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Sammendrag 

Somaliland har igjennom historien vært preget av geografiske, sosiale og politiske 

forandringer. Hovedfokuset i denne avhandlingen omhandler somaliske jenter og kvinner, 

som er aktive i lokale kvinneorganisasjoner som samarbeider med internasjonale 

organisasjoner. 

Kjønnsidentitet konstrueres gjennom sosialisering og legger føringer på mobilitet, 

arbeidsfordeling og maktrelasjoner mellom kvinner og menn i private og offentlige sfærer. 

Dette påvirker livssituasjonen til kvinner. Maktdifferensieringen i det patriarkalske 

slektskapssystem og den sosiale organiseringen tilsier en mannlig dominans i sfærene, samt 

en fysisk inndeling hvor jenter og kvinner tilhører den private sfæren og gutter og menn 

tilhører den offentlige sfæren. I lokale organisasjoner i Hargeisa, Somaliland er det tre 

aktørgrupper, elever, lærere og ledere, som handler innenfor dette tradisjonelle kjønnsrolle 

systemet. De lokale organisasjonene, som er i grenseland mellom privat og offentlig sfære, 

samhandler med internasjonale organisasjoner som gjennom å gi økonomisk støtte legger 

føringer på aktivitetene i de lokale organisasjonene. Internasjonale organisasjoner prioriterer 

utviklingstiltak som fremmer likestilling mellom kjønnene og fører til at utviklingen blir 

kjønnet. Dette møte mellom det lokale og det globale påvirker konstruksjonen av 

kjønnsidentiteten til jenter og kvinner i Hargeisa, Somaliland. I dette møtet, mellom det 

tradisjonelle og det moderne, mellom det lokale og det globale, er det maktrelasjoner som 

påvirker konstrueringen av kjønnsidentiteten til jenter og kvinner. I dette møtet kan 

kjønnsrollemønsteret endres. 
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Forord 

Før jeg begynte på hovedfag i Sosial antropologi hadde jeg et ønske om å bo en periode hos 

min svigerfamilie i Hargeisa, Somaliland. Da tiden nærmet seg for å avgjøre hvor jeg skulle 

ha feltarbeid tenkte jeg at feltarbeidsperioden var en fin anledning til å bo en lengre periode i 

nærheten av min svigerfamilie i Hargeisa. Min svigerfar hadde da bodd i Hargeisa i noen år 

og han var rask til å ønske meg velkommen. Min svigerfamilie, som var bosatt i Norge, var 

derimot mer usikker på om det var trygt for meg å bo i Somaliland. De var redd for at de 

fredlige forholdene, som var der da, ikke skulle vare. Sosial antropologisk institutt meldte 

også sin bekymring, men mente at det var trygt så lenge jeg skulle bo hos min svigerfar. 

Takk!  

Først og fremst til min mann som har vært utrolig tålmodig, forståelsesfull og hjelpsom 

gjennom hele prosessen. Han har holdt orden på hus og hjem, vært tilstede ved oppturer og 

nedturer, samt hjulpet meg med alle mulige praktiske ting. Dette har gjort at jeg har kunnet 

få tid og ro til oppgaveskriving og jobb og dermed gjort hele denne avhandlingen mulig. Min 

veileder Sarah Lund har vært en stor inspirasjon samt en nyttig pådriver til progresjon. Min 

tidligere veileder Unni Wikan som ga meg nyttige tips underfeltarbeid. Min kollokvie: 

Bente, Cecilie, Martha og Kageye, som har lest og kommentert underveis, dere har vært 

uunnværlige! Mamma og pappa som har vært gode støttespillere og flittige korrekturlesere. 

Alle mine kolleger i Kvalifiseringstjenesten i Bydel Bjerke som har hjulpet meg til å beholde 

fatningen. Elisabeth for å ha hørt på alle mine gleder og frustrasjoner under hele prosessen. 

En stor takk til min svigerfar som ga meg så mye mer enn husrom og åpnet så mange dører 

for meg i Hargeisa. Til hele min svigerfamilie, både her og i Somaliland, som alltid og 

uansett, har stilt opp for meg. Zarha for godt naboskap. Sist men ikke minst til alle mine 

informanter som brukte mye av sin tid og delte så mange ting med meg, mahadsanid til dere 

alle!
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Introduksjon 

Innledning 

I løpet av 1900-tallet har Afrikas Horn gjennomgått store politiske, sosiale og geografiske 

forandringer, gjennom flere klankriger og skiftende statsdannelser. De politiske og 

geografiske forandringene har hatt stor påvirkning på menneskers levemåte og livssituasjon. 

Den demografiske sammensetningen og inntektsgrunnlaget har endret seg fra hovedvekt på 

pastoralisme og spredt bosetning til lønnsarbeid og urbanisering. 

De store endringene på Afrikas Horn er noe av bakgrunnen til at jeg valgte Somaliland som 

felt. Somaliland er et området som har gjennomgått store endringer. Somaliland har gått fra 

selvstendig stat til å bli kolonisert for deretter å gå inn i en union i Somalia. Unionen ble 

oppløst gjennom klankrig og Somaliland erklærte seg som selvstendig. I skrivende stund er 

Somaliland ikke anerkjent som stat av FN. Somaliland har oppnådd det som mange andre 

stater i Afrika ikke har klart; et relativt stabilt styresett, og er dermed en motsats til Somalia 

som har vært preget av interne klankriger over lang tid. Somaliland har gjennom flere 

interne fredsforhandlinger, noen av dem initiert av kvinneorganisasjoner, opprettet stabilitet 

og dannet et politisk system. 

Denne hovedoppgaven er et resultat av et 5 måneders langt feltarbeid i Hargeisa, fra slutten 

av oktober 2003 til slutten av mars 2004. Hargeisa er hovedstad i Somaliland og utgjør de 

nordlige områdene av Afrikas Horn. Jeg var interessert i hvordan kjønnsidentitet ble 

konstruert sosialt og kulturelt og hva denne konstruksjonen gjorde for og med individene. 

Jeg ønsket å undersøke hvordan arbeidsfordelingen var mellom kvinner og menn og hvordan 

denne arbeidsfordelingen påvirket maktfordelingen i hjemmet, samt hvordan 

kjønnsfordelingen var mellom de offentlige og private sfærene. Til slutt ønsket jeg å 

undersøke om kvinner hadde noen strategier for å endre noen av kjønnsrollemønsteret for 



arbeidsfordeling, maktfordeling og sfæreinndeling. Avhandlingen omhandler somaliske 

kvinner, som er aktive i lokale kvinneorganisasjoner. Disse lokale kvinneorganisasjonene 

samarbeider med internasjonale organisasjoner. Jeg tar sikte på å belyse ulike forhold ved 

livssituasjonen til disse kvinnene og deres tilpasningsformer i et land preget av forandringer. 

Jeg berører temaer som arbeidsfordeling, maktrelasjon og mobilitet mellom kvinner og menn 

i private og offentlige sfærer. Dette belyser viktige aspekter ved kvinnenes livssituasjon. 

I denne introduksjonen skal jeg gi en kort presentasjon av mine informantgrupper og 

fremlegge min problemstilling. Jeg gir en innføring i mitt etnografiske felt gjennom temaene 

pastoralisme, økonomi, klan og politikk, klankriger, religion og klesdrakt samt 

skolesystemet. Deretter presenterer jeg husholdet jeg bodde i og mine metodiske 

tilnærminger, for tilslutt å skissere resten av oppgaven. 

Presentasjon av informantgruppene og problemstilling 

I avhandlingen presenterer jeg tre hovedinformanter, to jenter, Asha og Fadumo, og en 

dame, Dulmar. Disse tre damene representerte tre aktørgrupper; elever, lærere og ledere, 

som var representert i lokale kvinneorganisasjoner. Asha var elev ved et 

undervisningsprogram i regi av en lokal kvinneorganisasjon, Fadumo var lærer i et 

undervisningsprogram ved en lokal kvinneorganisasjon og Dulmar var leder for en lokal 

kvinneorganisasjon som hadde et undervisningsprogram. Disse ulike lokale 

kvinneorganisasjonene samarbeidet med ulike internasjonale organisasjoner. Asha, Fadumo 

og Dulmar representerte jenter og kvinner i ulike livsfaser og gjennom dem belyses 

arbeidsfordelingen, maktrelasjon og mobilitet på ulike måter. Jeg ser på hvilke rettigheter og 

plikter jenter og damer hadde og hvilken innvirking dette hadde på mulighetene og 

begrensingen til skolegang, arbeid i og utenfor hjemmet, maktutøvelse og mobilitet. 

Sosialiseringsprosessen danner grunnlag for og viderefører den sosiale og kulturelle 

konstruksjonen av kjønn. Dannelsen av kjønnsidentitet legger føringer på fordelingen av 

arbeid og makt i samfunnet. Denne fordelingen er ikke konstant men endrer seg med ulike 
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livssykluser/livsfaser. Elever, lærere og ledere var alle en del av organisasjonssystemet, 

henholdsvis samspillet mellom lokale og internasjonale organisasjoner, samtidig måtte de 

forholde seg til samfunnet som de levde i. Men premissene for disse tre gruppene, elever, 

lærere og ledere, var ulike ved at de tilhørte ulike livsfaser og hadde ulik bakgrunn. De 

forholdt seg til samfunnet og organisasjonssystemet på ulike måter ved at de hadde ulike 

rettigheter og plikter, samtidig som de selv utøvet påvirking tilbake på sine omgivelser. 

Hvilke muligheter og begrensinger ga kjønnsidentiteten til jenter og kvinner i forhold til 

skole, arbeid, maktutøvelse og mobilitet i og utenfor hjemmet? Hvilken rolle spilte de lokale 

organisasjonene og de internasjonale organisasjonene i dette samspillet? 

Elevene, lærerne og lederne brukte organisasjonene til å bedre sin egen hverdag. Disse tre 

aktørgruppene hadde viktige roller i to ulike områder, henholdsvis i og utenfor hjemmet. De 

hadde ansvaret for mange oppgaver i hjemmet som var viktig for opprettholdelse av et 

hushold. Hvis disse oppgavene ikke ble utført kunne husholdet bli karakterisert som et dårlig 

hjem. De tre aktørgruppene hadde også forpliktelser utenfor hjemmet. Lederne var 

medlemmer i og grunnleggere av organisasjonen og dermed forpliktet til å drive 

organisasjonen. Lærerne var ansatt og dermed forpliktet til å undervise i 

undervisningsprosjektene. Elevene var deltakere i undervisningsprosjektene og dermed 

forpliktet til å komme til undervisningen og lære. Lærerne, de ansatte i organisasjonene, er 

den eneste aktør gruppen hvor det er både mannlige og kvinnelige aktører. Disse tre 

gruppene bruker organisasjonen på ulike måter og hadde ulike erfaringer av det å være aktør 

i Hargeisa. 

Presentasjon av mitt etnografiske felt, en 
bakgrunnsforståelse 

Afrikas Horn har hovedsakelig somalitalende befolkning. På 1900-tallet ble dette området 

kolonisert og delt mellom Frankrike (nordvestlige områder), Etiopia (området i øst), England 

(områdene i nord) og Italia (områdene i sør). Før oppdelingen utgjorde ikke de somalitalende 



områdene en enhetlig stat, men de utgjorde et politisk system og en kulturell enhet basert på 

handels- og nomadetradisjoner. Flertallet i dette området tilhørte Islam. I 1960 ble den 

somaliske republikk, Somalia, dannet av de områdene som britene og italienerne trakk seg ut 

av. I 1977 ble Djibouti opprettet, etter at franskmennene trakk seg ut, mens områdene i øst, 

Ogaden, fortsatt er en region i Etiopia (Lewis, 1999). I Somalia oppstod det indre 

motsetninger mellom nord- og sør- Somalia. Motsetningene intensiverte og kuliminerte med 

at presidenten, Siyad Barre, ble styrtet i 1991. Dette førte til at de nordlige områdene, 

Somaliland, krevde sin uavhengighet. På midten av 90-tallet kom underklanene av Isaaq 

klanen1, hovedklan i Somaliland, i konflikt når landet skulle bygges opp igjen. Konflikten 

ble voldelig og ble løst gjennom klanmøter. De ulike underklanene ble enige om at landet 

skulle bygges på et politisk system og de ble enige om hvordan dette politiske systemet 

skulle utformes. I sør, hovedsakelig i og områdene rundt Mogadishu, så er det, i skrivende 

stund, fremdeles voldelige konflikter. Klanene i sør har utført fredsforhandlinger, blant annet 

i Nairobi, hvor en overgangsregjering2 ble valgt. Denne overgangsregjeringen mistet deretter 

makten til en islamistbevegelse3 som tok kontroll over Mogadishu og områder rundt. 

Islamistbevegelsen ble drevet ut av etiopiske styrker som, i skrivende stund, venter på at 

afrikanske fredstyrker skal overta kontrollen for å sikre at overgangsregjeringen får tilbake 

makten. Puntland er et området helt på tuppen av hornet som, i likhet med Somaliland, har 

erklært seg uavhengig fra de øvrige somaliske områdene. Puntland har selvstyret, men har 

vært med på fredsforhandlingene i Nairobi og var med i opprettelse av 

overgangsregjeringen. 

I de somalitalende områdene er det er seks hovedklaner. To av de seks hovedklanene holder 

hovedsakelig til i sør, Digil og Rahanwiin, og er av tradisjon jordbrukere. De resterende fire 

hovedklanene holder hovedsakelig til i nord, Dir, Isaaq, Hawiye, Daarood, og er av tradisjon 

                                                 

1 Isaaq klanen er hovedklanen i Somaliland 

2 Overgangsregjering: Transitional Federal Government 

3 Islamistbevegelse: Union of Islamic Courts 
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pastorallister med en nomadisk levemåte, (Lewis, 1999). Klanene i nord er segmentere og 

avstamning føres patrilineært. Systemet med segmentere ættelinjer og patrilineær 

avstamning påvirker flere elementer i samfunnet ved at mange kooperative og politiske 

aktiviteter er basert på det. Islam er også til en viss grad tolket i forhold til dette slektskap 

systemet (Lewis, 1962). Før Islam ble innført var det tradisjonelle lover som dominerte. De 

tradisjonelle lovene var ikke nedskrevet, men de var utbredt og vel respektert blant folk og 

da Islam ble innført, ble de islamske lovene blandet med de eksisterende, tradisjonelle 

lovene, (Warsame, 2002). 

Pastoralisme 

Somaliland er et pastoralt samfunn (Lewis, 1999). Pastorale samfunn er samfunn hvor 

menneskene er avhengig av dyrehold og gjeting (Galaty, 2003). I 1962 ga Lewis en 

beskrivelse av pastoralistene i nord Somalia. Han beskrev da hvordan pastoralistene flyttet 

sine hushold etter beitemuligheter for dyrene, og at denne nomade tilværelsen hadde vært 

praktisert av somaliere i århundrer og var bestemt av sesong og tilgang til beite og vann. De 

pastorale husholdningene hadde to hovedenheter. Den ene enheten, ”nomadic hamlet”, besto 

av kjernefamilier og deres sauer, geiter og lastekameler, med nomade hytter og 

inngjerdninger til dyrene. Den andre enheten, ”camel camp”, besto av gutter og unge, ugifte 

menn og kamelene som de gjette. ”Camel camp” hadde ikke en permanent komposisjon og 

det var ikke en korresponderende ”camp” for hver ”hamlet”. Disse to enhetene beveget seg 

separat ved at de hadde ulike behov for beite og vann. I regnsesongen var enhetene 

geografisk nærmest hverandre. Sauer og geiter var husholdningsdyr, mens kameler var 

familiens hovedeiendom. Antall kameler til et hushold viste hvor sterkt et hushold var i 

forhold til andre hushold. Kameler var verdsatt på grunn av deres motstand mot tørke og 

allsidighet i forhold til transport, mat og deres markedsverdi. Kameler hadde også en sterk 

sosial verdi. Kameler var den viktigste gaven ved eksempelvis ekteskap, sammen med våpen 

og hester. Ved en kriminell handling, som mord, ble det gitt kameler i forhold til verdien til 

mannen som ble drept. Kamelene ble gitt av familien til personen som drepte til familien til 



den drepte (Lewis, 1962). En pastoral produksjon krevde mobilitet og fleksibilitet. Dette for 

å utnytte de økologiske betingelsene godt nok. Husholdet var den grunnleggende pastorale 

enheten, den var liten og de ulike husholdene var geografisk spredt for å unngå overbeiting. 

