnsperspektiv, som også tar opp i 

seg diskriminering kvinner møter på andre grunnlag, slik som etnisitet eller religiøs 

tilknytning. Det er lett å få øye på at de kvinnene jeg har snakket med er sårbare av 

forskjellige grunner. Jeg tar utgangspunkt i kvinnekonvensjonen og ser hvordan denne åpner 

for å behandle diskriminering også på andre grunnlag. 

 

2.6 Intervjuundersøkelsen 

2.6.1 Innledning 

Som utgangspunkt for avhandlingen har jeg foretatt en intervjuundersøkelse med ti skilte, 

muslimske innvandrerkvinner bosatt i Norge.58 Kvinnene kommer fra forskjellige land der 

islam har stor utbredelse. De har alt fra påbegynt grunnskole til høyere universitetsutdannelse. 

Alderen varierer fra 25 til 45 år. Syv har barn. Tre har ikke barn. Ekteskapenes varighet og 

hvor lenge det er siden skilsmissen, varierer også sterkt mellom informantene. Alle bekjenner 

seg som muslimer, men en sier hun ikke er religiøs. Alle kvinnene utenom en har blitt utsatt 

for vold i ekteskapet, men hvor grov varierer. Alle ektemennene har motsatt seg skilsmisse. 

 

                                                 
55 Kimberle Williams Crenshaw er professor ved Colombia Law School og UCLA og er angivelig 
opphavskvinnen til begrepet “interseksjonalitet” 
56Min utheving 
57 Crenshaw, side 19 
58 Se vedlegg 1 for en presentasjon av hver og en informant 
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2.6.2 Validitet i kvalitative undersøkelser 

Validitet viser hvorvidt man gjennom vitenskapelige observasjoner faktisk måler det man 

ønsker å måle.59 Reliabilitet er nært knyttet til validitet ved at det betegner hvor pålitelige 

dataene er hver for seg, mens validitet viser hvor relevante dataene er for å belyse den aktuelle 

problemstillingen.60 Reliabilitet er altså en nødvendig, men ikke tilstrekklig forutsetning for 

validitet. 

 

Mål om høy validitet byr naturlig nok på store utfordringer i kvalitative undersøkelser. Krav 

om operasjonalisering, etterprøvbarhet og representativitet er vanskelig å nå ettersom feltet 

man studerer er komplekst, foranderlig, og ofte vanskelig tilgjengelig. 

 

Empirien er i prosjektet grunnlag for rettslige vurderinger og da også for å undersøke om helt 

grunnleggende rettigheter er brutt.  Dersom man ser at menneskers grunnleggende rettigheter 

ikke oppfylles, er det et viktig funn i seg selv, uavhengig av om dette bare skulle gjelde noen 

få, eller bare ett tilfelle for den saks skyld.61 At empirien brukes til å eksemplifisere og belyse 

hvordan rettsvernet virker i praksis, rettferdiggjør at ikke de kravene som stilles til 

representativitet og utvalg i samfunnsvitenskapelig kvalitativ forskning for øvrig er oppfylt i 

like stor grad. Jeg vil på denne bakgrunnen, redegjøre for intervjuundersøkelsen og de 

metodiske valgene jeg har gjort i forhold til denne. 

 

2.6.3 Utvalgskriteriene 

Gjennom analysen av dataene har det vært vanskelig å hanskes med at sammenhengen 

mellom problemene kvinnene møtte på veien til skilsmissen og de kriteriene jeg brukte for å 

plukke dem ut, nemlig at de er kvinner, muslimer og innvandrere ikke kommer frem på en 

direkte og klar måte. Det har vært et underliggende premiss for lovprosessen at grunnen til at 

                                                 
59 Pelto, Pelto 1978, side 33 
60 Hellevik, 1997, side 43 
61 Fastvold og Hellum 1988 
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muslimske kvinner ikke har lik tilgang til skilsmisse er nettopp på grunn av deres religion.  

Jeg ønsker i denne avhandlingen å nyansere dette bildet.  

 

Det er klart at religiøse regler om skilsmisse, slik de praktiseres i en rekke muslimske land i 

dag, gjør at kvinner i disse landene har vesentlig mindre tilgang til skilsmisse enn mennene. 

At normer følger med når mennesker emigrerer fra disse landene er også naturlig å tro, men 

dette kan også være normer hentet fra andre kilder enn de religiøse. Jeg vil vise at disse 

normene uansett gjelder i forhold til å få en norsk skilsmisse vel så mye som for en religiøs 

skilsmisse eller en skilsmisse i bakgrunnslandet alene.62 Dessuten finnes det også andre 

hindringer for kvinnene, noen er trolig allmenngyldige for alle som ønsker å bryte ut av et 

ekteskap, slik som bekymring for hvordan man skal klare seg alene, eller hva som er best for 

barna, mens andre er faktiske hindringer knyttet til at kvinnene har innvandrerbakgrunn. Dette 

kan være slik som manglende kulturell kompetanse for eksempel for å finne ut av rettighetene 

deres etter norsk lov. Alle disse hindringene virker sammen og kan også forsterke hverandre.  

 

Min metode er altså å ta utgangspunkt i målgruppen for forslagene i Dok.8-prosessen, og så 

forsøke å se på hvordan noen kvinner som er i denne gruppen faktisk går frem for å få 

skilsmisse i tråd med rettighetene i formell norsk lov. Bildet er sammensatt og viser at 

muslimske kvinner er forskjellige og har forskjellige behov, men at det likevel er grunn til å 

tro at det er fellestrekk ved dem som viser behov for nye tiltak for å bedre deres reelle tilgang 

til skilsmisse, slik at de kan benytte seg av de rettigheter norsk lov faktisk gir dem, og slik at 

Norge i større grad kan sies å handle i tråd med sine internasjonale forpliktelser.63  

 

Variabler som botid, utdannelse, økonomisk stilling og ikke minst bakgrunnsland har mye å si 

for disse kvinnenes situasjon, men jeg kan i liten grad si noe om disse forskjellene ettersom 

utvalget mitt er så lite. Jeg har dessuten valgt å ikke ta med alle variabler, nettopp for å 

beskytte kvinnene fra å bli gjenkjent.  

                                                 
62 Se 3.5 om hvilken tilknytning normene kvinnene møter i forhold til skilsmisseprosessen, har til religion. 
63 Jeg vurderer forpliktelsene etter KDK i kapittel fire. Begrunnelse for dette utgangspunktet gir jeg i 4.1 
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2.6.4 Rekruttering av informanter 

Det var vanskelig å finne noen som ville fortelle om sin situasjon. Temaets sensitivitet gjorde 

at flere kvinner vegret seg for å snakke med en fremmed om det. Dessuten ble mange som 

potensielt kunne være aktuelle informanter av forskjellige grunner skjermet av mennesker, 

organisasjoner eller krisesentre de hadde rundt seg. De kvinnene jeg fikk snakke med var altså 

alle ”forhåndsgodkjent” av en tredjeperson eller organisasjon. Dette hadde naturligvis 

betydning for hvem jeg fikk snakke med. At jeg møtte informanter gjennom fem forskjellige 

instanser bidro til at informantene ikke var ”farget” av en bestemt organisasjon, men deres 

tilknytning til tredjepersonene kan likevel ha hatt betydning for dataene. Dessuten har alle 

kvinnene vært i svært vanskelige ekteskap. Det at de fleste av dem har vært i kontakt med 

krisesentre eller hjelpeorganisasjoner er i seg selv et tegn på dette. Deres ekteskap og 

skilsmisser er derfor uttrykk for ekstremtilfeller og er så ledes på ingen måte representative 

for muslimske ektepar i Norge. Utvalget er likevel godt egnet for å belyse de 

problemstillingene jeg reiser. Det er først når rettigheter brytes at man kan se om 

rettssystemets beskyttelse virker eller ikke. I tillegg er det slik at når en kvinne skiller seg mot 

mannens vilje (som kan være indikasjon på et vanskelig ekteskap) at de kjønnsspesifikke 

reglene som diskriminerer kvinner i forhold til menn, i muslimsk familierett, kommer til 

uttrykk. Således kan kvinnene jeg har snakket med belyse om norsk rett klarer å gi lik tilgang 

til skilsmisse, slik som er lovens intensjon, både generelt og mer spesifikt i forhold til at de er 

muslimer.  

 

  

2.6.5 Intervjuene 

Jeg har intervjuet åtte kvinner. I tillegg har en tredjeperson fortalt historiene til to andre skilte 

kvinner. Informantene ble rekruttert gjennom krisesentre og hjelpeorganisasjoner.  
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Syv av intervjuene foregikk våren 2005, og ytterligere ett gjorde jeg i begynnelsen av høst 

2005. Intervjuene varte fra en og en halv til tre og en halv time, men de fleste tok ca to timer.  

 

Jeg prøvde å legge opp intervjuene slik at kvinnene selv skulle få bestemme mest mulig over 

situasjonen. Det var derfor de som bestemte hvor vi skulle møtes. De ulike intervjuene ble 

derfor gjort både privat, på mitt kontor, på kafé og på en organisasjon den aktuelle kvinnen 

hadde tilknytning. De bestemte også tidspunkt og ”tempo” på samtalen og to av kvinnene 

hadde med seg en tredjeperson under intervjuet.64 Alle intervjuene startet med at jeg 

presenterte meg selv og fortalte kort om mitt faglige ståsted knyttet til kvinnerettslig metode 

og rettshjelputgangspunktet for undersøkelsen. Siden vi skulle snakke om noe som for 

informantene var av privat og ømtålig karakter, satte vi i den grad informanten ønsket det, 

først av tid til å bli kjent. Jeg opplevde at jeg hadde mye til felles med informantene som det 

var lett å snakke om. Informasjon her i fra inngår også i datagrunnlaget mitt. Å prate om løst 

og fast på forhånd hjalp dessuten til å lette stemningen når vi først gikk over til å snakke om 

informantenes ekteskap og skilsmissehistorier. Jeg har i minst mulig grad stilt direkte 

spørsmål til kvinnene, men latt dem fortelle så fritt som mulig. Dette for å ikke påvirke 

informantenes fremstilling av hvordan de faktisk opplevde å bli skilt. Jeg hadde med en 

intervjuguide65 på intervjuene, men brukte den i liten grad direkte. Den fungerte mest som en 

sjekkliste for meg for å se om det var noen temaer som vi ikke hadde snakket om da intervjuet 

var ferdig. Jeg ba informantene å fortelle mest mulig konkret om hvordan deres ekteskap og 

skilsmisser kom i stand og det er disse historiene som er hovedgrunnlaget for analysen. I 

tillegg snakket jeg med informantene om deres syn på ekteskap og skilsmisse, både i forhold 

til deres religion, bakgrunnsland og de foreslåtte lovendringene gjennom Dok.8-prosessen. 

 

Gjennom slike åpne dybdeintervjuer har jeg fått mange data om kvinnenes faktiske situasjon, 

som er verdifulle for å forstå prosessen rundt deres skilsmisser. Likevel er det klart at dataene 

                                                 
64 Informasjonsbrevet jeg sendte til kvinnene før vårt møte, gir informasjon om rammene rundt intervjuet, se 
vedlegg nr.2  
 
65 Se vedlegg nr.3 



23 

er mangelfulle i den forstand at de kun er uttrykk for disse kvinnenes forståelse for sin egen 

situasjon. At jeg mangler samhandlingsdata66 er altså en svakhet, men en svakhet som det var 

umulig for meg å overkomme. Hensyn til disse kvinnenes anonymitet ville uansett ha stoppet 

muligheten for å studere skilsmisseprosessen mens den utfoldet seg.67 Å ha med perspektivet 

til andre aktører, slik som skilte menn og familier til skilte muslimske kvinner, ville ha vært 

interessant, men jeg synes likevel at å ta utgangspunktet i de kvinnene det er snakk om, er 

mulig å rettferdiggjøre, ettersom deres stemme i liten grad har blitt hørt i forhold til disse 

spørsmålene, samt at rammene for oppgaven er begrenset. 

 

Jeg hadde med båndopptaker på alle intervjuene. Fem lot meg ta opp samtalen på bånd og tre 

ønsket det ikke. I de sistnevnte noterte jeg underveis og skrev ned det jeg kunne huske etterpå. 

Etter alle intervjuene skrev jeg ned mine egne tanker rett etterpå, som et supplement til 

intervjuet.  

 

De intervjuene jeg hadde på bånd68 transkriberte jeg ut i sin helhet, før jeg startet på 

analysearbeidet. 

 

2.6.5.1 Dataenes overføringsverdi 

Selv om kvinnenes historier er enkelthistorier og ikke representative, mener jeg at dataene har 

overføringsverdi på forskjellige måter69.  

 

Deres vurderinger av egen situasjon eller av skilsmisseinstituttet kan være allmenne i mindre 

eller større grad og fortellingene deres kan gi kunnskap om et større miljø de er en del av.  

 

                                                 
66 Se Signe Howell om implikasjoner av mangel på samhandlingsdata, 2003 
67 Jeg forsøkte riktignok å få innpass på et Røde Korsprosjekt som jobber med denne problematikken, for å 
kunne få et mer helhetlig bilde av kvinnenes situasjon etter skilsmissen, men Røde Kors avslo min forespørsel 
ettersom de allerede hadde avtalt med andre forskere. 
68 Prosjektet er meldt til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste som overvåker at reglene i 
personopplysningsloven overholdes. 
69 Thagaard 2002 
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I tilegg er det slik at kvinnene forteller om hvordan de opplever situasjonen mer allment, og i 

hvilken grad de vanskeligheter de er kommet ut for er noe som også andre kvinner opplever. 

Flere av informantene ga uttrykk for at de hadde klart å bryte ut av ekteskapet på tross av en 

rekke vanskeligheter, men at mange andre som ble utsatt for samme type press og sanksjoner, 

ikke hadde maktet det. Jeg synes at det er viktig å ta det kvinnene sier på alvor, både fordi det 

de forteller er av alvorlig karakter og fordi det disse kvinnene opplever i liten grad fanges opp 

i mer representative undersøkelser.70 Det at data knyttet til innvandrerkvinners skilsmisser er 

vanskelig tilgjengelig rettferdiggjør undersøkelser som ellers kunne ha blitt sett på som 

mangelfulle.71  

 

Videre er det, som jeg redegjorde for under 1.5, slik at dersom man skal forstå kvinners 

rettslige stilling, må man undersøke deres ”levde realiteter.” At det her dreier seg om 

problemstillinger knyttet til helt sentrale rettsikkerhetsgarantier, rettferdiggjør også den 

manglende representativiteten. Dersom rettsikkerhetsgarantier er brutt er det alvorlig om det 

bare skulle gjelde ett tilfelle. At loven ikke strekker til i krisetilfelle er derfor et generelt 

problem.72 

 

2.7 Andre data 

I tillegg til mine hovedinformanter, har jeg snakket med andre som har bidratt med nyttig 

bakgrunnsinformasjon. Jeg har intervjuet to imamer, en pakistansk advokat som jobber med 

skilsmissesaker i Pakistan og en tilsvarende fra Iran og ulike personer i offentlig forvaltning 

og organisasjoner som jobber med denne problematikken. I tillegg har jeg hatt kontakt med 

forskere innenfor multikulturalismefeltet både her i Norge og andre land og snakket med 

                                                 
70 Se 1.3 om hva ekteskap- og skilsmissestatistikk kan fortelle om problemstillingen. 
71 Wikan 1998 
72 Fastvold og Hellum 1988. Slike funn tilsier riktignok videre undersøkelser av omfang og årsaker til at loven 
ikke strekker til. 
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innvandrere73 for å høre deres synspunkter både på rammene for mitt prosjekt og funnene jeg 

har gjort.  

 

Jeg har også hatt videre kontakt med tre av informantene etter intervjuet, i forbindelse med at 

jeg har kunnet hjelpe dem med problemer av praktisk eller juridisk art.  

 

2.8 Forskeren som representant for majoriteten 

Det har de siste årene vokst frem kritikk innen feministisk forskning mot at majoriteten av 

feministiske forskere er hvite kvinner tilhørende middelklassen, som ikke yter kvinner fra 

andre grupper, slik som kvinner fra den tredje verden, eller innvandrerkvinner, rettferdighet i 

presentasjonene av disse og i fokuset for forskningen.74 Det hevdes at kvinner med en annen 

bakgrunn, i hvite middelklasseforskeres fremstillinger, ofte presenteres som passive offer for 

sin kultur, religion eller bakgrunn. Det har også vært fremsatt kritikk mot at fokuset på 

innvandrerkvinner er fraværende i kjønnsforskningen. 

 

En kritikk med paralleller til denne debatten ser vi også innenfor norsk innvandringsforskning 

i og med at den kritiserer hvordan forskere bruker en annen målestokk når man forsker på 

innvandrere enn det man bruker når man forsker på majoritetsbefolkningen. Det kritiseres at 

man i altfor liten grad ser etter fenomener som går på tvers av etniske skillelinjer.75  

 

I og med at mitt prosjekt har fokus på forskjell mellom menn og kvinner blant muslimske 

innvandrere som utgangspunkt, er den typen kritikk jeg beskriver over, noe jeg har vært 

bevisst på i de ulike stadiene av prosjektet. Mitt fokus ligner på det som kritiseres på flere 

måter, men noen forhold bidrar samtidig til å rettferdiggjøre det. 

 

                                                 
73 Dette har hovedsaklig vært unge pakistanske etterkommere og gifte mannlige pakistanske 
førstegenerasjonsinnvandrere. 
74 Banda 2005, Engle 2005 
75 Dette er del av en omfattende debatt som jeg ikke har anledning til å gå dypt inn i. Bredal kommenterer mange 
sider knyttet til denne debatten i siste kapittel i sin doktoravhandling fra 2004.  
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I mitt datamateriale er mange av kvinnene ofre for menns overgrep. Argumentene og 

systemet som stopper kvinnene fra å bryte ut er i stor grad knyttet til forpliktelser overfor 

familien og miljøet. Dette kombinert med den faktiske situasjonen kvinnene er i, gir svært lite 

handlingsrom for å unnslippe overgrepene. Kvinnene beskriver noen av forpliktelsene de har 

overfor sin familie og miljø som avvikende fra hva de selv synes er riktig etter sin religion og 

sin kultur og mener også at de avviker fra de hensynene som ligger til grunn for norsk formell 

lovgivning som gir kvinner utstrakte skilsmissemuligheter, og som forbyr usaklig 

forskjellbehandling mellom kvinner og menn. Det er disse avvikende normene, og deres møte 

med kravene om likestilling jeg er interessert i å se nærmere på. I tråd med det kvinnerettslige 

utgangspunktet76 skal disse kvinnene ha samme rettigheter som etnisk norske gjennom 

rettssystemet. 

 

Hensikten med denne oppgaven er ikke å felle noen dom over alle muslimske innvandrere i 

Norge. Tvert i mot, ønsker jeg ved å slippe til historiene og vurderingene til ti kvinner som på 

tross av sin felles forankring i islam og innvandrerskapet, har forskjellige problemer, med 

forskjellige årsaker og forskjellige strategier for å finne løsninger. Jeg tar mitt utgangspunkt i 

en lovprosess som jeg opplever generaliserer over skilte muslimske innvandrekvinners 

situasjon, uten å ha fått med seg poenger som faktisk er verdt å se nærmere på. Det at 

lovprosessen tar utgangspunkt i skilte muslimske innvandrerkvinner bosatt i Norge, er 

grunnen til at jeg også gjør det. Det er et poeng at det, selv i denne lovprosessen som rettes så 

direkte mot skilte muslimske innvandrerkvinner, er slik at fokuset på deres interesser og 

behov underveis blir sterkt redusert. Å rette fokuset mot deres interesser og behov slik noen 

av dem opplever det, er altså viktig fordi dette fokuset ellers mangler i stor grad. 

 

Mange av kvinnene jeg har snakket med har vært ofre for psykisk og fysisk vold, i tilegg har 

flere av dem små muligheter for å ta opp sine problemer i de ulike miljøene de er en del av. 

Flere av dem er tvunget til taushet av sine familier og tidligere svigerfamilier, samtidig som 

de har vanskelig for å komme til orde i en norsk offentlig debatt. Passive er de likevel ikke. 

                                                 
76 Se 1.5 
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Alle de kvinnene jeg har snakket med har med de midlene de hadde til rådighet kjempet en 

vanskelig kamp for å oppnå større grad av trygghet for sin psykiske og fysiske integritet. Jeg 

synes at det er et godt argument for å utføre denne undersøkelsen at akkurat disse kvinnene 

får komme til orde, nettopp fordi de har vanskelig for å komme til orde gjennom andre 

kanaler. De er også representanter for sin religion og innvandrerskapet og burde ha lik rett til 

å bli hørt som alle andre, om temaer som berører dem.  

 

Det at jeg er etnisk norsk preget selvsagt det kvinnene fortalte meg, og igjen min tolkning av 

deres historier. Jeg har forsøkt å ta kritikken innover meg og vært bevisst på min egen rolle 

både i intervjuprosessen og i dataanalysen. Jeg har forsøkt i minst mulig grad å legge føringer 

på kvinnenes fremstillinger under intervjuet og gjennom å bruke sitater forsøkt å la deres 

forståelse komme mest mulig direkte til uttrykk i teksten. Jeg har når jeg generaliserer forsøkt 

å gjøre det med grunnlag i kvinnenes egne generaliseringer og til slutt har jeg forsøkt å også 

vise hvor forskjellige kvinnene jeg har snakket med er.  

 

2.9 Anonymisering 

Det tema som jeg har diskutert med informantene er svært sensitivt for mange av dem. Mange 

ønsker å holde det de fortalte, skjult for dem rundt seg og dessuten har de delt informasjon 

med meg som kunne ha ført til svært negative konsekvenser for dem, dersom det kom ut at 

det var dem som sto bak det. Dette gjør at det blir ekstra viktig å anonymisere dem.  

 

Samtidig er det viktig å knytte de funnene jeg har gjort til det informantene har fortalt slik at 

ikke forståelsen forsvinner på grunn av forvirrende referanser til datamaterialet.  

 

Dette arbeidet har vært utfordrende. Dette kommer ikke minst av at skilsmisse i seg selv er 

egnet for å gjenkjenne informantene. Jeg har derfor benyttet meg av skilsmissestatistikk for å 

få et overblikk av hvor mange det er i de ulike landgruppene, og sett dette opp i mot hvor mye 

informasjon jeg kan røpe om dem ellers. Jeg har også spurt informantene selv til råds.  
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Jeg har gitt kvinnene et pseudonym,77 slik at hver historie kan følges gjennom teksten, men 

likevel slik at historiene i noen grad er forandret eller at noe er utelatt for å skjule 

informantenes identitet. Jeg har forsøkt å forandre historiene på en slik måte at anonymiteten 

bevares og jeg har valgt å fjerne opplysninger om kvinnenes bakgrunnsland. Dette reduserer 

kvaliteten på fremstillingen, men har vært nødvendig. Når det gjelder sitater er disse også 

renset for gjenkjennende trekk, slik som dialekt eller spesielle uttrykk og også endret på i den 

grad det har vært nødvendig for å beskytte informantenes identitet. Enkelte steder fjerner jeg 

også historiene fra pseudonymet ut i fra anonymitetshensyn. 

 

 

 

                                                 
77 Jeg har brukt tilfeldige navn som jeg kjenner til at andre innvandrerkvinner har. 
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3 Den rettslige konteksten 

 

 

3.1 Innledning 

I det følgende vil jeg gi en innføring i den rettslige konteksten som omgir mine informanter i 

det de skal ta valg med rettslige implikasjoner, knyttet til ekteskap og skilsmisse. Jeg vil ikke 

gi en bred fremstilling av ekteskapsrett verken i norsk rett eller shariarett, men se på noen 

særskilte tema som er svært aktuelle for kvinnene det gjelder.78 

 

Temaene jeg vil ta for meg er tre typer skilsmissegrunnlag i shariarett; mannens rett (talaq), 

kvinnens rett og adgangen mannen har til å delegere sin skilsmisserett til kvinnen (talaq y 

tafwid). Denne gjennomgangen tar utgangpunkt i shariarett generelt og er ikke knyttet til et 

spesielt land. Videre vil jeg se på forholdet mellom norsk rett på den ene side og pakistansk 

rett på den andre i forhold til i hvilken grad skilsmisser blir anerkjent over grensene. Til slutt 

vil jeg presentere El § 7(l), som på sikt er ment å løse problemet med haltende ekteskap for 

muslimske kvinner i Norge. 

 

3.2 Ekteskapskontrakten 

Forhandlingene før et ekteskap inngås, kan for muslimer nedtegnes etter reglene som er 

analogisert ut i fra koranens kapittel 2, vers 282, som omhandler kontrakt ved kjøp og salg. 

Her kan også spørsmålet om skilsmisse reguleres spesielt. I Pakistan er alle ektepar forpliktet 

til å benytte en nasjonal standardkontrakt for at ekteskapet skal kunne registreres. Punkt 18 i 

denne kontrakten er viet skilsmisserettigheter. Det vil si om ektemannen har delegert sin 

skilsmisserett til konen eller ikke, og i så fall om det er spesielle betingelser som er stilt i 

                                                 
78 For en slik fremstilling, se for eksempel Kayed 1999. For en gjennomgang av skilsmisseretten i Sharia, se 
gjennomgangene til Roald 2005 og Ali 2002. Norsk ekteskap og skilsmisserett er gjennomgått i Lødrup, 
Sverdrup 2004. 
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forhold til dette av noen av partene.79 Også i Iran er det visstnok vanlig å benytte en 

standardisert kontrakt. Jeg skal straks redegjøre nærmere for hvilken betydning en slik 

kontraktsfestet rett til skilsmisse kan ha for kvinnen. Helt kort vil det bety at hun kan skille 

seg gjennom å sende melding om skilsmissen til de rette myndigheter i bakgrunnslandet. 

Dersom hun ikke har en fått delegert skilsmisserettigheter fra mannen, må hun i flere 

muslimske land søke skilsmisse ved en domstol, som kan være vanskelig tilgjengelig for 

henne på ulike måter. 

 

3.3 Skilsmisseadgangen innenfor shariarett. 

I koranen er skilsmisse regulert i kapittel 2 og 65. Det finnes en rekke rettslige 

skilsmisseinstitutter,80 der tre typer er mest relevante for mitt prosjekt. Talaq-muligheten er 

den klassiske formen der mannen skiller seg fra sin kone. Talaq y tafwid er den samme retten, 

men her er det konen som har fått retten delegert av sin mann. Det tredje er de rettslige 

kanaler som en kvinne uten delegert rett vil søke skilsmisse gjennom. De konkrete reglene 

varierer noe fra lovskole til lovskole, og fra land til land. Denne gjennomgangen blir derfor 

mer generell enn om jeg skulle vurdere de enkelte rettssystem, som opererer med shariarett, 

hver for seg. Spesielt får dette betydning når det gjelder ”kvinnelig” skilsmisse. Her strides 

både religionshistorikere, jurister, og religiøse rettslærde om hvordan man skal tolke de 

religiøse kildene og denne diskursen vil derfor få plass nedenfor. 

 

3.3.1 Talaq  

Her gis mannen rett til å skille seg fra sin kone uten betingelser, ved å uttale et 

skilsmisseformular. Det finnes flere typer, avhengig av hvor lang tid det vil gå fra uttalelsen 

til skilsmissen blir endelig. I denne venteperioden kan mannen angre seg og det kan forsøkes 

mekling mellom ektefellene.81  

                                                 
79 Se 2.3.2. 
80 For en gjennomgang av disse se f.eks ElAlami 1996 
81 Roald 2001, side 214 
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3.3.2 Talaq y tafwid  

Dette er skilsmisse som kvinnen kan søke på akkurat samme måte som etter mannens 

talaqrett, men det er da en forutsetning at mannen har delegert denne retten til henne, og dette 

kan han gjøre gjennom ekteskapskontrakten eller senere ved en egen kontrakt. Hun vil da 

formelt skille seg på vegne av mannen og ikke på vegne av seg selv. Således er ikke den 

delegerte retten formelt sett en lik rett for kvinnen som for mannen.82  Retten kan gis helt eller 

under betingelser.83 I tillegg kommer at mannen når som helst kan trekke retten tilbake, så 

lenge konen ennå ikke har gått til det å skritt å starte skilsmisseprosessen, og ektefellene ikke 

har avtalt annerledes seg i mellom, Dette følger direkte av at det er en delegert rett. Mannen 

trenger ikke å gi kvinnen noe rett i det hele tatt, og derfor kan han også begrense den retten 

han faktisk gir, altså i tråd med en ”fra det mer til det mindre” tankegang.  

 

3.3.3 Kvinnens rett til skilsmisse etter shariarett 

Det er ingen tvil om at kvinner i en rekke muslimske land har problemer med å oppnå 

skilsmisse. Det er flere grunner til dette. For det første er deres skilsmissemuligheter 

begrenset rettslig og for det andre er det i mange tilfeller praktiske problemer knyttet til det å 

oppnå skilsmisse. Noen ganger kan det være vanskelig å se hvor de rettslige begrensningene 

slutter, og hvor de praktiske begynner. At det er et stort gap mellom formelle rettighetene, og 

reelle rettigheter for mange muslimske kvinner når det gjelder skilsmisse, er uomtvistet. 

 

Shariaretten har manifestert seg i en rekke rettsystemer på ulike måter, men nå skal jeg gå 

gjennom de opprinnelige kildene, og se på hvordan kvinners rett til skilsmisse er fundert der. 

Ettersom jeg har lite grunnlag for å gjøre selvstendige juridiske resonnementer basert på 

islamske kilder, vil jeg her begrense meg til å gi en generell presentasjon av dette emnet og de 

ulike stemmene i debatten om hvordan kildene skal tolkes. 

                                                 
82 Al Saif 2003 
83 Mir-Hosseini 2004, side 2 
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Tradisjonelt har alle lovskolene knyttet til islamsk rettskildelære tolket kvinnens rett til 

skilsmisse til å være begrenset.84 Hennes muligheter har i stor grad vært avhengig av et 

samtykke fra mannen. Dersom dette mangler må hun bevise at en eller flere betingelser er 

oppfylt, som f.eks at mannen har mishandlet henne, nektet henne å leve som en troende 

muslim eller at han ikke kan få barn. I tillegg kommer kravet om at hun må gi tilbake 

brudegaven hun fikk ved inngåelsen av ekteskapet. Det har dessuten vært et prosessuelt krav 

til kvinnen at hun må fremføre sin sak for en dommer. I dagens praksis betyr det at kvinnen 

må anlegge en sak for en domstol for å kunne skilles fra sin ektemann.  

 

De siste årene har det vokst frem en kritikk av denne måten å tolke de opprinnelige kildene 

på. Fremtredende muslimske forskere innenfor juss og religion har gått tilbake til kildene og 

sett på dem i nytt lys. Her hevdes at kvinnen kan skille seg uten å måtte ha noen spesiell 

grunn, og uten at hun skal måtte føre saken for en dommer.85  

 

3.4 Forholdet mellom norsk og pakistansk skilsmisserett. 

3.4.1 Innledning 

Å gjennomgå forholdet mellom norsk rett og alle andre land der shariarett preger 

familieretten, ville falle utenfor rammen av denne oppgaven, og jeg konsentrerer meg derfor 

om ett land. Pakistan egner seg som eksempel fordi pakistanere er den største 

innvandrergruppen i Norge, med bakgrunn fra muslimske land. 

