
Sammendrag 

Det er et veldokumentert funn at mediedebatter om tema som æresdrap, 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er polariserte og polariserende. Debatten 

omkring islam og kvinners rettigheter føres med sterke ord og følelser. Det er en 

tendens til å fremme enten et ensidig feministisk perspektiv eller et ensidig 

antirasistisk perspektiv i medieoffentligheten. Det å omtale både 

kvinneundertrykkelse og vern mot stereotype forestillinger om muslimer som 

gruppe, fremstår som en konflikt. Samtidig som nærmest samtlige politiske 

aktører anser etnisk diskriminering og kvinneundertrykkelse som likeverdige 

samfunnsproblemer som må bekjempes. 

 

I denne avhandlingen undersøker jeg bakgrunnen for denne konflikten. 

Monografien er en studie av argumentasjon fra en merket posisjon som muslim. 

Talerståstedet som en muslim impliserer en tilhørighet til en stigmatisert 

gruppe, mens argumentasjon for kvinners rettigheter impliserer kritikk av 

patriarkalske strukturer. Det betyr at kombinasjonen av talerståstedet – som 

muslim – og innholdet i argumentasjonen – kvinners rettigheter – er spesielt 

godt egnet til å utforske utfordringen med å forene antirasistiske og feministiske 

perspektiver. Særlig kretser analysen rundt to kontroverser: mellom antirasisme 

og feminisme og mellom islam og kvinners rettigheter. 

 

Avhandlingen analyserer selvdefinerte muslimers argumenter for kvinners 

rettigheter i nasjonale og regionale aviser fra 2000 til 2012. Studiens viktigste 

empiriske materiale er et tekstarkiv bestående av 239 tekster skrevet av 

selvdefinerte muslimer om kvinners rettigheter publisert i en nasjonal eller 

regional avis i Norge mellom 2000 og 2012. Tekstutvalget har både en vid 

definisjon av muslim og en vid definisjon av kvinners rettigheter. Det gjør at det 

finnes et bredt spekter i tekstene både når det kommer til grad av religiøsitet og 

forståelser av kvinners rettigheter. Studiens omfattende tekstarkiv gjør det 

mulig å si noe svært spesifikt om det avgrensede universet debatten utspilles i. 

 

Avhandlingens teoretiske perspektiver anvendes til å analysere fram 

betydningen av å skrive fra et merket talerståsted gjennom ulike 



offentlighetsidealers balansering mellom likebehandling, mulighet til å uttrykke 

en kollektiv identitet og individuell erfaringsbakgrunn. Nancy Frasers 

rettferdighetsteori blir brukt til å diskutere legitimering av rettferdighetskrav og 

analysere hvilket normativt grunnlag argumentene hviler på. De normative 

perspektivene anvendes for å problematisere den nåværende debatten. 

 

Et av hovedfunnene i studien er at anerkjennelseskonflikten mellom antirasisme 

og feminisme reproduseres gjennom perioden. Gjennom måten det 

argumenteres på oppstår det et ”enten-eller”: Enten adresserer du problemer 

som for eksempel tvangsekteskap, eller så adresserer du stereotypifisering av 

alle muslimske kvinner som undertrykt. Årsakene til denne reproduksjonen 

ligger både i hvordan det blir argumentert og implisitte og eksplisitte krav for 

deltakelse i mediedebatten. Medieoffentlighetens spilleregler handler ikke bare 

om hvem som får delta, men om hvilke tema aktører får debattere og på hvilke 

måter de må ordlegge seg for å bli publisert. 

 

Ordtellingen av tekstene viser at ordet ”jeg” ble brukt 1301 ganger. Dette tyder 

på at den personlige inngangen til temaene er viktig. Analysen viser at den 

dominerende argumentasjonsstrategien er å bruke et personlig narrativ som 

anvender anekdoter om etnisk diskriminering eller kvinneundertrykking. Denne 

formen for individualisering er en dominerende trend i medieoffentligheten, 

men paradokset for deltakerne i denne debatten er at det på tross av 

individualiseringen finnes både et eksplisitt og implisitt krav om at de skal 

representere muslimene som gruppe. Dette konstruerer en etno-religiøs 

dørterskel i medieoffentligheten for muslimer som argumenterer for kvinners 

rettigheter ved at de forventes både å representere en gruppe og i større grad 

være personlige, nærmest private, enn ikke-rasialiserte personer som 

argumenterer for kvinners rettigheter. 

 

I tekstarkivet finnes det få argumenter for økonomisk omfordeling. Ordtellingen 

viser at arbeidslivsrelaterte ord som ”arbeidsmarked” eller ”arbeidsledighet” 

samlet sett ble anvendt 52 ganger. ”Velferdsstaten” nevnes fire ganger, mens 

”hijab” anvendes 336 ganger. Argumentene kretser om kulturell anerkjennelse 



heller enn spørsmål om økonomisk omfordeling . Den etos-fokuserte debatten 

og manglende krav om økonomisk omfordeling kan gjøre det vanskelig å 

danne politiske allianser på tvers av identitetskategorier. 

 

Gjennom Nancy Frasers statusmodell for anerkjennelse argumenterer jeg for 

at kravene om kulturell anerkjennelse heller må begrunnes med strukturelle 

og institusjonelle begrensninger, enn med subjektive erfaringer. Samtidig 

argumenterer jeg for at erfaringer og følelsesladet argumentasjon har sin 

rettmessig plass i medieoffentligheten. 

 

Avhandlingen viser hvordan argumentene og premissene som settes for den 

flerkulturelle feministiske debatten bidrar til å reprodusere konflikten mellom 

antirasisme og feminisme. Samtidig finner jeg også argumentasjonsstrategier 

for å overskride og kombinere de to. Dette gjøres gjennom å skrive fram 

henholdsvis kosmopolitisme og norsk islam, og gjennom å sammenligne 

minoritetskvinners og etnisk norske kvinners situasjoner og erfaringer. 

 

Avhandlingen bidrar til forskning på medieoffentligheten i et flerkulturelt 

samfunn gjennom å analysere argumentasjon fra et talerståsted som muslim 

over en periode på tolv år. Muslimers synlige tilstedeværelse og 

forhandlinger med majoritetsbefolkningen er med på å skape, gjenskape og 

forhandle om grensedragningene mellom det sekulære og religiøse, vesten og 

resten og mellom ulike forståelser av kjønnslikestilling. Mitt håp er at en 

studie av tekster forfattet av dem debatten handler om, muslimene, og deres 

argumenter for kvinners rettigheter, åpner opp mellom polariserte 

posisjoner. 

 