Konsentrasjonen av husholdninger, på et sted til samme tid, var avhengig av muligheter for 

beite og vann. Men et hushold var ikke selvhjulpet i forhold til nødvendig arbeidskraft og 

flere hushold flyttet ofte sammen. Disse husholdene samarbeidet med hensyn til arbeid, som 

ikke kunne utføres av et enkelt hushold, slik som brønn graving. Tørke har vært et vanlig 

fenomen i det somaliske økosystem gjennom 1900-tallet. Tørke, samt dyresykdommer, 

gjorde pastoralistene sårbare. Husholdsenheten var organisert for å minske sårbarheten og 

var derfor karakterisert av strategier slik som et variabelt dyrehold, store dyreflokker, bytte 

av dyr mellom familier og geografisk spredning. Disse strategiene maksimerte utkomme av 

vanskelige økologiske forhold og dannet relasjoner med andre hushold som kunne hjelpe 

ved behov (Samatar, 1989). 

Mannen i husholdet var den legale eieren til dyreflokken, men hans kone kontrollerte sin 

egen flokk og hadde stor autonomitet i forvaltningen av den. En kone kunne noen ganger 

drepe geiter og sauer, eller kjøpe og selge noen få dyr, uten å konsultere mannen, (Lewis, 

1962). På samme måte som Lewis hevder Warsame at selv om kvinnene hadde en sentral 

rolle i produksjonen så hadde de ikke egne eierettigheter til dyrene, som var essensen i 

produksjonen. Men ut ifra sin status som kone hadde de full bruks rettigheter til dyre 

produkter som melk og ghee4. De hadde også en viss tilgang til kjøtt. Selv om pastoral 

økonomien er blitt mer markedsorientert, så er fortsatt mange pastoralistfamilier avhengig av 

dyreflokken som næringsgrunnlag. Omtrent hver måned drar en familie til et marked hvor de 

selger noen dyr og kjøper andre varer som ris, korn, sukker, medisiner og klær. Noen 

landsbyområder, spesielt de i nærheten til urbane områder eller hovedveier, selger også melk 

på daglig basis. Antall dyr som tas til markedet for å selges, er avhengig av behovet til hver 

familie og antall dyr de har i utgangspunktet. En rik familie kan selge flere dyr per tur, mens 

                                                 

4 Ghee: smør 
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en mindre rik familie kan selge et par dyr i måneden. Størrelsen på familien, antall 

medlemmer, spiller også inn på antall dyr som selges og hvor ofte (Warsame, 2002). 

Økonomi 

Økonomien i de nordlige somaliske områdene har fra tidlig av vært avhengig av 

pastoralisme. Somaliere var avhengig av produktene fra dens egen pastoral økonomi, 

samtidig som nødvendige produkter, som ikke kunne produseres lokalt, ble skaffet gjennom 

enkel handel. Nomadehusholdet var den grunnleggende økonomiske enheten og basert på 

pastoral økonomi. Beite og vann til dyrene ble kollektiv funnet og benyttet av klanen. Selv 

om klanen var en viktig sosial enhet hadde den vanligvis lite økonomisk kontroll over 

husholdet. De somaliske nomadene har eksportert dyr til midtøsten fra Berbera5, som er 

hovedhavnen i de nordlige somaliske områdene. I noen av de nordvestlige områdene har 

noen pastoralister kombinert dyrehold med jordbruk, dette for å være mindre sårbar ved 

dyresykdommer (Samatar, 1989). 

I 1998 innførte Saudi Arabia importforbud av dyr fra blant annet Somaliland. Somaliland var 

den største eksportøren av dyr til Saudi Arabia og dette forbudet rammet økonomien hardt. 

Saudi Arabia argumenterte for importforbudet ved at Rift Valley Fever6 ble oppdaget i 

Somalia i 1997-98. Krigen i Somalia rammet de regionale veterinær 

sertifiseringsmekanismene og dette kan være noe av grunnen til at Rift Valley Fever oppstod 

(Gardner & El-Bushra, 2004). 

Generelle observasjoner avdekker at populasjonen i hovedbyene har økt etter klankrigene og 

de interne konfliktene. Dette førte til at flere økonomiske muligheter ble tilgjengelige. 

Somaliere fra diaspora kommer også tilbake til hjemlandet. Alle disse faktorene bidro 

positivt til økonomien. Hovedvekten av den urbane populasjonen fikk sin inntekt fra den 

                                                 

5 Berbera er hovedhavnen i de nordlige somaliske områdene 

6 Rift Valley Fever: dødelig sykdom som rammer husdyr og mennesker 



private sektoren. Handels og service sektoren dannet basis for hovedinntekten til mange 

hushold. Nye små selskaper, som tilbydde banktjenester, kommunikasjon, elektrisitet, ble 

dannet over hele landet. Tidligere var det myndighetene som tilbød disse tjenestene. Men på 

grunn av vakuumet, dannet av kollapsen av statlige institusjoner i løpet av krigen, så somali 

entreprenører muligheten og begynte å tilby disse tjenestene til samfunnet, (Warsame, 2002). 

Klan og politikk 

I likhet med andre nomader som reiser over store områder med dyreflokken, har de 

somaliske nomadene på Afrikas Horn ingen sentralisert styresmakt. Klansystemet er 

segmentert organisert og avstamning føres patrilineært. Klanen er det øverste segmentet i det 

segmentere klansystemet. De fleste klanene er så store og over så store områder at de sjelden 

handler som en politisk enhet, men når det er fiendeskap mellom dem så har hver klan en 

sterk identitet. I moderne partipolitikk spiller allianser mellom klanene og deres segmenter 

en stor rolle. Det er seks somaliske klaner, Digil og Rahanwiin i sør og Dir, Isaaq, Hawiye 

og Daarood i nord. Disse er delt inn i underklaner, segmentet under klanen. Underklanene 

handler ofte, i motsetning til klanen, som en samlet politisk enhet og er ulik andre segmenter 

eller enheter i klansystemet ved at de har en viss tilknytning til territorier. Den har ikke et 

bestemt område med bestemte grenser, men den regulære sesongflyttingen etablerer en grad 

av lokalisering innenfor et område. Segmentet under underklanen er primærlinjen. Dette er 

den viktigste avstamningsgruppen innenfor hovedklanen, og det er dette segmentet som 

individer normalt beskriver seg som medlem av. Ekteskap er vanligvis utenfor primær linjen 

og bare sjelden innenfor. Ekteskap styrker forholdet mellom de ulike primærlinjene, men 

relasjoner dannet ved ekteskap unngår ikke at det oppstår konflikter. Det neste segmentet 

kalles dia-paying gruppe. Denne gruppen er den mest stabile politiske enheten i et skiftende 

system av agnatisk tilknytning. Det er som medlem av en bestemt dia-paying gruppe at et 

individ som oftest handler. Denne gruppen er den grunnleggende politiske og juridiske 

enheten. Ut ifra medlemskap i denne gruppen er medlemmene bundet til å støtte hverandre 

på politiske og juridiske områder, spesielt ved betaling og mottagelse av kompensasjon i 
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forhold til handlinger utført mot eller av egen gruppe, eksempelvis mord. Blant 

medlemmene i dia-paying gruppen er det, i større grad enn i andre segmenter, lov og orden. 

Klanene er ikke hierarkisk administrert og har ikke institusjonelt lederskap. De eldste 

mennene i klanen har ansvar for å se til at rettighetene og pliktene som holder segmentet 

sammen blir opprettholdt. Men selv om klanen ikke har sentralisert lederskap innehar den 

politiske institusjoner som er basert på slektskap. Politisk tilhørighet er dermed bestemt av 

agnatisk avstamning. Mellom de ulike segmentene i klanene kan det oppstå konflikt på 

bakgrunn av tilgang til beiteområder, vann eller politisk uenighet (Lewis, 1999). 

De ulike segmentene av klanene kan øke gjennom generasjoner ved at mannlige 

medlemmene tilføres gjennom fødsel. Ekteskap og fødsler av gutter har derfor politisk 

signifikans. Ved at gutter fødes styrkes klanen, jenter derimot gifter seg inn i en annen klan 

og føder dermed barn til klanen hun gifter seg inn i. Men når en datter gifter seg inn i en 

annen klan får klanen hennes økt tilgang til beite. Dermed er en gift datter en viktig allianse 

for farens klan samtidig som hennes barn kan være deres fiende. En gift kvinne har dermed 

en dobbel klanidentitet, gjennom sin far og sin ektemann som oppnås gjennom fødsel og 

ekteskap. Innenfor klanstrukturene er det ingen hierarkisk eller politisk makt, men makt er 

differensiert med hensyn til alder og kjønn, menn vs kvinner og gammel vs ung. Posisjonen 

”eldre” er felles for alle klaner og brukes om alle mannlige voksne på ethvert segment av 

klanen. Ved konflikt mellom klaner får individet beskyttelse fra sin egen klan. Hvis et 

medlem av gruppen trenger hjelp er de andre forpliktet til å hjelpe. Kvinner er ikke medlem 

på samme måte som menn, de er ikke forpliktet til å betale kompensasjon og kan heller ikke 

motta. En familie med bare jenter får mindre og betaler mindre. Men rettighetene fungerer 

på samme måte for menn og kvinner i forhold til å betale og få kompensasjon. 

Kompensasjon for en drept kvinne er 50 kameler, halvparten av menn (Gardner & Warsame, 

2004) 

Ved diskusjoner eller når en beslutning skulle tas, som omfattet flere familier, ble de eldste 

mennene i klanen samlet. Beslutningene som ble fattet på disse møtene angikk bruk av 

ressurser innad og mellom klaner, relasjoner mellom klaner i forhold til konflikter og 



betaling av dia (blod penger ved eksempelvis mord). På disse møtene, som ble holdt i 

skyggen under et tre, geedka7, deltok ikke kvinner. Kvinner snakket ikke i disse 

forsamlingene, men Warsame hevder at kvinner ble konsultert privat om elementer i 

diskusjonen. For ikke å underminere mannens rolle ble dette aldri offentlig anerkjent. Et 

annet element er at kvinner hadde en indirekte rolle ved at de tilhørte både sin egen klan8 og 

mannens klan noe gav dem en unik posisjon, samtidig som dette kunne være et dilemma ved 

konflikter (Warsame, 2002). 

Klankriger 

I 1960 ble den somaliske republikk, Somalia, dannet av de områdene som britene og 

italienerne trakk seg ut av (Lewis, 1999). I 1969 tok General Mohammed Siyad Barre over 

makten i Somalia gjennom et militærkupp. Fra 1969, og frem til krigen brøt ut i 1988, var 

det ulike hendelser som gjorde at motstanden i nord økte mot Barre regimet i sør. Blant 

annet var de viktigste maktsentrene lokalisert i sør og nord følte seg marginalisert og utnyttet 

av regimet. I 1981 ble SNM9 dannet med den intensjonen å styrte Siyad Barre og regimet 

hans regime (Somaliland: Demand for International Recognition, 2001). Da krigen brøt ut i 

1988 mellom SNM og regimet i Somalia måtte mange flykte til flyktningleirer i Etiopia. Da 

regimet i Somalia falt i 1991, kom en periode preget av interne konflikter mellom ulike 

segmenter av Isaaq klanen og påfølgende politiske vanskeligheter. Dette førte til utbredelse 

av khat10 tygging, høy arbeidsledighet og økonomisk kollaps (Musse, 2004). 

                                                 

7 Geedka: Rettferdighetens tre 

8 Egen klan er fars klan, siden avstamning føres patrilineært 

9 SNM-Somaliland National Movement var gerilja for Isaaq klanen 

 

10 Khat er blader som blant annet dyrkes i høylandet i Etiopia. Tygges stort sett av menn og er et mildt rusmiddel 
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Klankrigene og volden de førte med seg var hovedårsaken til den store folkestrømmen fra 

Somaliland til Etiopia og Kenya, og andre land i Afrika og resten av verden. Nesten alle 

hovedbyene og landsbyene, hvor Isaaq klanen bodde i Somaliland, ble fraflyttet og hadde få 

innbyggere i krigsårene. (Warsame, 2002). 

Som nevnt har det vært to store klankriger i de somalitalende områdene på 80- og 90-tallet. 

Den første mellom SNM og regjeringen i sør. Den andre mellom ulike underklaner i nord. 

Somaliland her vært preget av relativ stabilitet og ro etter den siste klankrigen, men det har 

oppstått mindre klankriger i ulike områder av Somaliland. Blant annet da jeg var i Hargeisa 

var det konflikter på grensen mellom Somaliland og Puntland om hvilke områder som skulle 

tilhøre hvilket land. I skrivende stund er det konflikter i områder i nærheten av grensen til 

Etiopia om tilgang til brønner. 

Religion og klesdrakt 

Somaliere er sunnimuslimer og de følger shafi`t11 skolen av muslimske regler. Somaliere har 

et eiendomsforhold og nær identifikasjon med islam (Lewis, 1999). Mange av de jeg snakket 

med mente at somaliernes tolkning av islam hadde blitt strengere etter klankrigene. Dette 

kunne blant annet sees på klesdrakten til jenter og kvinner. Klesdraktene til jenter og kvinner 

kan deles inn i noen hovedkategorier. En type var den som jeg velger å kalle tradisjonell 

med kjole12, underskjørt, og stort sjal over hodet som dekket overkroppen. En annen type 

var hijab som gikk nesten ned til kneene, under den hadde de enten skjørt eller kjole med 

underskjørt, på hodet under hijaben hadde de et lite tørkle. Niqab var en annen type hvor 

ansiktet, unntatt øynene, var dekket. Lengden på denne varierte fra lengden til hijaben og 

helt ned til bakken. Under hijaben hadde de enten kjole eller skjørt. Disse hovedkategoriene 

hadde mange variasjoner slik som bruk av skjørt eller kjole under. Kjolen var den lokale 

                                                 

11 Shafi`t skolen er en av fire sunni muslimske lovskoler (Vogt, 1993) 

12 Et stort firkantet tøystykke sydd sammen i sidene og med hull til hodet 



varianten, den kunne bli sydd på markedene, mens skjørtene var importert. En annen 

variasjon var de som gikk med niqab, de gikk enten med sokker eller uten sokker i sandalene 

eller skoene. Disse kategoriene, tradisjonell, hijab og niqab, var ikke absolutte men med 

uklare grenser. De fleste brukte den tradisjonelle typen eller hijaben. Hijaben var brukt som 

skoleuniform for jentene i den offentlige skolen, mens på de privatskolene og i 

undervisningen på de lokale organisasjonene ble alle slags klesdrakter brukt. ”Alle” jentene 

dekket håret og hadde klær som dekket til handleddene og anklene. Da jeg var i Hargeisa så 

jeg aldri jenter som gikk uten hodetørkle, bortsett fra i brylluper. Men det var noen jenter og 

damer som dekket håret med et lite tørkle og hadde det store sjalet rundt skuldrene, slik at 

halsen var synlig 

Skolesystemet 

Mulighetene til utdanning kan deles inni i tre kategorier. Den første kategorien var det 

statlige utdanningssystemet. Det besto av grunnskole med barne- og ungdomskole, 

videregående og universitet, samt ulike yrkesskoler som lærerskole. Elevene betalte en 

avgift for undervisningen, avgiften var avhengig av undervisningsnivå, samt betalte de for 

skoleuniform, bøker og annet materiell. På grunnskolen var avgiften, da jeg var der, på et par 

amerikanske dollar pr måned. Staten betalte lønn til lærerne. Den andre kategorien var 

private skoler. Disse skolene hadde korte kurs som gikk over noen uker eller et semester. De 

ble drevet av private personer som underviste i egne lokaler. De private skolene undervise i 

mange av de samme fagene som de offentlige skolene slik som matte, engelsk og somali. 

Mens andre private skoler hadde datakurs og koranundervisning. Elevene betalte for hvert 

kurs de tok og kursavgiften varierte i forhold til type kurs. Datakurs kostet rundt 20 dollar da 

jeg var der, dette kurset varte en måned. Undervisningen på de private skolene foregikk ofte 

på kvelden. De fleste jeg snakket med, som gikk på private skoler tok disse kursene i tillegg 

til at de gikk på offentlig skole. De fortalte meg at mange av de private skolene hadde bedre 

undervisning og var et bra supplement til den offentlige undervisningen. På grunn av de to 

klankrigene var det mange som manglet flere år på skolen. For noen av disse var det et 
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alternativ å gå på privat skole, opp til en viss grad, for deretter å gå inn i den offentlige 

skolen. Mange valgte derfor en privat skole som var rettet mot eldre elever. Den siste 

kategorien var lokale organisasjoner som hadde undervisning. Undervisningen på disse 

skolene var, ut ifra det jeg så, hovedsakelig matte engelsk og somali, samt noe undervisning 

i praktiske ting slik som handarbeid og matlaging. Elevene betalte skolepenger på rundt et 

par dollar i måneden. Elevene måtte også kjøpe skolemateriell selv, slik som skrivebøker og 

penner. De trengte ingen lærebøker eller skoleuniform. Kvinner og jenter kunne delta på 

utdanningsprosjekter som tilsvarte 1-3 klasse og deretter fortsette i 4 klasse i den offentlige 

skolen. 

Mitt husholdet og metodiske tilnærminger 

Husholdet til min svigerfar  

Jeg bodde nær sentrum av byen, i huset til min svigerfar. Svigerfar flyttet, sammen med sin 

familie, til Norge på grunn av den første klankrigen. Hans kone og barn bor fortsatt i Norge. 