 

3.4.2 Anerkjennelse av skilsmisse over grensene 

Det er et anerkjent prinsipp i internasjonal privatrett at rettsavgjørelser som omhandler 

personlig status, herunder skilsmisse, i utgangspunktet skal anerkjennes.86  

                                                 
84 Roald 2001, Mir-Hosseini 2004 
85 Se f.eks Roald 2005, Ali 2000, Mir-Hosseini 2004 
86 Thue, 2002, side 367 
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For Norges del følger dette også av nasjonal lovgivning, jamfør lov av 2. juni 1978 nummer 

38 § 1 jf Haagkonvensjonen av 1. juni 1970. Men det kan gjøres unntak etter ordre-public 

vurdering etter § 2. I Norge godtas altså en pakistansk skilsmisse dersom den ikke har 

aspekter ved seg som åpenbart vil virke støtende mot norsk rettsorden.  

 

Det prinsipielle utgangspunkt er det samme i Pakistan. Men det som er interessant for 

problemstillingen i dette prosjektet er at en norsk skilsmisse der mannen motsetter seg 

skilsmisse, lett vil bli rubrisert som å stride mot pakistansk ordre public. Der mannens 

samtykke mangler, vil det, slik jeg redegjorde for over, kreves at ekteskapet led under visse 

omstendigheter for at skilsmissen skal være gyldig. Slike eventuelle omstendigheter er ikke 

noe vilkår etter norsk lovgivning og om de skulle foreligge i det enkelte tilfelle, vil ikke dette 

reflekteres i de norske skilsmissepapirene. Norske skilsmisser ansees derfor å stride mot ”the 

injunction of Islam”, som er en generell vurderingsnorm for alle rettsavgjørelsers gyldighet 

etter den pakistanske grunnloven. 

  

3.5 Ekteskapsloven § 7 (l).87 

Som vi så i 1.1 er det altså inntatt et nytt vilkår for ekteskapsinngåelse i Norge i 

ekteskapsloven § 7 (l) som lyder: ” l) Hver av brudefolkene skal hver for seg erklære på ære 

og samvittighet at ekteskapet blir inngått av egen fri vilje, og at de anerkjenner hverandres 

like rett til skilsmisse [min utheving].” 

 

Ved første øyekast kan et slikt vilkår virke unødvendig ettersom norsk lovgivning, gjennom 

ekteskapslovens kapittel fire gir alle lik rett til skilsmisse. Det er dessuten et generelt forbud i 

norsk rett mot usakelig diskriminering på grunnlag som kjønn, etnisk bakgrunn og religiøs 

                                                 
87 Jeg behandler forslag D i Dok. 8prosessen, i 4.8, ettersom den ikke er vedtatt og således ikke del av norsk rett 
som innvandrerkvinner kan benytte seg av.  
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tilknytning .88 Etter formell rett skulle altså muslimske innvandrerkvinner ha samme tilgang til 

skilsmisse som alle andre. Når dette vilkåret er inntatt er det nettopp med den bakgrunn som 

jeg redegjorde for i 1.2, at det skulle bidra til at muslimske kvinner som er gift i Norge skal 

kunne benytte erklæringen for å få skilsmisse i et annet land der ekteskapet også er registrert 

og/eller at det skal gi skilsmissen religiøs og sosial legitimitet. I 4.8 vurderer jeg 

Ekteskapsloven § 7(l) i forhold til hvor egnet den er til å løse problemene med haltende 

ekteskap for muslimske innvandrerkvinner i Norge. 

 

                                                 
88 Dette er en grunnorm som vårt rettssystem hviler på, men har også på forskjellige måter kommet direkte til 
uttrykk en rekke steder i norsk lovgivning. 
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4 Rettsantropologisk analyse89 

 

4.1 Innledning 

I dette kapittelet skal jeg se på kvinnenes stilling i forhold til skilsmisse. Hellum har i sin 

studie av barnløshet i Zimbabwe90 studert hvordan prinsippet om likestilling og ikke-

diskriminering forhandles i afrikanske kvinners hverdagsliv, der de også må forholde seg til 

andre individers og familiens normer, verdier og løsninger. For å se hva slags stilling 

kvinnene faktisk er i, må man skaffe seg kunnskap om de ulike normenes betydning og plass 

i prosessen som skjer utenfor den formelle retten. Mitt prosjekt tar et lignende utgangspunkt, 

i det jeg forsøker å studere hvorvidt formell norsk skilsmisse- og diskrimineringslovgivning 

får faktisk betydning for muslimske innvandrerkvinner bosatt i Norge, og eventuelt hvilke 

andre normer som styrer deres tilgang til skilsmisse. 

 

Thomas Mathiesen viser ved hjelp av ulike casestudier noen generelle trekk for hvordan 

retten virker i samfunnet.91 Han påviser klare begrensninger på rettens virkning i forhold til 

den intenderte meningen, både på grunn av den videre sammenhengen de rettslige forhold 

befinner seg innenfor og på grunn av begrensninger i rettssubjektenes kunnskap om 

lovgivningen. Man må altså vurdere det ”sosiale landskapet reglene lander i”, og hvilke 

begrensninger innenfor disse landskapene som forhindrer de tilsiktede virkningene. Et 

lignende teoretisk rammeverk for analyse er Sally Falk Moores begrep det ”semi-autonome 

sosiale felt.” Moore definerer semi-autonome sosiale felt ut i fra det ”fact that it can generate 

rules and customs and symbols internally, but that it is also vulnerable to rules and decisions 

and other forces emanating from the larger world from which it is surrounded.” 92  I sin 

analyse av chagga-folket i Tanzania, beskriver hun hvordan formell lovgivning ikke fungerer 

etter hensikten, ettersom det ikke er tatt høyde for de regler som gjelder uformelt blant 

                                                 
89 I vedlegg 1, side 141, blir informantene, hvilke historier dette kapittelet bygger på, presentert. 
90 Hellum 1998 
91 Mathiesen 2005, kapittel 2 
92 Moore 1978 side 55 
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chaggaene. Følgelig får ikke reglene noen reell betydning, ettersom chaggaene finner veier 

rundt reglene, for å opprettholde sin opprinnelige sosiale orden. Både Mathiesen og Moore 

vektlegger gjennom studier av hvordan lover virker, at det ikke er noen automatikk mellom å 

vedta ny lovgivning og de konsekvensene det har.93 For å studere effekten av lover må man ta 

utgangspunkt i det samspillet lovgivningen vil inngå i med en hel rekke andre normer på 

forskjellige plan.94 Moore hevder at ”it is only in so far as the law changes the relationships of 

people to each other, actually changes their specific mutual rights and obligations, that law 

effects social change”.95 Samtidig hevder hun at formell rett først får faktisk virkning når 

mennesker innenfor det aktuelle feltet er i en posisjon hvor de kan presse gjennom sin vilje.96 

Et nøkkelspørsmål i mitt prosjekt er, i tråd med dette, å se hvordan norsk rett inngår i samspill 

med andre normer i skilsmisseprosessen, herunder hvorvidt kvinnenes faktiske bruk av 

formell norsk skilsmisselovgivning bringer med seg en reell forandring av de uformelle 

reglene i de miljøene kvinnene er en del av. 

 

4.1.1 Miljøene hvor kvinnenes rett til skilsmisse forhandles 

Begrepet semiautonome sosiale felt, gjør det lettere å definere forskningsspørsmål,97 og å lage 

en grense rundt ulike rettslige diskurser slik at man som forsker kan få grep om dataene ved at 

de kategoriseres på en håndterbar måte.98 Det er altså et begrep som gjør det lettere å studere 

og forstå hvordan normer forhandles og endres, men det er ikke et begrep som betegner faste 

og statiske enheter. En modell som jeg synes var fruktbar da jeg skulle inndele og analysere 

dataene, setter kvinnen i sentrum for en rekke semiautonome sosiale felt/miljøer hvor hennes 

rett til skilsmisse forhandles. Først kjernefamilien, altså kvinnen og ektemannen og eventuelle 

barn. Utenfor dette feltet befinner den nære familien seg, bestående av kvinnens foreldre. 

Neste felt består av storfamilien for øvrig. Så kommer det sosiale miljøet kvinnen er en del av 

                                                 
93 Se for lignende synspunkter Eckhoff 1983, om ”lysbryterteorien.” 
94 Se Mathiesen side 75, Moore side 78 
95 Moore 1978 side 70 
96 Moore 1978 side 79 
97 Moore 1978 side 78 
98 Bentzon m.fl 1998 side 244 
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og til slutt det norske formelle rettssystemet der skilsmissen faktisk blir gjennomført (og 

eventuelt det formelle rettssystemet i kvinnens bakgrunnsland for dem som også søker 

skilsmisse der.) Normene som befinner seg i disse feltene og makten til å presse gjennom 

ulike normer er noen ganger felles og noen ganger forskjellig for feltene. Noen steder ser jeg 

at aktørene henter støtte for sin sak i de ulike feltene. Noen ganger samsvarer normene med 

hverandre i de ulike feltene, andre ganger brytes de mot hverandre. På et overordnet nivå kan 

man se normer som varierer fra det som er formell rett med hensyn til skilsmisse og 

likestilling i Norge, på alle feltene innenfor. Det er disse normene og makten som kan settes 

bak dem, som jeg er interessert i. Informantene ønsker alle å komme til et resultat som 

stemmer overens med den norske retten. Altså kan man se at den ytterste og den innerste 

sirkelen stemmer overens når det gjelder holdninger til skilsmisse, men i feltene imellom er 

det små og store avvik, både alternative normer og motstridende normer som kvinnene må 

forholde seg til. Det som står på spill for henne er hennes, så vel som hennes families status i 

de ulike feltene. Som gift kvinne har flere av kvinnene høy verdi og mye støtte i de ulike 

feltene, og dette risikerer hun å miste dersom hun skal benytte seg av rettighetene som hun 

har krav på etter formell rett. Det jeg hovedsakelig skal se på i denne delen av oppgaven er 

hvordan kvinnene forhandler for å oppnå skilsmisse, uten å måtte gi slipp på de rettighetene 

hun allerede har oppnådd i de ulike miljøene hun er del av.  

 

Jeg gir i 3.2 først en beskrivelse av ekteskapets innledende fase og hvordan utviklingen av 

ekteskapet førte til at kvinnen ønsket å avslutte det. Så beskriver jeg i 3.3 uformelle 

prosessuelle ordninger og regler for skilsmissen som enkelte av kvinnene fulgte, og som 

avviker fra de norske reglene knyttet til hvordan man skal gå frem for å oppnå skilsmisse. I 

3.4 ser jeg på hvordan de uformelle materielle normene, som strider mot den formelle rettens 

krav om ikke-diskriminering og utvidede skilsmisserettigheter, kom til uttrykk i de ulike 

feltene og hvilken betydning de fikk for kvinnene. Jeg har viet et eget avsnitt, 3.5 til å se på 

hvilken betydning kvinnene tillegger religiøse regler når det kommer til skilsmisse. Dette er 

fordi de religiøse reglene i liten grad kommer direkte til uttrykk i de semiautonome sosiale 

feltene for øvrig, uten at det betyr at de ikke har betydning som et premiss for de normene 

som faktisk kommer til uttrykk i prosessen. Jeg ser i 3.6 på hvordan kvinnene opplevde den 
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norske skilsmissen, etter at den var gjennomført, med tanke på hvilke muligheter og/eller 

eventuelle begrensninger den alt i alt førte med seg, herunder i forhold til å få en skilsmisse i 

bakgrunnslandet. Til slutt i 3.7 ser jeg hvordan det har gått med kvinnene etter skilsmissen, 

herunder hvilke praktiske problemer de har møtt og hvordan de har taklet disse problemene.  

 

Jeg vil under de ulike punktene først og fremst trekke frem det som jeg synes har relevans for 

den enkelte problemstilling og dermed vil ikke alle historiene dukke opp på hvert stadium.99 

Jeg har fokusert på problemene kvinnene møter på veien til skilsmisse, og således fremhever 

jeg de holdningene som avviker fra grunnormene som ligger bak den formelle reguleringen 

skilsmisseinstituttet har fått i norsk rett, slik som at valget om å skilles skal være opp til den 

enkelte, og at kvinner og menn skal behandles likt. Samtidig er det slik at det innenfor alle 

semi-autonome felt vil finnes brytninger mellom ulike normer. Jeg vil derfor også se hvordan 

disse motsatte normene forhandles.  

 

                                                 
99 Anonymitetshensyn spiller også inn, se 1.9. Det er også slik at det er varierende hvor mye hver enkelt kvinne 
har fortalt, så for noen mangler jeg informasjon på ulike temaer jeg tar opp. 
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4.2 Innledende fase  

4.2.1 Innledning 

I dette kapittelet skal jeg redegjøre for ekteskapene og hva som førte til at kvinnen ønsket å 

avslutte ekteskapet. Dette kapittelet gir en bakgrunn for å forstå situasjonen kvinnene kom i 

senere, og hvorfor det gikk som det gikk. Dessuten er det en innføring i disse kvinnenes 

situasjon og miljø.  

 

4.2.2 Forhandlingen før ekteskapsinngåelsen 

4.2.2.1 Innledning  

Det er i de tidlige stadier at variasjonen er størst blant informantene ettersom de fleste av 

ekteskapene ble inngått i bakgrunnslandet, før de emigrerte. Vi har altså å gjøre med 

ekteskapsinngåelser i forskjellige land, der bare noen få har tilknytning til Norge. Av 

informantene er bare en gift i Norge og fire (av ti) bodde i Norge da de giftet seg. 

 

Kvinnens egens og familiens deltakelse i forhandlinger før ekteskapet varierer sterkt, hvor 

mye det forhandles varierer også. Avtaler av økonomisk karakter er lite fremtredende for alle 

informantene. Noen av dem blir riktignok giftet bort til slektninger, blant annet for at 

slektningene skal få oppholdstillatelse i Norge, og ekteskapet har således en økonomisk og 

kontraktsmessig side ved seg.  

 

Av informantene er det fire som selv har funnet sin ektefelle. En fordi familien ikke kunne 

hjelpe, to fordi de hadde en så selvstendig posisjon i forhold til sin familie at de lot kvinnene 

lete på egen hånd og en fjerde som fant sin utkårede mot familiens vilje, men likevel slik at 

de etter hvert godtok forbindelsen. Seks har hatt et arrangert ekteskap. Shaheen var aktiv i å 

finne frem til egnet ektefelle, men likevel slik at familien var involvert og kunne påvirke 
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utfallet. De andre har i liten grad vært aktive i selve leteprosessen. Tre har blitt giftet bort 

mot sin vilje i ung alder. 

 

Fatima ble tvangsgiftet da hun var nitten år. Bryllupet med slektningen kom helt 

overraskende på henne: 

Fatima: Jeg var på ferie med min familie og så kom de og sa at jeg skulle gifte meg 

med han. Jeg ville ikke, men jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg var helt alene.  

Tone: Og du visste ikke noe om det på forhånd? 

Fatima: Nei ingenting, jeg ble helt overrasket. De sa at jeg måtte ofre meg for 

familien og så ble jeg gift, jeg sa ikke en gang ”ja”. Jeg bare satt der. Jeg var helt 

fortvilet. Hele mitt liv måtte jeg ofre for den familie. Mitt bryllup var egentlig min 

begravelse. 

 

 

Mariam ble giftet bort mot sin vilje og beskriver det slik: 

 

Mariam: Det kom veldig overraskende, men på en måte visste jeg jo at sånn kom til å 

skje, for jeg var jo på en måte oppdratt til at mamma og pappa skulle finne en for 

meg, og i den alderen jeg var så kunne jeg ikke stille noen spørsmålstegn da. Jeg 

tenkte ikke så langt heller. Så det var liksom først litt seinere at jeg sa at jeg ville ikke 

gifte meg enda og så sa de: 

- Jo, jo, du må gifte deg nå  

[…] 

Tone: og de reiste til bakgrunnslandet for å finne en? 

Mariam: Ja, når de kom hjem så hadde de på en måte forlova meg og de kom med 

ringer og klær og sånn til Norge, og da har du på en måte gjort avtalen.  

Tone: Men du visste ingenting, eller skjønte du at noe hadde skjedd? 

Mariam: Nei, jeg ante ingenting i det hele tatt. 

[…] 

Tone: Hadde du noen som hjalp deg, venner eller var det noen du kunne snakke med? 
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Mariam: Ja, jeg hadde jo mine norske venner da. De selvfølgelig støtta meg, men det 

var ikke så mye hjelp i forhold til familien på den ene siden. For jeg hadde en eldre 

søster som hadde gifta seg og som også var ganske tidlig, og henne gikk det jo veldig 

greit for. Hun var jo kjempefornøyd med mannen sin og skjønte ikke meg. Hun synes 

det var så rart at jeg på en måte motsatte meg. Så jeg hadde egentlig ingen i familien 

min som på en måte støtta meg da  

Tone: Nei, det kom brått på deg og hele familien ville det og 

Mariam: Ja, og jeg måtte egentlig bare akseptere det. 

 

Hun bestemte seg for å ta kontakt med flere hjelpeorganisasjoner før de skulle reise:  

 

Mariam: Jeg har vært i kontakt med mange, både før jeg gifta med og gjennom hele 

greiene. Jeg husker at jeg ringte Røde Kors før jeg gifta meg og sa at familien min har 

tenkt til å gifte meg og jeg har ikke lyst, og da husker jeg at de sa: 

- Jaja, hvor er det du bor hen, så skal vi guide deg til det nærmeste krisesenteret. Så 

tenkte jeg ”hallo!”, det er liksom ikke det som er løsningen. Til og med ikke mitt siste 

ønske er å bryte med familien og reise på krisesenter, så jeg bare la på, for jeg tenkte 

at dere kan i hvert fall ikke hjelpe meg liksom. 

Tone: Var det flere du var i kontakt med før du gifta deg? 

Mariam: Ja, altså det var flere organisasjoner, men jeg husker spesielt Røde Kors for 

jeg tenkte at bare ”herregud nei..” 

[…] 

Tone: Men hva sa de [organisasjonene]? 

Mariam: Nei det eneste var krisesenter på krisesenter på krisesenter på krisesenter, 

altså nå snakker jeg for mange, men ingen jenter ønsker å reise på krisesenteret. […] 

De jentene som er i en familie og som på en måte blir tvangsgifta, de har ikke lyst til å 

forlate familien for de er unge og de er redde og de er usikre og de trenger familien og 

den beskyttelsen de har av familien og løsningen for dem er ikke krisesenter. 
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Fatima har ingen måter å unnslippe ekteskapet på. Mariam er i en situasjon der prisen for å 

unnslippe ekteskapet blir for høy. Selv om dette er en lovfestet rett i Norge og det finnes et 

hjelpeapparat som kan bistå kvinner i denne situasjonen, hjelper det ikke i praksis.  Allerede 

her ser vi brytningene mellom en tanke om kvinners rett til å bestemme over egne liv og et 

normsystem der kvinnene er forpliktet til å føye seg etter familiens vilje, som vi vil finne 

igjen på ulike stadier av ekteskapene og skilsmissene, for flere av kvinnene. 

 

Bare en av kvinnene har delegert skilsmisserett i sin kontrakt og de andre informantene var i 

liten grad bevisste på denne muligheten da de skulle gifte seg.100 Mariam hadde ingen ting 

hun skulle ha sagt med hensyn til ekteskapskontrakten: 

 

Mariam: Jenta og gutten har på en måte veldig lite de skulle ha sagt. Alt blir arrangert 

av familien.  

Tone: Ok, men leste du den [ekteskapskontrakten]? 

Mariam: Nei, jeg kan ikke lese på det språket, kan bare snakke, så jeg leste den ikke. 

Tone: Du bare skrev under  

Mariam: Jeg fikk bare beskjed om å skrive under og så skrev jeg under.  

Men i ettertid når jeg fikk alle problemene så har jeg jo tenkt på det da, i og med at 

hadde jeg bare gjort det så hadde..for i det..(pause). 

Tone: Men foreldrene dine snakket heller ikke noe om det, eller? 

Mariam: neinei. Det er jo et punkt i ekteskapskontrakten som gjelder skilsmisse, men 

å bringe opp det emnet når du gifter deg da, det er er veldig touchy. Hva skal vi 

liksom gjøre med skilsmisse og sånn ikke sant, det blir jo ikke nevnt, og hvis jeg 

liksom hadde sagt at kan ikke dere fylle ut den kolonnen for skilsmisse.. 

Tone: Visste du at det var en kolonne? 

Mariam: jeg visste at det var en, men jeg tenkte ikke noe over det i det hele tatt. Men 

hvis jeg hadde tenkt over det og ønsket å ha den fylt ut så hadde jeg ikke turt å si noe 

                                                 
100 Dette gjelder ikke for Shirin, som var så bevisst på sine rettigheter at hun valgte å kun gifte seg sivilt i Norge, 

nettopp for å unnslippe eventuelle problemer i tilknytningslandet med hensyn til ekteskapet. 
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der og da for det kan du jo ikke gjøre liksom. Man kan ikke fylle ut den kolonnen, for 

da må de jo begynne å lure på hva jeg tenker på. […] 

Tone: Så du i det hele tatt for deg at du kunne bli skilt? 

Mariam: Det er klart at hadde jeg vært litt eldre da, så kunne jeg jo snakket med 

mamma om dette at det for sikkerhets skyld liksom, og så kunne jo på en måte 

mamma ha snakket med pappa om det. Pappa hadde jo vært med på å skrive under 

eller lage den kontrakten da så han kunne jo si at vi fyller ut dette, for det er noe helt 

annet om de eldre sier dette. Så det kunne jo ha gått an, men jeg tenkte ikke over det i 

det hele tatt  

Tone: Og foreldrene dine tenkte heller ikke over det? 

Mariam: Neineinei, de gjorde ikke det. 

 

Blant annet på grunn av Mariams unge alder, er hun ikke bevisst på at hun gjennom 

kontrakten mister muligheten for skilsmisse i tilknytningslandet, som hun i Norge vil være 

sikret etter norsk rett. Uansett ville det ha lite å si om hun var mer bevisst på det, ettersom 

hun fullstendig mangler forhandlingsstyrke i situasjonen, hvor skilsmisserettigheter i 

utgangspunktet er et ikketema. Dessuten var det for henne andre mer akutte problemer 

knyttet til det å tvinges inn i ekteskapet, som opptok oppmerksomheten hennes på dette 

stadiet, slik vi har sett over. 
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4.2.3 Samlivet  

4.2.3.1 Samlivsproblemer  

Forhold ved kvinnen: kravet om selvstendighet 

De to som ikke opplevde at mannen deres mente at de var for selvstendige, er de som har hatt 

en mest selvstendig rolle i forhold til sin familie før de giftet seg. De har begge to tatt høyere 

utdannelse og har høyest ekteskapsalder av informantene. De har i stor grad vært aktive selv i 

å velge sin partner og partneren har vært klar over deres selvstendige posisjon da de giftet 

seg. 

 

Alle de som er vokst opp i Norge og gifter seg med en fra hjemlandet opplever at mannen 

synes de er for selvstendige. Å komme til Norge er vanskelig for mennene. De har ingen 

utdannelse, kan ikke språket og Norge er for dem svært fremmed. I tillegg kommer 

vanskelighetene med å bryte opp fra det kjente og ikke minst forlate sin nærmeste familie. 

Jeg har jo ikke snakket med mennene selv, og dette er derfor mine informanters inntrykk av 

deres første tid i Norge. 

 

Alle kvinnene forteller at den første tiden ble vanskelig ikke minst fordi det var så uvant for 

ektemannen å komme til Norge. Mennene hadde problemer med å finne jobb spesielt siden 

de ikke kunne språket, og alle synes det var vanskelig å bli forsørget av sin kone. Dette var 

negativt på to måter, for det første likte de ikke at konen arbeidet utenfor hjemmet og for det 

andre likte de ikke at det var hun og ikke han som tjente penger til familiens livsopphold. 

Kvinnene forteller at de fikk reaksjoner på at de beveget seg utenfor hjemmet på egen hånd, 

at de kledde seg ”vestlig”, og at de hadde kontakt med norske venner. En kvinne forklarer at 

mannen begynte å slå henne som en reaksjon på frustrasjonen han følte som alene i Norge. 

 

Men også de som er gift i hjemlandet og så har kommet til Norge senere (ingen av kvinnene 

er gift med menn som er vokst opp i Norge) har vært uenige med sin mann over hvor mye 

han skal få bestemme over deres liv. Uenighetene strekker seg over mange emner, hvordan 
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de skal gå kledd, om de skal jobbe, om de skal kunne bruke prevensjon, hvem de skal få ha 

kontakt med, om de skal få bestemme over sine egne penger og om de skal få gå ut alene. 

Kvinnene ønsker større frihet enn det mannen er villig til å gi dem. Hvordan det blir kommer 

an på mannens mulighet til å tvinge sin kone til å føye hans vilje. 

 

Forhold ved mannen som skaper samlivsproblemer 

En annen gruppe konflikter har sin rot i forhold ved mannen som konen er uenig i. Også her 

fortalte informantene om en rekke forskjellige problemer: Foruten problemene med å komme 

til et nytt land, som vi allerede har sett på, forteller de om utroskap, lovbrudd, dårlig moral, 

rusavhengighet, sykdom, spilleavhengighet, problemer på jobben, og problemer i 

oppveksten. 

 

Forholdene i materialet har stort sett elementer fra begge gruppene. Variasjonen er stor. Det 

som er felles er at alle ekteskapene er så konfliktfylte at kvinnene til slutt  bryter ut mot 

mannens vilje. Vi skal se på ett eksempel. 

 

Evas ekteskap 

Eva flyttet etter vielsen sammen med sin mann til hans familie. Etter en stund måtte de flykte 

med andre av hans familiemedlemmer til et annet land. Hun mistrivdes med livet som gift 

kvinne. Hun savnet friheten hun hadde hatt i barndomshjemmet og familien sin enormt.  Hun 

fikk ikke gå ut og brukte tiden alene til å lese koranen og til å vaske. Hun fikk i liten grad ha 

kontakt med sin egen familie. Etter hvert ble mannen med påvirkning fra sin familie mer 

kontrollerende, blant annet endret kravet til hennes klesdrakt seg med tiden:  

 

Eva: Mannen min jobbet og jeg var alene hjemme og han kom hjem og var lei, vi 

kunne ikke snakke. Han bestemme alt. Etterpå det, broren og hans kone kommer fra 

hjemlandet vårt og så faren hans kommer der i fra. Det var dårlig for meg. 

De sa til mannen min og han sa til meg. Før det jeg hadde ikke skaut og hadde ikke 

langt skjørt og kjole og sånn. Etterpå de kommer: 

Nei! Hun må ha skaut og lang skjørt og sånn. 
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 Jeg sa:  

-Hvorfor? Jeg bruker ikke sånn.  

De sa:  

-Nei! Du må!”  

Jeg sa: 

-Okey 

 … det gjorde jeg. Så vi kommer i Norge, jeg kunne ikke ta bukser på (ler) og jeg sa: 

- Jeg må ha bukser for det er kaldt! Det er veldig kaldt og kanskje jeg faller (viser at 

hun faller) kanskje det gjør kjolen min (viser), kanskje jeg vil vise beina mine og 

sånn. [Latter] 

Han sa:  

-Nei! Du kan ikke. Ta bukser inne i skjørt!”( hun ler)  

Tone: Du hadde bukser under skjørtet? (Ler) 

Eva: Ja, da vi skulle gå ut og sånn, han sa: Vent litt! Han kommer og ser: ” Har du? 

Har du det? Har du under skjørtet? (viser og ler) Jeg måtte ha inne i klær. 

[…] 

Eva: Det var en gang jeg hadde en bukse, jeg tok på og han sa” Nei! Du må ha 

skjørt!” [hun hever stemmen] I huset!  Hjemme! Vi var bare vi to. Ingen som kunne 

se. Det var sånn.  

 

Eva føyer sin mann og hans familie, men slutter seg aldri til deres syn eller verdier. Hun føler 

at hun ikke har noe valg. Mulighetene for å bryte med mannen er ikke-eksisterende i 

bakgrunnslandet: 

 

Eva: Det var ikke, ingen muligheter i hjemlandet som jeg gå bort fra mannen min.  

Tone: Tenkte du på det da? 

Eva: Ja, jeg tenke. Jeg komme her til Norge. Det var første gang jeg tenkte at den 

mannen min bli bedre. Kanskje det blir bedre økonomi, kanskje det blir bedre 

forhold.[…] Jeg trodde at han blir bedre. Nei! Det ble ikke sånn som jeg tenkte. Han 
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blir dårlig, dårlig. Når vi kommer her i Norge, han slått meg tre ganger. (lavmælt) 

Slått meg. (Pause) Han har slått meg mange ganger etter at vi giftet oss. 

Tone: Også i bakgrunnslandet? 

Eva: Ja, det var det samme. Jeg hadde ingen retter. 

 

Kontrollen over Eva øker med innflytelse fra mannens familie, men ellers er samlivet stort 

sett likt frem til bruddet. Ekteparet har lite samkvem, hun gjør som hun blir fortalt og blir 

utsatt for vold og sterk kontroll. Det som forandrer seg for henne er at det åpner seg en 

mulighet for å bryte ut etter at de kommer til Norge. 

 

4.2.4 Konfliktløsning mellom ektefellene 

Alle informantene fortalte at de etter ekteskapsinngåelsen, etter hvert var villig til å gå inn for 

ekteskapet og at dette var et bevisst valg, selv om forutsetningene for et slikt valg, som vi har 

sett, varierte svært for informantene. Fatima bestemte seg for å ofre seg for sin familie når 

hun likevel ikke kunne komme unna ekteskapet, men hadde lite håp for hvordan ekteskapet 

ville utarte seg. De som har blitt utsatt for press har naturlig nok et mer ambivalent forhold til 

det å gå inn i ekteskapet, mens de som har følt seg fri i forhold til det å gifte seg går inn i 

ekteskapet med forventninger og spenning. Uansett har de alle en tanke om at dette skal vare 

livet ut.  

 

For noen starter konfliktene allerede med en gang, slik vi har sett det gjorde for Eva. Mens 

det for andre er slik at samlivet tar en dårlig vending over tid. Igjen er det en sammenheng 

mellom tvang ved ekteskapsinngåelsen og problemer allerede ved ekteskapets begynnelse, 

men om denne også kan skyldes andre faktorer (slik som migrasjon) er usikkert. Noen av 

informantene forteller lite om at de prøvde å løse problemene med ektefellen først. De fleste 

opplever at ektemannen er umulig å snakke med. For de som er gift i ung alder med egen 

familie i Norge, trekkes foreldrene raskt inn i konflikten. Andre tar opp kampen direkte med 

mannen, noe som igjen får forskjellige reaksjoner.  
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Ziba giftet seg av fri vilje og ekteparet etablerte seg i Norge. Ingen av dem hadde familie her. 

Hun opplevde at mannen forandret seg veldig. Han krevde fullstendig lydighet og hun levde 

veldig isolert. Hun snakket ikke norsk og fikk ikke ha kontakt med noen andre enn 

ektemannen i Norge og bare svært begrenset kontakt med familien i bakgrunnslandet. I 

begynnelsen sa hun fra til mannen når hun var uenig med han. Han svarte med å banke henne 

opp. De første årene av ekteskapet var som om det bare besto av krangling og mishandling. 

Flere ganger endte hun på sykehus på grunn av mannens voldelige atferd. Oppholdene som 

fulgte på krisesenter hjalp henne til å få kontakt med omverdenen og starte prosessen som til 

slutt skulle ende i en oppløsning av ekteskapet.  

 

Shaheen og Shirin valgte også å konfrontere ektemannen med problemene før de søkte hjelp 

utenifra. Shaheens oppgjør med ektemannen gjorde at konfliktnivået eskalerte, der også vold 

var en del av mannens reaksjon. Shirins ektemann reagerte annerledes, han lovte å endre seg, 

men klarte ikke å holde sitt løfte. Ayaan prøvde stadig å få sin mann til å forandre seg, han 

lovte å skjerpe seg, men raskt etterpå startet problemene igjen. 

 

I dette feltet som utgjøres av kjernefamilien, er det to mønstre som går igjen. Kvinnenes 

motstand mot ektemennenes overgrep og kontroll og deres klanderverdige livsførsel forøvrig, 

fører enten til at konfliktnivået øker ytterligere, eller til at mannen ber om tilgivelse og lover 

bot og bedring, men at han ikke klarer å holde sine løfter.  

 

Shirin er en meget selvstendig kvinne med gode muligheter til å stå på egne ben uavhengig 

av eksmannen. Ekteparet hadde ikke noen familie i Norge, eller noe miljø som presset henne 

til å bli i ekteskapet. Ettersom hun kun var gift i Norge, fikk hun heller ikke problemer med 

et haltende ekteskap. Når det viste seg at mannen ikke kom til å forandre seg, bestemte derfor 

Shirin seg for å forlate han uten noen ytterligere forsøk på å løse ekteskapskonfliktene. 

 

De andre kvinnene er derimot del av en rekke felt, der det finnes normer om hvordan de skal 

forholde seg til ekteskapskonfliktene.  
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4.2.5 Mekling innad i familien 

Den nære familien spiller en viktig rolle for de fleste av informantene når de får problemer i 

ekteskapet. For de som ikke har familien sin i Norge, begrenser deltagelsen seg stort sett til å 

følge med på situasjonen og gi sin støtte til kvinnen for hennes valg, men kvinnene uttrykte 

at denne støtten var viktig for dem. For dem med familie i Norge strekker engasjementet seg 

fra den personlige kontakten med ektefellene i dagliglivet, til å organisere mer formelle 

meklingsordninger for partene. Vi skal først se på hvordan konfliktene søkes løst i disse mer 

formelle meklingsinstansene, for siden å se på de materielle normene som ble fremført i de 

ulike feltene.  
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4.3 Prosessuelle ordninger og regler for konfliktløsning 

 

4.3.1 Konfliktløsning gjennom mekling innad i familien 

For dem med familie i Norge strekker engasjementet fra kvinnenes foreldre seg fra den 

personlige kontakten med ektefellene i dagliglivet, til å organisere mer formelle 

meklingsordninger for partene. De informantene dette gjelder har alle bodd i Norge 

mesteparten eller hele livet og er gift med slektninger (tre av dem med sine fettere). Det at 

det er tette bånd mellom familiene til ektefellene kan tenkes å ha betydning for deres rolle, i 

tre av de fire tilfellene vi her skal se på er jo en av brudens foreldre søsken med en av 

brudgommens foreldre. At det vil ha betydning når problemer oppstår er sannsynlig, men 

hvordan det manifesterer seg er vanskeligere å slå fast. Det som er klart er at alle kvinnene 

har giftet seg med slektninger for at disse skal få oppholdstillatelse i Norge, og således skal 

kunne øke velstanden til sin familie i bakgrunnslandet. Det virker sannsynlig at det ligger en 

familiær forpliktelse i at ekteskapet opprettholdes, også bidrar til sterk innsats fra foreldrenes 

side om å få partene til å holde sammen.  

 

Nasims mann ville ikke godta at hun jobbet og var svært sjalu. Nasim ga til slutt opp å 

snakke fornuft med ektemannen og foreldrene kom på banen.  Foreldrene satte i gang en 

meklingsprosess med hans familie i bakgrunnslandet. Mannens foreldre var enig om at hans 

oppførsel var uakseptabel. Han skulle forandre seg og ektefellene skulle forsøke på nytt. Men 

mannen fortsatte som før og ettersom han ikke viste noen vilje til å endre seg, godtok både 

hans og hennes familier at hun ville avslutte ekteskapet. Ektemannen returnerte til 

hjemlandet. 

  

Mariam involverte også sine foreldre med en gang og pappaen fikk meklingsjobben i første 

runde: 

Mariam: […] småting ble store etter hvert, for jeg kunne ikke forholde meg til det han 

[ektemannen] sa og han kunne ikke akseptere måten jeg var på. 
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Tone: Hva syntes foreldrene dine da? 

Mariam: Vi bodde jo hjemme da, så de fikk jo med seg alt som skjedde. 

Tone: Det var det jeg tenkte, det må jo ha vært litt rart for dem også.. 

Mariam: Ja, pappa prøvde da å forklare og forklare. Jeg overlot litt det hele til pappa, 

for ikke orket jeg å snakke med han og ikke orket jeg å diskutere med 

han[ektemannen]. Foreldrene mine hadde hele tiden akseptert den måten jeg var på, 

de synes ikke jeg var for vestlig eller at måten jeg kledde meg på var dårlig eller at jeg 

gjorde noe som ikke var passende, jeg synes jeg hadde rett og jeg hadde jo familien 

min med meg der. Så når jeg ikke orket å krangle med han om det så overlot jeg det 

til pappa, for jeg tenkte at det er pappa som har valgt han for meg og at pappa syntes 

at han var passende og blablabla og at han var god og snill og alt det der, så pappa 

prøvde og prøvde og prøvde og kom ikke gjennom. Og da begynte han å skjønne min 

situasjon bedre da. 

Tone: Du diskuterte det med pappaen din? 

Mariam: Ja, jeg diskuterte det han forlangte av meg da. […] Det var sånne ting som 

jeg hadde rett på og han hadde feil liksom. Familien prøvde og prøvde, men det gikk 

ikke. […]Og de så jo etter hvert hvor håpløst det var. Og ting ble jo bare verre og 

verre og verre. Og han var jo voldelig og da [hun sier det som om hun har ventet på å 

få sagt det]. Til slutt var det sånn at vi bare var der. Vi hadde ikke noe forhold og vi 

pratet ikke sammen og det var bare en selvfølge at han var der og at jeg var der, sånn 

var det til slutt. Til slutt ble det så mye bråk at han til slutt flyttet ut og jeg tok ut 

separasjon.  

 

Da Mariam ble tvunget inn i ekteskap følte hun ikke at de hørte på argumentene hennes og 

tok hensyn til hennes følelser, men nå tar foreldrene henne på alvor. Hun forklarer det som 

om de forsto mer hennes side av saken i møte med en svigersønn som ikke oppførte seg slik 

de synes han skulle. Faren føler ansvar siden det var han som fant ektemannen og presset 

Mariam til å inngå ekteskap med ham, men han kommer til kort. Han bestemmer at det må 

kalles inn til mekling mellom familiene.  
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Fatima fikk ikke noe hjelp fra sin familie. Hun og ektemannen flyttet inn hos foreldrene, der 

også flere av hennes søsken med og uten familier bodde. Mannen begynte å slå henne 

allerede etter noen måneder, men det var ingen som protesterte på hans behandling. Hun følte 

seg alene, men så ingen utvei for å slippe fra det. Hun visste at hun sto i fare for å bli tatt livet 

av dersom hun gikk fra mannen sin. Hun var under dobbelt press; både mannen og familien 

bestemte over selv de minste ting i livet hennes. Etter et år flyttet ekteparet for seg selv. Hun 

tenkte at det i det minste var bedre å bli bestemt over av bare en, i forhold til at alle skulle 

bestemme over henne. Ekteskapet besto i en lang rekke med grove overgrep, men hun så 

ingen utveier. Hun var avhengig av familiens støtte for å overleve og var derfor villig til å 

utslette sine egne behov og identitet fullstendig. Det kom altså ikke til å bli noen mekling i 

Fatimas tilfelle, for det var ingen som ville ta hennes side i konflikten.  

 

Ayshas ekteskap var også preget av vold og uenighet om hennes rolle i ekteskapet. Til slutt 

gikk hun til foreldrene med problemene. Moren synes det var svært ille at det hadde gått slik, 

men mente at det måtte skylde Aysha selv og at hun ikke var en god nok hustru. Aysha 

fortsatte derfor samlivet en stund til, men volden fortsatte. Han ba om unnskyldning etter 

hver gang, men det tok ikke slutt. Så Aysha tok det opp på nytt. Hun bestemmer seg for å ta 

ut separasjon. Foreldrene hennes forholder seg derimot ikke til det norske systemet med 

separasjon og skilsmisse og i likhet med Mariams foreldre bestemte pappaen at det måtte 

mekles mellom ektefellene.  

 

 

4.3.2 Meklingsmøter som familien arrangerer 

De to meklingsmøtene som jeg har blitt fortalt om i mitt materiale synes å ha en formell 

karakter. Formålet er å bringe partene sammen, slik at samlivet kan fortsette. Ektefellene får 

råd for hvordan de skal oppføre seg for at det skal bli bedre. I Ayshas tilfelle ble noen eldre, 

mannlige venner av familien (ektefellene var i familie og derfor var disse knyttet til begge 

familier) invitert for å mekle. Ektefellene fikk ikke selv lov til å fremlegge sin sak, men 

skulle bare høre på rådene fra meklerne. Avgjørelsen ble at ektemannen måtte forandre seg 
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for å bevare ekteskapet og at volden måtte opphøre. Men separasjonen lot Aysha gå sin gang. 

Den var det ingen som snakket om, midt opp i dette. 

 

 

Meklingen for Mariams ekteskap foregikk mellom hennes far og en eldre mannlig slektning 

av ektemannen. Det ble meklet i flere runder uten at ektefellene deltok ikke i dette. Til slutt 

kom hans familie med et tilbud der ektemannen lovet å bli i ekteskapet på Mariams 

premisser. Ekteparet skulle få en ny start med støtte fra begge familier, slik at de til slutt, 

bedre kjent og vel forlikte kunne flytte sammen igjen. Mariam gikk med på det etter press fra 

familien.  

 

Disse to meklingsmøtene blir altså arrangert for å få ekteskapene til å vare, men ektefellene 

har ingen påvirkningsmuligheter i prosessen. Meklerne er eldre menn som representerer 

familiene og som bestemmer hvordan ektefellene skal oppføre seg. Det blir tatt for gitt at 

Mariam og Aysha (og ektefellene deres) ville la meklingsinstansen bestemme over deres 

ekteskap og rette seg etter deres råd for å opprettholde ekteskapet. I kontrast står reglene etter 

norsk rett, der partene må møte til mekling dersom de har felles barn, men det er ikke noe 

formål å få partene til å opprettholde ekteskapet. Ei heller stilles det krav til hvordan partene 

skal oppføre seg i ekteskapet. Alle kan bestemme selv om de ønsker skilsmisse, uten at 

verken familie eller andre kan stille seg til doms over dem. At Aysha har tatt ut separasjon og 

at denne løper i hele meklingsperioden, er det ingen som bryr seg om. Norsk rett har ingen 

plass i dette feltet, på meklingstidspunktet, selv om det rent faktisk får det når skilsmissen 

blir en realitet. 
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4.3.3 Mekling i moskeen 

Imamen i Islamic Cultural Centre, Hafiz Mehboob ur-Rehman 101 fortalte at det er vanlig at 

de mekler mellom ektefeller som har det vanskelig. Han forklarte det med at det for mange er 

viktig å være gode muslimer og at de ønsker å leve livene sine i tråd med dette. Imamen blir 

derfor en naturlig mekler i samlivskonflikter, ikke fordi han har noe formell rolle til å 

bestemme over andre menneskers liv, men at de ønsker å lytte til hans råd, i kraft av hans 

posisjon som en religiøs leder. Han nedtonet altså sin rolle som ”dommer” og fremstilte seg 

heller som en man søker råd hos fordi man har tiltro til han. 

 

Shaheen hadde ingen familie i Norge, men hun og ektemannen hadde nær tilknytning til en 

moske og miljøet rundt. For henne var det derfor naturlig å be om hjelp i dette miljøet, når 

hun opplevde problemer som hun og mannen ikke klarte å løse på egenhånd. Men å gi det 

religiøse miljøet en rolle hadde også en annen, for henne langt viktigere, funksjon. Hun 

ønsket å få legitimitet for valget om å forlate ektemannen og visste at hun var nødt til å få 

sosial aksept i moskemiljøet for samlivsbruddet før hun forlot ektemannen. Dersom hun 

gjorde dette på egenhånd, ville hun møte misbilligelse i miljøet. Naturlig nok var det viktig 

for henne å beholde dette miljøet, ettersom det var der hun hadde sitt sosiale nettverk. Hun 

utviklet derfor en snedig plan for hvordan ekteskapet skulle ende, men hun hadde egentlig 

bestemt seg før meklingen begynte: hun ville forlate ektemannen.  

 

Første gangen Shaheen og mannen virkelig får problemer er etter at hun oppdager at han har 

hatt flere utenomekteskapelige forhold og at han har deltatt i kriminelle aktiviteter. Hun 

konfronterer han med det og konflikten eskalerer, blant annet ved at mannen utsetter henne 

for vold. Shaheen trekker da uformelt venner fra moskeen inn i konfliktløsningen: 

 

Shaheen: Så det var mange andre som prøvde å hjelpe, mennesker fra moske og 

mennesker der i fra som kom til oss. Og hver gang han lovet at han ville aldri gjøre 

                                                 
101 Fra møte med Imam i Islam Cultural Centre, Hafiz Mehboob ur-Rehman, 26.05.2005 
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det igjen […]og for en kort stund det var litt roligere, men da merket jeg igjen at det 

er bare det at han prøver å vise oss det.  

 

Shaheen får altså hjelp både til å få støtte i sin argumentasjon ovenfor mannen. For en stund 

blir det bedre for dem, men så får hun vite at mannen fortsatt har et uteomekteskapelig 

forhold, og hun bestemmer seg for at hun ønsker å gå fra mannen, men altså først etter at hun 

har fått støtte fra moskeen. En imam mekler mellom dem og mannen ber om tilgivelse og 

lover bot og bedring. Imamen synes at de skal fortsette samlivet. Shaheen føler seg veldig 

presset og bestemmer seg for å gå med på forslaget, for å få sosial aksept: 

 

Shaheen: Nå jeg vite det for sikkerhet at han kan ikke holde det han sier, fordi han har 

lurt meg så mange ganger, men jeg også trenger den sosiale aksept, for nå det er så 

mange, så mye press på meg og hvis jeg ikke hører på dem, da jeg kan få ikke hjelp, 

hvis jeg går fra han. 

Tone: Altså imamen rådet dere til å holde sammen, og det var også det som miljøet 

rundt dere… 

Shaheen: Ja, så det var, så jeg sa OK, jeg visste at han kan ikke holde det og jeg kan 

gå tilbake til imamen og alle de andre på moskeen og jeg kan si: 

- vær så god, her er hva han gjør nå! 

Og da flytter jeg da, jeg har en sosial aksept og alt, fordi jeg hørte på dem, men han 

kunne ikke holde hva han [lovte]. 

  

Mannen fortsetter, slik Shaheen forutså, å være utro og Shaheen finner bevis for dette og 

bringer derfor moskeen inn på nytt. Denne gangen sier de at de anbefaler henne å gå fra 

mannen, og hun kan sette planene om skilsmisse ut i livet.  

 

Denne meklingen er av en annen type enn meklingen for Aysha og Mariam. Her er det 

ektefellene som fremfører sin sak. Hva slags argumentasjon meklerne bruker forteller 

Shaheen lite om, men det er klart at det skal mye til før de godtar at hun forlater mannen. 

Shaheen selv har en mye lavere terskel for når det er greit at hun forlater mannen enn det 
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meklerne i moskeen har. Selv om andre i miljøet har deltatt og mannen allerede har lovet å 

endre seg og så bryter dette løftet, både ved å bruke vold, være utro og leve umoralsk etter 

deres standard, setter likevel meklerne Shaheen under et sterkt press for å bli i ekteskapet. 

Shaheen blir med på deres forslag, ikke fordi hun tror at det vil lykkes på noen måte å redde 

forholdet til mannen, men fordi hun ønsker å redde forholdet til meklerne og miljøet de 

representerer. Reelt sett var altså meklingen en mekling mellom Shaheen og moskeen, ikke 

mellom Shaheen og mannen. Men dette var det bare Shaheen som visste. Denne saken har 

flere sider. Den viser at i dette religiøse miljøet skal det svært mye til før det godtas at en 

kvinne går ut av ekteskapet, og samtidig at det er svært høy toleranse for hva en mann kan 

gjøre innenfor ekteskapet mot sin kone, uten at det skal ha konsekvenser for ekteskapets 

opprettholdelse. 
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4.4  Argumentasjon, aktører og sanksjoner som taler for eller i mot samlivsbrudd 

 

4.4.1 Innledning 

I dette kapittelet skal jeg se nærmere på de normene og sanksjonene som finnes med hensyn 

til samlivsbrudd, i de ulike feltene kvinnen er del av. Jeg vurderer disse i forhold til avvik 

eller samsvar med normene som ligger til grunn for norsk skilsmisse- og 

likestillingslovgivning. Et annet utgangspunkt for denne sammenligningen er at kvinnene 

ønsker å benytte seg av de rettighetene de får gjennom norsk rett, og denne gjennomgangen 

blir derfor også å se hvordan de forhandler i forhold til disse normene, når de møter på 

motstridende normer på veien. Noen typer argumentasjon, knyttet til kvinnens ærbarhet går 

igjen i de ulike feltene og dette skal jeg kommentere til slutt.  

 

4.4.2 Kjernefamiliene 

4.4.2.1 Innledning, maktfordeling mellom ektefellene 

Som ellers i materialet er situasjonen forskjellig for de ulike ekteparene. I hvilken grad 

problemene blir kommunisert i forkant av bruddet og hvorvidt ektemannen er klar over at det 

går mot et faktisk brudd varierer. Kvinnene forteller lite om hvordan mannens argumentasjon 

er, og deres holdninger må jeg derfor mer lese ut av hva de forteller om ektemennenes 

handlinger. Dette betyr igjen at mennenes opplevelse av retten i bakgrunnslandet og islamsk 

retts betydning for samlivet, problemene og bruddet, ikke er lett å få tydelig øye på, uten at 

dette betyr at ikke dette spilte en rolle for dem.  

 

I kapittelet om innledende fase av ekteskapet så vi at alle mennene utenom to, følte at de 

hadde rett til å kontrollere og bestemme over sin kone, stikk i strid med norsk lovgivning. 

Flere av informantene har måttet tåle alvorlig krenkelse av sine rettigheter, blant annet at de 

ikke har fått lov å bevege seg utenfor huset, at de ikke har fått bestemme over det å få barn, og 
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at de har måtte tåle til dels svært grov vold fra sine ektemenn.102 Eva, Ziba og Fatima har ikke 

hatt familie eller noen andre som har kunnet påvirke ektemannen til å handle annerledes. 

Deres ektemenn har kunnet gjøre som de ville med dem, stort sett på grunn av sin fysiske 

overlegenhet og det avhengighetsforholdet deres koner etter hvert kom i, til dem. Disse 

argumenterte derfor heller ikke i mot et brudd, på en slik måte at de lovte å endre seg til det 

bedre eller at de unnskyldte sin fremferd. De trengte det ikke, for de følte ikke at de risikerte 

noe ved å oppføre seg som de gjorde. De andre kvinnene hadde andre aktører eller ressurser 

til å hjelpe seg, slik at de kunne presse gjennom sine normer om selvbestemmelse i større 

grad. Av disse var det fem av ektemennene som reagerte med å love å skjerpe seg og en som 

ikke ville endre seg, til tross for at han ikke hadde noe makt til å få gjennom sine krav, eller 

noen måte å stoppe skilsmissen på dersom han ikke endret seg. Til slutt har vi mannen til 

Mariam, han var lite villig til å endre seg først, men forandret seg etter at hans egen familie 

hadde stilt krav om det. Litt senere mishandlet han Mariam så grovt at hun var nær ved å 

miste livet. Hvor ektefølt hans første endring i oppførsel var, skiller seg derfor fra de andre 

som lovte å endre atferd for å redde ekteskapet. 

 

Vi ser altså at normene i dette feltet er motstridende mellom ektefellene når det kommer til 

deres rett til å bestemme over seg selv, den andre ektefellen og familielivet. Makten er ulikt 

fordelt mellom kone og mann i de ulike ekteskapene og i hvilken grad mannen er villig til å 

endre atferd for å redde ekteskapet, sammenfaller stort sett med hans mulighet til å redde 

ekteskapet uten å endre seg. Sagt på en annen måte er det slik at de mennene som sitter med 

mest makt i forholdene, er de som er minst villige til å endre seg.  

 

                                                 
102 Ikke bare er dette brudd med kvinnenes rettigheter, men også alvorlige overtredelser av norsk 
straffelovgivning. I en dom fra Oslo tingrett avsagt 08.10.2003, 03-05791 M/46 ilegges straffeansvar etter 
Almindelig borgerlig straffelov av 22.05.1902 nr.10 § 219 første straffealternativ for en mann for å  ”overfor 
H[ektefelle]aktivt motarbeidet hennes integrering i det norske samfunnet, ved at han nektet henne kontakt med 
andre norske og/eller overfor henne kontrollerte hennes medmenneskelige kontakt med andre”. Dommen ble 
anket og i anken av  20.04.2004 (Borgarting lagmannsrett (LB-2003-16883) ble ikke spørsmålet behandlet, selv 
om de nevnte forhold ble vektlagt.  Dette viser at integrering kan sees på som en rettighet, som ved krenkelse 
kan medføre straffeansvar. 
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Av de som lovte å endre seg var det ingen som klarte å holde sitt løfte. For noen endret det 

seg til det bedre for en liten stund for så å gå tilbake til slik det var før.  

 

4.4.2.2 Mannens bruk av fysisk makt for å hindre konen i å flytte 

Mennene blir etter hvert svært påpasselige på at konen deres ikke skal ha noen praktisk 

mulighet for å flytte. Alle de kvinnene som har fortalt om selve bruddet (seks stykker) måtte 

rømme fra huset, enten ved hjelp av naboer eller på egen hånd. Mariam flyktet ut av huset til 

mannens slektninger her i Norge for å unnslippe overgrep fra ham som var nær å ta livet av 

henne. Men om de andre ikke har like dramatiske historier, har de alle strevd med å komme 

seg fysisk vekk fra sine menn. 

 

Eva hadde bare en mulighet for å forlate hjemmet og det var når hun gikk på norskkurs. 

Mannen og svigerfaren motsatte seg dette: 

Eva: Svigerfaren min sa til mannen min: ”Nei! Hun må ikke gå ut! Hun må sitte 

hjemme!  Men siden kom kommunen hjem til oss og sier: ”Nei, dere må begge to gå 

på norskkurs!” Så vi begynte på skolen. 

 

Eva gikk i egen klasse og på andre tider enn mannen. Hver dag hun skulle på kurset tok hun 

med seg noen personlige eiendeler i sekken og la dem igjen på skolen. Det var bilder av 

familien hennes, noen bøker som betydde mye for henne etc. Og når hun hadde tatt med seg 

alt fikk hun en kontaktperson til å komme og hente henne og kjøre henne til krisesenteret et 

stykke unna bostedet. Mannen så hun aldri igjen.  

 

Fatima og Ziba flyktet begge fra hjemmet og til naboen da de ble utsatt for grov mishandling 

av sine menn. Naboene hjalp dem videre til krisesenteret. Shaheens mann var en av dem som 

respekterte sin kones rett til å ta selvstendige valg og hun beveget seg fritt og bestemte selv 

hva hun ville ta seg til, men etter at de hadde meklet for tredje gang og meklerne hadde 
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godtatt at Shaheen kunne gå fra han,103 ble han redd for at hun skulle forlate han om han ikke 

holdt øye med henne. Shaheen måtte vente på at en sjanse skulle by seg og da den gjorde det, 

flyktet hun med barna  

 

Også i forhold til selve bruddet, ser vi altså at det er en kamp mellom ektefellene om hvordan 

dette skal foregå. Ektemennene benytter seg i den grad de kan av å sperre sine koner inne. 

Mennene benytter seg av fysisk makt, når de ikke har noe annet tilgjengelig. Kvinnene 

benytter seg av det lille de har tilgjengelig, en sjanse som dukker opp til å flykte og som de 

griper, ofte ved hjelp av naboer eller hjelpeapparatet. Disse eksemplene viser at en del kvinner 

har behov for hjelp fra eksterne krefter for rent fysisk å komme seg vekk fra et destruktivt 

ekteskap. Samtidig viser disse fluktene at formell rett alene, om den enn sikrer både 

selvbestemmelse og likestilling, i tilfeller som vi har sett med disse kvinnene, ikke er 

tilstrekkelig. Rettighetene må sikres gjennom faktisk oppfølging av sårbare grupper.  

 

4.4.2.3 Mannens reaksjon på at hun har dratt 

Når bruddet først er et faktum og konen har forlatt hjemmet, reagerer ektemennene på 

forskjellige måter. Noen mønstre går igjen. 

 

Fire av ektemennene pendler mellom å forsøke å lokke kvinnene tilbake og å true dem. 

Argumentasjonen som ligger bak både lokkingen og truslene er knyttet til ideer om at det er 

vanærende, skamfullt og ødeleggende for deres respekt, dersom konen skulle gå fra dem, og 

ikke minst om hun bosetter seg alene, med mulighet for å inngå forhold til en annen mann. 

 

 Evas mann argumenter først med sin avhengighet og kjærlighet til henne, for så å snu når han 

ser at det ikke gir det resultat han hadde håpet: 

Eva: […]Han sa: 

                                                 
103 Se 3.3.3 
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(gjør til stemmen, bedende: )- Kom hjeem! Jeg kan ikke, kan ikke ordne meg, kanskje 

jeg blir dårlig sånn. Sånn, sånn, sånn. Jeg gråter veldig mye. 

[…] 

Eva: fordi han elsker meg veldig mye (ler) Han sa: jeg elsker deg. Etter at jeg gikk 

bort, han sa på telefon: ”Jeg elsker deg og gråter så mye. Jeg elsker deg.” Den syv år, 

han sa aldri at jeg elsker deg. Han sa ikke! (Når) Jeg laget noe god mat eller sånn [han 

sa]: 

-Nei! Ikke god!” 

 Ja… (ler). 

[…] 

Det var sånn. Etter at jeg går bort han sa til meg på telefon   

- Ja, jeg elsker deg! 

Jeg sa: 

- Aldri [har du sagt det før] 

[Han sa] 

- Jeg sier nå!  

Jeg sa: 

- Nei, du kan ikke, det er for sent.  

 

Mannen skjønner at Eva ikke kommer tilbake til han og truer henne. For ham er det viktig at 

hun flytter tilbake til sin familie dersom hun ikke skal bo sammen med han. Han opplever at 

hun ble gitt til ham ved bryllupet og at det er mindre skamfullt om det kan se ut som hun blir 

levert tilbake, og ikke slik det egentlig er, nemlig at hun har plassert seg selv i sin egen 

varetekt. Han gjør det klart at han vil at hun skal flytte fra landet, til slektninger som bor i 

andre land. 

Eva: […] Det han sa til meg at du må ikke bo i Norge. Du kan ikke. Hvis du bor i 

Norge alene jeg finne deg og drepe deg. Han sa meg på telefonen etterpå, etter jeg dro. 

Reis til broren din og bo der. 

Tone: Sa mannen din det? 

Eva: Ja 
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Sara104: Han kunne ikke tenke at du kunne bo alene? 

Eva: emem.  Så [jeg sa]: 

- [Hvis] du leter etter meg kanskje jeg ringer til politi og du blir kanskje puttet i 

fengsel. Og jeg sa at jeg bo alene og han sa: 

- Okey, jeg leter ikke etter deg, hvis du gå til broren din. 

Tone: Men ville han at du skulle bo sammen med broren din? 

Eva: Ja og hans familie også. Det blir skam på dem. De sier til han; nei! Den er din 

oppgave, så du leter etter hun og hun kan du drepe.  

Tone: Hans familie vil si det? 

Eva: Ja  

Tone: fordi det er så skamfullt? 

Eva: Ja, det var det han sa: -At det er bedre for deg og for meg- han sa! (ler)  

Tone: At du flyttet til broren din? 

Eva: Ja  

 

Som vi ser truer mannen med å drepe henne, men dette er knyttet til at hun vil bo alene og det 

er så skamfullt for han og hans familie at det gir ham rett til å ta livet hennes.  

 

Ayaans mann finner henne etter bruddet og forsøker også å få henne tilbake: 

 

Ayaan: Han prøver å fortelle meg bra ting og at jeg skal komme tilbake, men jeg har 

ingen kjærlighet å komme tilbake med. Så etterpå han blir sur. Han sier til meg dritt-

ting: ”Du er hore, du er sånn og sånn. Du har mange menn! [...] Så sier han: ”Jeg skal 

slå deg og du skal ikke leve [lenger]” 

 

Fatimas mann utøvde ekstrem kontroll over henne og mishandlet henne på det groveste. 

Mannen mistenkte henne for å ha et forhold til en annen mann og forlangte full kontroll over 

                                                 
104 Under intervjuet hadde Eva med seg en venninne, Sara. 
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henne. Da Fatima forlot han, mente hun selv at hun hadde ødelagt sin manns ære og hun 

måtte flytte til skjult adresse på grunn av hans trusler. 

 

De mennene som står i fare for å miste oppholdstillatelsen står i en særstilling. Ekteskapet må 

vare mer enn tre år for at de skal få bli i Norge.105 I tråd med at de er i en mindre mektig 

posisjon er de mye mer forsiktige i sin argumentasjon for å få ekteskapet til å vare. Shirin og 

Shaheen er som vi har sett meget selvstendige i sin posisjon i forhold til ektemennene. Shirin 

er ikke avhengig av sin mann og han stiller derfor svakere i argumentasjonen mot henne. Som 

vi har sett i innledningskapittelet forsøker han å endre seg, men da han ikke klarer det bryter 

Shirin med han. Shaheen klarer å få hele miljøet rundt dem til å ta hennes side og dermed 

begrense hans handlingsrom for å tvinge henne til å fortsette samlivet. 

 

Vi kan altså se at i dette feltet kjemper kvinnene for å få benytte seg av de rettigheter de har 

etter formell norsk rett, frihet til å bestemme over egne liv og trygghet for deres fysiske og 

psykiske integritet. Flere av mennene har en annen agenda, nemlig at de skal kunne bestemme 

over sine koners liv og krenke dem i kraft av at de er menn. Del av deres agenda er også det å 

opprettholde sin egen og sin families ære, knyttet opp mot kvinnen som en lydig og trofast 

hustru. Vi har også sett at mannens mål om å få bosettingstillatelse i kraft av ekteskapet 

spiller inn. 

 

4.4.3 Nær familie 

I forrige kapittel gjennomgikk jeg familienes engasjement for å redde ekteskapene da det ble 

problemer. Som vi så, var det mange familier som engasjerte seg sterkt under denne 

prosessen. Målet var stort sett å få ektefellene til å holde sammen, men likevel slik at de 

støttet datterens valg til slutt da hun forlot sin mann. Nå skal jeg rette fokus mot 

argumentasjon de brukte og de verdiene som dette gjenspeilte og for noen, hvilke 

sanksjonsmuligheter familien hadde til rådighet og vilje til å bruke i denne prosessen. Igjen 

                                                 
105 Jf. Utlendingsforskriften § 23 
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skal vi altså se på hvordan de ulike normene forhandles, med et utgangspunkt om at kvinnen 

ønsker å benytte seg av retten til skilsmisse som hun har etter norsk rett. 

 

Åtte av familiene møtte konfliktene og kvinnens ønske om å bryte, med å forsøke å få henne 

til å bli i ekteskapet.106 Familiens begrunnelse og mulighet til å presse gjennom sin vilje 

varierer for informantene. Det er, som vi så i innledningskapittelet, forskjell på om kvinnen er 

omgitt av sin familie her i Norge eller ikke. Dessuten er det i dette feltet helt tydelig at 

aktørene lar seg påvirke til å endre holdninger, ut i fra den situasjonen kvinnen kommer i og 

hvordan hun opererer for å endre sin situasjon. Flere av informantenes familier endret syn 

underveis og endte opp med å støtte datterens valg, selv om de ikke gjorde det opprinnelig.  