Da jeg bodde i Hargeisa hadde svigerfar en jobb i det offentlige, samtidig som han var 

politisk aktiv. I huset, i tillegg til svigerfar og meg, bodde en gutt, i midten av 20-årene, som 

var fra samme primærlinje som min svigerfar, og to jenter, i begynnelsen av 20-årene, som 

var fra samme hovedklan som min svigerfar. Gutten hadde ikke jobb, men gikk på 

privatskole om ettermiddagen. En av jentene gikk på offentlig skole om morgenen og privat 

skole på ettermiddagen, mens den andre jenta gikk på privatskole på ettermiddagen. De 

jobbet begge med husarbeid som rengjøring, klesvask, innkjøp av mat og matlaging. 

Det bodde alltid flere personer i huset i kortere eller lengre perioder. De personene var enten 

i samme primær linje eller hovedklan som svigerfar, eller fra andre hovedklaner, men i slekt 

gjennom matrilinje. 



Huset 

Huset som jeg bodde i var et mursteinshus med blikktak. Det var tre soverom i huset. 

Svigerfar og jeg hadde hvert vårt soverom. Jentene, og andre jenter og kvinner som kom på 

besøk, hadde det tredje, mens gutten, og de andre mannlige besøkende, sov i stua. Vanligvis 

så sov gutten på det som da var mitt rom, men hadde flyttet ut på grunn av meg. Det var 

innendørs kjøkken og toalett med dusj, samt en utedo. Vi hadde en liten forgård med en 

utgangsport som for det meste var låst. Besøkende kunne ikke gå rett til utgangsdøra eller 

inn i huset men måtte banke på porten. Vi hadde elektrisitet om kvelden og vann til bestemte 

tider som ble samlet opp i en vanndunk. 

Bevegelighet i huset 

Svigerfar hadde en kommunal jobb og var valgt inn i bystyret for Hargeisa. Bystyret hadde 

møter på ulike steder i byen om dagen og mange ganger fortsatte møtene etter at 

arbeidsdagen var ferdig. Da samlet de seg i stua, tygde khat og diskuterte videre. Noen 

kvinner kommenterte dette spøkefullt og sa at det var da mennene tok alle de gale 

avgjørelsene. I perioder var disse møtene daglig, men ellers et par ganger i uka. Hvis 

ordføreren var med, var det væpnede vakter på utsiden. Mange av disse møtene var i stua til 

svigerfar, fordi han hadde stor stue som kunne romme mange. I tillegg til disse møtene var 

det også større og mindre klanmøter (dia-paying møte) i stua vår. Formålet med klanmøtene 

var å diskutere og fatte beslutninger som involverte flere familier. De klanmøtene som var da 

jeg bodde der, var kompensasjonsmøter, en klan skulle kompensere for noe den eller et 

klanmedlem hadde gjort mot et annet klanmedlem eller klan, på dia-paying nivået. 

På en vanlig ettermiddag var stua enten full av menn som tygget khat eller tom. Jentene eller 

besøkende damer kunne ikke sitte i stua sammen med menn som tygget khat, de satt på 

jente-rommet eller var på kjøkkenet. Guttene kunne oppholde seg i stua når mennene tygde 

khat, guttene kunne være tilstede i stua eller være på jente rommet. Det var derfor naturlig at 

jeg fikk det ene soverommet og at gutten flyttet til stua, fordi han kunne være oftere tilstede 
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der enn jeg. Jeg fulgte de fysiske bevegelsene til jentene, om hvor de kunne være og når. 

Dette gjorde jeg selv om ikke de samme kodene gjaldt for meg som for dem, men det gjorde 

det lettere for meg å kopiere dem, i hvert fall i begynnelsen. Noen ganger ble jentene 

sittende i stua selv om det kom menn inn. Det var familie relasjoner til mennene og antall 

menn som avgjorde om jentene ble sittende. Jentene satt hvis det kom få menn, som de 

hadde nære familierelasjoner til. 

Tradisjonelle klær 

Jeg gikk med lokale klær, av den tradisjonelle typen som jeg beskrev tidligere, med kjole, 

underskjørt, lite skaut på hodet og stort sjal som dekket overkroppen. Når jeg gikk utenfor 

porten brukte jeg det store sjalet men ikke inne i huset, da brukte jeg bare det lille skautet på 

hodet. Kjolen hadde korte armer og skulle helst være så lang som mulig, slik at den berørte 

bakken. Sjalet over skulle også være stort slik at det dekket hele overkroppen. Før jeg dro til 

Hargeisa var jeg usikker på valg av klær. Men jeg pratet med andre vestlige jenter som 

hadde bodd der i kortere og lengre perioder. De fortalte at de hadde gått med lokale klær og 

de var fornøyd med det valget de hadde gjort. Dermed bestemte jeg meg for å gjøre det 

samme. Valg av klær kan få følger for hvordan man blir oppfattet i felten, dette kan være et 

bevisst eller ubevisst valg, men uansett er valg av klær en faktor for hvordan man blir 

oppfattet av andre. Lokal befolkningen kan oppfatte det som nedlatende at utenforstående 

går med deres lokale klær, ved at det impliserer en status som den utenforstående ikke har 

oppnådd enda. Men samtidig skal man prøve å unngå kleskoder som kan assosieres med 

grupper som kan oppfattes som undertrykkende, slik som misjonerer og vestlige, og samtidig 

ha passende klær til ens rolle (Pelto & Pelto, 1978). Jeg var tilstede i Hargeisa både som 

student og svigerdatter. Dette var avgjørende for mitt klesvalg. Ved å velge lokale klær, følte 

jeg at jeg viste hensyn til min svigerfamilien. Det var ikke mange vestlige som bodde i 

Hargeisa og jeg ville ha blitt veldig synlig i bybildet med vestlig klær. Jeg kunne ha valgt en 

mer vestlig variant men samtidig dekket til alt uten hender, føtter og ansikt. Men lett tilgang 

til tradisjonelle klær gjorde at jeg valgte dette. 



Min begrensede bevegelighet 

Jeg kunne ikke bevege meg utenfor huset hvor og når jeg ville. Det var flere grunner til det. 

Den ene grunnen var at flere vestlige og representanter for internasjonale organisasjoner ble 

drept i Somaliland i perioden like før jeg kom til i felten og i ukene før jeg forlot felten. 

Mange utlendinger dro fra Hargeisa og ut av Somaliland på grunn av disse hendelsene, eller 

de fikk et strengere sikkerhetsopplegg. Den andre grunnen var at man, både vestlige og 

lokale, regelmessig møter mennesker som var i psykisk ubalanse og noen ganger kunne disse 

personene bli voldelige. Jeg opplevde det et par ganger, men begge gangene var det mange 

mennesker tilstede som kom for å hjelpe. Dette medførte at svigerfar kjørte meg hvis jeg 

skulle i bussavstand, mens jentene fulgte meg hvis jeg skulle lengre enn noen få gater. Jeg 

fikk bare lov til å gå i de nærmeste gatene alene. Dette gjorde at jeg ble noe begrenset i 

forhold til bevegelighet. Jeg måtte planlegge dagene mine veldig godt og gjøre mange faste 

avtaler. 

Student og svigerdatter 

Jeg var tilstede både som svigerdatter og som student. I begynnelsen var det ikke alle som 

visste at jeg var svigerdatter. Noen trodde at jeg var en venn av familien som bare hadde 

kommet i forbindelse med mine studier, men etter noen uker så var alle klar over mine 

relasjoner til familien i huset. Jeg avtalte med min svigerfar på forhånd at jeg skulle fortelle 

at jeg var gift eller forlovet med hans sønn, mens min egentlige status var samboer. Mitt 

inntrykk er at de ikke behandlet meg som en ”vanlig” somali svigerdatter fullt ut. Jeg kunne 

for eksempel spise måltidene mine på rommet mitt, mens som svigerdatter så skulle jeg 

egentlig spise på kjøkkenet sammen med jentene. En gutt, som kom innom huset hver dag, 

kommenterte en gang at jeg ikke oppførte meg som en svigerdatter og han begrunnet det 

med at jeg godtok å bo hos min svigerfamilien min uten min mann tilstede. Kanskje både jeg 

og andre ikke så på meg som en ”normal” svigerdatter. Jeg hadde ingen faste oppgaver i 

huset. Jeg så i andre hushold at svigerdøtrene tok del i husarbeidet på lik linje med døtrene 

og at de overtok ansvaret for husarbeidet etter hvert som døtrene giftet seg og mor/svigermor 

ble for gammel til å ta like stor del i arbeidet som før. Jeg opplevde at studentaspektet ble 
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vektlagt i større grad enn aspektet som svigerdatter. En gang jeg hadde vært noen dager i 

husholdet uten å ha intervjuer eller besøk kommenterte svigerfar det med å si at ”det er ikke 

bra at du er så mye i husholdet, skal jeg kjøre deg noe sted?”. Dette kan antyde at jeg hadde 

en mellomposisjon i kraft av min studentstatus. Det var studentaspektet som oftest var emne 

i samtaler, kanskje fordi den var lettere og mer konkret å prate om enn at jeg var 

svigerdatter. De spurte ofte om hvordan det gikk med studiene mine, og om jeg hadde fått 

nok innformasjon til oppgaven som jeg skulle skrive. De spurte også om jeg likte meg i 

Hargeisa, og kanskje det var en indirekte måte å spørre om hvordan jeg likte meg i huset og 

som svigerdatter. En grunn til at jeg oppfattet studentaspektet viktigere enn aspektet som 

svigerdatter kan være at jeg syntes at det var lettere å snakke om temaer som angikk meg 

som student, enn temaer som angikk meg som student. Dette kanskje fordi jeg ikke visste 

hva min svigerdatter rolle innebar og dermed ikke oppfylte de plikter og rettigheter som den 

rollen medførte. Like roller i ulike kulturer, slik som datter i to ulike kulturer, kan være årsak 

til mange misforståelser. Termen kan være den samme i begge kulturer men den passende 

atferden være ulik. Dette kan være vanskelig å oppfatte. En implikasjon ved at man ikke 

gjenkjenner to ulike definisjoner av samme rolle er at den avvikende atferden blir 

kategorisert som en feil ved personen og ikke som en ulik kulturell ulik atferd (Briggs, 

1970). 

Abu-Lughod (1986) utførte feltarbeid i et beduinsamfunn i Egypt. Hun hadde arabisk 

tilknytning ved at hennes far var fra Jordan. Hennes far insisterte på å bli med på det første 

møte med beduinsamfunnet, slik at han kunne introdusere henne som datter av en araber. 

Han ønsket dette for å unngå at hun ble oppfattet som en som var utestengt av sin egen 

mannlige familie. Hun kom dermed under beskyttelse av en beduin familie, hvor hun skulle 

lære språk og kultur. Hun ble forsikret om at hun var fri til å gå hvor hun ville så lenge hun 

innformerte dem om hvor hun var. Men etter hvert fant hun ut at hennes bevegelighet var 

begrenset og at begrensningen var motivert av ulike årsaker. En årsak var at hennes 

vertsfamilie var bekymret for hennes sikkerhet. En annen årsak var at hun var en del av 

deres familie og hennes handlinger fikk konsekvenser for dem. En konsekvens av eventuelle 

besøk utenfor samfunnet, var at hun involverte hennes vertsfamilie i sosiale forpliktelser 

som de ikke valgte selv. Derfor måtte hun tilpasse sin atferd til de normer og regler som 



gjaldt kvinner i beduinsamfunnet. Denne tilpassede atferden betydde at hennes bevegelighet 

ble begrenset og fikk dermed betydning for hvem hun traff og hvem hun snakket med. Ved å 

bli introdusert som sin fars datter, fikk hun status som adoptivdatter, men etter hvert ble det 

vanskelig med begrensingene i forhold til bevegelighet. Abu-Lughod tenkte at i forhold til 

hennes oppgave, som innebar å samle data, burde hun være mer ute og ikke bundet til en 

slektsgruppe eller samfunn, men hun følte at det var vanskelig å motsi vertsfamilien og at 

dette kunne sette forholdet, og dermed feltarbeidet hennes, i fare. Hun var avhengig av sin 

vertsfamilie og måtte akseptere de rettigheter og plikter som medførte rollen som datter, å 

motsette seg ville være veldig upassende. Rollen som adoptiv datter gav begrensninger, men 

også muligheter ved at hun kunne delta i husholdet som et familiemedlem. Gjennom 

sosialiseringen av rollen som adoptiv datter fikk hun mulighet til å lære om kulturen. I et 

samfunn hvor slektskap definerer de fleste relasjoner, var det viktig å ha en rolle som en 

fiktiv slektning for å kunne delta (Abu-Lughod, 1986). 

Dette har likheter med min situasjon, selv om tilhørighet til samfunnet og rolle var ulike. 

Abu-Lughod hadde tilhørighet til Egypt gjennom sin far og hun var adoptivdatter. Jeg hadde 

tilhørighet til Somaliland gjennom min samboer og fikk rollen som svigerdatter. Som nevnt 

tidligere var min bevegelighet begrenset på grunn av sikkerhet. Min oppfattning var at denne 

begrensningen av bevegelighet gjaldt når jeg dro alene, på grunn av sikkerhet. Sammen med 

andre kunne jeg dra lengre til faste avtaler. Men i tillegg til sikkerhet tror jeg at sosiale 

relasjoner og slektskap også var en faktor i min begrensede bevegelighet. Bosetningen i 

Hargeisa var delt inn etter det segmentere slektskapssystemet, hovedsakelig etter 

primærlinjen. Jeg ble fortalt at i ulike bydeler bodde det ulike primærlinjer, men at dette var 

mer rigid for noen år siden, enn det var da jeg var der. Da jeg var i Hargeisa var det mer 

blandet og grensene mellom de ulike bydelene, og dermed geografiske områder for 

primærlinjene, var mer uklare, men fortsatt tilstede. Ved at jeg kunne bevege meg i de 

nærmeste gatene alene, men behøvde noen til å følge meg hvis jeg skulle lenger, kan antyde 

at kontakt med nære familierelasjoner var enklere. Jeg opplevde aldri at mine informanter 

ble nektet å komme hjem til meg direkte, men det hendte at noen av informantene ikke møtte 
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til avtale. Dette kan ha årsak i at informantene følte det unaturlig å besøke et hus som de 

ikke hadde slektskap relasjoner til, eller at min familie gav utrykk for dette ovenfor mine 

informanter eller rett og slett at informantene mine hadde noe annet å gjøre akkurat da. Jeg 

kan antyde en ulikhet mellom mannlige og kvinnelige informanter. Mannlige informanter 

uteble oftere enn kvinnelige informanter. Det kan være mange årsaker til dette og i ytterste 

konsekvens en tilfeldighet. Men en mulig årsak kan være kvinnenes doble klantilhørighet 

som jeg nevnte tidligere i introduksjonen. Kvinner er fra sin fars klan, men de er gift inn i en 

annen klan. Dette kan være en årsak til at kvinner kan bevege seg lettere fra hushold til 

hushold og derfor er mer uavhengig av hvilken primærlinje husholdet tilhører. 

Min nære tilknytning til husholdet gav meg også muligheter til å knytte nære bånd og til å få 

viktig informasjon. Min relasjon til min svigerfamilie åpnet mange dører for meg og 

muligens stengte noen også. Men gjennom dem fikk jeg tilgang til mennesker som jeg ikke 

ville ha fått hvis jeg hadde dratt på egenhånd. Jeg møtte en antropologi student fra USA og 

hun utrykte at Somaliland var et vanskelig land å bo i uten noen familierelasjoner. Hun 

bodde på et gjestehus samtidig som hun lette etter en vertsfamilie. Når to somaliere møtes 

avklarer de familierelasjonene mellom dem, det at jeg tilhørte en familie kunne gjøre det 

lettere for informantene å danne en relasjon til meg. 

Metode 

Mitt sosiale felt var familien min og venner og familie som kom på besøk, det var 

organisasjonene, både internasjonale og lokale, men hovedsakelig lokale, som jeg besøkte og 

deltok i sammen med deres aktører, bybilde hvor jeg observerte kvinner og menn og deres 

daglige gjøremål samt turer til et nomadesamfunn utenfor Hargeisa. 