 

Argumentene for å få kvinnen til å bli, baserer seg på at ekteparet må holde sammen på grunn 

av barna, at det vil være vanærende om kvinnen bryter ut av ekteskapet og at ekteskapet må 

opprettholdes for å oppfylle de forpliktelsene familien har påtatt seg overfor brudgommens 

familie. Under alle disse normene ligger en grunn-norm om at ekteskapet skal opprettholdes. 

Familiene gir uttrykk for at ektemannen skal behandle sin kone skikkelig, og slår ned på vold 

og trakassering, slik vi har sett i forhold til meklingsinstansene, men at ektemannen bryter 

disse normene gir likevel ikke kvinnen noen umiddelbar rett til å bryte ut. Jo større overgrep 

kvinnen opplever, og jo lenger hun aktivt forsøker å bedre samlivet, jo større forståelse får 

hun også for å bryte ut av ekteskapet. Jo mer familien selv merker til overgrepene, jo mer 

sannsynlig er det at de snur og godkjenner hennes valg.  

 

For dem med familie i Norge, ser vi flere tilfeller der den nære familien til slutt gir sin støtte, 

men at kvinnens valg likevel fordømmes i bakgrunnsmiljøet de er en del av.  Da befinner den 

nære familien seg i en liknende situasjon som kvinnen selv har gjort, mellom på den ene siden 

de tradisjonelle normene som de tidligere selv har forfektet og som er representative for 

                                                 
106 Shirins familie var ikke særlig positive til ekteskapet i utgangspunktet og synes det var positivt at hun brøt 

med ektemannen. Mahins familie i bakgrunnslandet støttet hennes valg fra starten av.  
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bakgrunnsmiljøets holdninger og på den annen side de normene som tilsier at kvinnen må 

beskyttes fra et destruktivt ekteskap. Familiene ønsker i størst mulig grad at konfliktene skal 

løses innad i familien. De er redd holdningene i miljøet forøvrig, der datteren og dermed også 

deres ære er avhengig av hennes posisjon som trofast kone, og følgene det vil medføre i 

miljøet dersom skilsmissen ble virkelig. De kan få et dårlig rykte på grunn av skilsmissen, 

som igjen kan redusere deres posisjon i miljøet. 

 

Mariams familie legger press på begge ektefellene for at ekteskapet skal fortsette, da 

ektemannen sa seg villig til å endre seg la de press på Mariam om å godta dette: 

 

Mariam: Så var det presset fra familien min igjen da, at jeg måtte gi han en sjanse til 

og det gikk på ære og at skilsmisse ikke er bra og alt det der. 

Tone: Hva sa de sånn helt konkret? Er det greit å skille seg eller... 

Mariam: Nei, det er ikke greit å skille seg! Det går veldig mye på ære og dårlig å skille 

seg og vi hadde fått et barn og... Det er absolutt siste mulighet, og de fleste vil ikke 

benytte seg av den en gang. Ja så var det presset fra familien min da, de spilte veldig 

mye på at vi hadde barn, at vi måtte gjøre det for henne da og at hun kunne ikke vokse 

opp uten far da, det var veldig viktig. Så jeg gikk jo med på det da. 

 

Mariam føyer seg altså etter familiens vilje, men når ektemannen er nær ved å ta livet av 

henne, snur familien. Når faren får se datteren med store skader på sykehuset er grensen nådd: 

 

Mariam: Når faren min så meg da, så bestemte han seg for at nå, nå gidder vi ikke mer 

liksom.  

 

Midlene som familiene har til rådighet varierer veldig. Det første de tyr til er å legge press på 

datteren på grunn av de følelsesmessige båndene som er mellom dem. De appellerer til 

kvinnens samvittighet som kone og mor og hennes plikter overfor familien. Fatimas familie 

skiller seg ut både med hensyn til de midlene de er villige til å bruke for å få henne til å bli i 

ekteskapet ved at de truer med å drepe henne dersom hun går fra ektemannen, og ved at de, 
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selv når hun og barnet blir utsatt for ekstreme overgrep, ikke er villige til å ta hennes side i 

konflikten. 

 

Fatima: De [familien] er veldig sinna på oss da. 

Tone: Har du noe kontakt med dem i det hele tatt? 

Fatima: Nei, ingen. Jeg er veldig lei. Jeg var en sånn menneske som ville snakke med 

noen. Og jeg hadde familie og jeg fikk ikke lov til å ha noen venninner av min mann 

og alt dette her, men jeg hadde min familie ikke sant, hvor jeg kunne være av og til, 

sammen med dem, mine svigerinner og mamma og mine søsken. Men nå har jeg 

ingen. 

Tone: Men hvordan er det i forhold til skilsmisse, godtar de i det hele tatt at du er 

skilt? 

Fatima: Det er veldig vondt da, for uansett hvordan han er ville de at jeg skulle leve 

med han. 

Tone: Det er ikke så lett 

Fatima: De føler at jeg har tråkket på deres respekt og ære, for de er veldig, veldig 

sinna. 

 

Normer knyttet til ære har stor betydning for de familiene som er bosatt i Norge. Deres ære og 

anseelse i bakgrunnsmiljøet107 er avhengig av at kvinnen overholder en rekke normer, der hun 

ikke har rett til å bestemme over skilsmisse på egen hånd. Familiene legger stort press på 

kvinnene for å bli i ekteskapet og følge deres regler for konfliktløsning.  

 

4.4.4 Miljø og venner 

Også i bakgrunnsmiljøet rundt dem, opplevde kvinnene at skilsmisse var lite akseptert og at 

det ville bli fordømt dersom de valgte å bryte samlivet. Også der ble det kommunisert at det å 

                                                 
107 For de familiene som er bosatt i Norge 
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ha barn er et viktig argument for å bli i ekteskapet. Her forklarer Eva om de holdningene hun 

følte at andre kvinner fra hennes bakgrunnsland i Norge hadde til skilsmisse: 

 

Eva: Jo, jeg hadde kontakt med dem før [skilsmissen]. De hadde ingen utdanning og 

sånn. De var alltid hjemme og laget mat og sånn.De var uenig med familien og med 

mannen og familiesituasjon og sånn. Det var veldig.. 

Tone: Men, de..  

Eva: Nei. De kan ikke flytte. De kan ikke. For de hadde barn og sånn. 

[…] 

Tone: Det er ikke så vanlig at konene skiller seg fra mennene? 

Eva: Nei, Nei. Jeg skjønner at da jeg flyttet at jeg skulle skille at de sa til meg ”Nei, 

hun er ikke god kvinne” og sånn, sånn, sånn, sånn. 

 

Flere av de kvinnene Eva har kontakt med, mens hun fortsatt er gift, føler altså selv at de har 

problemer i ekteskapet, men Eva forteller at det er umulig for dem å bryte ut dersom de har 

barn. Selv om de selv har problemer og er uenige med ektemennene sine, aksepterer de 

likevel ikke Evas valg om å bryte ut. Det er i bakgrunnsmiljøet holdninger om at det er 

vanærende dersom en kvinne bryter ut av ekteskapet mot mannens vilje, men også dersom det 

er mannen som bryter, er det kvinnen som møter fordømmelse: 

 

Eva: Men i islam, det er vanlig [å skille seg]. Hvis en kvinne og mann vil ikke ha 

hverandre, de kan skille seg. Men ikke der jeg kommer fra. Det er ikke vanlig, ikke en 

kvinne som er skilt. De alle sier: ” Nei! Den kvinne er ja dårlig kvinne” 

Sara: Blir utstøtt? 

Eva: Ja. 

Tone: Men mannen da? Er han en dårlig mann? 

Eva: Det sier de ikke! (latter) Ja, de bare sier til kvinne. 

Tone: Det er hun det er verst for? 

Eva: Ja. Fordi det er mannen som bestemmer. Kvinner ikke bestemmer å skille seg 

(pause) Mannen som bestemmer (lavt). 
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Det at familiene som er bosatt her i Norge var så opptatt av å ikke miste ære i miljøet, gjorde 

at de var villige til å gå langt for å legge press på kvinnene om å bli i ekteskapet. På samme 

måte, så vi hvor skamfullt Evas mann syntes det var at hun forlot han og bosatte seg alene.  

 

Ut i fra hvordan ektemennene og familiene reagerer kan vi også se at normer om at ekteskapet 

skal holdes og at brudd med dette ansees for å være vanærende, finnes i de ulike 

bakgrunnsmiljøene.   

 

For dem som er del av et bakgrunnsmiljø her i Norge (seks stykker) kan man se at miljøene i 

enda mindre grad enn familiene er villige til å godta kvinnens rett til å forlate ektemannen, 

men at også i dette feltet er muligheter for kvinnen for å oppnå aksept. Vi så at Shaheens 

moskemiljø ikke var villig til å støtte hennes skilsmisse selv om ektemannen hennes hadde 

mishandlet henne (også foran barna), at han hadde vært utro og at han hadde gjort flere 

kriminelle handlinger. Men da hun holdt ut enda en stund og mannen på nytt brøt løftene sine, 

godtok de det. Nasim opplevde også at å få aksept for skilsmissen ettersom hun var villig til å 

gi mannen mange sjanser til å bedre seg. Da han hadde brutt rådene for å bedre samlivet, en 

rekke ganger, fikk Nasim aksept for sitt valg om skilsmisse.  

 

Vi har altså å gjøre med to motstridende typer normer. De som sier at ekteskapets skal 

opprettholdes og de som stiller krav til mannens behandling av sin kone. Dersom normene til 

mannens oppførsel brytes i tilstrekkelig grad så opphever det normene til kvinnen om å bli i 

ekteskapet. Disse normsettene finnes i alle feltene, også for kvinnen selv, men hva som skal 

være terskelen for at hun skal kunne bryte ut av ekteskapet varierer mellom feltene. Lavest 

terskel har kvinnen selv, den er høyere for hennes familie og enda høyere i bakgrunnsmiljøet 

både her og i bakgrunnslandet, mens det i ektemennene tilfelle er vanskelig å få øye på at det i 

det hele tatt finnes en slik grense som skulle utløse noen rett for kvinnen til å forlate ham.  Det 

er altså ikke ved å hevde sin rett til likestilling, selvbestemmelse og retten til skilsmisse etter 

norsk lov, at kvinnene øker sine sjanser for å få aksept for skilsmissen. For å oppnå dette må 

de følge de interne reglene som gir rom for skilsmisse på helt spesielle vilkår og etter at 
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kvinnen har utholdt meget, også i kvinnenes familier og miljø, men det fordrer at kvinnene 

følger spillereglene og holder ut. Å bringe inn rettigheter etter norsk rett er å bringe et helt 

annet normssystem på banen som ikke bare er fremmed, men som regelrett bryter med de 

nærmere normssystemene kvinnene er en del av. Dersom kvinnen benytter seg av sine 

rettigheter etter norsk lov, bryter hun regler om hvem som skal være med på å bestemme over 

ekteskapsbruddet og hvordan man skal gå frem for å bryte ekteskapet, samt regler om at hun 

og mannen først må forsøke på nytt opp til flere ganger, under overvåkning av eksterne 

krefter innenfor feltene. 

 

Hun kan altså velge å fortsette ekteskapet og håpe at hun vil oppnå aksept etter hvert, slik vi 

så at Nasim, Mariam og Shaheen gjorde. Eller hun kan trosse miljøet, med den effekt at hun i 

hvert fall kommer seg unna ektemannen, slik vi så Fatima og Eva gjøre. Aysha er i en 

mellomstilling. Hun holdt ut lenge nok i ekteskapet til å få familiens aksept, men møtte 

fordømmelse i miljøet forøvrig.  

 

4.4.5 Kvinnens oppfatning om samlivsbruddet 

4.4.5.1 Innledning 

I de forestående kapitlene har vi sett hvordan normer om ekteskap og skilsmisse har blitt 

kommunisert og forhandlet i de ulike feltene rundt kvinnene. Vi har sett at kvinnene spiller på 

de strenger de har til rådighet for å forhandle frem en best mulig situasjon for seg selv. 

 

I dette kapittelet skal vi se på hvordan kvinnene selv vurderte skilsmissemulighetene og 

hvordan de ulike normsystemene samt en rekke andre forhold var med på å bestemme de 

valgene de tok. 

 

Som vi allerede har sett, går alle kvinnene inn i ekteskapet med en intensjon om at det skal 

vare livet ut. Det å bestemme seg for å bryte ut er ingen lett og rask avgjørelse for noen av 

dem. De har måttet diskutere og forhandle med sin ektemann, familie og nærmiljø på ulike 
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måter. I tillegg kommer arbeidet med å bryte ut rent praktisk. Flere bruker mye tid og 

ressurser på finne ut av norske skilsmisseregler, og rettigheter for en skilt kvinne, men også 

på å sette seg selv i stand til å klare seg alene, både i forhold til økonomi, språk og så videre 

 

Bruddet kommer gjerne etter at kvinnene har mistet troen på sine ektefeller og at de kan 

forandre seg. Akkurat hva som spiller inn og på hvilken måte for de ulike kvinnene, er ikke 

godt å gi noe eksakt bilde av. Mange faktorer spiller inn på prosessen og hva som fikk dem til 

å ta det endelige valget vet de kanskje ikke en gang helt selv. 

 

4.4.5.2 Presset for å følge miljøet og familiens fremgangsmåte med hensyn til 

samlivsbrudd 

Vi så i forrige kapittel at for dem som hadde et miljø rundt seg i Norge (seks av kvinnene), 

sank støtten for kvinnenes valg om skilsmisse jo lenger vekk fra dem man var i hennes sosiale 

miljø. Men betydningen denne støtten/fordømmelsen har for kvinnen, synker også jo lenger 

vekk fra henne den er. Sagt på en annen måte er det viktig for kvinnene å få støtte fra sin 

nærmeste familie, og det er her hun mest sannsynlig vil få den. Dette henger naturlig nok 

sammen med at det er til den nære familien kvinnen har sterke bånd og for dem med familie 

her (fire stykker) vil familien være en naturlig støttespiller i å hjelpe henne med å takle det 

ytre miljøets fordømmelse. I og med at miljøets normer, som i svært liten grad godkjenner 

kvinners rett til å bestemme over samlivsbrudd, i utgangspunktet er sammenfallende med 

normene man finner i familiene, er det av stor betydning for kvinnene om de følger disse 

normene eller ikke.  

 

Kvinnene følger to forskjellige strategier i forhold til dette. Aysha, Mariam, Nasim og 

Shaheen følger miljøets interne meklingsregler og krav om flere gjenforeninger med 

ektemannen. På denne måten øker de sjansene for å få anerkjennelse for sitt valg om å søke en 

norsk skilsmisse. Samtidig frasier de seg sine rettigheter etter norsk lov om å bestemme selv 

hvordan og når de skal forlate sine ektemenn. Det systemet de faktisk er underlagt gir andre 

familiemedlemmer eller kjente, stort sett eldre menn, rett til å bestemme over hvor mye de må 
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tåle før de kan få anerkjennelse om å bryte. Som vi har sett er kravene svært strenge for alle 

disse kvinnene. De må utholde grove krenkelser, slik som mishandling, voldtekt, utroskap og 

begrensninger i forhold til hvem de skal omgås eller hvordan de skal kle seg.  

 

Den norske skilsmissen tolkes altså inn i et helt annet normsystem, men mye, slik som 

kvinnenes selvbestemmelsesrett og rett til å ikke bli diskriminert, går tapt på veien. Slik den 

brukes for disse kvinnene er den ikke lenger et uttrykk for at skilsmisse kan søkes av enhver 

gift person, uavhengig om man er mann eller kvinne. Det kvinnene vinner på å underkaste seg 

dette systemet er at de kan fortsette å være deltakere i sitt sosiale miljø, herunder i sin familie. 

Det de taper er at de ikke kan hevde hva de egentlig mener om deres egen rett til å bestemme i 

denne prosessen, samt at de må utholde ekteskapet med dets krenkelser i lengre tid enn de 

ellers ville ha vært villige til. For Mariam utgjorde dette en stor risiko, ettersom ektemannen 

forsøkte å ta livet av henne under et gjenforeningsforsøk. Shaheen opplevde at barna tok stor 

skade av at de måtte være vitne til ektemannens mishandling av henne, under 

gjenforeningsforsøkene hun gikk med på for å opprettholde kontakten med sitt sosiale miljø. 

 

Eva og Fatima fulgte en annen strategi, men ikke av samme grunner. Eva mente at hun 

uansett ikke ville få noen anerkjennelse av skilsmissen i sitt bakgrunnsmiljø, så hun forsøkte 

aldri å søke mekling i dette miljøet. For henne var det bare to muligheter, enten å bli eller å 

forlate ektemannen ved hjelp av det norske hjelpeapparatet og bruk av de norske 

skilsmissereglene. Å forlate ektemannen betydde også at hun ville bli ekskludert fra sitt 

bakgrunnsmiljø: 

 

Eva: Ja, på grunn av dette [fordømmelse av skilsmissen] er jeg redd for å ha kontakt 

med andre fra hjemlandet mitt. Fordi de tenker sånn. De tenker: ”Åh, hun er alene.” 

”Åh, hun er ikke god kvinne. Hun vil ha mange kjærester.” 

 

Hun lengtet etter friheten til å kunne bestemme selv over sitt eget liv. Friheten til å kunne gå 

ut, gå på skole, lese bøker og frihet fra fysisk og psykisk vold. Eva var aldri i tvil om at det 

hun ble utsatt for i ekteskapet var galt. Derfor var heller ikke bruddet hun måtte gjøre med 
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bakgrunnsmiljøet noen absolutt barriere for henne mot å skille seg. Hun hadde følt seg alene 

om sine meninger og sitt indre liv gjennom hele ekteskapet og hadde ikke noe ordentlig 

felleskap med noen andre enn sin familie. Så lenge hun hadde støtte fra dem og selv følte at 

det hun gjorde var riktig, så var det nok for henne: 

 

Eva: Det er veldig godt at alle i familien min, jeg får støtte fra familien min. Ikke noen 

venninner, venninner: du skjønner, jeg trenger ikke. 

Tone: Nei, men familien din støtter deg (bekreftende) 

Eva: Ja! 

Tone: Hva sa de når du fortalte første gang? 

Eva: De ble glad! 

Tone: De ble glad (bekreftende.) 

Eva: Ja, du var redd, sa de, ja. 

Tone: Var det viktig for deg at du fikk støtte fra familien din? 

Eva: Jaja, det var veldig viktig for meg, det er veldig viktig 

Tone: Synes du at det hadde vært mye vanskeligere å ta det valget, hvis ikke du hadde 

hatt den støtten? 

Eva: (hvisker) Ja, jeg ser at det hadde vært vanskelig for meg, det blir vanskelig, men 

ikke noe nå, nå kan jeg reise til familien min, vi kan snakke, ja når de kommer, ja det 

er godt. 

 

Fatima var svært avhengig av og knyttet til sin familie. Hun ga opp hele sin identitet for å 

tilfredsstille deres ønske om hennes ekteskap med fetteren og levde i et ekteskap med 

ekstreme krenkelser. Å bryte med ektemannen og dermed også familien var helt umulig for 

henne og hun var nødt til å si fra seg alle slags rettigheter ettersom familien truet med å drepe 

henne om hun skulle gå fra mannen. Da hun likevel brøt med ektemannen kom det altså ikke 

av et ønske om å presse gjennom norske lovregler om skilsmisse og likestilling for å bedre sin 

egen tilværelse. Hun så seg nødt til å benytte rettighetene hun hadde i det norske systemet for 

å redde sin datter fra de samme krenkelsene hun selv var blitt utsatt for. For henne var det 
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altså et umulig valg, men som hun var nødt til å ta. Skilsmissen medførte også for henne 

eksklusjon fra miljøet.  

 

For de kvinnene som ikke hadde noe bakgrunnsmiljø her i Norge var det også viktig å få den 

nære familiens støtte. Som vi har sett oppnådde alle kvinnene, utenom Fatima, å få denne 

støtten før de tok ut skilsmisse, men som vi har sett henger denne støtten for de kvinnene som 

har familie og miljø fra bakgrunnslandet rundt seg, sammen med at kvinnene følger familiens 

(og miljøets) regler om samlivsbrudd. De som ikke har familie her i Norge møter i mye 

mindre grad fordømmelse for sitt valg om å skille seg fra familien og heller ikke krav om å 

følge spesielle prosedyrer eller gjenforeningsforsøk før skilsmissen kunne godtas. Det er ikke 

godt å slå fast hvorfor det er slik. Det kan ha sammenheng både med at disse familiene i 

mindre grad har mulighet til å påvirke kvinnene ettersom de er så langt fra dem. Men det kan 

også ha sammenheng med at de selv ikke vil møte samme fordømmelse i sine miljøer på 

grunn av skilsmissen. Det er lettere å holde det skjult og dessuten er de ikke del av et lite 

gjennomsiktig immigrantmiljø, der alle kjenner alle og der sladder og rykter lett kan spres, 

slik som alle de kvinnene som har familie her i Norge er. Dessuten ga familiene til Mahin, 

Shirin, og Eva klart uttrykk for at de synes det var fint at de skulle skille seg fra sine 

ektemenn og at de ikke hadde noen rett til å bestemme over hennes valg i så måte. Familiene 

til Shaheen, Ziba og Ayaan var mer skeptiske i utgangspunktet, men ikke på langt nær i 

samme grad som de kvinnene som har familie her, opplever. 

 

4.4.5.3 Hensynet til barna 

For de som har barn, spilte hensynet til disse en stor rolle, da kvinnene skulle bestemme seg 

for å bli eller reise fra ektemannen. Men ofte var det slik at det ville ha både gode og dårlige 

konsekvenser for barna om hun ble og likedan om hun reiste. Fatima og Mahin opplevde at 

ektemennene var voldelige også overfor barna og dette bidro sterkt til at de bestemte seg for å 

bryte ut av ekteskapet. Men flere av kvinnene ble også lenger i ekteskapet enn de ellers ville, 

av hensyn til barna. Som vi har sett hadde de jo et entydig press uten i fra for å redde samlivet 

nettopp fordi de hadde barn. Flere av kvinnene synes det var best å bli i ekteskapet, både fordi 
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de mente at barna ville ha det best om mor og far holdt sammen og fordi de ønsket å følge 

rådene fra dem rundt seg. Da til slutt valgte å bryte ut var det for flere en spesiell situasjon 

eller hendelse som gjorde at bruddet for dem var uunngåelig. Alle de som hadde barn, tok 

barna med seg da de dro fra hjemmet, eller ble gjenforent med barna kort tid etter. 

 

 

4.4.5.4 Hensynet til seg selv 

Problemene i samlivet kom for de aller fleste som et resultat av at ektemannen ikke viste 

respekt for sin kones integritet og rett til å bestemme over sitt eget liv. Retten til å bestemme 

over seg selv og få respekt for sin fysiske og psykiske integritet var derfor en hovedgrunn for 

de fleste for å bryte ut av ekteskapet. Motsatt talte avhengigheten mange av kvinnene hadde 

til sin ektemann og frykten for å være alene. I tillegg kom det at flere av kvinnene var svært 

glade i sine menn, noe som naturlig nok gjorde det vanskeligere å bryte. Mange av kvinnene 

forteller historier om at de på krisesenteret anmeldte ektemannen for vold og bestemte seg for 

å gå i fra han, men så ombestemte de seg og gikk tilbake til mannen og trakk anmeldelsen 

tilbake. Flere sier at de håpet at de skulle klare å forandre sin mann. Som vi har sett tidligere 

var det flere som også forsøkte å endre seg selv for at det skulle bli bedre: de prøvde å lage 

god mat, være føyelige og stelle for ektemannen, men likevel gikk det ikke slik at det ble noe 

bedre. Til slutt vant argumentene for å reise og bruddet var et faktum, men da gjerne etter at 

noe ekstraordinært hadde skjedd. 

 

4.4.5.5 Konklusjon 

I 3.1 stilte jeg spørsmålet om kvinnenes bruk av norsk skilsmisse, brakte med seg en reell 

endring av den uformelle retten i de ulike semi-autonome sosiale feltene som omga kvinnene. 

I følge Moores teori krever dette at medlemmene selv tar den formelle retten i bruk og har 

kraft nok til å tvinge reglene igjennom. For de kvinnene som følger den første strategien, tar 

de den norske retten i bruk rent faktisk, men da tolket inn i en annen rettslig ramme, der de 

uformelle normene om at kvinner ikke kan bestemme over skilsmisse på egen hånd, fortsetter 



75 

å råde. Kvinnene bekjenner seg ikke til disse uformelle normene selv, men er villige til å 

etterleve dem for å opprettholde medlemskapet i gruppen. Med andre ord har de ikke kraft til 

å endre de uformelle normene, men for dem er likevel det viktigste målet oppnådd: at de i 

hvert fall klarte å komme seg vekk fra ektemennene og likevel kunne fortsette å være del av 

familien, og bakgrunnsmiljøet.108 

 

Fatima og Eva opplevde av forskjellige årsaker at de ikke hadde noen mulighet for å få 

legitimitet for samlivsbruddet med ektemannen i bakgrunnsmiljøet og de var derfor nødt til å 

bryte reglene. Heller ikke dette medførte noen endring av de uformelle, interne reglene. Både 

Eva og Fatima opplevde eksklusjon fra sitt bakgrunnsmiljø som resultat av samlivsbruddet. 

Fatima ble dessuten ekskludert også av sin familie.109  

 

 

                                                 
108 Nasim har som sagt fått godkjennelse for sitt valg av familien, men ikke av bakgrunnsmiljøet. 
109 Evas familie har som vi har sett et annet syn på dette, men er ikke bosatt i Norge. 
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4.5 Religiøse normer og legitimitet i forhold til ekteskap og skilsmisse. 

 

4.5.1 Innledning 

Bakgrunnen for de foreslåtte reglene i Dok. 8-prosessen var som vi har sett, en antagelse om 

at muslimske kvinner ikke hadde reell tilgang til skilsmisse, ettersom det etter muslimsk 

familierett er egne skilsmisseinstitutter for kvinner og menn. Menn kan skille seg uavhengig 

av noen ekstern instans, mens kvinner må ha saken opp for en dommer dersom mannen 

motsetter seg skilsmissen. Det ble dessuten hevdet at legitimiteten til en skilsmisse kom an på 

om den hadde anerkjennelse fra en religiøs autoritet eller i hvert fall at den fulgte de religiøse 

reglene.  

 

Jeg skal se på hvorvidt disse holdningene til skilsmisse, har hatt betydning for kvinnene i de 

ulike feltene de er en del av, og hvordan de selv vurderer religionens regler med hensyn til 

ekteskap og skilsmisse. Som vi har sett i de foregående kapitlene har argumentasjon direkte 

knyttet til religiøse kilder, i liten grad blitt kommunisert i de ulike miljøene rundt kvinnene. 

Men slik de religiøse reglene blir tolket i rettssystemene i bakgrunnslandene kvinnene 

kommer fra, stemmer på flere måter med de normene som faktisk har blitt kommunisert. Både 

med hensyn til at det kvinnens muligheter for å søke skilsmisse på egen hånd er liten og at det 

finnes obligatoriske meklingsinstanser som har som formål å bringe partene sammen igjen. 

 

 Jeg vil først behandle hvorvidt ekteskapet ansees som et religiøst kontraktsforhold eller om 

det kun er et sivilt forhold. Dette har betydning for vurderingen av hvorvidt det også er 

nødvendig med en religiøs oppløsning av ekteskapet.  
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4.5.2 I hvilken grad ekteskapet har religiøs karakter 

Spørsmålet om hvorvidt ekteskapet er av religiøs karakter kan ha relevans på flere måter.  

Dersom man sier at ekteskapet ble inngått ”religiøst” kan det også hevdes at man også må 

avslutte det ”religiøst” for virkelig å være skilt, slik at en sivil norsk skilsmisse ikke vil ansees 

for å være nok i seg selv. Dessuten vil det på det sosiale plan gjøre det vanskeligere for de 

kvinner som benytter seg av de skilsmissemuligheter norsk rett gir dem, å få aksept for sin 

nye status som skilt kvinne. 

 

Ekteskapets kontraktuelle og/eller religiøse sider er et omstridt tema innenfor islam. Ali110 

gjennomgår flere tolkninger av dette spørsmålet og kommer frem til at ingen rettslærde har 

avvist at ekteskapets er en sivil kontrakt, men at det strides om hvorvidt ” [it] has religious 

overtones and undertones in that, the broader outline of the marriage contract is divenely 

determined.”111 Roald skriver; ”giftemålet er ingen religiøs handling i seg selv, men det 

reguleres av religiøse lover og verdier. Skilsmisse, der i mot, er kommet til å få et mer 

religiøst preg ettersom skilsmisseprosedyren diskuteres i så mange koranvers.”112 

 

Det at alle kvinnene utenom en, har hatt bryllupsritualet utført av en imam, enten hjemme 

eller på hotell,113 viser i seg selv at selve ekteskapsinngåelsen for mine informanter, har et 

religiøst element ved seg.  

 

Kvinnene formulerer i liten grad noe konkret rundt ekteskapets tilknytning til religionen. 

Mine spørsmål ble som regel møtt med at de fortalte at det hadde vært en imam til stede under 

vielsen. Mariam sa litt mer: 

Mariam: Altså, for muslimer så holder det egentlig med at hvis en imam vier dere så 

holder det, da er du gift, egentlig. 

                                                 
110 Ali, 2000. side 157flg. 
111 Haeri i Ali 2000, side 158 
112 Roald, 2005 
113 Shirin er som tidligere nevnt, kun gift borgerlig i Norge. 
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Imam i Islam Cultural Centre, Hafiz Mehboob ur-Rehman114 svarte slik på spørsmålet om 

ekteskapet er et religiøst anliggende: 

Ekteskapet er ikke slik at det er enten religiøst eller sivilt, det er begge deler slik som 

alt annet i islamsk liv; det skal være en balanse.[…]Man ønsker å ha en imam tilstede 

ved en vielse, men det er ikke nødvendig.  

 

Det kan synes som om ekteskapet i stor grad bærer preg av å være en sivil avtale mellom to 

mennesker (eventuelt familier), men at religionen spiller en vesentlig rolle likevel ettersom 

religionen spiller inn på alle livets valg og da ikke minst på de viktige, slik som ekteskapet er. 

At ekteskapet er tillagt stor betydning i Islam og at mange leveregler er knyttet til dette, 

understreker også dette synet. På en måte kan man si at det sivile overlapper med det religiøse 

- det religiøse har innflytelse alle steder. 

 

Et utgangspunkt om at alt det sivile er religiøst, foranlediger et spørsmål om noe i denne 

forstand er mer ”religiøst” enn noe annet: Er det noe som er viktigere at overholdes i 

religionen enn noe annet? Dette passer med Roalds poeng, at ekteskapet i liten grad er sett på 

som et religiøst sakrament, men at derimot skilsmisse i større grad regnes for å være religiøst, 

ettersom det står mye om hvordan man skal gå frem for å skille seg i koranen. 

Det blir altså viktig med en religiøs skilsmisse, selv om selve ekteskapskontrakten regnes for 

å være av sivil karakter.  

 

4.5.3 Skilsmissens religiøse karakter 

Informantene fortalte lite om at synet på ekteskapet som et religiøst sakrament var fremme i 

argumentasjonen i hvorvidt de burde skille seg eller ikke. Men alle hadde formeninger om 

hvilken betydning det hadde å skille seg i tråd med reglene i koranen.  