En strategi i feltarbeid er å velge et felleskap innenfor samfunnet som primærbase for 

arbeidet, for dermed å begrense og generalisere til en gruppe. Det er ulike fordeler ved å 

studere et felleskap. Det ene er at det generelt sett gir en klar definisjon av 

forskningsområdet med hensyn til grense og begrensning. Det andre er tilgang, lett tilgang 



ved at transport forminskes ved at informantene er i gåavstand. Dermed øker muligheter for 

å utvikle sosiale bånd og oppnå det grunnleggende av livdsnødvendigheter (Pelto & Pelto, 

1978). Mitt sosial felt var avgrenset i den forstand at jeg hadde fokus på jenter og kvinner i 

lokale organisasjoner. I Hargeisa var de ulike lokale organisasjonene tydelige. Spesielt i 

hovedgatene kunne man se dem tydelig ved at hver lokal organisasjon hadde et skilt som 

viste navn på organisasjonen og interesseområder. Det var lokale organisasjoner både for 

kvinner og menn. Jeg besøkte flest kvinneorganisasjoner men også noen organisasjoner for 

menn og blandede organisasjoner. Organisasjonene var ulike med hensyn til størrelse, hvor 

stor aktivitet, hvor mange kvinner som deltok i disse og interesseområder, blant annet 

opplysningsarbeid, menneskerettigheter eller kvalifisering.  En stor fordel med disse 

organisasjonene var at de var lett tilgjengelig for meg. Det var mange av dem, det var ikke 

kontroversielt å oppsøke dem og de fleste hadde aktiviteter hver dag. Min svigerfar 

introduserte meg for den første organisasjonen som var en paraplyorganisasjon for flere 

kvinneorganisasjoner. Ut ifra den fikk jeg tilgang til deres medlemsorganisasjoner, og 

gjennom dem til andre organisasjoner. Andre organisasjoner var i mitt nærområdet som jeg 

kunne kontakte selv. Tolken tok meg også med til noen organisasjoner som hun kjente. I 

organisasjonene foretok jeg intervjuer og deltagende observasjon ved å være med på 

aktiviteter som de hadde. Mange av organisasjonene hadde skriftlig materialet som ble 

presentert til meg, både fra de lokale og fra de internasjonale organisasjonene. Jeg besøkte 

også internasjonale organisasjoner og brukte de samme metodene der, samt samlet inn 

innformasjon fra nettsider. 

I feltstudier hvor materialet er samlet fra flere lokaliteter og lokalitetene er linket til 

hverandre i en sammenhengende struktur, vil det som skjer i en lokalitet påvirker det som 

skjer i en annen lokalitet. Dermed er det vanskelig å snakke om grupper som er avgrensede 

men i stedet for snakke om nettverk (Hannerz, 1980). Jeg hadde flere lokaliteter slik som 

hushold, lokale og internasjonale organisasjoner. Men de var linket sammen gjennom et 

nettverk hvor handlinger i den ene lokaliteten påvirket den andre lokaliteten. 
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Intervjusituasjonen 

Jeg intervjuet elever, lærere og ledere i ulike organisasjoner. I tillegg intervjuet jeg personer 

som hadde tilknytning til mitt hushold. I intervjuene spurte jeg om bakgrunn med hensyn til 

utdanning og arbeidserfaring. Etter hvert kom vi mer inn på familie forhold og 

arbeidsfordeling i hjemmet og utenfor, maktfordeling og steder som kvinner og menn kunne 

være og ikke være. Vi snakket både generelt og om deres egne erfaringer og situasjon. Jeg 

intervjuet også noen av de som jeg bodde sammen med og de som stakk innom eller hadde 

tilknytning til huset på en eller annen måte. Disse ble intervjuet på samme måte men da uten 

at de hadde tilknytning til en organisasjon. I begynnelsen av et intervju så snakket vi mye 

om organisasjonen og hva den drev med, hvor lenge den hadde vært aktiv og hvem som 

dannet den og hvorfor. Det var viktig å bygge opp en tillit før jeg begynt med de personlige 

spørsmålene. Samtidig som det var interessant å vite hvilken ”setting” de jobbet i daglig, hva 

som var hensikten med organisasjonen og hva de selv fikk ut av den og hva som var de 

synlige effekten av den for meg. 

Videre omhandlet intervjuene om konkrete og generelle ting om byen og husholdningene. 

Spørsmålene omhandlet blant annet beslutningene i hjemmet i forhold til økonomi og 

utdanning, de omhandlet om hvem i familien som bidro med hva i forhold til barnas helse, 

mat til familien. De andre spørsmålene omhandlet hvem som deltok i ulike diskusjoner og 

beslutninger i samfunnet og om hvem som jobbet i ulike næringsområder. Her utalte 

informanten seg på generelt grunnlag og hva han hun trudde var det normale i byen. Dette 

var på måte en oppvarming hvor informanten ble vant til intervjuformen og fikk et innblikk i 

hva jeg var ute etter. Vi snakket litt mer om organisasjonen. Hvis det var en elev, snakket vi 

om hvor lenge de hadde vært der, hvordan de begynte, om de hadde deltatt i andre 

organisasjonen tidligere, hva de ønsket å oppnå og hva de tenke seg å gjøre i fremtiden. 

Videre i intervjuet gikk jeg mer inn på informantens liv og deres familie. Da snakket vi om 

mange av de samme generelle spørsmålene, men da mer om deres spesifikke erfaringer og 

hvordan det var mer konkret i deres familier. Da var ikke intervjuet strukturert i den grad at 

spørsmålene var presist formulert på forhånd, og det var flere oppfølgingsspørsmål fra min 

side og jeg prøvde å gå mer i dybden. Vi snakket også mer generelt igjen om hvilke 



rettigheter menn og kvinne har i byen og om hva de syntes om det. Til slutt snakket vi litt 

om hvilke tanker de hadde om de forandringene som hadde skjedd siden før og etter krigen, 

og om hva de trodde om fremtiden. Dette var et veldig åpent spørsmål og svarene var veldig 

ulike. 

Slik var gangen i et vanlig intervju, men i praksis var de veldig forskjellige. Noen deler ble 

diskutert nøye andre ble utelatt. Dette ble bestemt av tiden vi hadde til rådighet og om hva 

informanten og jeg selv syntes at det var interessant å snakke om. 

I begynnelsen av hvert intervju presenterte jeg meg selv, forklarte hvem jeg var og hvorfor 

jeg var der. Jeg fortalte om min svigerfamilie, det var viktig at de visste min posisjon i 

forhold til dette, slik at de var klar over hvem de hadde en relasjon med. Men jeg forsikret 

dem om at innformasjonen som de gav meg, ville bli behandlet anonymt, og at det også 

gjaldt tolken min. Tolken min var grundig innformet om behovet for anonymisering og 

hennes taushetsplikt. Hun hadde tidligere foretatt intervjuer for en annen organisasjon og var 

klar over de plikter hun hadde i forhold til tolkerollen. Hvis hun brøt taushetsplikten kunne 

det få konsekvenser både for informantene mine og familien min. Men jeg følte meg trygg 

på at hun forsto dette. 

Noen intervjuer ble foretatt med tolk, mens andre utførte jeg på engelsk, uten tolk. Det var 

informanten selv som i stor grad bestemte om de ville ha tolk eller ikke, dette gjorde jeg for 

å ikke presse tolken min på noen. Intervjuene ble utført, både på formiddagen og 

ettermiddagen, på arbeidsplasser, organisasjoner og i hushold inkludert mitt eget, hvor 

informantene kom hjem til meg. 

Jeg brukte båndopptaker mens jeg intervjuet. Båndopptakeren var liten samtidig som den 

kunne ta opp flere timer med tale, slik at jeg ikke trengte å avbryte for å bytte eller skifte 

kassett. Tekniske hjelpemidler kan ha begrensninger ved at de utgjør en kunstig stimuli, 

dermed kan det øke bevisstheten av å bli studert. Dette kan påvirke responsen (Pelto & 

Pelto, 1978). Jeg avklarte alltid bruken av båndopptakeren med informanten på forhånd og 

fortalte at det var et hjelpemiddel for meg slik at jeg kunne få med meg mest mulig. De fleste 
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syntes at det var greit, og de ble veldig fort vant til den, noen ganger tok de selv initiativ til å 

sette den på i begynnelsen av et intervju når jeg følte at vi bare småpratet og varmet opp. 

Jeg gjorde noen intervjuer hjemme hos meg på rommet mitt. Rommet mitt lå noe skjermet, 

inne i en gang. Personene i husholdet forstyrret ikke under intervjuet. Under alle intervjuene 

var det bare meg, informanten og eventuelt tolken tilstede. Jeg var klar på at intervjuet skulle 

være privat. Hvis det kom besøk under et intervju hendte det at jeg måtte avbryte og avtale 

tidspunkt for nytt intervju. Informantene satte pris på at det ikke var andre tilstede. 

På skolene kunne det være noe vanskeligere å finne en stille plass, men de fleste skolene 

hadde et kontor ved siden av klasserommet som vi brukte det. Hvis ikke gikk vi hjem til 

informanten. Alle var veldig gjestmilde. Jeg hadde forberedt spørsmålene eller temaene ved 

å skrive de ned på en blokk. I begynnelsen brukte jeg den mye for å være sikker på at jeg 

fikk med meg alt, men etter hvert gikk det av seg selv og jeg klarte å løsrive meg fra det som 

jeg hadde skrevet og likevel få med meg det viktigste. Båndopptakeren hjalp meg til å holde 

samtalen naturlig og ikke avbryte den eller vente på at jeg skulle få skrevet alt ned. Dette 

gjorde at samtalen fløt mer naturlig. Alternativet til en båndopptaker kunne være å ta notater 

under intervjuet, men dette kunne øke bevisstheten av å bli studert. Et annet alternativ til 

båndopptaker og notatskriving kunne være å vente med notatskriving til etter intervjuet. Jeg 

måtte veie faren mot å påvirke responsen, med båndopptaker, mot faren for å glemme noe, 

ved å skrive notater i etterkant. 

Deltagende observasjon 

Deltagende observasjon var en viktig del av mitt feltarbeid. Jeg var med i aktivitetene i 

husholdet, både i mitt eget men også hos lærere, elever og ledere. Under ramadan13, dager 

hvor intervjuer ble avlyst og også i uker hvor jeg ville konsentrere meg om familielivet og 

rutiner i huset der jeg bodde så var jeg med i de daglige gjøremålene som foregikk. Jeg var 
                                                 

13 Ramadan er fastemåneden i Islam 



med i matlaging, handling, vasking, når de pratet med besøkende eller gikk på besøk selv. 

Jeg var også med i brylluper, dette var tidkrevende ved at hvert bryllup har flere ulike fester 

som går over flere dager. Men det var interessant å se kvinner og menn i en annen situasjon 

enn i det daglige. Jeg var også tilstede i organisasjoner i undervisning både som elev og 

observatør, på møter, arbeidsgrupper og andre aktiviteter. 

Deltagende observasjon ble viktig for å få en nær kontakt med samfunnet og dens deltagere. 

Det ble viktig for å kartlegge og beskrive de ulike sosiale relasjonene. Statusbegrepet ble 

viktig for meg for nøyaktig å beskrive og for dermed å muliggjøre sammenligning. 

Statusbegrepet gir en forståelse av hvordan folk kjenner hverandre og hva slags forhold de 

har til hverandre. Deltagelse ble viktig for å øke forståelsen og gi en bedre forutsetning for 

datainnsamling og analyse. I intervjuene var jeg interessert i både kvalitativ og kvantitativ 

informasjon. I den kvalitative informasjonen ønsket jeg å vite mer om kvinnenes liv i forhold 

til arbeid og utdanning, hva de er opptatt av, hvilke vaner og tradisjoner de har og hva som 

er viktig for dem. I den kvantitative informasjonen ville jeg kartlegge ulike yrker og 

kjønnsfordelingen mellom dem og størrelsen på hushold og antall medlemmer, kjønns og 

alders fordeling, inntekten til husholdet, ikke størrelse men fra hvilket hold det kom og fra 

hvilken type arbeid. 

Tolken 

Tolken ble anbefalt av min svigerfar. Jeg traff hennes første gang, uavhengig av svigerfar, i 

en organisasjon som jeg besøkte.  En dag da min svigerfar kjørte henne og meg hjem spurte 

svigerfar om hun kunne passe som tolk og jeg sa meg enig. 

Tolken hadde tilknytning til en av organisasjonene som jeg intervjuet og noen av de andre 

organisasjonene som jeg intervjuet var fra samme paraplyorganisasjon. Hun hadde også 

tilknyttet til min svigerfamilie gjennom klan, morens familie var fra samme underklan som 

svigerfar. Tolken og svigerfar hadde også jobbet sammen i en lokal organisasjon tidligere. 

Tolken hadde arbeidserfaring fra andre organisasjoner, både lokale og internasjonale, og hun 
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var fortsatt aktiv i sin organisasjon, dette var frivillig arbeid. Denne organisasjonen var 

dannet av hennes mor som jobbet i en internasjonal organisasjon på dagen og som frivillig i 

denne lokale organisasjonen på ettermiddagen. Hun koordinerte aktivitetene og søkte om 

økonomisk støtte til aktivitetene der. Jeg lønnet tolken og gav henne en lønn som svigerfaren 

min anbefalte. Jeg tror at det ville blitt vanskelig å finne en tolk som hadde engelsk 

kunnskaper samtidig som liten tilknytning til organisasjoner. Hargeisa er en liten by og de 

fleste jenter som har utdannelse har også hatt eller har tilknytning til en organisasjon. 

Samtidig ville det blitt vanskelig å velge en mannlig tolk på grunn av kjønnsrelasjoner 

mellom menn og kvinner og behovet for å komme mest mulig i dybden. 

Tolken hadde en status som påvirket informantene. Tolken hadde tatt utdannelse og hadde 

jobbet i ulike organisasjoner, både lokale og internasjonale. Hun var også en moderne 

kvinne på mange måter. Hun jobbet utenfor hjemmet, var ikke gift, selv om hun var over 

gifteklar alder, hun tjente penger som hun selv kunne bestemme over.  Hun gikk i mange 

bryllup, noe som kunne signalisere at hun hadde råd til mange og dyre kjoler, samt mobilitet, 

og at hun hadde stort nettverk som muligjorde mange invitasjoner. Familien hennes bodde i 

et stort hus hvor hun hadde sitt eget rom. Foreldrene var begge utdannet og var i jobb. Det er 

ikke sikkert at alle informantene visste alt dette men de visste muligens noe av dette og de 

fikk også en del innformasjon ut ifra hvordan hun gikk kledd og hvordan hun oppførte seg. 

Tolken hadde mange sider som kanskje informantene misunte henne eller at det var noen 

sider som de ikke likte. Dette kunne påvirke informasjonen som informantene gav meg. 

Enten at de overkommuniserte positive sider ved seg selv for å imponere tolken og komme 

nærmere henne(slik som at de hadde gått på mange skoler og at de gjerne ville jobbe etter 

utdanningen) eller at de overkommuniserte strengere sider ved seg selv for å skape avstand 

til tolken og vise at de ikke likte visse sider ved henne, som de syntes var negative, religiøst 

sett. Mange informanter var veldig skeptiske ved starten av et intervju, de var tilbakeholdne 

og det var vanskelig å få i gang en dialog. Tolken var etter mitt syn høflig og gjorde sitt 

ytterste for å skape trygghet. Hun snakket respektfullt, var konsentrert og oppførte seg 



profesjonelt. Hvis en informant var vanskelig brukte hun respektfulle uttrykk og signaliserte 

ydmykhet ved å snakke lavt, sitte rolig, holde blikket mest mulig ned eller på meg. 

Hun kjente noen av informantene mine men det var som regel lærere og ledere som ofte var 

sterke i engelsk, og ikke behøvde tolk. Hun oversatte for det meste ved elev intervjuer og 

hun kjente veldig få av dem. 

Det at tolken kjente flere av lærerne og lederne kunne føre til et konkurranseelement mellom 

dem. Det er vanskelig å få seg en jobb i byen og det er veldig stor konkurranse mellom 

jobbene. Kan hende at noen av informantene holdt tilbake innformasjon som ville sette dem i 

et dårlig lys og dermed svekke dem senere ved en ansettelse eller at de fremhevet sider ved 

seg selv som ville hjelpe dem ved senere ansettelser. 

Lokale organisasjonene kjemper om de samme pengemidlene og det er en del kniving om å 

være den beste organisasjonen og ha de beste aktivitetene. Det er vanskelig for 

organisasjoner med undervisnings prosjekter å holde på elevene fordi det er så mange ulike 

organisasjoner samtidig som at private skoler gir undervisning. Derfor er det er prestisje å ha 

flest elever og klare å holde på elevene lengst mulig, dette gir også organisasjonene mulighet 

til å overleve lenger. Denne konkurransen mellom de ulike organisasjonene kunne ha gjort at 

tolken farget oversettelsene for å sette sin egen organisasjon i et bedre lys. Men på den andre 

siden så var hun også klar over at jeg ikke hadde noen midler å gi ut. Noen organisasjoner 

hadde i begynnelsen et inntrykk av at jeg gjorde forskning for en organisasjon som skulle 

etablere seg i området, men det hendte ikke ofte og ble som oftest fort oppklart. 

Etiske implikasjoner 

Vanlige samfunn har ikke sosiale roller som tillater individet å spørre relativt personlige 

spørsmål, om for eksempel familie, innformasjonen er unødvendig for personer i samfunnet 

ved at de vet svaret. Det kan være en grense for hva slags informasjon som gis fra familie til 

andre. Men rollen til en utenforstående kan være nøytral i den lokale konkurransescenen, 
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den utenforstående bedømmer ikke i moralske termer, gir sosial belønning for informasjon, 

yter sosial interaksjon hvor reglene ikke gjelder til en viss grad. En utenforstående kan tilby 

vennskap uten risiko fordi ikke konkurranse om samme sosiale arena (Pelto and Pelto, 

1978). 

Et feltarbeid kan få konsekvenser for samfunnet det utføres i og for informantene. Som 

innformasjonssøker har man ansvar for de man innhenter informasjon fra. Informantene må 

informeres i størst mulig grad om formålet med forskningen og hva den skal brukes til. Hvis 

forskningen kan ha noen ulemper eller noen konsekvenser for informantene så må de 

informeres om dette. Å ha en åpen dialog om hensikten med informasjonsinnsamlingen og 

feltarbeidet kan medføre problemer ved at man ikke får den informasjonen som man trenger. 

At informantene sier noe og mener noe annet for at de skal beskytte seg selv. Det blir min 

oppgave å tolke dette ut ifra kontekst og annen informasjonen som jeg har samlet inn. 

Informanten skal ha størst mulig grad av anonymitet og beskyttes i størst mulig grad. 

Vertslandet skal også behandles med respekt ved å følge normer og regler. 

Jeg gikk med lokale klær. Dette var både for å beskytte meg og min familie. Vestlige 

innbyggere har vært mål for angrep. Gjerningsmennene ble enten kalt gale eller islamister, 

som enten ville ødelegge mulighetene for Somaliland til å bli anerkjent som en selvstendig 

stat eller markere vestlig tilstedeværelse om uønsket. Ved å gå i lokale klær gjorde jeg meg 

mindre vestlig og håpet at det ville beskytte meg. Men det gav også inntrykk av noe annet 

enn det jeg var. Jeg fikk noen ganger spørsmål om jeg var muslim. Jeg prøvde å unngå dette 

spørsmålet for ikke å skape vanskeligheter for min familie eller for å provosere den som 

spurte når jeg fortalte at jeg ikke var muslim. Men noen ganger var det nødvendig å svare. 

Jeg fikk ulike reaksjoner når jeg fortalte at jeg ikke var muslim. Enten kunne de bli sinte 

eller de kunne bli lei seg og bekymret for meg på mine vegne. Jeg fikk også telefoner hvor 

jeg ble utspurt om min religion og deretter trusler. Men det ble avfeid som guttestreker fra 

min familie. Medlemmene av min familie spurte også om jeg var muslim og ble veldig 

skuffet da de hørte at jeg ikke var det. Det var som oftest damer som spurte direkte mens 

blant guttene kom det opp i samtaler. 



Alle navn på personer, stedsnavn utenom Hargeisa, lokale og internasjonale organisasjoner 

er fiktive. Dette er på grunn av anonymisering av informantene. 

Presentasjon av oppgaven/kapitlene og de viktigste 
teoriene som er brukt 

I første kapittel presenterer jeg lokale og internasjonale organisasjoner. Jeg beskriver to 

lokale og en internasjonal organisasjon i forhold til organisasjonsstrukturen, 

interesseområder og drift, og sammenligner dem ut ifra disse områdene. Den internasjonale 

organisasjonen bruker lokale organisasjoner med det argumentet at lokale organisasjoner har 

kunnskap om sitt eget samfunn og hvordan dette samfunnet skal kunne utvikles. Long & 

Long (1992) gir en beskrivelse av hvordan kunnskap dannes og at kunnskap akkumuleres ut 

ifra egne erfaringer og opplevelser samtidig som denne prosessen påvirkes i relasjon med 

andre kunnskapsakkumuleringer. Dermed blir ikke lokale kunnskap en type kunnskap men 

et mangfold basert på individets erfaringsbakgrunn som dannes blant annet ut ifra status, 

kjønn og alder. Wolf (1994) deler makt inn i fire kategorier, individuell makt ut ifra karisma 

og individuell makt ut ifra posisjon, organisatorisk makt og strukturell makt. Jeg bruker 

denne maktinndelingen for å beskrive maktrelasjonene innad i de lokale organisasjonene, 

mellom dem og mellom de lokale og internasjonale organisasjonene. 

I andre kapittel presenterer jeg elevene. Jeg beskriver livssituasjonen til Asha som har vært 

elev ved en lokal organisasjon. Familien til Asha er nomader og er oppvokst på landsbygda 

men flyttet til Hargeisa. Jeg beskriver sosialiseringsprosessene i husholdet til Asha med 

fokus på arbeidsfordeling og bruker Rosaldo (1974) og Ortner (1974) i en diskusjon om en 

universell assymetri mellom kjønnene og universell underordning av kvinner.(MacCormack, 

1980) hevder derimot at det ikke eksisterer en universell asymmetri mellom kjønnene men 

en komplementaritet hvor menn og kvinner har ulike områder hvor de utøver makt. 

Sosialiseringsprosessen danner bakgrunn for kjønnsrollemønsteret som gir muligheter og 

begrensninger for jenter og kvinner i forhold til arbeidsfordeling, makt og mobilitet. Dette 

påvirker også jentenes mulighet til å gå på skole. Jentene hadde ulike motiver for å gå på 
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skole og til slutt diskuterer jeg hva som får jenter til å gå på skole og hva som får dem til å 

slutte. 

I kapittel tre presenterer jeg Fadumo som var lærer i en lokal organisasjon. Hun var tidligere 

elev i den samme organisasjonen. Jeg beskriver hennes hushold, hennes posisjon der og i 

den lokale organisasjonen hvor hun arbeidet. Fadumo var i en slags mellomposisjon ved at 

hun var en kvinnelig lærer. Jeg bruker hierarki begrepet for å beskrive ulike hierarkiske 

posisjoner basert på tilskrevet og ervervet status for å beskrive relasjonene mellom Fadumo 

og hennes mannlige kolleger, og hvordan samfunnet og de organisasjonene påvirket dette. 

Hennes mellomposisjon gir henne muligheter i form av økt mobilitet. Ardener (1993) hevder 

at det fysiske rom er avhengig av det sosiale rom, et samfunn danner regler for inndeling av 

rom i sfærer. Rom reflekterer sosial organisasjon, men samtidig, når rom er bundet og 

formet, er det ikke en nøytral bakgrunn, men utøver sin egen innflytelse. I husholdet til 

Fadumo hadde hennes mor betalt arbeid i tillegg til Fadumo, hun drev med småhandel. 

Callaway (1993) deler sted inni fysisk, sosial og metafysisk sted. Jeg bruker denne 

inndelingen for å diskutere kvinnenes mulighet til mobilitet. Til slutt gir jeg en innføring i 

bryllupstradisjoner og hvordan de har forandret seg. 

Kapittelet om Dulmar omhandler lederens livssituasjon. Jeg beskriver Dulmars livssituasjon 

gjennom hennes hushold, hennes betalte arbeid og frivillig arbeid i to lokale organisasjoner. 

Dulmar er husmor og arbeidstaker og jeg bruker Moore (1988) sin betraktning av de to 

kategoriene ”betalt arbeid utenfor hjemmet” og ”husholdningsarbeid”. Kvinner som arbeider 

utenfor hjemmet øker beslutningsmakten i hjemmet og i den offentlige sfæren. De to 

kategoriene påvirker hverandre. Dulmar arbeider i lokale organisasjoner som er i den 

offentlige sfæren, men som også kan regnes som privat sfære ut ifra aktørene som opererer 

der. Til slutt en diskusjon om hvordan internasjonale organisasjoner påvirker de lokale 

organisasjonene gjennom valg av interesseområder. 

Det siste kapitelet om arbeidsgruppa tar for seg et møte mellom lokale organisasjoner og en 

internasjonal organisasjon. Tema til arbeidsgruppa var det sosiale kjønn og hvordan 



likestilling mellom kjønnene skulle fremmes i Hargeisa. Jeg bruker Goffmanns (1992) i 

diskusjonen om arbeidsgruppen og rollespillet som utspilte seg med kvinnelige, mannlige, 

lokale og vestlige aktører. Callon (1991) beskriver et teknisk-økonomisk-nettverk. Dette 

nettverket har både menneskelige og ikke menneskelige aktører. Jeg bruker denne 

inndelingen i beskrivelsen av relasjonene mellom de ulike organisasjonene, både personlige 

relasjoner men også i forhold til utveksling av kunnskap og materiell. 
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Kapittel 1 Lokale og internasjonale organisasjoner 
med fokus på kvinner. 

Innledning 

Organisasjonene, både lokale og internasjonale, var tydelige i gatebildet, og det var mange 

av dem. En gåtur fra huset der jeg bodde til sentrum av byen tok et kvarter. På den turen 

gikk jeg forbi lokalene til minst femten organisasjoner. Lokalene til disse organisasjonene lå 

mellom bolighus og butikker. I likhet med butikkene hadde flere organisasjonene skilt med 

forkortelse av navnet og fullt navn under. Noen organisasjoner hadde også enkle tegninger, 

illustrasjoner eller stikkord som beskrev deres interesseområder. En av hovedgatene i 

Hargeisa lå fem minutter gåtur fra meg. Den var bred som en fire felts vei, men bare delvis 

asfaltert med falmede, malte striper. Det var bilene som hadde førsterett på veien, men det 

var også trafikk av eselkjerrer med varer eller vanntønner, menn med trillebår, kvinner og 

menn på vei til markeder, arbeid eller andre ærender. Av og til kom det en kamelkaravane på 

vei til markedet hvor det ble kjøpt og solgt dyr. Da stoppet all trafikken opp, og alle måtte 

vente til kamelene var kommet forbi. Dette var en av de få gangene hvor bilene måtte vike 

for annen trafikk. 

Langs hver side av veien lå husene som rekkehus, og der det var et mellomrom mellom 

husene kom det en sidegate inn. De ulike husene i rekkehusene var atskilt ved at de hadde 

ulik høyde eller at de hadde ulik farge. Hvert av disse husene hadde en eller flere metalldører 

som sto på vidt gap om dagen og ble stengt om kvelden. Metalldørene var malt i sterke 

farger. I denne gaten var det butikker og forretninger, slik som apotek, matbutikker, 

jernvarehandlere, internettbutikker, men flest matbutikker. Mange av forretningene hadde 

malt bilder på veggen mot veien av varene som de solgte. En matvarebutikk malte noen av 

varene sine på veggen, et apotek malte medisiner på veggen mens en internettbutikk malte 

pc-maskiner slik at kundene lett kunne se hva slags butikk det var. En hensikt med de malte 



bildene var å reklamere for varene, men det var også en måte å kommunisere butikkens varer 

visuelt siden mange av innbyggerne i byen er analfabeter. Mange av organisasjonene lå i en 

slik hovedgate. I tillegg til skilt hadde noen organisasjoner også malt, bilder og ord, på 

husveggen, som beskrev hva de holdt på med. En lokal organisasjon holdt til i et slikt 

rekkehus med en metalldør malt i en sterk farge, og på veggen over og ved siden av porten 

var det malt ”YSWO” med underteksten ”Young Somali Women Organization”. Ved siden 

av teksten var det bilder av bøker og en skrivepult, samt ord som ”Education” og ”English 

and Somali”. Organisasjonene hadde ulike interesseområder som problematikken rundt 

funksjonshemming, foreldreløse barn, jordbruk, utdanning, helse for å nevne noen. Noen 

organisasjoner var rene kvinne og manns organisasjoner mens andre var blandede. 

Organisasjonene som var til stede i bybildet var både lokale og internasjonale, men det var 

en overvekt av lokale. Et hovedtrekk ved de lokale organisasjonene som jeg kom i kontakt 

med hadde fokus på kvinner og deres rettigheter. 

I dag kanaliseres mer utviklingshjelp gjennom lokale organisasjoner. Tidligere ble vestlige 

organisasjoner, eller organisasjoner bygd på vestlige organisasjonsmetoder, brukt i 

utviklingsprosjekter, i større grad. En årsak til denne endringen er antagelsen om at mangel 

på samsvar mellom modeller fra den første og den tredje verden har forårsaket mislykkede 

utviklingstiltak. En konsekvens av denne endringen er et økende antall av lokale, frivillige 

og ikke-statlige organisasjoner14 som tilbyr sine tjenester til befolkningen i den tredje 

verden.  Disse organisasjonene er opptatt av å bruke lokale organisasjonsmetoder og lokal 

forståelse av samfunnet og dets utvikling. Denne lokale forståelsen skal danne grunnlaget for 

utviklingstiltak som er tilpasset lokalsamfunnet og dermed ha større muligheter for å lykkes 

(Marsden, 1994). 

                                                 

14 Ikke statlige organisasjoner: Non Govermental organization, NGO 
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Organisasjonene som jeg skal omtale her går under benevnelsen Non Govermental 

Organization (NGO) som er ikke-statlige organisasjoner, de kan være både lokale og 

internasjonale. Når jeg videre i teksten skriver om lokale og internasjonale organisasjoner er 

det ikke-statlige organisasjoner (NGO) jeg viser til. Organisasjoner som jeg omtaler som 

lokale har opprinnelse fra Somaliland, mens organisasjoner som jeg omtaler som 

internasjonale har opprinnelse i vestlige land, men opererer internasjonalt med humanitært 

arbeid og bistandsarbeid. I dette kapittelet presenterer jeg tre organisasjoner, to lokale og en 

internasjonal organisasjon. Jeg beskriver hver enkelt organisasjon i forhold til 

organisasjonsstruktur, interesseområder og drift. Deretter beskriver jeg relasjonene mellom 

de lokale og internasjonale organisasjonene med hensyn til kunnskap og makt. Relasjonene 

mellom organisasjonene er definert av makt. Jeg prøver å vise at maktrelasjonene er et 

dynamisk system hvor det er skiftninger mellom posisjonene i makthierarkiet, og hvilke 

aktører som utøver makt i de ulike situasjonene. Jeg bruker Marsden (1994) i diskusjonen 

om bruken av lokal kunnskap som utgangspunkt for utvikling, og videre om hvor lokal 

denne lokale kunnskapen egentlig er. Wolf (1994) skiller mellom fire ulike typer av makt 

eller makt på ulike nivåer. Jeg vil bruke den inndelingen for å prøve å diskutere ulike typer 

av makt som utøves i samspillet mellom de lokale og internasjonale organisasjonene. 

Bistand er et utrykk for mangel på utvikling (Nustad, 2003) og er med på å bestemme hvilke 

områder som må endres hvis en definisjon av et samfunn skal utvikles. Et av områdene som 

defineres ut ifra bistand er likestilling. Jeg hevder at denne defineringen har ført til at 

utviklingstiltak har blitt kjønnet. 

Videre i avhandlingene omtaler jeg organisasjoner som aktører, jeg henviser da til 

representantene i organisasjonen og det samlede inntrykket som de gir gjennom uttalelser og 

skriftlig materiell. 



YSWO en lokal organisasjon 

De lokale organisasjonene, som jeg kom i kontakt med, var for det meste etablert av 

enkeltpersoner eller grupper av enkeltpersoner, rundt 1980, i tiden etter klankrigen med Sør-

Somalia og før klankrigen innad i Somaliland. Jeg kontaktet flere lokale organisasjoner i 

Hargeisa og konsentrerte meg hovedsakelig om noen organisasjoner som var medlemmer av 

en paraplyorganisasjon for kvinneorganisasjoner. En organisasjon som jeg velger å kalle 

YSWO var medlem av denne paraplyorganisasjonen. 

Organisasjonsstrukturen til lokale organisasjoner 

De lokale organisasjonene hadde mye av den samme formaliserte strukturen og ideologien, 

og av den grunn kan de bli sett under ett. Med formalisert mener jeg her informasjonen som 

representantene for organisasjonen kommuniserte utad. YSWO (Young Somali Women 

Organization) hadde en struktur som var lik veldig mange andre lokale organisasjoner. 

Medlemmene i YSWO og dens grunnleggere utgjorde generalforsamlingen. General- 

forsamlingen hadde møter en til to ganger i løpet av et år, og ellers ved behov. Dette organet 

formulerte ideologien, formålet og hensikten med organisasjonen. Generalforsamlingene 

valgte styremedlemmene til styret, som satt et år av gangen. Arbeidsoppgavene til dette 

styret var å sette ideologien ut i livet og utføre oppgaver som hadde med den daglige driften 

å gjøre. Generalforsamlingen planla prosjekter mens styremedlemmene gjennomførte dem i 

praksis. Prosjektene var rettet mot ulike målgrupper, og som regel var dette jenter og 

kvinner. Jeg kaller disse for deltakerne i prosjektene. 