 

                                                 
114Fra møte, 26.05.2005  
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4.5.3.1 Religiøs argumentasjon i forhold til om kvinnen skulle skille seg eller ikke 

Ingen av informantene fortalte om at de direkte er blitt møtt med religiøs argumentasjon for at 

de skulle bli i ekteskapet i noen av feltene de er del av. At det er slik kan tyde på at det ikke 

har vært så fremtredende som det forslagsstillerne bak lovprosessen synes å tro, men det kan 

også være at den religiøse argumentasjonen ligger til grunn for og samsvarer med de 

argumentene som faktisk ble gitt, og at det således er styrende likevel for 

skilsmisseprosessene til muslimske kvinner. Jeg spurte kvinnene om hvordan de opplevde de 

religiøse reglene og hvilken betydning disse hadde for dem. 

 

4.5.4 Retten til å skilles etter shariaretten 

Jeg var interessert i å høre hva slags verdi mine informanter selv tilla den norske skilsmissen 

ettersom de var gift på en religiøs måte, kunne de da skille seg sivilt og dermed oppheve den 

religiøse kontrakten? Responsen var helt entydig blant informantene: Dette var ikke noe 

problem. Flere virket direkte overrasket over at jeg spurte, slik som for eksempel Eva. 

 

  

Sara115: Det at du har lovet foran Gud at du skal leve med den mannen og du ikke gjør 

det, får du et problem med Gud liksom? 

Eva: Jeg?  

Sara: Ja 

Eva: Nei 

Sara: Men det er jo slik det er hos oss, de fleste gifter seg i kirken. 

Eva: Nei, det er i religionen hos oss sånn: Jeg kunne ikke få barn med mannen min 

fordi han var syk og så han [har] slått meg, så han sa meg så dårlige ting. Det, det er 

min rett at jeg må skille meg. Det er min rett! 

Sara: Gud er enig med deg i det? 

                                                 
115 Under intervjuet hadde hun med seg venninnen, Sara. 
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Eva: Ja! Ja, det er han. 

 

 

 

Mariam mente at koranen var helt klar på dette punktet. Her forteller hun om hvordan hennes 

skilsmisse passer inn med islamske regler og hvordan det er mer generelt: 

 

Tone: Hva tenkte du i forhold til det å være muslimsk gift og muslimsk skilt og jeg vet 

ikke helt hva man skal kalle det, tenkte du over det i det hele tatt at når du fikk den 

norske skilsmissen da, tenkte du at det er noe helt annet i forhold til det at du gifta deg 

der og, altså? 

Mariam: Jeg følte meg skilt når jeg på en måte skrev under på de skilsmissepapirene 

her sånn, så følte jeg meg skilt, fordi at, det er sikkert mange som tenker forskjellig 

der, men at en skilsmisse er en skilsmisse, om de papirene står på norsk eller om de 

papirene står på engelsk eller arabisk, så er det på en måte skilsmisse og islam krever 

på en måte at du skal ha tre måneder betenkningstid da og der hadde jo vi en 

separasjon på ett år, pluss at jeg hadde jo mine grunner som var gode nok i følge 

islam. I forhold til vold og alt det der. Så jeg følte meg skilt, men det at jeg hadde i 

bakhodet at noen kanskje følte at jeg ikke var skilt, eller at noen mente at jeg fortsatt 

var gift, det plagde meg litt da. 

Tone: Men hvis ekteskapet til mannen din hadde vært helt greit, ikke noe vold eller 

noe sånt, at du bare syntes at han var en skikkelig kjip fyr, og du ville ikke være gift 

med han, ville du da synes at det var vanskelig å skille deg fordi du ikke hadde på en 

måte det typiske islamske grunnlaget for å skille deg som muslimsk kvinne? 

Mariam: Egentlig så, nei jeg hadde ikke det for hvis du leser historien til profeten 

Muhammed da, så har han faktisk sagt at, det var en kvinne som en gang spurte han: 

”At mannen min er snill og grei, men jeg tåler, jeg liker han ikke, til og med lukta av 

han gjør meg kvalm.” Så sa han at ”Er det sånn at til og med lukta av ham gjør deg 

kvalm, så er det god nok grunn til at du kan skille deg.” Så jeg hadde ikke følt det sånn 

liksom. En skilsmisse er en skilsmisse liksom. For meg er det sånn. 
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Tone: Visste du om den historien før du skilte deg? 

Mariam: Jaja, det visste jeg. 

 

Kvinnene skiller gjerne mellom seg selv og hvordan de tolker de religiøse reglene mer 

generelt i forhold til skilsmisse. Alle fremhever at de har en spesiell rett på grunn av måten 

deres ektemenn har behandlet dem på i ekteskapet, men flere, slik vi ser at Mariam gjør, 

forteller historien om kvinnen som gikk til profeten fordi hun ikke lenger likte sin mann og 

som fikk skilsmisse likevel.  

 

Ingen fortalte at de følte at de trengte noen formell godkjennelse fra noen religiøs autoritet for 

å gi skilsmissen legitimitet. Dette har vært oppe i debatten rundt shariaråd i Norge, at 

kvinnene blir i haltende ekteskap fordi de ikke har noe religiøst organ å gå til for å gi dem 

skilsmisse. For de kvinnene jeg snakket med var dette ikke en relevant problemstilling. Om de 

skulle ende i et haltende ekteskap ville det være i forhold til at ekteskapet fortsatt var 

registrert i hjemlandet, på tross av den norske skilsmissen. Her er det viktig å holde tungen 

rett i munnen. Haltende ekteskap kan henvise til to ting: det ene er at du er skilt i et land, men 

fortsatt gift i et annet der ekteskapet også er registrert. Den andre versjonen er at du er skilt i 

et land, men du har ikke fått noen religiøs anerkjennelse av din skilsmisse. Denne sistnevnte 

versjonen er mer på det private, moralske og religiøse planet. Det henspiller på kvinner som 

er redd de gjør noe som strider mot religionens regler dersom de er skilt sivilt og mangler 

godkjennelse fra en religiøs autoritet.  

 

Det som gjør dette forvirrende, er kanskje at det i de landene hvor kvinnene har registrert 

ekteskapet ved siden av i Norge, ofte er land som har lovgivning som er hentet fra religiøse 

kilder. Med andre ord vil en skilsmisse fra for eksempel Pakistan eller Iran, automatisk ha 

religiøs legitimitet ettersom skilsmisseprosedyrene følger religiøse regler. Igjen møter vi altså 

det fenomen at religionen er overalt, og her mer spesifikt, den sivile retten er det samme som 

de religiøse levereglene. Vi får da også eksempler på at ekteskapet kan være haltende på både 

den ene og andre måten, når skilsmissen ikke er registrert i hjemlandet for da har den heller 

ikke religiøs legitimitet. 
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På den annen side så vil en skilsmisse fra et shariaråd bare løse den andre delen av det 

haltende ekteskapet. Kvinnen kan føle seg trygg på at hun ikke handler mot sin religiøse 

overbevisning, men hun vil fortsatt være gift i hjemlandet. Hva slags status en skilsmisse fra 

et shariaråd, der mannen ikke har sagt seg enig i skilsmissen, har i land som Pakistan eller 

Iran (eller andre land med shariarett) vet jeg ikke, men det er i hvert fall ingen automatikk 

mellom en slik skilsmisse og en skilsmisse etter bakgrunnslandets regler.116 

 

Mine informanter bryr seg om bakgrunnslandsproblematikken på flere måter, men altså ikke i 

forhold til religiøs legitimitet. Hvilke problemer de får med haltende ekteskap, skal jeg ta for 

meg senere. Her er det nok å vise at kvinnene selv ikke opplever sin religion som noen 

stopper fra å søke norsk, sivil skilsmisse. Tvert i mot, det er flere, slik som vi har sett med 

Eva, som griper muligheten for i det hele tatt å kunne gå fra sin mann og kvinnene anser 

skilsmissen for å være i fullstendig harmoni med shariarettens regler. 

De tolker det slik, at selv om de ikke har noen delegert talaqrett etter sin ekteskapskontrakt, så 

kan de få likevel få skilsmisse på ulike vilkår hjemlet i shariaretten. En norsk skilsmisse må 

være så god som en annen, synes de, så lenge de overholder de konkrete religiøse reglene. 

  

Flere av informantene virket svært sikre i sin tolkning av koranen og jeg ble overrasket over 

denne sikkerheten og kunnskapen, ettersom den ikke er i tråd med den faktiske retten i land 

som Pakistan og Iran,117 som ikke vil anerkjenne norske skilsmisser, nettopp fordi de ansees å 

være i strid med landets egne skilsmisseregler som er tolket ut av religiøse kilder. Her kan 

tolkningene være at en dommer med religiøs anerkjennelse må ha avgjort saken, visse 

meklingsregler må være overholdt, og i noen tilfeller hevdes det at kvinnen kun kan få 

skilsmisse der mannen har samtykket. De norske skilsmissene blir så avvist etter ordre public 

argumentasjon. 

                                                 
116 Shaheen Sardar Ali som er jussprofessor ved Peshawar University i Pakistan og University of Warwick i 
England, hevder at skilsmisse fra et shariaråd i England ikke har noen rettslig betydning i Pakistan. 
Gjesteforelsening ved Avdeling for kvinnerett, UiO 23. mars 2005 
117 Se for Pakistans del 2.4.2 
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I Shaheens tilfelle kan det utad se ut som om hun ønsker en religiøs legitimitet (om enn 

uformell) for sin skilsmisse, men som vi har sett er det egentlig den sosiale aksepten hun er 

ute etter.118 Selv sier hun at hun har flere selvstendige grunnlag i shariaretten for å gå i fra sin 

mann, så det er ikke problematisk for henne som troende muslim.  

 

Mahin sier det slik: 

 

Mahin: Alle har rett til å finne sin egen vei frem til Gud. De reglene vi finner i 

koranen ga kvinner en hel del nye rettigheter for femten hundre år siden i Saudi- 

Arabia, slik som at mannen skulle forsørge sin kone. Jeg tror at de som har tolket 

reglene siden var mannfolk og de ville ikke at kvinner skulle ha makt. Jeg trenger ikke 

prestene og bryr meg ikke så mye om reglene i seg selv. Jeg kan selv tolke reglene slik 

de er nedtegnet. 

 

Mahin føler altså at den religiøse legitimiteten hun trenger kan hun selv gi, like godt som 

noen andre. Som muslim har hun like mye rett til å tolke kildene som det religiøse ledere har. 

 

Det er flere interessante aspekter knyttet til denne argumentasjonen der informantene bruker 

religiøse argumenter for å støtte opp under sin norske, sivile skilsmisse. 

 

For det første er det et tegn på at de opplever ekteskapet som en religiøs institusjon i en eller 

annen forstand, det være seg mer direkte (slik som at ekteskapsløftet gis direkte til Gud) eller 

indirekte (at religionen influerer alle valg i livet, der i blant valget om å ta noen til ektefelle).  

 

Dette religiøse aspektet står i følge dem, likevel ikke i veien for en norsk skilsmisse. Tvert i 

mot mener de at de ved å følge de norske skilsmissereglene, oppfyller kravene som stilles til 

skilsmissen innenfor islam. Informantene så seg i god stand til å tolke de religiøse kildene 

                                                 
118 Se 3.3.3 
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selv, og hadde ikke behov for noen religiøs legitimering av skilsmissen utover dette, for at de 

skulle føle at de handlet rett etter sin tro. 

 

4.5.5 Konklusjon 

Informantenes argumentasjon viser at de sjonglerer med og tolker to rettstradisjoner som det 

finnes mange eksempler på at er sett på som motstridende,119 i samsvar med hverandre. Det er 

også et eksempel på at de bringer formell nasjonal rett inn i et semi-autonomt felt der andre 

uformelle normer har hegemoni. Men i hvilken grad kvinnene forfekter et slikt syn også innad 

i sine sosiale miljøer forteller de ikke. Som vi så av gjennomgangen av skilsmisseprosessen, 

er det ikke slik at disse kvinnenes holdninger til at de har rett til å bestemme over om de vil 

skilles, får virkning på normene i de sosiale miljøene de er en del av for øvrig. Deres tolkning 

av de religiøse kildene blir kanskje underlagt samme behandling.  

 

Uansett er det kvinnene sier viktig. For det viser at det kan være motstridende tolkninger 

innenfor de ulike religiøse miljøene i Norge, som i liten grad kommer til uttrykk i 

samfunnsdebatten for øvrig. Det har vært uttrykt i debatten om shariaråd at shariaråd kan gi 

kvinnene den legitimiteten de ønsker for skilsmissen. Vi ser av forhandlingene av skilsmissen 

i de ulike miljøene, samt av kvinnens holdninger til dette og til religionens rolle, at de ikke 

opplever det som problematisk å skille seg, verken ovenfor sin egen samvittighet, eller sin 

egen religiøse eller moralske oppfatning.  Samtidig opplever de at de i liten grad har mulighet 

til å hevde sine meninger, ettersom det medfører rykter, sladder og i verste fall eksklusjon fra 

sitt eget miljø. Det er rimelig å anta at de normene som kvinnene opplever gjelder i sine 

miljøer også er de som ville ligge til grunn for et shariaråd utpekt fra dette miljøet. Å legge til 

rette for shariaråd, noe som blant annet Berit Thorbjørnsrud argumenterer for i sin utredning i 

forbindelse med Dok 8 prosessen,120 kunne altså i praksis være å tilrettelegge og legitimere 

normer som direkte strider både mot de holdninger som kvinnene selv bekjenner seg til og de 
                                                 
119 Vi har for eksempel sett i 2.4.2 at norsk sivil skilsmisse der mannen ikke godkjenner skilsmissen, som 

ugyldig etter pakistansk rett fordi den ansees å stride mot islamske regler.  
120 Thorbjørnsrud  2003 side 41.  
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som ligger til grunn for norsk skilsmisselovgivning, nemlig selvbestemmelsesrett for kvinner i 

like stor grad som menn. Samia Bano har intervjuet kvinner som har fått skilsmisse gjennom 

shariaråd i England og forteller at kvinnene følte seg presset til å inngå forhandlinger av 

denne typen mot sin vilje og hadde vanskelig for å få gjennom sine krav.121 Shaheen Sardar 

Ali har også studert skilsmisseprosessene i utvalgte britiske shariaråd og forteller at kvinner 

for å oppnå godkjennelse av skilsmissen presses til å gi fra seg rettigheter både i forhold til 

bodeling og barnefordeling.122 Banos og Alis studier forteller i likhet med dataene i dette 

prosjektet, om kvinner som selv ikke ønsker den forhandlingen som uformelle 

meklingsinstanser med grunnlag i deres bakgrunnsmiljø tilbyr. Myndighetene bør være 

observante på slike undergrupper som har en annen forståelse enn hva som uttrykkes av 

lederne i deres miljøer og forsøke å legge til rette for at disse kvinnene skal kunne ha tilgang 

til rettigheter garantert gjennom norsk lov.123 Å opprette shariaråd kunne føre til det motsatte, 

å legge til rett for de gruppene som kjemper mot at muslimske kvinner etter deres egen vilje 

skal kunne skille seg i tråd med norsk rett.  

 

Kvinnenes historier tilsier at religionen spiller liten rolle i forhandlingene om skilsmisse, 

samtidig som andre faktorer faktisk er fremtredende i prosessen. Alle blir møtt med krav i 

forskjellige varianter om å opprettholde deres egen, ektemannens og/eller familien ære.124 

Ikke minst er det bakgrunnsmiljøet, med sanksjoner som fordømmelse, sladder og eksklusjon 

som gjør at kvinnene presses til å bli i ekteskapet. Krav om ære knyttes ikke til islam slik 

kvinnene forteller om det. At æreskodekser er en kulturell praksis som ikke kan knyttes på 

noen direkte måte til islam som religion støttes for øvrig av annen forskning.125 

                                                 
121 Bano 2004 
122 Ali, gjesteforelesning ved Institutt for offentlig rett 23. mars 2005 
123 I sin gjennomgang av forholdet mellom kvinners menneskerettigheter og religionsfriheten 1. mars 2006, på 
seminaret ”Human Rights at the Interface”, argumenterte Frances Raday for at myndighetene må være 
oppmerksomme og tilby beskyttelse og hjelp til kvinner som ønsker å bryte med et religiøst miljø som 
undertrykker dem. Det religiøse miljøets rett til å diskriminere og undertrykke kvinner er ikke vernet av 
religionsfriheten så lenge kvinner selv ikke godtar de undertrykkende praksisene. 
124 Se 3.2-3.4 
125 Se for eksempel Wikan 2003.  Shaheen Sardar Ali støttet dette synet i sitt foredrag ved Culcom, UiO 7. mars 
2005. Aylin Akpinar 1998 knytter riktignok ære/skamkodekser løst til de monoteistiske religionene med 
patriarkalsk struktur, jødedom, kristendom og islam.   
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Et viktig moment i dette er at kvinnene selv verken synes at det er vanærende eller i motstrid 

med deres religion å skille seg eller at andre har rett til å presse dem slik de gjør. Presset og 

sanksjonenes legitimitet blir dermed også mindre eller forsvinner helt.126 Kvinner skal ha lik 

tilgang til rettigheter etter norsk rett som etniske nordmenn, spesielt der de selv ønsker å 

benytte seg av disse rettighetene. Dette bør være et viktig bakgrunnspremiss når man skal 

vurdere tiltak og midler for å endre på den type praksis som står i veien for kvinnene fra å 

benytte seg av skilsmisserettigheter sikret gjennom norsk lov. 

 

Å flytte tema som skilsmisserettigheter inn i en religiøs sfære kan bidra til å fjerne det fra 

offentlighetens lys, samtidig som det kan bidra til at religiøse lederes syn på skilsmisse i 

større grad vektlegges, til fortrengsel for dem som faktisk opplever problemer med manglende 

tilgang.127 I utredningene som ble foretatt i forbindelse med Dok. 8-prosessen så vi nettopp en 

slik tendens. Religiøse ledere, hovedsakelig mannlige, fikk komme til orde, mens hvordan 

kvinnene det gjaldt, oppfattet sin religion eller hvorvidt dette i det hele tatt hadde noe med 

religionen å gjøre, i liten grad kom med.128 En premiss for hvordan man bør gå frem i forhold 

til dette problemkomplekset er i så fall å ta utgangspunkt i dem det gjelder og se hvordan man 

kan bedre deres situasjon og ikke starte med utgangspunkt i en rekke antagelser om religion, 

som kan vise seg ikke bare å ha en rekke skadelige konsekvenser, men også å basere seg på 

feil og mangler.129  

                                                 
126 Se 4.4 
127 En annen negativ konsekvens kan være at slike skikker som er kvinnediskriminerende, i 
majoritetsbefolkningen blir oppfattet som en integrert del av islam og således som representativt for kvinnesynet 
til muslimske innvandrere generelt, noe som igjen kan føre til diskriminering og rasisme mot muslimer. 
128 Dette hadde naturlig nok sammenheng med mandatet for Thorbjørnsruds utredning (2003), men resultatet av 
prosessen ble likevel at skilte muslimske kvinners oppfatning av sin religion i forhold til skilsmisse, i liten grad 
kom til uttrykk. 
129 I 4.8 foreslår jeg noen tiltak for å bedre tilgangen til skilsmisse, med kvinnenes historier som utgangspunkt. 
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4.6 Å være skilt, muslimsk kvinne 

 

4.6.1 Innledning 

I dette kapittelet skal jeg ta for meg hvordan det går med kvinnene etter at de ble skilt. Temaer 

jeg skal behandle er hvordan skilsmissen ble mottatt av menneskene de hadde rundt seg og 

hva slags utfordringer de møtte, herunder problemer med haltende ekteskap og hvordan de 

forsøkte å løse det.  

 

4.6.2 Den norske skilsmissens status i kvinnenes miljø 

4.6.2.1 Innledning 

Jeg ønsket å se hvorvidt den norske skilsmissen førte til at kvinnene ble sett på som skilte, 

eller om de fortsatt var å anse som gift, så lenge ektemannen nektet dem skilsmisse og de ikke 

var skilt etter bakgrunnslandets (og i noens øyne religiøse) regler.  

 

Noen av informantene fikk etter hvert skilsmisse, også av mannen, og ble skilt i hjemlandet 

på grunn av dette. Legitimiteten var derfor sikret. Andre hadde ikke noen kontakt med noe 

bakgrunnsmiljø etter skilsmissen, slik at det ikke vedgikk dem hva deres tidligere miljø måtte 

mene om skilsmissen, eller at de rett og slett ikke visste hva de mente. De av disse som heller 

ikke anså det som noen som helst mulighet at de kom til å returnere til hjemlandet, syntes ikke 

at det spilte noen rolle om de fortsatt var gift der. Deres tilfeller faller derfor også utenfor 

problemstillingen. 

 

De som gjenstår er tre stykker. Mariam sa, som vi allerede har sett at hun ikke opplevde 

direkte at noen anså henne for fortsatt å være gift, men at hun hadde det i bakhodet at de 

kanskje tenkte slik og at det plaget henne. Dette var også en av grunnene til at hun valgte å gå 

gjennom en lang og vanskelig prosess med å få skilsmisse i bakgrunnslandet. Hun opplevde 

altså ikke direkte at noen ikke anså henne som skilt, men opplevde det likevel som et 
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betydelig problem. De to andre opplevde at den norske skilsmissen førte til at de ble sett på 

som skilte. En valgte å skille seg både i Norge og i bakgrunnslandet, men mest av praktiske 

årsaker. En annen hadde ikke en gang tenkt på problemstillingen før jeg spurte henne om det. 

Hun mente at det var helt klart at hun ble sett på som skilt, men understreket at familien og 

miljøet rundt henne likevel fordømte skilsmissen på det groveste.  

 

4.6.3 Livet etterpå 

4.6.3.1 Å bo alene 

Flere av kvinnene møtte problemer med å flytte for seg selv etter skilsmissen. Familiene deres 

var bekymret for at de skulle bo alene ettersom det var uvanlig og de synes det var skamfullt. 

Slike holdninger var det flere som fortalte om også i forhold til det miljøet de var en del av i 

Norge og hvordan det å bo for seg selv ble oppfattet i opprinnelseslandet.  

 

Eva hadde full støtte fra sin familie i beslutningen om å gå fra mannen, men de var bekymret 

for hvordan hun skulle klare seg alene, ikke minst i forhold til hva andre fra bakgrunnslandet 

ville tenke om henne. Her forteller hun om samtalen med søsteren der hun fortalte at hun 

hadde reist fra mannen: 

 

Eva: […] Hun [søsteren] sa: 

-Bare kom til oss, ikke bli alene i Norge. Fordi de andre130 sier at ”Hun er 

alene, hun er alene! Kanskje hun gjør en ting, kanskje hun har kjæreste, 

kanskje hun gikk bort med kjæresten sin. Det er mange ting som det, de tenker 

og sånn.” 

Jeg ordner med papir, separasjonspapir og sånn og jeg reiste til søstera mi. 

 

                                                 
130 Eva føler at de holdningene som søsteren refererer til gjelder både for bakgrunnsmiljøet i Norge og er 
generelt utbredt i opprinnelseslandet. 
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Fatima fikk ikke noe støtte fra sin familie da hun bestemte seg for å gå fra mannen sin, og det 

ble ikke noe bedre av at hun bodde alene.131 Mannen får besøksforbud, men familien til 

Fatima tok jobben med å kontrollere henne når han ikke lenger hadde muligheten: 

 

Fatima: De kom hele tiden og da skulle de passe på meg ikke sant, på hva jeg gjør. 

[…] 

[De] kom om natten, de skulle spionere hele tiden hva jeg gjør, de skulle passe på meg 

og jeg ble så lei. 

[…] 

Tone: De ville kontrollere deg? 

Fatima: Ja, og jeg vil, det er greit at de vil kontrollere, men det ble så mye hele tiden 

ikke sant. (Pause). Og det var for meg, det var ikke sånn at de skulle passe på meg, de 

skulle bare se hvem jeg er sammen med og det her. 

 

De negative holdningene til at kvinnene skulle bo for seg selv knytter seg til en mistanke om 

at de skal ha kontakt med andre menn. Dette er skamfullt. Flere andre unge muslimske 

etterkommere jeg har snakket med bekrefter et syn om at kvinner ikke skal bo for seg selv. De 

skal bo hos sine foreldre eller andre slektninger, eller de skal bo sammen med sin ektemann. 

Dersom det stemmer at dette er en vanlig holdning kan dette bety enda en hindring for å bryte 

ut av ekteskapet for en kvinne. Tall fra SSB viser at i 2001 var det 1591132 enslige 

husholdninger blant pakistanere133 i Norge, hvorav fem hundre var kvinner.134 Dette er få 

dersom man sammenligner med andelen enslige husholdninger i befolkningen i alt.135 Vi ser 

også at det er ca dobbelt så mange menn som lever alene som kvinner.  

 

                                                 
131 Dette er før det endelige bruddet, der Fatima må flytte på skjult adresse og familien bryter all kontakt. 
132 Folke- og boligtellingen 2001,  ssb.no/FOB2001 
133 Igjen bruker jeg pakistanske innvandrere her som et eksempel for å illustrere problemstillingen. 
134 Igjen bruker jeg den pakistanske innvandrergruppen som illustrasjon, ettersom de er den største 
innvandrergruppen i Norge. 
135 17 % i befolkningen i alt, 8 % av pakistanske innvandrere er enslige husholdninger. 
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Jeg merket meg også Fatimas understreking av at familiens besøk ikke var for å passe på, men 

for å kontrollere. Det var altså ikke bare for å se til at alt gikk bra med henne at de kom på 

stadige besøk. Fatimas tilfelle er ekstremt og andre opplever nok den nærmeste familiens 

invitasjon om å flytte hjem mer som omsorg enn som kontroll. Noen ganger vil også praktiske 

hensyn spille inn. Flere av de unge ekteparene i materialet bodde hos kvinnens foreldre. Da 

ekteskapet tok slutt og mannen flyttet ut, var det naturlig for kvinnen å bli boende og 

eventuelle holdninger til at hun ikke burde bo for seg selv, om de så sprang ut av et ønske om 

omsorg eller kontroll, kom dermed ikke til uttrykk.  

 

4.6.3.2 Praktiske problemer ved å flytte for seg selv 

To av kvinnene opplevde at ettersom de hadde verdier i det felles bo de hadde med sine 

eksmenn, ville sosialkontorene i liten grad hjelpe dem med midler til møbler, husgeråd osv 

etter flyttingen. Problemet var jo bare at kvinnene ikke hadde noen praktisk mulighet for å få 

sine midler ut av hjemmet og eksmennene trenerte sakene så godt de kunne. Det samme gjaldt 

i forhold til papirer og lignende kvinnene trengte for å få skilsmisse. Dette lå igjen hjemme i 

huset, og kvinnene fikk ikke sine ektemenn til å gi det til dem.  

 

Shaheen forteller: 

 

Shaheen: Og vi flyttet og han betalte ikke barnebidrag og sånn, [..] så en lang tid jeg 

hadde bare veldig lite penger. Så det var litt vanskelig for jeg hadde ingen ting i huset. 

Det var en tomt hus og da vi hadde to madrasser å sove på hele sommeren og da kunne 

jeg kjøpe dobbeltseng, så vi alle kan sove. I sosialkontoret de kjøpte meg en komfyr 

og kjøleskap og de sa at det er bare å begynne og du kan få halvpart av innbo av 

mannen din og da kan vi se hva du mangler da og da kan vi kjøpe det. Så de ikke ga 

meg, fordi de ventet at han ville dele med meg, men jeg kunne ikke få noen ting enda. 

Så da jeg må kjøpe og det var litt vanskelig, men nå jeg har alt jeg trenger i huset mitt. 

Tone: Kunne de hjelpe deg på krisesenteret eller? 
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Shaheen: De hjelpe meg litt. De ga meg tallerken og glass og dyner og puter i 

begynnelsen og ja. Men da jeg, fordi jeg så på internett, at det var litt brukt på finn.no, 

det var billigere og hvis det var salg og tilbud og sånn jeg handlet og jeg synes det er 

litt bedre, for når jeg begynte å få barnebidrag og ekstra barnetrygd også, men før, de 

ventet på separasjon, men nå er det litt bedre. 

 

 

Ziba opplevde også at ektemannen nektet å samarbeide og startet også tilværelsen i en ny 

leilighet uten mer enn noen sommerklær hun og barna hadde fått med seg. Men hennes 

arbeidskolleger samlet sammen ting til henne, de ikke selv lenger hadde bruk for. I løpet av 

noen dager hadde de både møbler, senger, hvitevarer og alt annet de trengte.  

 

4.6.4  Skilsmisse i bakgrunnslandet 

4.6.4.1 Innledning 

Seks av kvinnene var fortsatt gift i hjemlandet etter den norske skilsmissen.  Tre fikk 

skilsmisse av sin mann og en var aldri registrert gift i hjemlandet. Kvinnenes ulike situasjoner 

påvirker hvorvidt det er et problem for dem eller ikke at de fortsatt er gift i hjemlandet etter at 

de har fått norsk skilsmisse. I dette kapittelet skal jeg se på hvordan kvinnene opplever den 

norske skilsmissen i forhold til at de fortsatt er gift i opprinnelseslandet, og på de rettslige 

etterspill som ble satt i gang for å komme ut av ekteskapet også der. 
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4.6.4.2 Den norske skilsmissen som en mulighet 

To av kvinnene kom til Norge som flyktninger. For dem var det spesielt to forhold som hadde 

betydning for hvordan de opplevde både den norske skilsmissen og det at de fortsatt var gift i 

opprinnelseslandet. For det første var det ikke aktuelt for dem å returnere og for det andre 

ville en skilsmisse i hjemlandet være svært vanskelig å få, kanskje til og med umulig. Dette 

fikk dem til å se på den norske skilsmissen som en mulighet, mer enn en begrensning. 

Ettersom de opplevde at de ikke hadde noen mulighet for å returnere, hadde det få 

konsekvenser for dem at de fortsatt var gift i hjemlandet. Alternativet ville, slik de så det, 

uansett være å ikke få noen skilsmisse i det hele tatt. De var derfor svært fornøyd med at de 

hadde fått muligheten til å skille seg i det hele tatt. 

 

For de andre er det ikke slik at de oppfattet det å få skilsmisse i opprinnelseslandet som 

umulig og det var absolutt aktuelt for dem å reise tilbake dit. Disse var mer opptatt av å få 

status som skilt også i hjemlandet. 

 

4.6.4.3 Den norske skilsmissen som både mulighet og begrensning 

Noen av kvinnene var mer opptatt av å få skilsmisse i hjemlandet. De var redd for hvilke 

konsekvenser det kunne ha for både dem og barna dersom de returnerte mens de fortsatt 

hadde status som gift. Ettersom kvinnene har mye familie, venner og miljø i bakgrunnslandet, 

var det viktig for dem at de kunne reise dit også etter at de hadde fått den norske skilsmissen.  

 

I tillegg kom den subjektive opplevelsen av egen status. Kvinnene ønsket å være ferdig med 

ekteskapet også når de var i hjemlandet og dessuten kunne en skilsmisse fra bakgrunnslandet 

bidra til at andre så på dem som skilt. Den norske skilsmissen var således en mulighet for dem 

til å komme ut av ekteskapet, men den ga bare delvis oppfyllelse av deres mål om å også bli 

skilt i hjemlandet og å bli oppfattet som skilt. Dessuten opplevde en del av kvinnene 

separasjonstiden i Norge for å være svært lang. 
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Khulaskilsmisse136 

Som vi har sett, var Mariam redd for at andre i bakgrunnsmiljøet ikke oppfattet henne som 

skilt etter at hun hadde fått norsk skilsmisse og dessuten var hun redd hva som ville skje 

dersom hun reiste tilbake til bakgrunnslandet. Mariam hadde ingen delegert skilsmisserett i 

sin ekteskapskontrakt og var derfor nødt til å gå til domstolene med sin sak. Noen mannlige 

slektninger fikk fullmakt til å føre saken i hjemlandet. Å selv møte i rettssalen i en slik sak 

ville oppleves svært vanærende for henne og familien hennes. At hun var part i en 

skilsmissesak var i seg selv så skamfullt for familien at de bestemte seg for å bestikke en 

dommer, slik at eksmannens familie ikke ble innkalt og dommeren kunne gi skilsmisse uten å 

høre hans side av saken. På denne måten unngikk de oppstyr rundt saken og sikret at Mariam 

fikk skilsmissen. Mariam ga uttrykk for at det var en vanskelig prosess, der penger og 

familiens støtte var helt nødvendig for å lykkes. Hun mente at dersom hun skulle ha fått en 

skilsmisse med helt lovlige midler, ville saken fått så mye omtale og tatt så lang tid, at hun 

ikke ville ha gått gjennom prosessen. Det ville ha blitt for skamfullt for henne og familien 

hennes.  

Talaq y tafwid-skilsmisse137 

En av kvinnene (A) hadde delegert skilsmisseadgang i ekteskapskontrakten og derfor også 

muligheten for å kunne skille seg i bakgrunnslandet, uten å møte på større problemer. Hun 

lurte på forholdet mellom norsk rett og bakgrunnslandsrett og om det ville være en mulighet 

for henne å først få skilsmisse i hjemlandet og så få den godkjent her. Altså en problemstilling 

som var motsatt av min opprinnelige:  

 

A: Jeg er veldig lei av [det], for jeg ønsker å få skilsmisse så snart som mulig (ler). Så 

jeg kan tenke meg å, jeg er ferdig med den mann! Ikke sant. […] Hvis jeg var i 

hjemme, det er mye lettere å få det etter islamsk rett. Det er talaq, talaq, talaq og tre 

                                                 
136 Se 2.3.3 
137 se 2.3.2 
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måneder til […] [F]or det står i ekteskapskontrakten, så jeg kan bli ferdig med han 

fortere, men jeg vet ikke om jeg kan gjøre det i Norge også? Og det er problematisk 

Så det var litt dumt, Det er vanskelig her i Norge. I hjemlandet mitt jeg kan være 

ferdig etter tre måneder. Så det er nesten ett års forskjell. 

 

A opplevde at det er svært tungvint å få norsk skilsmisse sammenlignet med bakgrunnslandet 

og kunne ikke forstå at det måtte ta så lang tid. Hun valgte å søke om skilsmisse i 

bakgrunnslandet først, etter at hun fikk vite at denne kunne bli godtatt også i Norge.  

 

Hun var også engstelig for hva som kunne skje dersom hun returnerte til bakgrunnslandet før 

skilsmissen hadde gått i orden der, men hun var ikke mer konkret enn at hun opplevde det 

som problematisk. 

 

Fortsatt gift i bakgrunnslandet 

En av kvinnene hadde ikke tenkt gjennom det at hun fortsatt var gift i opprinnelseslandet. Da 

jeg spurte henne om hun var skilt også der, forsto hun først ikke hva jeg mente. Vi snakket litt 

frem og tilbake og vurderte sannsynligheten for at mannen selv ville ordne skilsmisse. 

Kvinnen var da vi møttes, fortsatt i separasjon, hun var i tvist med mannen både når det gjaldt 

bodeling og barnefordeling samtidig som hun nå hadde foreldreansvaret alene. Hun måtte 

tenke gjennom hva hun eventuelt skulle gjøre med skilsmisse i bakgrunnslandet når hun 

hadde fått mer orden på alt det andre. Et halvt år senere, vet hun fortsatt ikke om hun er gift 

eller skilt i bakgrunnslandet. 
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4.6.4.4 Positive sider ved at den norske skilsmissen ikke blir anerkjent i 

bakgrunnslandet 

En av kvinnene (B) er skilt i Norge og gift i bakgrunnslandet og er fornøyd med å ha det slik, 

på grunn av at det sikret henne rett til brudegaven (mahr) som ellers ville ha gått tapt for 

henne. Gavebeløpet var fastsatt i ekteskapskontrakten. B hadde krav på pengene så lenge hun 

fortsatt var gift, men dersom det er hun som initierer skilsmissen vil kravet gå tapt for 

henne.138 B kom i den situasjonen at hun var skilt i Norge og mannen nektet å utbetale på 

grunn av dette. Da gikk hun til sak i bakgrunnslandet. Mannen prosederte forgjeves på at han 

var skilt etter norsk rett og at kravet derfor ikke kunne gjøres gjeldende. Han ble dømt til å 

utbetale henne beløpet. B synes at dette var til pass for mannen ettersom at han hadde presset 

seg til mer enn han hadde krav på i booppgjøret her i Norge. Eksempelet illustrerer godt at 

kvinner kan ha forskjellig behov og strategier i forhold til skilsmisse, og at noen kvinner også 

kan ha direkte interesser av å være i et haltende ekteskap.139  

 

                                                 
138 Jeg behandler ikke medgiftsspørsmål i dette prosjektet. Rubya Mehdi ved Carsten Niebuhr instituttet, 
Københavns universitet har skrevet om hvordan spørsmål om medgift behandles av muslimske immigranter i 
Danmark. Mehdi  2003. 
139 Dette er for øvrig også et eksempel på hvordan det går an å sjonglere mellom ulike rettssystemer for å oppnå 
egne fordeler. 
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5 Retten til ikke å bli diskriminert etter kvinnekonvensjonens regler. 

 

5.1 Innledning 

I dette kapittelet skal jeg vurdere retten til ikke å bli diskriminert ved ekteskapets opphør etter 

menneskerettighetene. Ettersom mitt utgangspunkt omhandler situasjonen for skilte, 

muslimske kvinner i Norge, er det spesielt menneskerettslige reguleringer som Norge er 

bundet av, som jeg har for øye. En rekke internasjonale menneskerettighetsinstrumenter 

regulerer retten til ikke å bli diskriminert på grunn av kjønn, slik som FN- konvensjonen om 

sivile og politiske rettigheter,140 FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle 

rettigheter141og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.142 

 

Jeg har av flere grunner valgt å ta utgangspunkt i FNs kvinnediskrimineringskonvensjons143 

bestemmelser. Et av argumentene for å opprette KDK, slik det også er reflektert i 

konvensjonens fortale, var nettopp at de andre instrumentene som regulerte forbud mot 

kjønnsdiskriminering ikke hadde klart å sikre kvinner denne retten. Dette sammenholdt med 

at KDK er den nyeste av konvensjonene og at den så direkte regulerer spørsmålet om retten til 

ikke-diskriminering for kvinner ved ekteskapets opphør, gjør KDK til et egnet utgangspunkt 

for en menneskerettslig vurdering av dette spørsmålet. Formålet med denne gjennomgangen 

av KDKs bestemmelser, er å kartlegge i hvilken grad Norge som konvensjonspart er forpliktet 

til å handle annerledes, eller gjøre noe mer, for å sikre muslimske innvandrerkvinner en bedre 

tilgang til skilsmisse. For å kartlegge dette benytter jeg meg av en to-trinns metode der jeg 

først ser på om retten til ikke-diskriminering etter KDK er brutt og så ser på om eventuelle 

brudd utløser forpliktelser for Norge som konvensjonspart.144 

 

                                                 
140 16. desember 1966 art. 2, 3 og 26 m.fl 
141  16. desember 1966 art.2 (2 
142 4. november 1950 art. 14 
143 Vedtatt av de Forente nasjoner 18.desember 1979. Heretter forkortet til KDK 
144 Cook 1994 side 116-117 
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For flere av de kvinnene jeg har snakket med, er skilsmissen nøkkelen til å kunne få oppfylt 

andre menneskerettigheter. Samlivet med ektemannen gjorde at enkelte av kvinnene måtte 

leve med grove krenkelser av både sin fysiske og psykiske integritet. Således vil deres tilgang 

til helt grunnleggende menneskerettigheter være avhengig av at de får skilsmisse. Retten 

inngår altså i en større sammenheng, der man kan bygge retten til skilsmisse på andre 

grunnlag enn på regulering av skilsmisseinstituttet alene. Retten til ikke å bli diskriminert ved 

ekteskapets opphør er i denne sammenhengen altså nært knyttet til andre rettigheter og vil 

derfor måtte vurderes også etter andre bestemmelser i KDK enn art 16 der skilsmisse 

reguleres direkte.  

 

Hindringene kvinnene møter kan plasseres i to kategorier. Den første utgjøres av hindringene 

kvinnene møter i form av press, fordømmelse og sanksjoner i sitt sosiale miljø, altså ulike 

diskriminerende praksiser. Den andre gruppen består av hindringer i møte med storsamfunnet, 

som er relatert til at kvinnene er innvandrere eller etterkommere. På mange måter henger 

hindringene sammen og forsterker hverandre gjensidig.145 

 

Som jeg straks skal komme tilbake til i 4.3 -4-5, er det forholdsvis enkelt å kartlegge det 

juridiske innholdet i rettighetene etter KDK når det kommer til ikke-

diskrimineringsrettigheter ved ekteskapets opphør. KDK gir kvinner rett til full likestilling 

med menn, både når det gjelder rettslig handleevne og skilsmisse forøvrig. Reglene er som før 

nevnt laget i et forhandlingsklima der fokus var å lage en konvensjon som faktisk oppfylte de 

rettigheter som på tross av at de allerede var sikret i en rekke andre 

menneskerettighetskonvensjoner, ikke var blitt kvinner til del slik det var intendert.146 De 

virkelig utfordrende juridiske spørsmålene i forhold til KDK knytter seg til hvordan 

rettigheter skal harmoniseres mot hverandre ved motstrid og hvilke forpliktelser eventuelle 

                                                 
145 Se nærmere om dette nedenfor under 4.5.4 
146 Slik det reflekteres i KDKs fortale. 
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brudd med bestemmelsene vil utløse for statene.147 Jeg vil underveis vise til eksempler fra 

datamaterialet i lys av de ulike rettslige vurderingene. 

 

 

5.2 Presentasjon av KDK som rettskildefaktor 

5.2.1 Innledning 

Norge ratifiserte KDK 21. mai 1981 og forpliktet seg dermed til å oppfylle konvensjonens 

bestemmelser. Gjennom presumsjonsprinsippet vil tolkning av nasjonale rettskilder der det er 

mulig gjøres i samsvar med KDKs bestemmelser.148 Videre ble KDK inkorporert i 

likestillingsloven § 1b i juni 2005.149 Vibeke Blaker argumenterer for at inkorporasjonen i seg 

vil være et sterkt argument for å tolke norsk rett i tråd med konvensjonens bestemmelser.150 

Kritikk har vært reist mot at konvensjonen ikke ble inkorporert i menneskerettighetsloven151 

med forrang, fordi dette skaper usikkerhet om statusen til kvinners diskrimineringsvern i 

forhold til andre menneskerettighetsinstrumenter som er inkorporert med forrang.152  

 

KDK gjelder, i tråd med presumsjonsprinsippet, altså i norsk rett, og jeg vil redegjøre for de 

aktuelle bestemmelsene i KDK når det gjelder ikke-diskrimineringsrett ved ekteskapets 

opphør.  

 

KDK er en internasjonal konvensjon og reguleres derfor av tolkningsreglene som kommer til 

uttrykk i Wienkonvensjonen om traktatretten av 23. mai 1969,153 art. 31-33. Formelt sett 

gjelder WTR ikke for tolkning av KDK og den er heller ikke gjeldende for Norge ettersom 

                                                 
147 Det knytter seg selvfølgelig interessante spørsmål av mer praktisk art til dette også: Hvordan skal man gå 
frem for å gjøre rettighetene nedfelt i konvensjonen til en realitet for kvinner verden over? 
148 Ot.prp.nr.3 (1998-1999), Styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett, side 11 
149 Ved Lov-10.06.2005 nr.38 
150 Blaker 2003, side 40 
151 Lov-21-05.1999 nr.30 
152 Hellum 2006, punkt 4 
153 Heretter forkortet til WTR 
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Norge ikke er part i WTR.154 På tross av disse forholdene er de nevnte reglene aktuelle 

ettersom WTR regnes for å være en kodifikasjon av folkerettslig sedvanerett.  

 

Den generelle regelen for traktatstolkning finner vi i WTR art. 31.  Konvensjoner skal tolkes 

lojalt etter en allmenn forståelse av ordlyden, i ordenes kontekst og i lys av konvensjonens 

formål. Videre skal det legges vekt på andre forhold, som er beskrevet i art. 31, 3, b herunder 

den del av konvensjonspartenes tolkningspraksis som kan sies å etablere en avtale mellom 

partene angående tolkningen. 

 

Etter WTR art. 32 kan også forarbeider bli brukt som supplerende tolkingsmomenter, der 

tolkning av ordlyden etter art. 31, fortsatt er usikker.  

 

5.2.2 Komiteens uttalelser som fortolkningskilde 

Når det gjelder KDK, er det ikke opprettet noe eksternt organ som har rett til å tolke 

konvensjonen på en måte som er folkerettslig bindende for partene. I tråd med art. 17 er det 

likevel opprettet en komité155 som skal ”vurdere den fremgang som finner sted i 

gjennomføringen” av konvensjonen og Komiteen er satt til å tolke 

konvensjonsbestemmelsene, både i gjennomgangen av statsrapportene jf. art. 18 og 

Komiteens generelle anbefalinger og egne rapporter til FNs generalforsamling jf. art 21. Det 

er flere argumenter som taler for at disse uttalelsene likevel er relevante når man skal tolke 

KDKs bestemmelser. 

 

For det første kan det anføres at Komiteens tolkninger har stor moralsk og politisk betydning 

for statene.156 Dette henger sammen med at komiteen er anerkjent av konvensjonspartene og 

sammensatt på grunn av ekspertise på felt knyttet til KDKs bestemmelser, jf. KDK art. 17 (1). 

                                                 
154 Traktaten regulerer ikke direkte KDK ettersom KDK ble vedtatt allerede i 1979 og WTR art. 4 stadfester at 
konvensjonen bare gjelder for traktater som er vedtatt etter at den selv trådte i kraft, som var 27. januar 1980.  
155 Denne vil i det følgende bli omtalt som Komiteen eller Kvinnekomiteen. 
156 Se høringsnotat om innarbeiding av FNs kvinnekonvensjon i norsk rett side 8 og St.prp31 (2001-2002) side 9. 
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Man kan som et første steg altså legge vekt på komiteens tolkninger på bakgrunn av deres 

status i det internasjonale rettssamfunn og verdien i deres argumentasjon.157 

 

Videre er det flere argumenter som peker i retning av å gi Komiteens tolkninger rettslig 

relevans også utover dette.  

 

For det første er ikke listen over relevante rettskilder i WTR art 31-33 ansett for å være 

uttømmende.158 Dette åpner for at andre argumenter også kan være relevante.  I den såkalte 

KRL-dommen,159 bruker Høyesterett praksis fra FNs menneskerettighetskomite og 

Barnekomiteen i sin behandling. Dette viser at også Kvinnekomiteens uttalelser vil være 

relevante når en av KDKs bestemmelser skal behandles i det norske rettsvesenet.160 

 

Preofessor Andrew Byrnes161 vurderer at man i dokumentene som er tilknyttet 

konvensjonspartenes rapporter, både fra statene og komiteens side, kan få øye på statspraksis, 

i tråd med WTR art 31, 3, b. Her kan altså komiteens tolkninger bli til statspraksis gjennom 

det praktiske arbeidet med KDK, som statene uttrykkelig godkjenner. 

 

Byrnes argumenterer også for at de generelle anbefalingene kan bli del av statenes 

tolkningspraksis, og dermed relevante tolkningskilder etter WTR art. 31, 3, b. Alle 

konvensjonspartene mottar anbefalingene og i den grad man kan se, enten ved sin praksis 

eller på annen måte, at de godtar anbefalingene, kan anbefalingene bli transformert til 

statspraksis i tråd med WTR art. 31, 3, b.162 

                                                 
157 På samme måte vil juridisk teori kunne spille en rolle i praksis. 
158 Ulfstein, Ruud 1998, side 65. 
159 Rt.2001/1006 
160 Det er klart at relevansen av komiteens uttalelser også vil variere avhengig av hva slags uttalelse det er. 
Komiteens kommentarer til for eksempel landrapporter er jo ofte svært spesifikke til det enkelte lands situasjon. 
Hvilken vekt komiteens uttalelser skal ha er forøvrig usikkert. Også dette vil henge sammen med verdien i deres 
argumentasjon i den enkelte sak. Se mer om denne typen argumentasjon i Blaker 2003, side 22 flg. 
161 Byrnes 2002, side 119 flg. 
162 Ibid. 
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Etter folkerettslig sedvane jf. WTR art. 31 og 32 er altså KDKs ordlyd, område, formål og 

sammenheng primære kilder. Dessuten er forarbeidene til KDK, samt uttalelsene fra 

Kvinnekomiteen relevante kilder. Forøvrig kan man finne argumentasjon i tolkningen av 

andre menneskerettighetsinstrumenter som forbyr kjønnsdiskriminering. 

 

5.3 Ikke-diskriminering i KDK 

Jeg vil først se på det generelle kjønnsdiskrimineringsforbudet i konvensjonen, og siden se på 

den mer direkte reguleringen av dette spørsmålet gjennom KDK art. 15 om likhet for loven og 

art. 16 om diskriminering i familiesfæren, samt art. 5 a om forbud mot kjønnsstereotypier. 

 

5.4 Kjønnsdiskrimineringsforbudet 

KDK bringer en ny dimensjon til diskrimineringsforbudet, ved at det kun er rettet mot 

diskriminering av kvinner og ikke av kjønn mer generelt. I fortalen stadfestes det at 

konvensjonspartene har som formål ”å vedta de tiltak som er nødvendige for å avskaffe alle 

former for og utslag av slik diskriminering [av kvinner]”. Altså en radikal tilnærming til 

diskriminering i det at det tar utgangspunkt i kvinners situasjon og har som formål å komme 

den faktiske diskrimineringen av kvinner til livs, gjennom å endre de strukturene som skaper 

og opprettholder kvinners underlegne stilling i forhold til menn.163   

 

Diskriminering av kvinner defineres i art. 1 slik: 

 

”… enhver forskjellsbehandling, utestenging eller begrensning på grunnlag av kjønn som har 

som virkning eller formål å oppheve eller svekke anerkjennelsen, nytelsen eller utøvelsen av 

kvinners menneskerettigheter og grunnleggende friheter på det politiske, økonomiske, sosiale, 

                                                 
163 Hellum 2002 side 93 
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kulturelle, sivile eller et hvert annet område, uavhengig av sivilstatus og med likestilling 

mellom menn og kvinner som utgangspunkt.” 

 

Diskrimineringsforbudet har altså hele spekteret av menneskerettigheter som nedslagsfelt. 

Dette har blitt sett på som et gjennombrudd for den horisontale 

menneskerettighetstenkningen, der menneskerettighetene ansees som et udelelig og umistelig 

hele. De ulike rettighetene kan ikke plasseres i et hierarki, men må harmoniseres mot 

hverandre.164 

 

Diskrimineringsbegrepet i KDK har i stor grad blitt klarlagt av Komiteen siden 1998-1999.  

Komiteen har i sine uttalelser fokusert på de facto likestilling, indirekte- og strukturell 

diskriminering.165  Komiteen har tolket KDKs diskrimineringsforbud til å inneholde både de 

jure og de facto diskriminering, både direkte og indirekte diskriminering og intensjonell og 

ikke-intensjonell diskriminering.166  

 

KDKs diskrimineringsforbud gjelder også i den private sfære jf art 2 e. Komiteen har 

stadfestet at art. 1s definisjon av diskriminering av kvinner gjelder både med hensyn til 

offentlig og private aktører.167 Komiteen innfører i den generelle anbefalingen nummer 19 om 

vold mot kvinner et krav om ”due-dilligence”, altså et aktsomhetskrav for staten med hensyn 

til å sikre at ikke, diskriminering i strid med konvensjonen, foregår i den private sfære.168 

Dette er i seg selv en stadfestelse av at konvensjonen gjelder også for diskriminering utført av 

private aktører. At Komiteen tar opp nettopp dette i forhold til vold mot kvinner stadfester at 

dette gjelder også på det helt uformelle plan, innenfor familien og husets fire vegger. 

 
                                                 
164 Ibid. 
165 Vandenhole 2005 
166 For en utdypning av komiteens arbeid og uttalelser av disse ulike sidene ved diskrimineringsforbudet, se 

Vandenhole 2005. 
167 Vandenhole 2005, side 79.  
168 Komiteens generelle anbefaling nummer 19 (1992) om vold mot kvinner. Jeg skriver mer om dette kravet i 
4.7.4 om statsforpliktelsene som følger av konvensjonen. 
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Bekjempelse av strukturell diskriminering var, som før nevnt, et av hovedmålene ved 

opprettelsen av KDK. I KDK art. 5 a pålegges statene et direkte ansvar for å treffe alle 

nødvendige tiltak for å endre praksiser som bygger på stereotype kvinne eller mannsroller, 

eller at det ene kjønnet er det andre underlegent eller overlegent. I tillegg pålegges de ansvar 

for å endre eller oppheve all kvinnediskriminerende praksis i art. 2f. Likestilling mellom 

kjønnene er således gitt en trinnhøyere status enn diskriminerende praksiser, også de som 

bunner i kultur eller religion.169 Komiteen har ved flere anledninger uttalt at strukturell 

diskriminering av kvinner har sin årsak i kjønnsstereotype holdninger om at kvinner ansees 

mindreverdige i forhold til menn i kulturelle og sosiale strukturer og institusjoner. På grunn 

av dette må de underliggende årsakene til kvinnediskriminering adresseres av 

konvensjonspartene. Ansvaret for å rette på dette ligger hos statene og ikke kvinnene selv.170  

 

Innledningsvis nevnte jeg at motstrids- og harmoniseringsspørsmålene byr på utfordrende 

juridiske problemstillinger, men i informantenes tilfeller kan det neppe oppstilles noen 

motstridende rettigheter mot deres rett til å ikke bli diskriminert. Krenkelse av deres fysiske 

og psykiske integritet og verdighet utgjorde for mange av informantene en barriere for å bryte 

ekteskapet. Denne typen vold og krenkelser nyter naturlig nok ikke noe menneskerettslig 

vern.171 Heller ikke diskriminerende praksiser som noen av kvinnene møtte, som i liten grad 

tilkjente dem selvbestemmelsesrett i forhold til om de ville bli eller ikke i ekteskapet, kan sies 

å ha noe vern gjennom menneskerettighetene. Tvert i mot, slik vi ser i art. 5a og 2f er slike 

praksiser i strid med kvinners menneskerettigheter som konvensjonspartene etter KDK er 

pålagt å avskaffe.172 

                                                 
169 Raday 2003 side 678 
170 Vandenhole 2005, side 78. 
171 Se for eksempel Komiteens generelle anbefaling nummer 19 (1992) om vold mot kvinner. 
172 Den nærmere fastleggelsen av pliktene vurderer jeg under 4.7  
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5.5 Retten til ikke å bli diskriminert ved skilsmisse 

 

5.5.1 Innledning 

Innholdet i kjønnsdiskrimineringsforbudet forholder seg på flere måter til det 

problemkomplekset jeg behandler i denne oppgaven. Slik jeg har redegjort for i 4.1 er retten 

til skilsmisse noe mer enn rettigheter knyttet til skilsmissen alene. Kvinnenes historier viser at 

skilsmissen gir dem mulighet til å oppnå andre rettigheter som er helt grunnleggende og at 

kravet for å få oppfylt disse rettighetene kan støtte opp om retten til å ikke bli diskriminert 

direkte ved ekteskapsoppløsning. Dette er bakteppet når jeg nå skal jeg gjennomgå de 

bestemmelsene i KDK som regulerer dette mer direkte.   

 

5.5.2 Art. 15 Likhet for loven 

Art. 15, 1 slår fast det grunnleggende prinsippet om at ”konvensjonspartene skal stille menn 

og kvinner likt i forhold til loven”. I art. 15, 2 utdypes dette, ved at det kreves:  

 

”konvensjonspartene skal i sivile saker gi kvinner den samme rettslige handleevne som menn, 

og de samme muligheter til å utøve denne evnen. De skal i sær gi kvinner de samme 

rettigheter til å inngå avtaler og forvalte eiendom og skal behandle dem likt på alle trinn i 

rettergangen.”  

 

Skilsmisse er en sivil sak og kvinner skal altså gis den samme rettslige handleevne både de 

jure (”den samme rettslige handleevne”) og de facto (”de samme muligheter”). Formuleringen 

”de samme muligheter” ble under forhandlingene foreslått av Storbritania og møtte ingen 

protester før den ble vedtatt enstemmig.173 For vår problemstilling virker det klart at kvinner 

ikke skal ha noen dårligere tilgang til skilsmisse enn det deres ektemenn har.  

 

                                                 
173 UN Doc. A/C.3/33/L.47/Add.2, para. 178-179. Rehof  1993, side 165 
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Komiteen har i den 21. generelle anbefalingen adressert kravene i art. 15 nettopp i forhold til 

kvinners rett til likestilling i familielivet.174 Komiteen stadfester at det er et brudd på 

konvensjonens bestemmelser når “..countries limit a woman’s legal capacity by their laws or 

permit individuals or institutions to do the same.”175 Spørsmålet er hva som kan sies å være 

”tillate” (permit) private aktører i denne sammenheng. Ordlyden i art. 2 e og komiteens 

gjentatte stadfestelser av at også brudd i den private sfære dekkes av konvensjonen, peker i 

retning av at ”tillate” her vil underlegges samme krav til ”due dilligence” som vi så på under 

4.1.  

 

For noen av kvinnene jeg intervjuet, er ikke de rettslige midlene til skilsmisse tilgjengelig for 

dem. Eva blir holdt innesperret av mannen og hans familie og har derfor ingen muligheter til 

rettslig handleevne slik art 15 krever. Mariam, Aysha og Nasim blir tvunget inn i meklinger 

der normer som avviker fra de norske skilsmissereglene og KDK art 15 er påtagelige. Der 

utelukkes deres tilgang til de norske skilsmissesystemet og kvinnene blir presset tilbake til 

ekteskapet mot deres vilje. 

 

5.5.3 Art. 16 diskriminering i familiesfæren 

KDK art. 16, 1, c lyder ”Konvensjonspartene skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å 

avskaffe diskriminering av kvinner i alle saker som gjelder ekteskap og familieforhold og 

skal, med likestilling mellom menn og kvinner som utgangspunkt, i sær sikre ... de samme 

rettigheter og det samme ansvar i ekteskapet og ved ekteskapsoppløsning” 

 

Ordlyden favner vidt, jf: ”i alle saker”, og det ligger en ekstraforpliktelse i å sikre like 

rettigheter ved ekteskapet og ekteskapsoppløsningen, ettersom det påligger statene å ”i sær” 

sikre dette. Dessuten spiller de generelle reglene i KDKs del I inn på tolkningen av ordlyden. 

Vi vet allerede at diskriminering gjelder både de jure og de facto jf art. 1 og at diskriminering 

                                                 
174 Komiteens generelle anbefaling nummer 21 (1994) om likestilling i familielivet, punkt 8. 
175 Min utheving. 
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som er utført i den private sfære av andre enn staten selv, vil være forbudt etter konvensjonen 

jf. art. 2, e.  

 

Forøvrig er ordlyden klar, med hensyn til at regelen gjelder for ekteskap og skilsmisse. For 

min problemstilling er det klart at kvinner skal ha samme rettigheter som menn når det gjelder 

å velge skilsmisse og når det gjelder selve skilsmissen.  

 

Formålet med konvensjonen er uttrykt i fortalen siste avsnitt i.f: ”å vedta de tiltak som er 

nødvendige for å kunne avskaffe alle former for og utslag av slik diskriminering 

[diskriminering av kvinner]. Formålet trekker i samme retning som ordlyden av KDK art. 16, 

1, c: alle former for diskriminering skal avskaffes, herunder diskriminering når det kommer til 

ekteskap og skilsmisse. 

 

Kvinnekomiteen har ikke uttalt seg direkte om art. 16, 1,c i noen av sine rapporter eller 

generelle anbefalinger, men det finnes likevel tolkninger fra komiteen som er relevante i 

denne sammenheng. 

 

I generell anbefaling nummer 21,176 tar komiteen opp ikke-diskriminering i ekteskapet. Retten 

til ikke å bli diskriminert ved skilsmisse vurderes ikke direkte, men noen av uttalelsene kan 

likevel sies å støtte opp om dette vernet. Komiteen tar opp problemet med rettssystemer der 

ektemannen får status som husholdets sjef og primær beslutningstaker. Dette gjelder kritikk 

av formell rett i medlemslandene, som Norge ikke kan sies å være gjenstand for. I mitt 

datamateriale er flere av kvinnene rent faktisk i en situasjon der deres ektemenn fungerer som 

husholdets sjef og primære beslutningstaker og det at komiteen trekker frem dette som 

bekymringsverdig, gir også en oppfordring mot å bekjempe en faktisk situasjon som er slik, 

og ikke bare å bekjempe formell rett som bygger opp under det. 

 

                                                 
176 1994 om likestilling i ekteskap og familie. 
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Ut i fra en samlet vurdering synes alle rettskildene å peke i samme retning. Kvinner skal ha en 

reell rett til skilsmisse, på samme måte som menn.  

 

Av kvinnene jeg intervjuet møtte alle utenom en, diskriminering når de ønsket å avslutte 

ekteskapet. Disse hadde altså ikke samme rettigheter verken i ekteskapet eller ved dets 

avslutning slik art. 16 krever.  Fatima levde i et ekstremt voldelig ekteskap der hennes 

grunnleggende rettigheter jevnlig ble krenket. Hennes familie beskyttet ektemannens fremferd 

ved å true med å ta livet av Fatima dersom hun skulle bryte ut av ekteskapet. Fatima opplevde 

at familiens ære sto på spill og har møtt fordømmelse også i bakgrunnsmiljøet etter bruddet. 

Hun hadde altså i praksis ingen rettigheter innenfor ekteskapet og svært begrensede rettigheter 

for å avslutte det.  
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5.5.4 Interseksjonalitet/flerfoldig diskriminering 

Begrepet ”interseksjonalitet” betegner flere diskriminerende praksiser som møtes i en og 

samme situasjon.177 For eksempel kan innvandrerkvinner oppleve å bli diskriminert både fordi 

de er kvinner og fordi de har innvandrerbakgrunn. Crenshaw argumenterer for å øke fokus på 

slik flerfoldig diskriminering, når ikke-diskrimineringsstandardene etter internasjonal rett skal 

fastlegges.178 Likesom at man ikke lenger kan bruke kvinners forskjell fra menn for å 

rettferdiggjøre deres manglende tilgang til menneskerettighetene, kan man heller ikke bruke 

forskjeller mellom kvinner (slik som religion eller etnisitet) for å marginalisere betydningen 

av deres problemer eller for å nekte dem rett til likestilling under det gjeldende 

menneskerettighetsregime, argumenterer hun. Dette baner vei for å studere hvordan de ulike 

grunnlagene for diskriminering interagerer i disse kvinnenes liv.179  

 

Komiteen stadfester at mange kvinner møter flerfoldig diskriminering og at det er mulig at 

statene må innføre tiltak etter KDK art 4, om midlertidige særtiltak for å eliminere dette.180 I 

komiteens vurdering av Norges 5. og 6. rapport,181 uttrykker komiteen bekymring for 

innvandrerkvinners situasjon i Norge. Norge som konvensjonspart blir bedt om å innføre 

tiltak for å eliminere diskriminering av denne gruppen kvinner, både med hensyn til 

diskriminering i deres nærmiljø og i samfunnet for øvrig. Komiteen synes å mene at de har 

krav på ekstra beskyttelse, i og med at de kan bli utsatt for diskriminering på flere grunnlag 

enn at de er kvinner alene. 