Utvikling av samfunnet gjennom utvikling av kvinner 

Generalforsamlingen i YSWO utformet hensikten og formålet til organisasjonen, og dette 

gjenspeilte seg i prosjektene som de utførte. En av damene som grunnla YSWO utalte at 

formålet med prosjektene til YSWO var å skape en positiv utvikling i Hargeisa og 
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Somaliland gjennom å satse på kvinner og deres familier. Dette skulle de gjøre ved å styrke 

kvinnenes posisjon i samfunnet. Gjennom å styrke kvinnene og deres muligheter ble 

samfunnet generelt styrket og utviklet. Grunnleggerne og medlemmene i 

generalforsamlingen mente at dette kunne oppnås ved å fokusere på ulike områder som 

rettigheter, miljø, utdanning, helse, inntektsøkning, matsikring, forskning og dokumentasjon. 

I alle disse områdene var fokuset på kvinner. YSWO hadde ikke prosjekter som dekket alle 

disse områdene, men da jeg var der omhandlet prosjektene områder som rettigheter, 

utdanning, helse og inntektsøkning. 

Økonomiske midler determinerer aktivitetsnivået 

Det var varierende størrelse på de ulike lokale organisasjonene. Størrelsen varierte med 

hensyn til antall prosjekter, antall deltagere på prosjektene, størrelsen på økonomisk støtte 

utenifra og om arbeidsoppgavene til styremedlemmene var betalt eller ikke. Den 

økonomiske støtten utenifra la mye av premissene for hvor stor aktivitet det var i 

organisasjonen, i form av antall og størrelse på prosjektene. Men størrelsen på aktiviteten 

hadde også innvirkning på hvor mye økonomisk støtte som organisasjonen fikk. En 

veldreven organisasjon var mer attraktiv for donorer enn en organisasjon hvor aktivitetene 

var lave. Disse to faktorene hengte sammen og gjorde arbeidet i de lokale organisasjonene 

vanskelig. De lokale organisasjonene sto i fare for å ikke få økonomisk støtte dersom de ikke 

hadde stor aktivitet, og de kunne ikke ha stor aktivitet dersom de ikke fikk nok støtte. 

YSWO hadde dette dilemmaet. Da jeg var i Hargeisa hadde YSWO et utdanningsprosjekt 

for kvinner. De fikk økonomisk støtte fra en internasjonal organisasjon for å lønne en lærer 

til å undervise en gruppe kvinner i somali, engelsk og matematikk. Generalforsamlingen i 

YSWO ønsket å utvide dette kvinneprosjektet ved å starte undervisning for kvinner i å sy på 

symaskin. Hensikten var å gi kvinner en kvalifikasjon slik at de kunne selge tjenester eller 

produkter og dermed få en inntekt. Disse prosjektene var populære, og lokale organisasjoner 

som hadde slike prosjekter hadde alltid stor pågang fra kvinner som ønsket å delta i slik 

undervisning. Det var derfor mange lokale organisasjoner som var på utkikk etter slike 



prosjekter som var inntektsgenererende for kvinner, noe som førte til stor konkurransen 

mellom de lokale organisasjoner om økonomisk støtte til slike prosjekter. YSWO fikk ikke 

støtte til et slikt prosjekt, men en annen lokal organisasjon som lå rett over gata, som var 

større i forhold til deltakere på prosjektene, antall ansatte i organisasjonen og antall 

prosjekter, fikk økonomisk støtte til å kjøpe inn symaskiner, materiell og til å lønne en lærer. 

Det er vanskelig å si om det var størrelsen på organisasjonen som var avgjørende for at 

YSWO ikke fikk økonomisk støtte, det er grunn til å anta at det er et element som 

internasjonale organisasjoner vektlegger når de fordeler den økonomiske støtten. 

Driftsmidlene til en lokal organisasjon kom hovedsakelig gjennom økonomisk støtte fra 

internasjonale organisasjoner. Dette utgjorde hoveddelen av budsjettet til organisasjonene. 

Det resterende kom gjennom avgifter som styremedlemmene og deltakerne i prosjektene 

betalte. Medlemmene i organisasjonen betalte medlemsavgift, og dette dekket faste 

månedlige utgifter til organisasjonen som husleie, strøm, vann etc. Deltagerne i prosjektene 

betalte en månedlig deltageravgift som skulle dekke forbruksmateriell i prosjektene. Elevene 

som var deltakere i undervisningsprosjektene betalte en sum hver måned som skulle dekke 

kritt, kopier etc som ble utdelt. 

Women en paraplyorganisasjon 

YSWO er medlem av en paraplyorganisasjon som jeg kaller Women. Denne 

paraplyorganisasjonen hadde mellom 30-40 medlemsorganisasjoner som var lokalisert i 

Hargeisa og andre steder i Somaliland. Women ble etablert i 1997 etter initiativ fra ulike 

lokale organisasjoner som erkjente et behov for å samordne og effektivisere alle de ulike 

prosjektene som de arbeidet med. Women er også en lokal organisasjon ut ifra min 

definisjon. 
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Organisasjonsstruktur 

Strukturen til Women har likhetstrekk med strukturen til medlemsorganisasjonene, deriblant 

YSWO. Det øverste organet var generalforsamlingen som besto av en representant fra hver 

av medlemsorganisasjonene. Dette organet hadde møter hver tredje måned. 

Styremedlemmene ble valgt av generalforsamlingen, og de hadde dette vervet i en periode 

på 1 år og vervet var betalt. Women hadde i tillegg ansatte slik som administrerende 

direktør, programansvarlig, ansatte som koordinerte ulike nettverk, regnskapsleder, sekretær, 

samt øvrige ansatte til drift slik som gartner, sjåfør, portner etc. Women hadde et lokale hvor 

de ansatte hadde kontor. I kontorlokalene hadde en internasjonal organisasjon en 

representant tilstede noen dager i uka. 

Styrking av kvinnenes posisjon gjennom nettverksarbeid 

De ansatte i Women gav uttrykk for at paraplyorganisasjonen jobbet for å bedre og øke 

kvinnenes muligheter til utvikling. Hensikten med prosjektene i Women var å bedre den 

økonomiske, sosiale og politiske statusen til kvinner ved å styrke kapasiteten til 

medlemsorganisasjonene slik at de kunne ha effektive prosjekter. 

Women og dens medlemsorganisasjoner hadde like interesseområder og hadde ordnet dem i 

syv ulike nettverk: Nettverk for rettigheter, nettverk for miljø, nettverk for utdanning, 

nettverk for inntektsøkning, nettverk for helse, nettverk for matsikring og nettverk for 

forskning. Generalforsamlingen formulerte ideologien til de ulike nettverkene. Nettverkene 

var organisert av samarbeidsgrupper som var satt sammen av representanter fra de ulike 

medlemsorganisasjonene. Alle nettverkene hadde en koordinator som var ansatt av 

paraplyorganisasjonen. Women arbeidet med ulike temaer til ulike tider, men alle var 

innenfor de overnevnte syv nettverkene. 



De syv nettverkene 

• Nettverket for rettigheter - bevisstgjøre kvinner om deres rettigheter i grunnloven og 

sharia15 og oppmuntre dem til å bruke dem. 

• Nettverket for miljø – skulle bedre miljøet. På grunn av dårlig renovasjon lå det mye 

søppel i gatene og mye av vegetasjonen, bla store trær, var dekket av tynne 

plastposer16. Et bedre miljø skulle bedre helsen og sikkerheten for kvinner og barn. 

Dette nettverket arbeidet også for å bedre arbeidsmiljøet til kvinner. Mange kvinner 

jobbet med småskalahandel på markedene hvor det var dårlig sanitære forhold, 

kokemuligheter osv. Mange av kvinnene hadde ofte med seg barna sine når de jobbet 

der. 

• Nettverket for utdanning – skulle gi kvinner en ny mulighet til utdanning. Mange 

kvinner har mistet muligheten til utdanning som følge av de to klankrigene. Kvinner 

kunne delta på utdanningsprosjekter som tilsvarte 1-3. klasse og deretter fortsette i 4. 

klasse i den offentlige skolen. I somaliundervisningen ble kvinnene også informert og 

bevisstgjort om rettigheter, miljø og helse. 

• Nettverket for inntektsgenererende aktivitet – skulle gi kvinner en mulighet til å bli 

selvstendige gjennom egen inntekt og dermed få bedre levestandarden og livskvaliteten 

for seg selv og sin familie. Nettverket prøvde å gjøre dette gjennom for eksempel 

handarbeidskurs hvor kvinner lærte å lage ting som de kunne selge på markedene. 

• Nettverket for helse – skulle bevisstgjøre kvinner om helse og forbedrende tiltak. Flere 

prosjekter innenfor helse var rettet mot FGM. Hensikten med prosjektene var å 

bevisstgjøre kvinner på problemene rundt denne omskjæringstradisjonen og skape en 

dialog som skulle resultere i at omskjæringen av kvinner ble redusert og borte. 

                                                 

15 Sharia er tradisjonell islamsk lov, basert på Koranen (de guddommelige åpenbaringene) og Hadithene (tekstsamling av 
profeten Mohammed sine ytringer) 

 

16 Plastposene ble kalt ”Hargeisa flowers”. Etter at jeg dro fra felten ble de forbudt å selge dem pga problemet med 
forsøpling 
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• Nettverket for matsikring – skulle bedre betingelsene for en stabil matproduksjon som 

skulle sikre levegrunnlaget til familier. 

• Nettverket for forskning – skulle innhente informasjon om de overnevnte temaene slik 

at planleggingen og utføringen av prosjektene i nettverket ble enklere. 

Women som mellomledd mellom lokale og internasjonale 

organisasjoner 

Women organiserte med jevne mellomrom arbeidsgrupper17 om temaer som var relatert til 

de ulike nettverkene. Paraplyorganisasjonen hadde også kurs i engelsk, data og ledelse. Alle 

disse virksomhetene var aktive ut ifra graden av økonomisk støtte, og var dermed ikke 

kontinuerlig i aktivitet. Women søkte om økonomisk støtte fra ulike internasjonale 

organisasjoner. Støtten brukte de på egne prosjekter, men distribuerte også videre til sine 

medlemsorganisasjoner. Prosjektene til medlemsorganisasjonene ble drevet av disse midlene 

som de fikk fra Women, men de kunne også selv søke internasjonale organisasjoner om 

økonomisk støtte til spesifikke prosjekter, slik som YSWO prøvde til inntektsgenererende 

prosjekter, som jeg nevnte tidligere i kapittelet. 

WDO en internasjonal organisasjon 

Med internasjonal organisasjon mener jeg internasjonale, ikke-statlige organisasjoner med 

vestlig opprinnelse som opererer internasjonalt med bistandsarbeid og/eller humanitært 

arbeid. Disse kalles også bistandsorganisasjoner og humanitære organisasjoner. Det var flere 

store internasjonale organisasjoner til stede i Hargeisa. Tilstedeværelsen kunne være at de 

hadde sine kontorer i byen, men det kunne også være at de hadde kontorer andre steder i 

Afrika og også i Europa, men at de samarbeidet med prosjekter i Hargeisa. Det var flere 

                                                 

17 Arbeidsgruppe: workshop 

 



internasjonale organisasjoner som hadde kontor i Nairobi og hvor representanter var i 

Hargeisa i perioder for å besøke prosjekter som de støttet. WDO (World Development 

Organization) var en slik organisasjon som samarbeidet med lokale organisasjoner i 

Hargeisa men hadde kontor i Nairobi. WDO ble dannet i et europeisk land i 1956, og har i 

dag prosjekter i mange land. I 1994 ble WDO med i en internasjonal organisasjon som besto 

av til sammen tolv uavhengige organisasjoner fra hele verden. Alle disse organisasjonene 

hadde formulert liknende ideologi og intensjon. 

Organisasjonsstruktur 

Organisasjonsstrukturen til WDO hadde likhetstrekk til YSWO og Women, med 

generalforsamlingen som den høyeste administrative enheten hvor organisasjonens ideologi 

ble diskutert. Medlemmene av generalforsamlingene i WDO var representanter fra de ulike 

medlemsorganisasjonene og representanter fra de ansatte i organisasjonen. Styret var den 

administrative enheten som så til at ideologien som generalforsamlingen diskuterte ble 

gjennomført. Til slutt var det administrative ledere som hadde med den daglige driften av 

organisasjonen. 

Mangel på rettigheter er årsak til mangel på utvikling 

WDO uttrykte gjennom sine nettsider og trykt materiale at de arbeidet for å bedre 

situasjonen til mennesker, og de sammenstilte fattigdom med mangel på rettigheter. De 

hevder at urettferdighet er den viktigste årsaken til fattigdom, og at bekjempelse av 

fattigdom begynner med grunnleggende rettigheter for alle mennesker. WDO delte inn sitt 

arbeid etter fem rettigheter som reflekterte ulike fattigdomsdimensjoner og som de mente at 

alle mennesker hadde rett til å inneha. Den ene var retten til en akseptabel inntekt som kan gi 

en tilfredsstillende eksistens, den andre var retten til grunnleggende sosiale tjenester som 

utdanning, her var spesielt utdanning til jenter og kvinner prioritert. Den tredje var retten til 
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trygghet i samfunnet. Den fjerde var retten til sosial og politisk deltagelse og den femte og 

siste var retten til identitet og likhet, spesielt for kvinner. 

WDO hevdet at fattigdom er mangel på rettigheter. På grunn av manglende rettigheter har 

mennesker i fattigdom ikke tilstrekkelig tilgang på makt, materielle ressurser og 

grunnleggende tjenester. Dette fører til sult, ekskludering, utnytting, mangel på muligheter 

og likestilling. Organisasjonen jobbet spesielt for at kvinner kan hevde retten til disse 

grunnleggende rettighetene, spesielt til utdanning og til sosial og politisk deltakelse. WDO 

arbeidet gjennom lokale organisasjoner. De hevdet at mennesker har makt og evne til å løse 

sine egne problemer, derfor sendte de ikke sine egne representanter til områdene som trengte 

bistand, men støttet prosjekter og arbeidet med lokale organisasjoner. WDO støttet derfor 

lokale organisasjoner med økonomiske midler samt med råd og nettverksbygging med andre 

lokale organisasjoner. 

Overføring av økonomiske midler fra det internasjonale til det lokale 

samfunn 

Aktivitetene i internasjonale organisasjoner er finansiert av private donorer fra henholdsvis 

vestlige land samt overføringer av midler fra statlige instanser i vestlige land. I WDO er 

hovedvekten av midlene fra statlige instanser. Det er disse midlene som fordeles til lokale 

organisasjoner ut ifra vurderinger som gjøres av WDO. De internasjonale organisasjonene 

hadde både internasjonalt og lokalt ansatte. Mellom disse to gruppene er det ulikhet blant 

annet med hensyn til lønn. Internasjonalt ansatte var lønnet etter statlige reguleringer i 

lønnsystemet i organisasjonens hjemland, mens de lokalt ansatte var lønnet etter reguleringer 

i lønnsystemet i landet hvor organisasjonen opererte. De som var lokalt ansatte hadde 

hovedsakelig, omtrent fullstendig, opprinnelse fra Somaliland og Somalia. Mens de 

internasjonalt ansatte hadde både vestlig og somalisk opprinnelse, men vestlige var i flertall. 



Likheter og ulikheter mellom lokale og internasjonale 
organisasjoner i forhold til organisasjonsstruktur, ideologi 
og drift 

Organisasjonsstrukturen til YSWO, Women og WDO hadde likhetstrekk. Alle de tre 

organisasjonene hadde generalforsamling, hvor intensjonen ble diskutert, og et valgt styre 

som satte intensjonen ut i praksis. I tillegg til likheter i oppbyggingen av organisasjonen er 

det likheter med hensyn til interesseområder. Både de lokale og internasjonale 

organisasjonene fokuserte blant annet på rettigheter, inntektsmuligheter og utdanning, med 

et spesielt fokus på kvinner. Både YSWO, Women og WDO var opptatt av å bedre 

forholdene til kvinner. Hva er så årsakene til disse likhetene mellom lokale og internasjonale 

organisasjoner og hvilken praktisk betydning har de? 

Representanter for generalforsamlingene og styrene i de lokale organisasjonene som jeg 

snakket med ytret et ønske om at deres organisasjon skulle vokse slik at de kunne ha flere og 

større prosjekter som kunne hjelpe mange kvinner. Som nevnt tidligere i kapittelet er WDO 

en stor internasjonal organisasjon som har mange prosjekter ulike steder i verden. Den har 

tilgang til store økonomiske midler som fordeles ut ifra dens egne retningslinjer. Både 

internasjonale og lokale organisasjoner er avhengige av økonomiske midler utenifra. Uteblir 

midlene, må driften reduseres, men for de lokale organisasjonene er de økonomiske 

overføringene mer variable og derfor i større grad et spørsmål om eksistens enn for de 

internasjonale som i større grad har stabile overføringer. Hvis en lokal organisasjon ikke får 

økonomisk støtte, er det et spørsmål om hele driften må legges ned, og ikke bare reduseres 

slik som det er sannsynlig i de internasjonale organisasjonenes tilfelle. De lokale 

organisasjonene ønsker stabilitet med hensyn til økonomske overføringer, slik som 

situasjonen, i større grad er for de internasjonale organisasjonene. Ut ifra dette kan man si at 

de lokale organisasjonene adopterer struktur og ideologi fra internasjonale organisasjoner for 

å gi et inntrykk av likhet, likhet i forhold til profesjonalitet. De lokale organisasjonene 

streber etter det som de internasjonale organisasjonene har fått til, og er forbilder for 
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suksess. De lokale vil oppnå den samme typen suksess ved å ha samme struktur som de 

internasjonale. 