 

Fatimas eksempel overfor viste mishandling og grove krenkelser fra hennes ektemann og 

familie, samt fordømmelse knyttet til at hun var kvinne i bakgrunnsmiljøet. Hun opplevde 

også å bli diskriminert av myndighetspersoner i deres behandling av konfliktene knyttet til 

                                                 
177 Crenshaw 2000, side 1 
178 Se 1.5 
179 Crenshaw 2000 side 6.   
180 Komiteens generelle anbefaling nummer 19 (1992) om vold mot kvinner. FNs menneskerettighetskomite 
adresserer også flerfoldig diskriminering mot kvinner i General Comment 28, punkt, 30. 
181 Punkt 414 – 416. 14. sesjon. A/50/38 
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både bruddet og mishandlingen av datteren. Etter at vi hadde avsluttet intervjuet ba hun meg 

skru på båndopptakeren igjen fordi hun hadde noe mer hun ville fortelle. Det hun hadde på 

hjertet var altså viktig for henne å få fortalt og illustrerer godt hvordan de ulike 

diskriminerende kreftene rundt henne virket i samspill også med henne selv: 

 

Fatima: Det var veldig mange barneavhør av mitt barn ikke sant. Og så kommer min 

familie, de var veldig opptatt av at det ble avhør […] og da kommer familien min og 

tok barnet fra skolen og de hentet og manipulerte og sa at vi skulle trekke tilbake 

anmeldelser og sånn. Så de brukte et lite barn og til slutt […]ble min sak helt falsk, og 

det synes jeg var veldig, veldig dårlig. For hvorfor de[avhørspersonene] gjør så 

forskjell på norske og andre […].  

Tone: Sa de det noen gang til deg, at det var en av grunnene, til at.. 

Fatima: Ja, jeg føler det sånn, at det er derfor de bare avsluttet saken for de ble så lei 

fordi det ble så mye ringing til politiet fra min familie ikke sant og da tenker de sikkert 

at det er barnets familie som har problemer og da gidder ikke vi å gjøre noe med dette 

her og.. 

Tone: Du følte at de behandlet dere annerledes fordi dere hadde en annen bakgrunn? 

Fatima: Ja.  

Tone: Men de sa det aldri direkte? 

Fatima: Jo jeg var en gang i avhør det ble sagt:  

 - Men det er vel bare deres kultur da, at kvinner skal ikke..  

Da synes jeg det var veldig sånn, at det skulle være vår kultur. Vi kommer her og ber 

om hjelp og da skulle de.. 

Tone: Du er ikke enig med den ”kulturen” liksom? 

Fatima: Nei, jeg føler ikke at det er kultur å mishandle kvinner og jeg synes ikke at det 

er kultur å mishandle barn. Jeg er veldig i mot de to tingene. Jeg har hatt det vanskelig 

i ekteskapet og alt dette her, men når det går utover barna, da tenker jeg: greit, jeg 

mister familien, de kan drepe meg og alt det her, men de må ikke få lov til å ødelegge 

barna. […] 
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Nå i mange år jeg har hatt masse problemer uten at jeg har klart å gjøre noen ting, etter 

bruddet jeg fikk kjempe problemer, for jeg turte nesten ingen ting selv, for alltid han 

hadde beordret så mye og han hadde bestemt alt. 

 

De ulike typene krenkelser og diskriminering påvirker og forsterker hverandre. Forut for 

bruddet, stoler ikke Fatima på at hun vil få beskyttelse i storsamfunnet dersom hun bryter med 

ektemannen. Dette fører til avhengighet av familien og ektemannen og gjør at de igjen står 

friere til å krenke hennes rettigheter.182   

 

Fatima blir diskriminert fordi hun er kvinne i sitt sosiale miljø, herunder av sin ektemann og 

sin familie. For å få hjelp til å redde seg selv og sitt barn ut av en ekstremt truende situasjon, 

prøver hun å få hjelp fra myndighetene, der hun og barnet blir diskriminert fordi de er 

innvandrere og antatt del av en ”annen kultur.” 

 

Etter bruddet ser vi at traumene ektemannen og familien har påført henne fører til at hun ikke 

klarer å benytte seg av de rettighetene hun har krav på i det norske samfunnet. Dette gapet 

mellom de behovene hun har for å kunne klare seg selv og det tilbudet hun får fra det norske 

hjelpeapparatet kan, for å bruke Crenshaws betegnelse, beskrives som diskriminering av ”en 

usynlig hånd”, altså det at noen grupper stadig taper ut, men at årsakene er så komplekse eller 

så tatt for gitt at de er vanskelig å få øye på.183  

 

5.6 Konklusjon 

Det eksisterer et omfattende generelt kvinnediskrimineringsforbud gjennom KDK, som 

inkluderer både de jure og de facto diskriminering, direkte og indirekte diskriminering og 

intensjonell og ikke-intensjonell diskriminering. Forbudet forholder seg til diskriminering 

som begrenser tilgangen til menneskerettighetene og de grunnleggende frihetene. Videre er 

                                                 
182 I 3.2.2 beskrives hvordan Mariam følte at hjelpeapparatets tilbud ikke kunne hjelpe henne i praksis, ettersom 
det ville bety et brudd med familien som hun ikke ønsket. 
183 Crenshaw 2000 side 10 
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tilgangen til skilsmisse regulert mer direkte i art. 15 og 16 i konvensjonen, som gjentar 

kravene i det generelle forbudet, bare mer spesifikt. I tilknytning til dette har vi også sett at 

diskriminering kan være flerfoldig og at de ulike typene diskriminering kan påvirke og 

forsterke hverandre gjensidig. Dette må det tas høyde for i arbeidet med å eliminere 

diskrimineringen fra konvensjonspartenes side. 

 

5.7 Statsforpliktelsene  

5.7.1 Innledning 

Jeg har så langt gjennomgått de ulike reguleringene i KDK som har betydning når man skal 

fastlegge kvinners rettigheter til å ikke bli diskriminert ved skilsmisse. Spørsmålet jeg nå skal 

se på er i hvilken grad reguleringen av rettighetene også fører med seg plikter for 

konvensjonspartene. 

 

5.7.2 Utvikling i synet på statsforpliktelser knyttet til menneskerettighetene 

Tradisjonelt har menneskerettighetene blitt delt inn i negative og positive rettigheter. De 

negative rettighetene som innebefattet en plikt for staten til å avstå fra å bryte dem, har vært 

knyttet til de sivile og politiske rettighetene og regnet for å være mer eller mindre 

resssursuavhengige. Motsatt har de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene gjerne blitt 

knyttet til de positive forpliktelser for statene og også vært ansett for å kreve ressurser for å 

bli oppfylt. Samtidig har det vært forutsatt at pliktene for statene går mye lenger når det gjaldt 

de negative rettighetene enn de positive. Men denne tankegangen har etter hvert blitt fortrengt 

til fordel for en mer nyansert og kompleks tilnærming.184 

 

Utgangspunktet for forpliktelsen må tas i den enkelte rettighet og den utvikling den har vært 

gjenstand for. På denne måten vil også forpliktelsene knyttet til retten komme bedre til 

                                                 
184 Alston og Steiner 2000 side 181 
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syne.185 En vanlig inndeling av statsforpliktelser etter internasjonale menneskerettigheter er 

knyttet til å respektere, beskytte og oppfylle rettigheter.186 Vi har sett at kvinnene møter 

hindringer på veien til skilsmisse hovedsaklig på to måter. For det første ved diskriminerende 

praksiser i deres bakgrunnsmiljø- altså i den private sfære og for det andre på grunn av 

problemer de møter fordi de er innvandrere i møte med storsamfunnet. Det jeg skal se på her 

er derfor hvilke plikter Norge er pålagt gjennom KDK når det kommer til diskriminering i den 

private sfære og i forhold til å løse de praktiske problemene kvinnene møter fordi de er 

innvandrere.187 

5.7.3 Positive handlingsplikter etter KDK  

Fastleggelsen av statenes plikter må som utgangspunkt finnes i konvensjonens ordlyd, etter 

dens formål og i kontekst.188. KDK Art. 2 og 3 etablerer en generell plikt for statene til å 

eliminere all type diskriminering, i tillegg til de mer spesifikke forpliktelsene i art 5-16.189 

 

Etter art. 2 skal statene ”føre en politikk, uten opphold og med alle egnede midler, som tar 

sikte på å avskaffe alle former for kvinnediskriminering.” Herunder skal de ”treffe alle tiltak 

som er nødvendige for å hindre at personer, organisasjoner og foretak diskriminerer kvinner.” 

Det påligger altså statene en progressiv forpliktelse ved ”alle egnede midler” å arbeide for å 

avskaffe kvinnediskriminering. 

 

Også etter forarbeidene til konvensjonen kommer det frem at det var bred enighet blant 

statene om at art. 2 skulle ha ordlyd som var handlingsorientert og at den skulle gi uttrykk for 

positive plikter, altså knyttet til det å rent faktisk oppfylle rettighetene. Det var fokus på at 

konvensjonen skulle ha en virkelig betydning.190 Forarbeidene er i tråd med konvensjonens 

                                                 
185 Ibid. 
186 Vandenhole 2005 side 187 
187 I og med at kvinnene ikke møter direkte diskriminering fra statens side og Norge har en kjønnsnøytral 
ekteskapslovgivning, er kravene til å respektere rettighetene knyttet til skilsmisse allerede oppfylt for Norges del. 
188 WTR art. 31 
189 Komiteens generelle anbefaling nummer 19 (1992) om vold mot kvinner, punkt 10 
190 UN Doc. E/CN.6/591, paras 34-39 referert i Rehof 1993, side 52 
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formål om faktisk oppfyllelse og forsterker altså det som allerede ligger i ordlyden om at 

pliktene etter KDK art. 2 skulle innebære noe mer enn bare statens passive plikt til å avstå fra 

å bryte rettighetene. 

Komiteen har i ”General Recommendation No. 6 (seventh session, 1988)” om ”Effective 

National Machinery and Publicity”, gitt anbefalinger om hvordan statene skal gå frem for å 

eliminere diskriminering av kvinner, der komiteen ber statene, i tråd med ordlyden i KDK art. 

2, om å gjøre en rekke tiltak som krever aktiv handling fra statenes side.191 

Vandenhole192 har gjennomgått alle uttalelser fra komiteen med hensyn til hva slags 

forpliktelser den anser KDK for å inneholde. Hun konkluderer med at komiteen har vært mest 

aktive når det gjelder å tolke plikter knyttet til gruppe 1 (”respektere”) og gruppe 3 

(”oppfylle”). I sin behandling har de altså hatt stor fokus på å oppnå de jure likestilling for 

kvinner, ettersom dette ansees som en betingelse for å oppnå de facto likestilling. Men fokus 

har også vært på at statene aktivt må handle for å oppfylle konvensjonens krav, da spesielt 

med hensyn til å tilrettelegge og promotere i forhold til KDKs bestemmelser.193 

Hvilke krav som stilles til den enkelte konvensjonspart vil også variere avhengig av den 

situasjon staten er i, både når det gjelder utviklingsgrad og ressurssituasjon.194 Norge har et 

godt utbygd lovverk mot diskriminering og har vært en pådriver internasjonalt i forbindelse 

                                                 
191 Videre i denne anbefaling, bes statene om å bedre kjennskapen til KDK, blant annet gjennom publisering og 

samarbeid med kvinneorganisasjoner. Denne anbefalingen gjentas i ” General Recommendation no. 10 (eight 

session 1989) 

 
192 2005 
193 Vandenhole forklarer den beskjedne behandlingen beskyttelsespliktene har fått, med at komiteen har et sterkt 

fokus på at kvinner skal kunne ha forskjellige roller i samfunnet og at et beskyttende fokus lett vil kunne 

redusere kvinner til kun å ha roller som mødre og ektefeller og at dette igjen vil føre til bevaring av stereotype 

kjønnsroller og redusere farens rolle og ansvar i sine barns oppvekst. Vandenhole    
194  St.prpnr.31(2001-2002) side 9 
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med oppfølging av konvensjonen.195 Det er derfor naturlig at komiteen vil stille strenge krav 

til Norge når det gjelder å etterleve konvensjonens bestemmelser.196  

Norge som konvensjonspart til KDK har altså forpliktet seg til å benytte et bredt spekter av 

virkemidler for oppnå målet om å eliminere diskriminering av kvinner, herunder positive 

handlingsplikter.197  

5.7.4 Krav til midler og resultat etter KDK 

Tradisjonelt har menneskerettighetene vært sett på som resultatsforpliktelser for statene. Å 

vurdere hvilke virkemidler som er egnet har i stor grad vært opp til statenes eget skjønn.198 

KDK bryter med denne tankegangen i og med at den pålegger statene forpliktelser med 

hensyn til midler i art. 2 a-g, samt i mange av de mer spesifikke bestemmelsene i art. 5-16.199 

Det er forutsatt i KDK at dersom man følger disse reglene, vil man komme til et resultat som 

er i samsvar med konvensjonens bestemmelser, men som det er lett å få øye på er det rom for 

statenes eget skjønn også i forhold til den fremgangsmåten KDK legger opp til. Cook skriver; 

”The Women’s Convention does not create absolute liability offences regarding deficient 

results, but only requires states parties to exercise due diligence in execution of the specified 

means.”200  Konvensjonen legger altså opp til en aktsomhetsvurdering (”due diligence”) i 

forhold til både midler og resultat.  Hvor den nærmere grensen for hva stater er forpliktet til 

går utover dette, er usikkert. I det følgende skal jeg vurdere argumenter i forhold til dette 

kravet til aktsomhet når det kommer til Norges forpliktelse til å sikre kvinner lik rett til 

skilsmisse. 

 

                                                 
195 Høringsnotat ”innarbeiding av FNs kvinnekonvensjon i norsk lov”, 2003, side 13 
196 St.prpnr.31 (2001-2002) side 9 
197 Se forøvrig FNs menneskerettighetskomite som i General Comment 28, stadfester at SP art. 3, punkt 24, 
krever at ”The State Party must not only adopt measures of protection but also positive measures in all areas so 
as to achieve the effective and equal empowerment of women.” 
198 Cook 1994, side 119 
199 Ibid. 
200 Ibid. Mine uthevinger. 
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5.7.5 Nærmere fastleggelse av forpliktelsene 

I vårt tilfelle er det snakk om en rekke faktiske hindringer kvinner møter på veien til 

skilsmisse, der private personer dels er overgriperne, men der kvinnene også møter praktiske 

problemer på grunn av deres innvandrerbakgrunn, som andre kvinner eller menn ikke vil 

møte. Spørsmålet må bli i hvilken grad staten er forpliktet til å bygge ned disse hindringene.  

Når det gjelder overgrep i den private sfære, statuerer KDK art. 2 e et ansvar for staten også 

for dette med hensyn til å både forebygge og rette opp bruddene.201  Når det gjelder de 

praktiske hindringene er disse eksempler på at staten ikke klarer å tilrettelegge for kvinner på 

en måte som bygger ned de hindringene de møter på i de ulike miljøene de er del av. 

Komiteen har i sin behandling av Norges 5. og 6. rapport spesifikt bedt den norske stat om å 

være proaktive når det gjelder å øke innvandrerkvinners kunnskap om og tilgang til 

velferdsgoder og rettslige midler. De er nettopp bekymret over de ulike hindringer 

innvandrerkvinner møter i forhold til integrering og ber Norge rapportere på dette feltet i sin 

neste rapport.   

Kvinnenes historier har vist oss at de møter på en rekke hindringer som både påvirker 

hverandre og forsterker hverandre gjensidig. De forteller også at deres tilgang til skilsmisse på 

grunn av disse hindringene er vesentlig svekket i forhold til hvordan tilgangen til deres 

ektemenn og andre nordmenn vil være. Når de samtidig forteller at skilsmissen er deres 

nøkkel til å kunne nyte andre grunnrettigheter og menneskerettigheter, slik som for eksempel 

å leve et liv uten fysisk og psykisk vold og å kunne ta beslutninger av grunnleggende 

betydning som for eksempel i forhold til utdannelse eller reproduktivitet, viser dette at deres 

rettigheter etter KDK ikke er oppfylt. Mange av disse kvinnenes situasjoner er svært 

alvorlige. Kvinnene forteller samtidig at de har oppnådd skilsmisse på tross av disse 

hindringene, men at mange andre har gitt opp på veien. Dette sett i sammenheng med 

komiteens bekymring for disse kvinnenes situasjon og at Norge tradisjonelt har vært en 

pådriver for å fremme KDK både nasjonalt og internasjonalt, tilsier at Norge som 

                                                 
201 Komiteens generelle anbefaling nummer 19 (1992) om vold mot kvinner, punkt  9 
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konvensjonspart bør øke fokus på kvinnenes tilgang til skilsmisse, med utgangspunkt i hva 

kvinnene selv beskriver.  

Kvinnekonvensjonen opererer med termen ”alle egnede midler”202 og ”alle nødvendige 

tiltak”203 og dermed også til andre tiltak enn de rent rettslige. Som vi har sett gjennom 

fastleggelsen av de relevante bestemmelsene i KDK og pliktene knyttet til dem, må det legges 

praktisk til rette for at kvinner skal komme i en posisjon hvor de kan nyte sine rettigheter på 

samme måte som menn. På grunn av dette blir vurderingen av hva som er nødvendige tiltak, 

en vurdering som er noe mer enn rent rettslig, den er en vurdering som er svært praktisk og 

som krever kunnskap utover det man finner i den rene juss. Den krever kunnskap om hvor 

skoen trykker for dem som opplever diskrimineringen og således empiriske undersøkelser av 

både problemgrunnlaget og potensielle løsninger.204 Jeg ønsker derfor helt til slutt i dette 

kapittelet i 4.9 å komme med noen konkrete forslag til hvordan man kan bedre disse kvinnene 

tilgang på skilsmisse i Norge, med utgangspunkt i hva som er kommet frem i samtalene med 

informantene, men før det skal jeg knytte noen kommentarer til forslag A og D i Dok. 8-

prosessen,205 med tanke på hvorvidt disse forslagene egner seg til å bedre den aktuelle 

situasjonen.206 

 

                                                 
202 KDK art. 2 
203 KDK art. 3 
204 Se 1.5 om begrunnelse for bruk av empiriske undersøkelser som utgangspunkt for vurderinger av KDK. 
205 Se 1.2 
206 Ettersom informantene både giftet og skilte seg uten at disse forslagene var vedtatt, samt at forslagene i liten 
grad har kunnet få noen reell effekt ennå, blir denne vurderingen av hypotetisk karakter, der jeg bruker de 
dataene jeg har samlet i prosjektet for å vurdere forslagenes egnethet. 
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5.8 Dok. 8:122 (2002-2003) Forslag A og D. Egnethet for å hindre diskriminering 

5.8.1 Innledning 

I tråd med Mathiesens teorier om hvordan retten virker i samfunnet som vi så på i 3.1, vil 

forslagenes egnethet måtte vurderes opp i mot det ”sosiale landskapet reglene lander i”, og 

hvilke begrensninger innenfor disse landskapene som forhindrer de tilsiktede virkningene.207 

 

5.8.2 Forslag A 

Forslag A er det som senere ble til ekteskapsloven § 7 litra l som lyder: ”Hver av 

brudefolkene skal hver for seg erklære på ære og samvittighet at ekteskapet blir inngått av 

egen fri vilje, og at de anerkjenner hverandres like rett til skilsmisse.” 

 
Når det gjelder forslag As egnethet til å bedre tilgangen til en norsk skilsmisse er denne i seg 

selv naturlig nok liten, ettersom forslag A er direkte knyttet til problemene rundt haltende 

ekteskap.208 Men også i forhold til haltende ekteskap er det noen trekk ved forslag A som 

reduserer dens potensielle betydning.  

 

Når det gjelder den situasjonen at kvinnen har problemer med at hennes norske skilsmisse 

ikke blir godkjent i et muslimsk land der ekteskapet også er registrert, er det flere trekk ved en 

slik norsk erklæring som gjør den mindre egnet til å oppløse dette andre ekteskapet i det 

muslimske landet. For det første vil erklæringen ha en fremmedartet karakter. Erklæringen er 

knyttet til det norsk-registrerte ekteskapet og kan således ikke sies å gjelde også for 

ekteskapet som er registrert i det andre landet. Det kan i så fall hevdes at kvinnen skulle ha 

sikret seg en talaq-y-tafwid rett209 i forhold til dette andre ekteskapet, dersom hun ønsket å ha 

denne retten ved en eventuell skilsmisse.  

 

                                                 
207 Mathiesen 2005 kapittel 2 
208 Se om begrepet ”haltende ekteskap” i 1.1 
209 Se 2.3.2 
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For det andre passer det, at den norske erklæringen gir kvinnen lik rett som mannen til 

skilsmisse,210 dårlig overens med delegasjonsmuligheten av mannens skilsmisserettigheter 

som finnes i muslimsk familierett.211 Delegasjonsadgangen etter muslimsk familierett kan 

aldri gi kvinnen lik rett i den forstand erklæringen legger opp til. Det mannen kan gjøre er å 

delegere retten og således vil kvinnen ved skilsmisse, skille seg på vegne av mannen. I praksis 

har hun altså samme muligheter til å avslutte ekteskapet, men formelt sett er det mannen som 

råder over retten. At kvinnen skulle bli formelt likestilt med han, er en umulighet og dermed 

en nullitet etter islamsk rett.212 

 

De overnevnte faktorene vil også kunne svekke den norske erklæringens egnethet for å bedre 

den sosiale aksepten for kvinnens rett til skilsmisse. Dessuten vil også andre forhold kunne 

være med på å redusere den sosiale aksepten. For det første er ekteskapsloven § 7 (l) (forslag 

A), i liten grad har kommet etter initiativ fra innvandrermiljøene selv.213 For det andre kan det 

at erklæringen er gjort til et vilkår for å kunne gifte seg i Norge, føre til at den ikke oppfattes 

som at den blir gitt frivillig. I og med at frivillighet er et vilkår for en gyldig talaq-y-tafwid 

delegasjon214 kan dette også bidra til å redusere erklæringens sosiale aksept i muslimske 

innvandrermiljøer. 

 

Noen argumenter taler likevel for forslag A/ekteskapsloven § 7 (l). For det første kan det gi 

støtte til kvinner som ønsker å kjempe for å oppnå sosial aksept for sin rett til skilsmisse innad 

i et muslimsk miljø. Disse kvinnene har da fått et signal om at deres rettigheter er noe som 

                                                 
210 Ekteskapsloven § 7(l) lyder: ”Hver av brudefolkene skal hver for seg erklære på ære og samvittighet at 
ekteskapet blir inngått av egen fri vilje, og at de anerkjenner hverandres like rett til skilsmisse.” Min utheving. 
211 Se 2.3.2 
212 Kommunal og regionaldepartementet innhentet utredning av dette spørsmålet i pakistansk rett fra flere 
pakistanske jurister som stadfestet umuligheten ved at kvinnen får lik rett til skilsmisse som mannen, se 
Mohammad All Saifs utredning side 4. Både imam i Islam Cultural Centre, Hafiz Mehboob ur-Rehman, og 
advokat Waseem Ayub som har ført flere skilsmissesaker i Pakistan for innvandrerkvinner bosatt i Norge med 
registrerte ekteskap i Pakistan, bekrefter også dette. 
213 Som vi så i 1.2, ble forslagene fremmet hovedsaklig på bakgrunn av boka Feminin integrering utgitt av 
organisasjonen Human Rights service 2003. At innvandrermiljøene ikke var initiativtagere, betyr riktignok ikke 
at det ikke var situasjonen til muslimske innvandrerkvinner som lå til grunn for Human Rights Service’ 
behandling av spørsmålet. 
214 Se 2.3.2 
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norske myndigheter er opptatt av og støtter. Som vi så i 3.1, mener Sally Falk Moore at for at 

formell lovgivning skal ha faktisk effekt, må medlemmene i de ulike uformelle sosiale 

feltene, ha kraft nok til å tvinge den igjennom og dette vil selvfølgelig være en forutsetning 

også her. Hvilken støtte kvinner kan få ved hjelp av ekteskapsloven § 7 (l) er riktignok 

usikkert. Uansett kan ordningen med en slik erklæring være med på å skape debatt om 

kvinners skilsmisserettigheter i muslimske miljøer. Den kan også føre til økt bevissthet rundt 

mulighetene muslimske kvinner har for å få skilsmisserettigheter nedfelt i 

ekteskapskontrakten i et muslimsk land, der kvinnene først er gift i Norge og siden skal gifte 

seg i et muslimsk land. Til slutt kan det at en slik erklæring har en plass i det norske systemet 

for ekteskap og skilsmisse brukes av norske myndigheter som et argument overfor 

myndighetene i muslimske land, for at norske skilsmisser skal godtas også for å oppheve 

ekteskap registrert i muslimske land.215 

 

Alt i alt kan det altså stilles spørsmål ved forslagets direkte egnethet til å løse problemene 

rundt haltende ekteskap, men det kan være ledd i en prosess der skilsmisserettigheter for 

muslimske kvinner får større sosial aksept på sikt.216  

5.8.3 Forslag D 

Forslag D er ikke vedtatt, men forslaget lød: ”Stortinget ber Regjeringen så raskt som mulig 

endre utlendingsforskriften § 23, slik at den setter som vilkår at ekteskapskontrakter skal gi 

begge kjønn like, religiøse som lovmessige, retter til skilsmisse.” Forslaget har under den 

videre behandlingen fått en noe forandret ordlyd.  

 

Det har vært reist kritikk mot forslaget der det hevdes at det ville være et brudd på 

religionsfriheten å tvinge dem som tilhører religioner som overhodet ikke anerkjenner 

skilsmisse, til å underskrive på slike kontraktsvilkår som forslagene legger opp til. 217 Det ble 

                                                 
215 Men som vi så over, kan erklæringen kritiseres for å mangle mannens frivillighet til å avgi 
skilsmisserettigheter, samt at den ikke er en delegasjonserklæring slik som forutsettes etter muslimsk rett, men 
en erklæring som gir brudefolkene lik rett til å skille seg. 
216 Se 1.2.2 for andre aspekter ved forslaget som det er blitt kritisert for. 
217 Se f.eks Ot.prp51(2003-2004)punkt 5.2.5  
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videre hevdet at forslag D faktisk kunne bety ulovlig diskriminering, med hensyn til hva som 

skal til for å få godkjent familieinnvandring. 218 Jeg ser på forslaget med utgangspunkt i 

informantenes behov,219 og tar ikke stilling til denne kritikken her.220 

 

Som vi så i 3.2.2, manglet flere av kvinnene forhandlingsstyrke og kunnskap om 

skilsmisseinstituttet i muslimsk rett da de skulle gifte seg i bakgrunnslandet. Det at Mariam 

manglet delegert skilsmisseadgang gjorde det å få skilsmisse i bakgrunnslandet vanskelig for 

henne.221 At en av kvinnene hadde en delegert skilsmisserett gjorde det enkelt for henne å 

skilles i bakgrunnslandet. Likevel er det ikke nødvendigvis slik at den delegerte 

skilsmisseadgangen gir sosial anerkjennelse i muslimske innvandrermiljøer for skilsmisse. 

Veien mot å avslutte ekteskapet var lang og kronglete for henne likevel og den delegerte 

adgangen til skilsmisse hadde ingen plass i forhandlingen i verken det sosiale eller det 

religiøse miljøet rundt henne. Ziba Mir-Hosseini222 kritiserer systemet med delegasjon for å 

være svært lite egnet for å sikre kvinner skilsmisserettigheter gjennom ekteskapskontrakten, 

både på grunn av kvinnenes manglende forhandlingsstyrke ved inngangen til ekteskapet, men 

også fordi at det generelt er tabubelagt å snakke om skilsmisse i forbindelse med et bryllup. 

Disse argumentene styrkes gjennom informantenes historier om forhandlingen før 

bryllupet.223 

  

Advokat Waseem Ayub224 mente at det var et ekstra problem for hans norsk-pakistanske 

klienter som ønsket å skille seg i Pakistan (etter å ha fått norsk skilsmisse), at de ved 

ekteskapsinngåelsen ikke var i stand til å forstå den pakistanske ekteskapskontrakten ettersom 

den var på urdu.225  

                                                 
218 Ibid.  
219 Informantene var ikke avhengig av å bli i ekteskapet for å ha oppholdstillatelse i Norge. Ei heller tilhører de 
en religion som avviser skilsmisse overhodet. 
220 Se for øvrig 1.2 om Dok.8prosessen. 
221 Se 3.6.4 
222 Mir-Hosseini 2004 side 2 
223 Se 3.2.2, om hvordan noen av informantene manglet forhandlingsstyrke før ekteskapsinngåelsen. 
224 Waseem Ayub er pakistansk advokat som har ført mange skilsmissesaker for norske kvinner i Pakistan. 
225 I 3.2.2 så vi at Mariam hadde problemer med at hun kun mestret språket fra bakgrunnslandet muntlig, og 
derfor ikke var i stand til å lese sin egen ekteskapskontrakt.  
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Mir-Hosseini hevder at den svake forhandlingsstyrken tilsier at man skal gå vekk fra systemet 

om delegasjon i det hele tatt.226 Hun argumenterer, ved hjelp av arbeidene til to høytstående 

iranske troslærde227 for at kildene kan tolkes til å gi kvinner og menn lik tilgang til skilsmisse. 

Men et slikt utgangspunkt som Mir-Hosseini har likevel fortsatt liten eller ingen plass i 

praksis. For eksempel har ingen muslimske land godkjent like rettigheter for menn og kvinner 

når det kommer til skilsmisse.228  

 

Forslaget kan hjelpe de kvinnene som står svakest ved ekteskapsinngåelsen og det er et 

argument som taler for forslaget. Spesielt Mariam la vekt på at en slik delegasjon ville ha hatt 

stor praktisk og symbolsk betydning for henne. Men det er viktig å være klar over at 

delegasjonen må gjøres betingelsesløs fra mannens side dersom den virkelig skal sette 

kvinnen i en bedre stilling om hun ønsker å avslutte ekteskapet siden. Mannen kan trekke 

delegasjonen tilbake etter ekteskapsinngåelsen (og familieinnvandringen) og dermed vil 

kvinnen være like langt.229 Dette aspektet reflekteres ikke i forslaget slik det er nå.  

 

Alt i alt er dette et tiltak som antakelig vil kunne få stor betydning for muslimske 

innvandrerkvinners mulighet for å få skilsmisse i et muslimsk land der ekteskapet også er 

registrert. Men som vi så gjennom Shaheens historie bidrar ikke nødvendigvis en 

delegasjonsrettighet til å styrke den sosiale oppslutningen om kvinnens rett til å på egenhånd 

bestemme over skilsmisse, selv om man det på sikt kan bidra til at dette endrer seg.230 

 

                                                 
226 Mir-Hosseini 2004 side 2 
227 Ayatollah Yusef Sane’i og Ayatollah Khomeini 
228 Mir-Hosseini 2004 side 2. Se også over om hvordan lik rett for kvinner og menn til skilsmisse ansees for å 
være en umulighet etter pakistansk rett med utgangspunkt i shariarett. 
229 Se 2.3.2 
230 Se over om denne vurderingen, som det for øvrig er knyttet stor usikkerhet til. 
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5.9 Forslag til ”egnede midler” og ”nødvendige tiltak” for å hindre diskriminering 

av muslimske kvinner ved ekteskapets opphør 

5.9.1 Innledning 

Generelt peker kvinnenes historier mot å øke fokus på innvandrerkvinners tilgang til 

skilsmisse. Dette forutsetter økt kunnskap om deres situasjon og behov og henger også 

sammen med å bedre deres muligheter for integrering i det norske samfunnet for øvrig.231  

Jeg vil med bakgrunn i informanthistoriene foreslå noen enkelttiltak for å bedre kvinners 

stilling når det kommer til skilsmisserettigheter og således sikre at Norge i større grad kan 

sies å være i tråd med KDKs reguleringer på dette området.232 Forslagene har alle kommet 

opp med bakgrunn i samtalene jeg har hatt med informantene og hjelpeapparatet rundt dem, 

underveis i prosjektet. Forslagene er derfor av forskjellig karakter og reflekterer på ingen 

måte noen helhetlig tilnærming av hvilke midler Norge bør ta i bruk for å sikre kvinner lik rett 

til skilsmisse som menn.  