I tillegg til likheter i struktur og ideologi, samtidig ønsker de lokale organisasjonene likhet 

til de internasjonale organisasjonene med hensyn til drift og tilgang til økonomiske midler. 

Hovedvekten av arbeidet i WDO er betalt, og omfanget av frivillig arbeid er lite. I de lokale 

organisasjonene er det motsatt. Her er det meste av arbeidet frivillig, men de ønsker at dette 

skulle snu seg. De lokale organisasjonene ønsket en økt drift og brukte organisasjonsstruktur 

og ideologi som strategier for å oppnå dette. En aktør bruker ulike teknikker for å kontrollere 

inntrykk, inntrykkskontroll brukes for å oppnå et bestemt resultat (Goffmann, 1992). De 

lokale organisasjonene bruker struktur og ideologi som teknikker til å kontrollere inntrykk 

som de avgir. YSWO og Women ønsket pengestøtte og økt pengestøtte for å kunne fortsette 

å øke driften. Hvis pengestøtten uteble eller var liten måtte deler eller hele virksomheten 

legges ned eller utføres av frivillig arbeid. Det var realiteten for mange lokale 

organisasjoner, og hvis pengestøtten uteble lenge gikk mange aktiviteter i organisasjonen i 

en pause inntil nye pengemidler forelå. Ved å ha en lik organisasjonsstruktur som 

internasjonale organisasjoner gis det inntrykk av en profesjonalitet som internasjonale 

organisasjoner erklærer at de har. En ønsket effekt for lokale organisasjoner ved denne type 

inntrykkskontroll er å bli kategorisert sammen med internasjonale organisasjoner for dermed 

å bli oppfattet som en seriøs aktør på markedet. 

Hvor lokal er den lokale kunnskapen? 

Som nevnt i innledningen går stadig mer utviklingshjelp fra internasjonale organisasjoner 

via lokale organisasjoner som har tilhørighet i lokalsamfunnet som er målet for 

utviklingstiltak. Internasjonale organisasjoner er blitt mer opptatt av å bruke lokale 

organisasjoner og deres kunnskap og forståelse av samfunnet og dets utvikling. Den lokale 

kunnskapen skal danne grunnlaget for utviklingstiltak som dermed blir tilpasset 

lokalsamfunnet og skal derfor ha større muligheter for å lykkes. Tilpasning og varig effekt er 



et fokus i utviklingstiltakene, og tanken er at lokal kunnskap er strategien for å få dette til. 

Utgangspunktet blir derfor hvor menneskene befinner seg istedenfor der hvor man ønsket at 

de skulle befinne seg. Holdningen bygger på at lokal befolkningen har bodd og levd på 

stedet og dermed utviklet tilpasningsdyktige strategier som kan brukes til å planlegge 

fremtiden. Ved et større fokus på grasrota minskes forutsigbarheten, men sjansene for å 

lykkes økes ved at mennesker får kontroll over sin egen utvikling. Forutsigbarheten for de 

internasjonale organisasjonene minskes ved at utspillet ligger hos de lokale organisasjonene, 

men sjansen for at utviklingstiltakene lykkes økes ved at lokal- samfunnet får eierskap til 

tiltakene. Men en utfordring ligger i vurderingen av for hvem utviklingstiltaket skal være 

tilpasset og i hvilken kontekst de skal ha varig effekt. Makt- relasjoner har innvirkning på 

dette (Marsden, 1994). 

WDO samarbeidet med lokale organisasjoner, deriblant YSWO om et utdanningsprosjekt. 

Dette samarbeidet hadde et kostnadsaspekt. Ved å bruke lokale organisasjoner, istedenfor at 

den internasjonale organisasjonen tilstede selv, reduserte driftskostnadene. WDO hevdet at 

årsaken til dette samarbeidet var at det var individene selv, i lokal samfunnet, som hadde 

muligheten til å forandre sin egen tilværelse. Den lokale kunnskapen er høyere verdsatt enn 

den internasjonale, ut ifra de formelle ytringene til de internasjonale organisasjonene.  Men 

hvor lokal er kunnskapen YSWO og Women innehar med en organisasjonsstruktur og 

interesseområder som var tilnærmet lik WDO sin egen struktur og interessefelt? Var YSWO 

og Women fundert på en lokal kunnskap som er utviklet og tilpasset det lokale samfunnet 

eller fundert på en struktur og ideologi som er dannet for å tilpasse seg WDO som en 

internasjonal organisasjon? 

Kunnskap dannes ved at individer kategoriserer, behandler og produserer mening til egne 

erfaringer og opplevelser. Dette er prosesser som involverer sosiale, situasjonelle og 

kulturelle faktorer og som foregår på basis av eksisterende prosedyrer og er påvirket av ulike 

sosiale variabler som erfaringer, interesser og samhandlinger. Kunnskap er konstruktiv i den 

forstand at det er et resultat av et utvalg av tidligere ideer, oppfatninger og inntrykk, men 

destruktiv i den forstand at andre forståelser må vike. Produksjon og reproduksjon av 
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kunnskap ligger i prosessen hvor sosiale aktører samhandler og forhandler med hverandres 

forståelser. Dette fører til styrking eller endring av eksisterende typer kunnskap eller 

dannelser av nye former for kunnskap. Denne prosessen og produktet formes av makt, ved at 

makt legger føringer på hvilke typer kunnskaper som er dominerende og hvilke som er 

underordnende (Long & Long, 1992). 

Lokalforståelse og kunnskap gjenspeiler seg nødvendigvis ikke kun i oppbyggingen av 

organisasjonsstrukturen og formulering av organisasjonsideologi, men kanskje i like stor 

grad i gjennomføringen av prosjektene utført av lokalbefolkningen. Den intensjonen var 

gjennomført i de lokale organisasjonene som jeg besøkte. Organisasjonene ble drevet av 

lokal befolkningen som hadde kunnskap om språk, geografi, religion, tradisjoner og levesett 

i sitt eget samfunn. De hadde dermed en inngående forståelse om det samfunnet deres egne 

organisasjoner utførte prosjekter i. 

Men kunnskap er aldri nøytral, og kunnskapen til lokale mennesker er også ulik og 

differensiert. Lokale mennesker har ulik bakgrunn i forhold til status og erfaringer, og dette 

genererer ulik kunnskap. Kjønn er også et element som påvirker den kunnskapen som en 

person innehar (Marsden, 1994). Lokal kunnskap må dermed sees i sammenheng med status 

i samfunnet. Ulik status kan bety ulik kunnskap. En utdannet kvinne fra de øvre sosiale lag i 

Hargeisa har en annen kunnskap og forståelse enn en kvinne som ikke har tatt utdannelse 

men sitter og selger grønnsaker på markedet. Vet en utdannet kvinne hva en analfabet 

kvinne trenger? Representantene i generalforsamlingen er ofte utdannede kvinner, mens 

målgruppen for prosjektene ofte er analfabete kvinner, slik som elevene i 

utdanningsprosjektene til YSWO. Kvinner som tilhører disse to gruppene innehar ulik status 

i samfunnet og har generert ulike erfaringer. Dette utgjør to ulike referanserammer som gir 

ulik kunnskap, men som begge blir betegnet som lokal kunnskap i termer av de 

internasjonale organisasjonene. Når internasjonale organisasjoner slik som WDO ser etter 

lokale organisasjoner som YSWO som samarbeidspartnere i prosjekter, som et argument for 

å sikre seg lokal kunnskap, så må det tas med i betraktning at lokal kunnskap er differensiert 

og bestemt av individets bakgrunn og nåværende status i samfunnet. Det blir dermed 



vanskelig å definere lokal kunnskap som et element som vil kunne nyttiggjøres i enhver type 

utviklingstiltak. 

Lokale organisasjoner som YSWO og Women hadde likheter i formulering av ideologi og 

hensikt med organisasjonsarbeidet til det som internasjonale organisasjoner som WDO 

formulerte. Hvordan ivaretas hensikten med å bruke lokal kunnskap slik at utviklingstiltak 

blir tilpasset og med varig effekt? Hvordan sørge for at hensikten og ideologien til 

utviklingstiltak svarer til behovene til mottakeren og ikke til giveren? Jeg har tidligere i 

kapitelet påpekt at strukturen og ideologien til lokale og internasjonale organisasjoner har 

mange likheter. Har de lokale organisasjonene tilpasset seg de internasjonale, eller omvendt? 

Er denne tilpasningen ut ifra egen interesse eller krav fra de internasjonale organisasjonene? 

Det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan denne dialektikken fungerer, og om 

utgangspunktet er i de lokale eller i de internasjonale organisasjonene. Hensikten som 

formuleres av internasjonale organisasjoner er at utgangspunktet skal være i de lokale. 

Marsden (1994) påpeker også dette som et premiss for at utviklingstiltakene skal være 

tilpassede og ha varig effekt. Flere av representantene fra generalforsamlingen til de lokale 

organisasjonene forklarte at mange av temaene de lokale organisasjonene var opptatt av kun 

var et tema på grunn av at det var et donorkrav18. Med det mente de at de lokale 

organisasjonene kun hadde prosjekt om bestemte temaer fordi internasjonale organisasjoner 

var opptatt av de temaene som disse prosjektene omhandlet, og derfor fikk de lokale 

organisasjonene økonomisk støtte hvis de laget prosjekter som angikk de bestemte temaene. 

Det kunne være temaer som varierte fra år til år, alt etter hva som var hovedfokuset til 

enhver tid. Da jeg var i Hargeisa var FGM og HIV/AIDS slike temaer som var populære 

temaer for prosjekter for lokale organisasjoner, og som mange fikk økonomiske midler til å 

drive. I dette eksempelet er det de internasjonale organisasjonene som legger føringer for 

hvilke prioriteringer de lokale organisasjonene skal gjøre. Men de lokale organisasjonene 

                                                 

18 Donorkrav: donor requirement 
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har fremdeles påvirkning på hvordan prosjektene utvikles og drives, selv om tematikken er 

satt i utgangspunktet fra internasjonale donorer. Det blir en dialektisk prosess hvor 

internasjonale organisasjoner legger føringer på hva som skal gjennomføres av tiltak, og de 

lokale organisasjonene som legger føringer på hvordan tiltakene utføres. 

Maktrelasjoner 

Wolf (1994) skiller mellom ulike typer makt. En type er individuell makt ut ifra personens 

karisma, som et personlighetstrekk. Personen får makt over andre gjennom karismatiske 

egenskaper. En annen type makt er personens evne til å påtvinge andre ens egen vilje ut ifra 

mellommenneskelige relasjoner, som samfunnsposisjon. En tredje type makt er 

organisatorisk makt hvor makten ligger i samhandlingen kontrollert av individer. Makten 

ligger i samhandlingen og kontrollerer situasjonen. Den siste type makt er strukturell makt. 

Denne makttypen er ikke kontrollert av individer, men av hele samfunnet slik som et 

verdensbilde kan kontrollere bevisstheten til individer. Strukturell makt former det sosiale 

feltet av handlinger slik at noen handlinger blir mulige mens andre handlinger blir mindre 

mulige eller umulige. Dette kan sees i organisasjoner som gir relasjoner blant mennesker 

gjennom fordeling og kontroll av ressurser og belønninger. Den bruker makt til å påvirke 

handlinger i bestemte retninger, samtidig som den nekter andre type handlinger. Noe blir 

mulig og sannsynlig mens noe annet blir sett på som usannsynlig. På samme tid er 

organisasjoner hele tiden i risiko siden maktbalansen hele tiden endres. Selv den mest 

suksessfulle organisasjon møter motgang. Utøvelsen av makt danner alltid friksjon, 

sabotasje, uenighet, protest og motstand. Organisasjoner må forstås som en prosess og ikke 

som et produkt (Wolf, 1994). Disse ulike makttypene er virksomme i samspillet innad i de 

lokale organisasjonene, mellom de lokale organisasjonene og mellom de lokale og de 

internasjonale organisasjonene.  

Individuell makt og makt i mellommenneskelige relasjoner er gjeldende innad i de lokale 

organisasjonene. Tidligere i kapittelet gjennomgikk jeg organisasjonsstrukturen og 



interesseområdene til lokale organisasjoner. Dette var det representantene kommuniserte 

utad. Gjennomføringen av strukturen og vektlegging av interesseområdene var ulik i de ulike 

organisasjonene. I YSWO var ikke gjennomføringen av organisasjonsstrukturen fullstendig. 

Det var en kjerne av kvinner som styrte det hele. Men vektlegging av interesseområdene var 

i overensstemmelse med det de kommuniserte utad, og prosjektene var drevet både av 

ansatte som var lønnet av prosjektmidler samt frivillige. Ved generalforsamlingen, i de 

lokale organisasjonene, når det var valg til styret var det høy aktivitet. Dette var attraktive 

posisjoner som det var stor konkurranse om. Både fordi de innebar en inntekt, i noen 

organisasjoner slik som Women og i de store medlemsorganisasjonene, men også fordi de 

innebar innflytelse på hvilke aktiviteter som organisasjonen skulle utføre. Ved valg til disse 

posisjonene var det den individuelle makten som var viktig. En karismatisk person hadde 

muligens større mulighet til å bli valgt til en slik posisjon og dermed mulighet til å utøve 

makt i mellommenneskelige relasjoner i kraft av sin posisjon. De kvinnelige lederne i de 

lokale organisasjonene var kvinner som var sterke til å kommunisere. De ble hørt og de 

krevde tilhørere. Samtidig i kraft av den posisjonen som de hadde i organisasjonen, hadde de 

rett til å utøve makt. I YSWO hadde de et utdanningsprosjekt hvor de fikk økonomiske 

midler til å lønne en lærer, den kvinnelige lederen hadde dermed makt i utvelgelsen av hvem 

som skulle få stillingen. 

I andre typer avgjørelser, enn valg til generalforsamling, kunne en avgjørelse bli tatt ved 

hjelp av loddtrekning for å unngå en maktkonflikt. I Women skulle de avgjøre hvem som 

skulle lede et prosjekt, men de klarte ikke å bli enige og måtte løse det gjennom 

loddtrekning. Det ble derimot en konflikt i etterkant om personen som vant loddtrekningen 

ikke var den personen som var mest kvalifisert til å utføre prosjektet. Mellom lokale og 

internasjonale organisasjoner utøves det organisatorisk makt. Her blir de internasjonale 

organisasjonene en handlende enhet som utøver makt i forhold til de lokale organisasjonene 

ved at de legger føringer på aktivitetsnivået i de lokale organisasjonene. Dette gjør de ved at 

fokus på bestemte interesseområder fører til tildeling av økonomiske midler som igjen er 

avgjørende for aktivitetsnivået som igjen bestemmer hvor mange individer som de lokale 
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organisasjonene kan ansette. Den strukturelle makten får igjen konsekvenser for makten i 

mellommenneskelige relasjoner.  Den strukturelle makten legger føringer både på de 

internasjonale og de lokale organisasjonene ut ifra hvilket verdensbilde som er gjeldende til 

enhver tid. De internasjonale organisasjonene har både private og offentlige donorer. Dette 

er gjenstand for en debatt som er gjeldende i mange internasjonale organisasjoner. En 

representant fra en internasjonal organisasjon utalte at det var viktig at hovedvekten av 

donorene var private slik at organisasjonen var uavhengig av statlige instanser og ikke ble 

identifisert eller påvirket av tilhørende politikk som igjen er påvirket av ulike 

verdensoppfatninger. Ikke-statlige organisasjoner har legitimitet ved at de er uavhengige av 

staten, men denne rollen har blitt komplisert ved økende avhengighet av styresmakter for 

økonomisk støtte (Crewe & Harrison, 1998). WDO har hovedvekten av budsjettet fra 

offentlige instanser. Dette kan påvirke arbeidet til WDO ved at hvis WDO har uttalelser eller 

aktiviteter som er politisk kontroversielle kan det ha innvirkning på statlige, økonomiske 

overføringer. Dermed styrer den strukturelle makten arbeidet i WDO og i siste instans 

YSWO. Men dette kan være en vanskelig vurdering for de internasjonale organisasjonene 

ved at reduksjon av statlige midler betyr en redusert aktivitet. 