 

5.9.2 Forslag knyttet til problemer med et haltende ekteskap 

5.9.2.1 Forhandling med muslimske land om godkjennelse av norsk skilsmisse. 

Spesielt Mariam møtte problemer med at hun var skilt i Norge, men at ektemannen nektet 

henne skilsmisse i bakgrunnslandet. Som vi allerede har sett, ville et lovfestet krav til delegert 

adgang til skilsmisse i ekteskapskontrakten,233 løst de problemene hun møtte i forhold dette. 

Men et mer egnet virkemiddel ville likevel være om Norge hadde inngått avtaler med ulike 

muslimske land om å anerkjenne den norske skilsmissen direkte. Dette ville spart alle 

involverte for en rekke vanskelige og tidkrevende problemer og man ville også ha unngått de 

forholdene som forslag D har blitt kritisert for med hensyn til religionsfriheten og 
                                                 
231 Camilla Kayeds hovedoppgave fra 1999 kapittel seks er viet en bredere gjennomgang av tiltak for å fremme 
integrering for muslimske innvandrerkvinner i Norge, med bakgrunn i en feltstudie av muslimske kvinner i 
vanskelige ekteskap. 
232 Se 1.5 om bruk av grounded theory, der det empiriske materialet er utgangspunket for videre vurderinger.  

Her vurdering av ”egnede tiltak.” i tråd med KDK art.2 
233 som ville ha vært resultatet for Mariam om denne regelen hadde eksistert da hun ble giftet bort 
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diskriminering i forhold til familieinnvandring.234 Som vi så i 2.4 kan det fremføres religiøse 

argumenter mot å anerkjenne norske skilsmisser, der mannen ikke har godtatt skilsmissen 

som kan gjøre fremforhandling av en slik avtale vanskelig, men dette er likevel et område 

som norske myndigheter bør se nærmere på i forsøket på å avhjelpe haltende ekteskap. 

 

5.9.2.2 Fri rettshjelp utover Norges grenser 

Waseem Ayub som er pakistansk advokat og har ført flere skilsmissesaker i Pakistan for 

kvinner som er registrert gift der og bosatt i Norge, tok opp med meg hvilken økonomisk 

byrde det kan være for kvinner å føre en skilsmissesak i Pakistan. Kvinnene han førte saker 

for var i stor grad avhengig av økonomisk hjelp fra sin familie for å kunne bli skilt i 

hjemlandet. Mariam fortalte også hvor avhengig hun var av sin familie da hun skulle søke 

skilsmisse i hjemlandet.235 For mange av informantene har vi sett at familien stiller seg 

kritiske til skilsmisse og dette styrker derfor argumentet om å lage rettshjelpsordninger for 

muslimske innvandrerkvinner som ønsker skilsmisse også i bakgrunnslandet. 

 

5.9.3 Forslag knyttet til å bedre tilgangen til en norsk skilsmisse 

5.9.3.1 Kravene for å få direkte skilsmisse etter ekteskapsloven § 19 jf. § 23. 

Etter ekteskapsloven § 19 jf. § 23 kan man få skilsmisse uten forutgående separasjon ”der den 

andre ektefellen med hensikt har forsøkt å drepe ham eller henne eller barna eller forsettelig 

har utsatt dem for alvorlig mishandling. Det samme gjelder dersom ektefellen har opptrådt på 

en måte som er egnet til å fremkalle alvorlig frykt for slik atferd”. Flere av kvinnene jeg har 

snakket med uttrykte at de syntes at separasjonstiden var svært lang,236 og flere av dem hadde 

åpenbart rett til direkte skilsmisse og hadde kontakt med advokat i forbindelse med bruddet. 

                                                 
234 Se nærmere om denne kritikken i 1.2.2  
235 Se 3.6.4.3 
 
236 Se f.eks 3.6.4.3 
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Likevel hadde ingen hørt om retten til direkte skilsmisse etter norsk rett. Dette kan tyde på at 

kunnskapen om denne muligheten er lav og burde bedres. 

 

5.9.3.2 Krav på sosialhjelp mens kvinnen venter på å få eiendeler fra boet. 

Både Shaheen og Ziba startet tilværelsen etter bruddet uten helt nødvendige utstyr til dem og 

barna, ettersom sosialkontoret mente at de ikke trengte dette siden de hadde eierandel i det 

felles hjem. I praksis var eiendelene i hjemmet ikke tilgjengelig for dem, og de var avhengig 

av å få eller låne av kjente eller å klare seg uten i en lengre periode.237 Hvorvidt dette er 

vanlig praksis hos sosialkontorene har jeg ikke kunnskap om, men eksemplene til Shaheen og 

Ziba viser i hvert fall at det er viktig det offentliges behandling av disse typer saker tar 

utgangspunkt i kvinnenes faktiske situasjon og det behovet de har for helt nødvendig utstyr 

som madrasser og servise og klær der og da.  

 

5.9.3.3 Norskundervisning for innvandrerkvinner 

Eva fikk kontakt med hjelpeapparatet gjennom norskundervisningen hun gikk på.  Å lære 

språket er et viktig ledd i å kunne orientere seg i samfunnet og nyttiggjøre seg rettigheter.238 I 

tillegg argumenterer Torill Løfwander ved Rosenhoff voksenopplæringssenter, for å ha rene 

kvinneklasser. Dette gjør det enklere å ta opp temaer knyttet til rettigheter i ekteskap og 

familieliv med kvinnene239 og dessuten øker det sjansene for at kvinnene skal få lov av sine 

ektemenn til å gå på norskkurs. Evas mann forsøkte først å nekte henne å gå på 

norskundervisning, men noen fra kommunen hadde sagt at hun måtte og da fikk hun lov.240 

Dette er et argument for å ha obligatorisk norskundervisning, eller i hvert fall å gjøre det 

attraktivt med norskundervisning. Dessuten er det et paradoks at kvinner som kommer på 

                                                 
237 Se 3.6.3 
238 Kayed 199 side122-123 
239 Jeg var med Juridisk rådgivning for kvinner, på foredrag om kvinners rettigheter etter norsk lov, på et 
norskopplæringskurs for innvandrerkvinner. Der møtte jeg også lærere som vektla at rene kvinneklasser gjorde 
det lettere å få kvinnene til å komme, samt lettere å ta opp temaer knyttet til kvinners stilling. Også Eva Khan 
som er spesialrådgiver i Røde Kors argumenterte for dette da jeg møtte henne. 
240 Se 3.4.2.2 
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familieinnvandring til menn som ikke har opphold på bakgrunn av asyl eller flyktningestatus, 

eller på humanitært grunnlag inkluderes i introduksjonsordningen,241 ettersom dette er kvinner 

som en må kunne anta har lite kunnskaper om det norske samfunnet fra før av og samtidig 

gjennom familieinnvandringen kan bli svært avhengige av sine ektemenn og deres familier.242 

 

5.9.3.4 Krisesenterbevegelsen 

Syv av informantene har vært i kontakt med krisesenter i forbindelse med bruddet. 

Krisesenteret er for flere av kvinnene en helt nødvendig forutsetning for at de skulle kunne 

bryte med ektemannen og har også bidratt til å hjelpe kvinnene med å klare tilværelsen alene 

etterpå, både i form av praktisk tilrettelegging og hjelp til å finne ut av ulike rettigheter og 

muligheter, men også i form av vennskap og sosial støtte som flere av kvinnene mener har 

vært helt avgjørende for at de skulle klare seg. For de kvinnene som er mest sårbare er et 

lavterskeltilbud som krisesenteret av stor betydning og derfor er det viktig at dette tilbudet 

sikres både mht kvalitet og tilgjengelighet.243 Krisesentersekretariatets egen statistikk viser at 

krisesenteropphold for kvinner med utenlandsk bakgrunn er sterkt økende og at disse har mer 

omfattende og sammensatte hjelpebehov enn etnisk norske kvinner.244 

 

                                                 
241 Jf. Introduksjonsordningsloven av 4.juli 2003 nr.80 § 2(d). 
242 Tidligere direktør i Utlendingsdirektoratet, Trygve Nordby, har ved flere anledninger argumentert for å utvide 
introduksjonsordningen til å gjelde også andre innvandrere og familieinnvandrere (både kvinner og menn), på 
grunn av slike hensyn.  
243 I komiteens generelle anbefaling nummer 19, 11. sesjon, 1992 om vold mot kvinner fokuseres det på behovet 
for krisesentre flere steder, samt på tilgangen til krisesentre må sikres av konvensjonspartene (punkt 24) 
244 http://www.nkvts.no/Bibliotek/Publikasjoner/BokerRapporterNotater/Krisesenterrapport2004.pdf. side 22 
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6 Konkluderende bemerkninger 

Intervjuene med ti skilte muslimske innvandrerkvinner reiser en rekke problemstillinger 

knyttet til skilsmissetilgangen etter norsk rett og menneskerettighetene. Kvinnenes historier 

viser at de møter ulike diskriminerende praksiser på veien mot skilsmisse, som påvirker 

hverandre gjensidig og forsterker hverandre. En grunnleggende antakelse bak forslag A og D i 

Dok.8 prosessen245 var at problemene kvinnene møtte var direkte knyttet til at de var 

muslimske. Resultatene fra intervju-undersøkelsen viser at denne sammenhengen verken er så 

klar som antatt eller at det nødvendigvis er religiøse normer alene som hindrer kvinnene i å få 

skilsmisse. 

 

I Dok. 8-prosessen ble kvinnenes faktiske situasjon i liten grad undersøkt. Datamaterialet har 

vist at empiriske undersøkelser kan gi økt kunnskap om diskrimineringens art og omfang, som 

vil være nyttig også i forhold til rettslige vurderinger av diskrimineringsvernet. Dette 

prosjektet reflekterer enkelte aspekter ved dette, men viser samtidig at det er behov for 

ytterligere undersøkelser av innvandrerkvinners rettslige stilling, på ulike områder. For som 

Kimberle Williams Crenshaw forutser, når det gjelder diskriminering av kvinner i forhold til 

menneskerettighetsregimet, vil både diskrimineringsgrunnlagene og analysen av dem vokse 

”as women around the world weave the threads of their lives into the tapestry of human 

rights.”246 

 

 

 

                                                 
245 Se 4.8 
246 Crenshaw 2000, side 26 
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Kommunal- og regionaldepartementet. 17. juni 2005 

Høringsbrev - forslag om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven som ledd i 

regjeringens innsats mot tvangsekteskap. Barne- og familiedepartementet. 4. juli 2005 

 

Lover: 

Alminedelig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nummer 2 

  

Lov om likestilling mellom kjønnnene (likestillingsloven) av 6.september 1978 nr 45  

  

Lov om ekteskap (ekteskapsloven) av 4. juli 1991 nr 47 

 

Lov om styrking av menneskerettighetene i norsk rett (menneskerettsloven) 21. mai 1999 nr 

30 

  

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 

(introduksjonsloven)  4. juli 2003 nr 80 

  

 

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) 21. 

desember 1990 nr 1028  

  

 

Konvensjoner: 

 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjonen (EMK), av 4.november 1950 
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International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights(den internasjonale 

konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK)) av 16. desember 1966 

  

International Covenant on Civil and Political Rights (Den internasjonale konvensjon om sivile 

og politiske rettigheter (SP)) av 16. desember 1966 

  

Vienna Law of Treaties (Wienkonvensjonen om traktatretten (WTR)), av 23. mai 1969 
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FN-dokumenter: 

 

Kvinnekomiteen: 
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Vedlegg nummer 1 

Presentasjon av informantene 

Eva 

Eva vokste opp i en liberal familie i bakgrunnslandet. Da hun var ferdig med tilsvarende 

videregående, arrangerte foreldrene ekteskapet hennes. Mannen hennes var voldelig og hun 

følte seg svært ensom i ekteskapet. Ektemannen og hans familie kontrollerte henne på en helt 

annen måte enn hun var vant til hjemmefra. 

 

Da paret kom til Norge bestemte Eva seg for å forlate ektemannen. Hun fikk informasjon om 

mulighetene for dette på norskkurset og kom i kontakt med hjelpeapparatet. Mannen truet 

med å drepe henne dersom hun ikke ville komme tilbake til han. Eva måtte skifte identitet og 

lever på skjult adresse. Hun har ingen kontakt med noen fra opprinnelseslandet. Familien 

(ingen bosatt i Norge) støtter hennes valg om å bryte ekteskapet og hun har også god støtte fra 

dem hun har blitt kjent med på krisesenteret. 

Shaheen 

Da Shaheen hadde avsluttet høyere utdannelse og hadde begynt å arbeide synes foreldrene 

hennes at det var på tide at hun giftet seg. Ekteskapet ble arrangert gjennom venner av 

familien etter Shaheens eget ønske. Hun hadde kjennskap til den mannen hun giftet seg med 

og synes han var en god kandidat. 

  

Paret etablerte seg i Norge. Mannen begynte å jobbe og Shaheen var hjemme med barna. Etter 

hvert fikk Shaheen vite at mannen var utro og innblandet i kriminalitet. Hun konfronterte han 

med dette og han svarte med vold. Volden fortsatte og ekteskapet skrantet. 

Mange knyttet til miljøet i moskeen de gikk i, forsøkte å mekle mellom partene. Shaheen anså 

det å opprettholde det gode forholdet til dette miljøet som så viktig at hun ikke ville gå fra 

mannen før hun hadde fått aksept for dette valget der. Hun ble derfor i ekteskapet i lang tid 

etter at hun hadde bestemt seg for å bryte, bare for å oppnå aksept i miljøet. Dette fikk hun 

også til slutt, etter at mannen gang på gang hadde brutt løftene om å bedre seg. 
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Da bruddet var et faktum forsøkte mannen fysisk å hindre henne i å flytte, men hun klarte å 

flykte med barna. Hun har etter bruddet slitt med å få mannen til å samarbeide, både i forhold 

til bodeling, barnefordeling og i alle andre saker. Dette har forsinket skilsmisseprosessen og 

ført til en rekke vanskeligheter for henne og barna. Hun har fått hjelp både gjennom et 

krisesenter og gjennom bakgrunnsmiljøet sitt, som har tatt hennes side i konfliktene med 

ektemannen. 

 

Fatima 

Fatima har bodd i Norge hele livet, men har levd i et isolert miljø. Da hun var 19 år ble hun 

tvunget til å gifte seg med en av sine slektninger fra hjemlandet. Hun var svært ulykkelig over 

dette, men familien hennes truet med å ta livet hennes dersom hun nektet, og hun så ingen 

annen utvei enn å gå med på deres krav.  

 

Ekteskapet var svært vanskelig. Hun ble utsatt for svært grov mishandling. Familien 

opprettholdt truslene om å ta livet av henne dersom hun brøt med mannen. Fatima er nært 

knyttet til sin familie og forsøkte å leve opp til ektemannen og familiens ønsker så godt hun 

kunne. Fatima har levd under ekstrem kontroll av både ektemannen og familien og har aldri 

fått bestemme over sitt eget liv, økonomi eller miljø. Da mannen begynte å mishandle 

datteren deres så hun ingen annen utvei enn å gå fra han.  

 

Fatima lever i dag på skjult adresse på grunn av eksmannens trusler. Familien hennes har brutt 

all kontakt med henne og datteren hennes. Fatima har også mistet all kontakt med miljøet hun 

hadde rundt seg. 

 

Ayaan 

Ayaan kom sammen med familien sin til Norge i voksen alder. Ekteskapet var svært 

vanskelig. Hun reiste til krisesenteret kort tid etter at de kom til Norge. Paret ble skilt. 

Mannen fortsatte å plage henne og truet henne på livet. Hun måtte oppdra barna mer eller 

mindre alene, i et nytt land der hun ikke kjente noen eller kunne språket.  
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Hun synes det er vanskelig å være alenemor. Hun er i usikker over hva hun skal gjøre og er 

veldig sliten og lei seg. Hun har ingen familie i Norge og føler at livet er vanskelig og at det 

ikke er hjelp å få noe sted.  

 

 

Ziba 

Ziba fant selv sin ektemann og giftet seg med han da de hadde kjent hverandre i fem-seks år.  

Han forandret seg svært mye etter at de kom til Norge. Han ble svært kontrollerende, voldelig 

og svikfull. Hun var flere ganger på krisesenter og anmeldte han flere ganger for vold, men 

trakk alltid anmeldelsen tilbake og gikk tilbake til han. Hun forteller at hun var svært 

tiltrukket av sin mann og at han hadde et svært vinnende vesen, som gjorde at hun ikke klarte 

å forlate han. Etter femten år tok hun til slutt ut skilsmisse, etter å ha funnet mannen til sengs 

med en norsk kvinne. 

 

Både barnefordelingen og delingen av boet ble vanskelig. Ziba godtok at han fikk mesteparten 

av det som hadde verdi, ettersom han truet med at han ellers ikke ville overgi personlige 

eiendeler, slik som bilder av barna og familien som var svært viktige for Ziba.  

Ziba var da jeg møtte henne veldig bitter. Hun slet psykisk og fysisk etter skadene han hadde 

påført henne. Hun hadde få venner rundt seg i Norge foruten dem hun kjente fra krisesenteret 

og jobben. Hun så ikke noen mulighet for å være del av et religiøst felleskap, fordi hun mente 

at det bare ville være velkomment for menn.   

 

Mariam 

Mariam er født i et annet land, men har bodd nesten hele livet i Norge. Hun har vokst opp 

med både et norsk og et bakgrunnsmiljø rundt seg. Hun har en stor familie fra 

bakgrunnslandet i Norge og har vært mye i bakgrunnslandet på ferier fra hun var liten.  

Mens hun fortsatt var i tenårene, bestemte foreldrene at hun skulle gifte seg med sin fetter fra 

opprinnelseslandet. Hun gjorde motstand, men ga opp. Hun sluttet på skolen og hele familien 

reiste til bakgrunnslandet for å feire bryllup. Hun var spent og redd på en gang. Etter bryllupet 
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reiste paret for å bosette seg i Norge. Det kom som et sjokk på ektemannen hvor selvstendig 

og ”vestlig” hun var. Dette førte til store konflikter mellom ektefellene og han var voldelig. 

Det ble avtalt mekling mellom familiene for å forsøke å redde ekteskapet og Mariam ga det en 

ny sjanse. Men etter at mannen mishandlet henne så grovt at det nesten tok livet av henne, var 

ekteskapet over for hennes del og hun fikk også familiens støtte til å skille seg. Hun følte seg 

skilt etter at den norske skilsmissen var gått i orden, men ønsket også en skilsmisse i 

opprinnelseslandet. Dette ble en lang og vanskelig prosess, men hun ble til slutt tilkjent 

skilsmisse i en domstol med hjelp fra slektninger. Mariam har det bra i dag og har lagt 

ekteskapet bak seg. 

 

Nasim 

Nasim har bodd i Norge hele livet. Hun giftet seg med sin fetter i bakgrunnslandet av fri vilje. 

Hun ønsket å gjøre det beste ut av det og prøvde virkelig. Han var svært sjalu og 

kontrollerende. Han krevde at hun sluttet å jobbe, men hennes inntekt var helt nødvendig for 

at de skulle klare bo- og levekostnadene. Hun snakket med sine foreldre om problemene helt 

fra starten og hennes foreldre ba hans foreldre om å ta affære, men han ville ikke høre. 

Familiene på begge sider var involvert i prosessen og når han etter gjentatt advarsler ikke ville 

endre seg, fikk hun støtte fra til å ta ut separasjon.  

 

Aysha  

Aysha har bodd i Norge hele livet. Da hun var tjue år ble hun presset til å gifte seg med en 

slektning fra opprinnelseslandet. Ekteskapet ble inngått i bakgrunnslandet, men ekteparet 

bosatte seg i Norge hos hennes foreldre. 

 

Mannen savnet venner og familie i hjemlandet og trivdes ikke i Norge. Han syntes det var 

vanskelig å ikke kunne språket, å ikke finne arbeid og være avhengig av konen og hennes 

familie. Ekteskapet fungerte dårlig og mannen var voldelig. Aysha involverte foreldrene i 

konfliktene og de forsøkte å mekle mellom ektefellene og hjelpe dem til å fortsette samlivet. 

Men volden fortsatte og noen eldre, mannlige venner av familiene ble invitert til å mekle 

mellom ektefellene. Disse mente at de to burde holde sammen ikke minst pga av at de hadde 
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barn. Mannen fikk beskjed om å forandre seg og han lovte å gjøre det. Men problemene 

fortsatt og den nære familien bestemte seg for å støtte Aysha i å avslutte ekteskapet. Miljøet 

ellers fordømte det hun gjorde. Mannen ville jo bli i ekteskapet og bruddet måtte derfor være 

hennes feil. Mannen reiste tilbake til hjemlandet. Familien og det sosiale miljøet, i 

opprinnelseslandet, fordømte hennes valg. 

 

 

Shirin 

Shirin er en høyt utdannet kvinne med en suksessfylt karriere bak seg i sitt opprinnelsesland. 

Hun møtte sin mann gjennom kjente. Han bodde i Norge, men var fra samme land som henne. 

De var sammen noen år og giftet seg borgerlig i Norge og bosatte seg her. Shirin omtalte seg 

selv som muslim, men understreket at hun ikke var troende. 

 

Ekteskapet skrantet etter hvert. Mannen brukte mye penger, også Shirins midler. Han ba om 

at hun ikke skulle gå fra han og lovet og forandre seg, men det ble ikke bedre. Hun reiste på 

krisesenter, tok ut separasjon og de ble skilt. Hun krevde ingen ting fra boet og har aldri hatt 

kontakt med mannen etter bruddet.  

 

Hun er fortsatt bosatt i Norge og er glad at hun ikke ble gift i opprinnelseslandet, siden det 

hadde skapt mye vanskeligheter for henne ved skilsmissen. Hun er bitter for at hun ga opp sin 

karriere og at hun ikke vil kunne gjenoppta denne etter så mange år i Norge.  

 

Mahin 

Mahin flyktet til Norge med ektemannen sin. Han var psykisk syk og voldelig. Ekteskapet ble 

etter hvert svært vanskelig. Mahin synes det var vanskelig å bryte ut, men gjorde det til slutt 

også for å beskytte barna sine. Mannen ga henne etter den norske skilsmissen også 

muligheten til å få skilsmisse i opprinnelseslandet. Hennes familie og venner støttet henne 

hele veien fram mot bruddet og også etterpå. 

 

 



142 

Vedlegg nummer 2 

 

Informasjonsbrev til informantene i forkant av intervjuet 

 

Fra:  

Tone Linn Wærstad 

Avdeling for kvinnerett 

PB 6706 St. Olavs plass 

0130 Oslo 

 

Tusen takk for at du er villig til å stille opp på intervju på mitt prosjekt om muslimske 

kvinners skilsmisserettigheter i Norge.  

 

Presentasjon av prosjektet 

Jeg er student ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo og holder altså på med et 

studium av skilte muslimske kvinner i Norge. Min veileder er professor Anne Hellum, som 

også har det overordnede ansvar for prosjektet. 

 

I mitt prosjekt ønsker jeg å se på hvordan muslimske kvinner opplevde det å bli skilt og i 

hvilken grad islamske normer har hatt betydning for skilsmissen og oppgjøret mellom 

ektefellene. I tillegg er jeg interessert i å få vite hva slags reaksjoner kvinnene har fått på at de 

er skilt, både i Norge og eventuelt i hjemlandet. 

 

Vårt møte 

Du trenger ikke å forberede deg på noen spesiell måte til vårt møte. Jeg ønsker å få vite 

hvordan du opplevde det å gifte deg og senere bli skilt.  

 

All informasjon jeg mottar vil bli anonymisert, slik at ingen senere vil kunne vite hvem som 

har deltatt i prosjektet. Prosjektet er meldt til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, som 

overvåker at lovgivningen om lagring og bruk av personopplysninger ikke blir brutt.   
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Dersom du har spørsmål om dine rettigheter i forhold til skilsmissen eller noe annet, vil jeg 

kunne hjelpe med dette eller henvise til andre som gir gratis, juridisk hjelp. 

 

Dersom du har spørsmål i forkant av intervjuet, kan jeg nås på telefon: 22 85 00 62 eller på e-

post: t.l.warstad@student.jus.uio.no 

 

Med vennlig hilsen  

 

Tone Linn Wærstad 
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Vedlegg nummer 3247 

Intervjuguide 

 

Intervjuguide: 

Prosjekt: skilte muslimske kvinner som bor i Norge. 

 

 

Hovedstruktur: 

- Kort om bakgrunn og demografiske data  
- Historien om hvordan de ble gift og hvordan de ble skilt, mest mulig konkret: hvem 

gjorde hva? Hvordan opplevde de dette? 
-  Hva tenker hun om ekteskap, skilsmisse og haltende ekteskap generelt?  

o Betydning av de nye ekteskapsreglene i tilfeller som hennes. 
- Hva synes andre om deres valg? Hvordan løser andre i samme miljø, problemer i 

forhold til samlivsbrudd og skilsmisse 
- Kjenner hun andre i samme situasjon?  
- Hvordan har hun det i dag? 
-  

[Presentasjon av meg og prosjektet 

 

Mitt navn er Tone Linn Wærstad og jeg jobber som vitenskapelig assistent ved Avdeling for 

kvinnerett ved Det juridiske fakultet, ved Universitetet i Oslo. Vi arbeider med kvinners 

rettigheter på ulike områder og mitt prosjekt er å se på situasjonen til skilte, muslimske 

kvinner som bor i Norge. Om kvinnerettslig metode. 

 

Alle som er med i prosjektet vil bli anonymisert, slik at ingen vil kunne kjenne igjen de som 

er med. Jeg tar sikte på å være ferdig i begynnelsen av neste år. Jeg ønsker at du skal fortelle 

mest mulig fritt om hvordan du ble gift og hvordan du ble skilt. Kan hende kommer jeg til å 

                                                 
247 Anonymisert i anledning oppgaven 
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stille noen spørsmål underveis og til slutt, dersom noe er uklart for meg. Jeg kan ikke så mye 

om dette og håper derfor at du kan lære meg litt om det. Det er du som bestemmer hva du vil 

fortelle og hvordan du vil fortelle om det. Det er viktig for meg at dette foregår på en måte 

som du synes er allright. Hvis du vil, kan vi ta pauser underveis og du kan bare ta kontakt 

med meg senere, dersom det er noe du vil kommentere eller tilføye eller om det er noe annet. 

Dersom du har spørsmål om dine rettigheter når det gjelder enten skilsmissen, eller noe annet, 

så kan jeg hjelpe deg med dette, eller henvise til andre som kan hjelpe deg uten at det koster 

noe. 

 

Jeg håper at det er greit for deg at vi tar samtalen vår opp på bånd, ettersom det er veldig 

vanskelig for meg å huske alt etterpå. Det vil være til stor hjelp for meg. Ingen andre enn meg 

vil noen gang høre på båndene og jeg vil slette dem underveis. Du trenger altså ikke å være 

redd for at noen andre skal få tilgang til det du forteller meg.  

 

Aller først vil jeg stille noen mer praktiske spørsmål hvis det er greit for deg:] 

 

 

 

Bakgrunn/demografiske data 

Informant/ tidligere ektemann: 

Alder 

Hvor kommer du fra? 

 

- Fra hvor i hjemland? 
 

 

Tilknytning til Norge 

- Hvor lenge har du bodd i Norge? 
- Hvorfor kom dere hit? 

 

Statsborgerskap 
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Familie i Norge? 

 

Familie i hjemlandet? 

 

Religion: 

- Hva slags retning innen islam? 
- Hvor og når utøver hun religionen sin? Hva slags forhold har hun til den? 

 

 

Giftemålet: Hvem gjorde hva og når? 

Hvordan møtte hun mannen sin? 

Hvem forhandlet? 

Ble det gjort noen avtaler før de giftet seg: Skilsmisse/barn/eiendeler/? 

Brudegave? 

Hva tenkte hun om skilsmisse da? 

 

Bryllupet: 

Når giftet de seg? 

Hvor? 

- I hjemland? 
- I Norge? 

 

I moske?  

 

Ekteskap 

Hvor bodde de? Hvordan bodde de? 

Familiens rolle 

Hvordan hadde de det? 

Barn? 

Hva skjedde med eventuelle avtaler? 
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Skilsmissen 

Når ble hun skilt? 

Hva skjedde? Hvem gjorde hva, hvem hjelp henne og hvem hjalp henne ikke? 

Er hun skilt norsk?  

- Hvem gjorde hva og når? 
- Hva visste hun om sine rettigheter og hvor fikk hun informasjon om dette? 
- Hvilke rolle spilte 

o Familien hennes?  
o Familien hans?  
o Miljøet rundt dem; hvem støttet henne før, under og etter? 

 

Ble ekteskapskontrakten mellom dem oppløst, foruten den norske, sivile skilsmissen (hva 

kaller de denne skilsmissen?)?  

- Hvem gjorde hva og når? 
- Hva visste hun om sine rettigheter og hvor fikk hun informasjon om dette? 
- Hvilken rolle spilte 

o Familien hennes?  
o Familien hans? 
o Miljøet rundt dem? Hvem deltok: ambassaden? Moskeen? Andre? 

 

Hva betyr det for henne at hun er skilt på den måten hun er? 

- i forhold til hjemreise? 
- I forhold til å gifte seg på nytt? 

 

Hva skjedde etterpå med eiendelene og barna? 

 

Skifte mellom ektefellene 

Hvordan delte ektefellene midlene mellom seg? 

- hvem gjorde hva, når og hvorfor? 
 

Eventuelt: 

Hva skjedde med medgiften? 
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Hva avtalte de med hensyn til barna? 

 

Egne holdninger  

Hvilke tanker gjør hun seg om  

- Ekteskap (er det en religiøs eller en sivil kontrakt?) 
- Skilsmisse  
- Haltende ekteskap 

Har hun hørt om lovendringen? Hva har hun hørt? Hva synes hun om det? 

Ville skilsmissen ha blitt enklere om hun hadde en delegert adgang? Eventuelt en erklæring 

fra ektemannen som ga henne lik rett til skilsmisse som ham, som et forhandlingskort? Som et 

formelt virkemiddel? 

 

Holdninger blant andre 

Hva har det betydd for henne at hun er skilt? 

- Hvordan blir det sett på i hennes hjemlandsmiljø her i Norge? Barn, slektninger, 
arbeidskolleger? 

- Hva slags holdninger møter hun hos majoritetsbefolkningen; media, nordmenn hun 
kjenner? 

- Hvordan ser miljøet (slekt og venner) på det i hjemlandet? 
 

Andres historier 

Vet hun om andre som er skilt, eller som vurderer å skille seg? Kan hun fortelle deres 

historie? 

 

Noen spørsmål helt til slutt/situasjonen i dag: 

Skolegang/Utdannelse/Arbeid 

 

Har hun barn? 

- Fra tidligere ekteskap? 
- Andre barn? 
-  

Hvordan har hun det i dag? 

Hvordan bor hun i dag? 
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Har hun møtt noen ny mann? Hva tenker hun om dette? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