Er maktforholdet i stadig endring, er det ulike personer som har makt til ulike tider, skifter 

makteliten? Er det en gruppe som har innflytelse på en tid, også mister denne gruppen makt 

også er det en annen gruppe som overtar? Skiftende makteliter var kanskje mest synlig i 

Women. En representant fra en medlemsorganisasjon fortalte at på generalforsamlingene når 

det var valg til styret var det stor aktivitet. Det var i dette forumet et maktskifte var mulig 

ved at andre personer enn tidligere ble valgt.  Når man diskuterer makt, er det vanlig å dele 

inn i grupper, de maktesløse og de med makt. Men det er vanskelig å bestemme hvor 

skillelinjene skal gå. Hva er på innsiden og hva er på utsiden. Diskusjonene har dreid seg om 

hvem som har makt og hvordan den blir brukt. Men ofrene er ikke passive. Makt er vanligvis 

definert som kapasiteten et individ har til å overføre sin vilje over til et annet individ, men 

det må også inkludere en forståelse som inkluderer muligheten til å oppnå bare deler og 

akseptere kompromisser, for deretter å forsøke å dominere en situasjon i størst mulig grad 



slik at en kan betrakte ens mål som gjennomført. Makt er kamp, forhandlinger og 

kompromisser. De som merkes som maktesløse eller undertrykte innenfor spesifikke 

omstendigheter, er ikke bare passive ofre men kan involveres i aktiv motstand. Dermed har 

ikke de med makt full kontroll og graden av hvordan de selv er styrt av de maktesløse kan 

ikke oversees (Villarreal, 1994). Alle representanter fra medlemsorganisasjonene i Women 

som var til stede på generalforsamlingen har stemmerett og kan være med på å bestemme 

hvem som skal velges inn i styret. Dermed har de en mulighet til å påvirke hvem som skal 

bli den nye makteliten i organisasjonen. Det er også en dialektikk i maktforholdet mellom de 

lokale og de internasjonale organisasjonene. Tidligere i kapittelet argumenterte jeg for at de 

internasjonale organisasjonene utøvde organisatorisk makt over de lokale ved at de la 

føringer på interesseområdene ved at bestemte områder genererte tilskudd av økonomiske 

midler. Dermed er fokuset i de lokale organisasjonene eksternt bestemt, men selve 

gjennomføringen av prosjektene, som er basert på dette fokuset, bestemmes i større grad 

internt i de ulike lokale organisasjonene. Som nevnt tidligere har YSWO et 

utdanningsprosjekt som er finansiert av WDO. WDO legger føringer på at utdanning er et 

fokusområde, og dermed har YSWO et utdanningsprosjekt. Men YSWO kontrollerer i stor 

grad hva undervisningen skal inneholde. Dermed utøver YSWO en organisatorisk makt 

tilbake på WDO. Maktforholdet endres. Først er det internasjonalt, så er det lokalt. 

Gjennomføring av et prosjekt har igjen betydning for WDO ved at dette måler graden av 

suksess for utviklingstiltaket. Slik Marsden (1994) hevder at ved bruk av lokale 

organisasjoner minsker forutsigbarheten til prosjektene ved at de internasjonale 

organisasjonene ikke har noe maktinnflytelse på gjennomføring av prosjektene. Graden av 

effektivitet, som WDO vurderes imot, er avhengig av graden av suksess som lokale prosjekt 

har. De internasjonale organisasjonene ønsker å gjennomføre sine målsettinger og for å 

kunne gjøre det må de ha gode samarbeidspartnere. De er avhengig av at de lokale 

organisasjonene utfører prosjektene på best mulig måte.  



 53

Maktrelasjonene danner et hierarki 

Denne maktrelasjonen mellom de lokale og internasjonale organisasjonene skaper et 

hierarki. Ut ifra et økonomisk perspektiv er de internasjonale organisasjonene øverst i 

makthierarkiet.  De internasjonale organisasjonene setter dagsorden for hvilke temaer som til 

en hver tid genererer økonomiske midler. Når disse temaene forandrer seg, åpner det opp for 

at andre lokale organisasjoner som har det som sitt interessefelt blir interessante for de 

internasjonale organisasjonene. Dette skaper hierarkiske posisjoner ut ifra relevante 

interesseområder sett ut i fra de internasjonale organisasjonenes sine vurderinger, men når de 

endres så endres også de hierarkiske posisjonene. Women har en mellom posisjon i dette 

hierarkiet, ved at den både har funksjon som mottaker og giver. 

Flere av de lokale organisasjonene har utdanningsprosjekter som er finansiert av 

internasjonale organisasjoner. WDO finansierer lønnen til lærerne som foretar 

undervisningen i utdanningsprosjektene til lokale organisasjoner, deriblant YSWO. WDO 

har samtidig engasjert en annen lokal organisasjon til å kontrollere om de ulike lokale 

organisasjonene som får støtte gjør det de skal. En av grunnene til dette kan være at WDO 

har kontor i Nairobi og ville dermed ha vanskelig for å utføre denne oppgaven selv. WDO er 

dermed med på definere posisjoner i hierarkiet. Den lokale organisasjonen som kontrollerer 

de andre får gjennom sin kontrollposisjon en høyere posisjon i hierarkiet. 

De lokale organisasjonene har tatt over rollen til staten ved at ikke-statlige organisasjoner 

skal utføre det som staten en gang var forventet å utvikle seg til å gjøre. Der hvor staten er 

svak er de ikke-statlige organisasjonene sterke, eller burde være sterke. Men det er 

manglende kunnskap om det er nye eller gamle maktstrukturer som flyter inn og ut av 

organisasjonene. (James, 1999). 



Motivasjon som betingende for aktivitet i lokale organisasjoner  

Hva motiverer en person til å gjøre et arbeid eller en ytelse for en annen? Det er varierende, 

men det må ha balanse, hvis ikke så blir en part snytt. Det er derfor viktig å vite hvilke 

forventninger individene har til organisasjonen. En måte å avdekke forventninger er å se på 

behovene til individene. Behovene til et individ kan være ulike, og de kan forandre seg med 

tiden. Når individet har et behov og når dette behovet oppfylles, føler individet energi, 

entusiasme, opprømthet, ytelse som gir et resultat og som igjen resulterer i et behov som må 

fylles (Handy, 1990). 

Lederne hevder at de ønsker å bygge opp samfunnet igjen gjennom å kvalifisere kvinner. 

Men når jeg spurte hva de ønsket for organisasjonene sin så var det at den skulle bli stor og 

vokse. Ved at den blir stor så kan den hjelpe flere kvinner, da kan organisasjonen bli noe 

som kvinnene kan leve av. Det kan bli en beskjeftigelse som også blir en jobb og et 

levebrød, som de kan bli selvhjulpne av. Lærerne får lønn fra organisasjonen og mange av 

dem går på skole ved siden av. De ønsker en bedre betalt jobb i en større organisasjon og ser 

på denne jobben som midlertidig og en inngangsport til de jobbene som de ønsker seg. 

Elevene går på skolen for å lære seg grunnleggende kunnskaper som somali, engelsk og 

matematikk, og mange har lyst til å gå videre på skole og til slutt få seg en jobb. En av 

lærerne på skolen hvor jeg gikk hadde tidligere vært elev på den samme skolen, og mange av 

elevene ønsket seg det samme.  

Relasjon mellom giver og mottaker  

Økonomiske overføringer i form av bistand innebærer et gavebytte og dette gavebytte har i 

seg mange av de samme egenskapene som bytte av andre gaver. Bistand som gave danner og 

opprettholder en relasjon mellom giver og mottaker. Men hensikten med bistand er å skape 

utvikling. Dermed er bistand som gave en påpeking av mangel på utvikling. Gavens makt er 

her at bistand definerer en bestemt oppfatning som riktig og bestemmer hvordan et 
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utviklingsløp må være. Bistand tar ofte utgangspunkt i tilsynelatende universelle verdier slik 

som likestilling, sysselsetting og rettigheter, som danner en nøytral skala som alle kan kunne 

måle seg i forhold til. Men likestilling, sysselsetting og rettigheter er ikke universelle eller 

nøytrale verdier men er dannet ut ifra utviklingsprosessen til giveren som deretter har 

bestemt hva som er universelt og riktig vei i et utviklingsløp (Nustad, 2003). Når de 

internasjonale organisasjonene setter dagsorden for hvilke temaer som kan generere 

økonomiske midle, er de samtidig med på å påpeke hvor det er manglende utvikling i 

landene. De internasjonale organisasjonene har makt til å definere hvilke temaer som er 

gjenstand for utvikling ved at det er disse temaene som kan generere økonomiske midler, 

noe som er viktig for overlevelsen for de lokale organisasjonene. I denne prosessen skjer det 

dermed ikke bare en overføring av materielle midler, i form av penger, men også en 

overføring av ideologiske verdier. Dette er et eksempel på strukturell makt (Wolf, 1994) som 

får konsekvenser for hvor lokal den lokale forståelsen egentlig er.  

En kjønnet utviklingsprosess 

De internasjonale og lokale organisasjonene har ulik ordlyd i formuleringene av ideologiene. 

Det er nødvendigvis ikke slik at ideologiene mellom organisasjonene er ulike, men at 

formuleringene utrykker et ønske om å virkeliggjøre ideologiene på ulik måte. De lokale 

organisasjonene fremhever ikke likestilling som begrep like sterkt som de internasjonale 

organisasjonene, men de har ulike nettverk som fremmer likestilling slik som utdanning, 

kvalifisering til betalt arbeid og bevisstgjøring av rettigheter, samtidig som de fokuserer kun 

på kvinner. WDO delte sitt arbeid inn etter fem rettigheter som de mente at alle mennesker 

burde ha. I to av de rettighetene fokuserte de spesielt på kvinner. WDO trakk dermed frem 

kvinner som en gruppe med spesielle behov som det var nødvendig å fokusere spesielt på. I 

denne forstand kan man si at utviklingspolitikken har blitt kjønnet. Talle (1983) viser 

hvordan bistandsorganisasjoner har begynt å fokusere på kvinnenes rolle i utvikling, men at 

prosjekter som omhandler kvinner ikke blir integrert i øvrige prosjekter, men atskilt med 

begrunnelse om at kvinneprosjekter krever egne sosiale og moralske aspekter. Slike 



kvinneprosjekter omfatter ofte inntektsgenererende aktiviteter og har ført til at kvinner blir 

dobbeltarbeidende. Kvinnene har hovedansvaret for arbeidet i hjemmet samtidig som de 

overtar noe av mannens rolle som forsørger av familien. Kvinnens inntekt blir dermed ikke 

et ekstra bidrag til familiens økonomi, men går inn for å dekke utgifter som allerede er der. 

Kvinnene som var deltakere i prosjektene uttalte at de syntes at det var bra at de kunne 

hjelpe mannen med å forsørge familien. Talle hevder dermed at dette viser at en vestlig 

tankegang har blitt internalisert i form av at mannen er hovedforsørger og innehaver av den 

viktigste rollen mens de andre familiemedlemmer er støttespillere (Talle, 1983). Dette kan 

være en konsekvens av at utviklingstiltakene har blitt kjønnet. Kvinner får, i tillegg til arbeid 

i husholdet, ansvar for å forsørge familien.  

Oppsummering 

De internasjonale organisasjonene bruker lokale organisasjoner som samarbeidspartnere for 

å sikre at utviklingsprosjektene blir tilpasset lokalsamfunnet og derfor har større mulighet til 

å lykkes. De lokale organisasjonene på sin side prøver gjennom struktur og interesseområder 

å kontrollere inntrykket som de avgir for å oppnå bestemte reaksjoner fra de internasjonale 

organisasjonene slik som tildeling av økonomiske midler. Jeg har prøvd å vise at den lokale 

kunnskapen ikke er så lokal slik den var tenkt å være. Den lokale kunnskapen er dannet ut 

ifra ulike maktrelasjoner både på det lokale og det internasjonale planet. Dermed blir det 

vanskelig å vurdere om utviklingstiltakene er tilpasset lokalsamfunnet, hvis den lokale 

kunnskapen som den er fundert på har sitt utspring i det internasjonale samfunnet. 

Maktrelasjoner påvirker dette samspillet mellom de internasjonale og de lokale 

organisasjonene. En konsekvens av dette er at utviklingsprosessen har blitt kjønnet.  
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Kapittel 2 Asha; nomade, elev og hushjelp 

Innledning  

I Somaliland har flertallet en tilknytning til nomadelivet, på en eller annen måte. Mange som 

bor i Hargeisa, og andre storbyer, har flyttet dit fra nomadelivet på landsbygda. De som har 

bodd i byer i lang tid, har som oftest familie som lever som nomader. Min svigerfar var 

oppvokst på landsbygda og gikk med kamelene da han var ung. Han flyttet til Hargeisa for å 

ta utdannelse og har siden arbeidet i ulike storbyer. Da jeg bodde i huset hans i Hargeisa, 

kom det ofte familie fra landsbygda som hadde dyr og omtalte seg selv, og av sin familie i 

byen, som nomader. Min svigermor har en liknende historie. Det har vært en veksling 

mellom byliv og nomadeliv, på en måte kan en si at det er mye nomadeliv i bylivet, og til en 

viss grad omvendt. 

I dette kapittelet vil jeg omtale elevene og deres situasjon med et spesielt fokus på hvordan 

de kombinerer husholdsoppgavene med utdanning. Hovedvekten av elevene som benyttet 

seg av undervisningstilbudet til lokale organisasjoner var ugifte jenter i slutten av tenårene 

og i begynnelsen av tyveårene. Informantene mine skilte mellom ugifte og gifte ved å si at 

ugifte var jenter og gutter, mens gifte var kvinner og menn. Jeg vil bruke den 

differensieringen her også, men samtidig bruke kvinner som et samlebegrep for både jenter 

og kvinner, ugifte og gifte, det er hensiktsmessig.  

Elevinformantene mine var hovedsakelig delt i to grupper, halvparten var oppvokst som 

nomader og halvparten var oppvokst i Hargeisa eller i andre storbyer. Elevene bodde enten 

hos sin kjernefamilie (mor, far og søsken) eller hos andre nære slektninger. Hvor de bodde 

var uavhengig om de var oppvokst i Hargeisa eller på landsbygda. Alle elevinformantene 

hadde oppgaver i husholdet. De hadde ansvar som å kjøpe og lage mat, vaske hus og vaske 

klær. Elevene gav inntrykk av at det var dem og deres søstrer og kusiner som hadde ansvar 



for arbeidsoppgaver som hadde med mat og vask å gjøre. Det var bare et par av husholdene, 

som jentene kom fra, som hadde hushjelp, det vil si betalt hjelp til å gjøre oppgavene i 

husholdet.  

Jeg vil fortelle om Asha som jeg ble kjent med gjennom min deltagelse i en lokal 

organisasjon. Hun bodde i nærheten av meg så vi tok følge frem og tilbake til 

organisasjonen. Hun tok meg med flere steder, til hennes familie og venner i og utenfor 

Hargeisa, til brylluper og markeder, både matmarkedet og hovedmarkedet nede i byen. Som 

nevnt i innledningen har mange jenter og gutter ikke fått muligheten til å gå på skole, eller 

de fikk avbrutt skolegangen sin, på grunn av de to klankrigene. Undervisningstilbudet i de 

lokale organisasjonene retter seg mot jenter og kvinner som mangler skolegang på grunn av 

ulike årsaker, deriblant krigene. En annen mulig årsak til manglende skolegang er 

arbeidsoppgaver i husholdet, dette gjelder spesielt for jenter. Jenter får oppgaver i husholdet 

fra de er små, når de begynner varierer noe med sammensetningen i hvert hushold, men fra 

de er rundt fem år begynner jenter å få oppgaver knyttet til husholdet. Asha tilhørte 

målgruppen for undervisningstilbudet til de lokale organisasjonene ved at hun ikke hadde 

mye skolebakgrunn og hadde ansvar for mye av husarbeidet i de husholdene som hun bodde 

i. Ved eksempelet gjennom Asha ønsker jeg å vise en mulig bakgrunn til en jente som er 

aktuell som elev ved de lokale organisasjonene. Ved å fortelle om familien, oppveksten og 

livssituasjonen til Asha, belyser jeg noen av utfordringene og mulighetene både til de lokale 

organisasjonene og til de faktiske og mulige elever.  

Jeg vil bruke etnografi fra Somaliland og Sudan for å belyse ulike elementer av min egen 

empiri. Stenning (1962) hevder at husholdet gjennomgår sykliske forandringer og at dette 

medfører endringer med hensyn til individenes makt. Rosaldo (1974) og Ortner (1974) 

hevder at det er en universell underordning av kvinner, og at aktivitetene til kvinner og menn 

er inndelt i sfærer. Sosialisering legger føringer på rettigheter og plikter som individer har i 

samfunnet. Jeg vil bruke de overnevnte antropologiske teorier om det sosiale kjønn for å 

belyse arbeidsfordelingen og dens påvirkning på inndelingen i sfærer, og jentenes mulighet 

til mobilitet i de ulike sfærene, og dermed muligheten til utdannelse. 
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Asha 

Asha er 23 år. Hun er ikke opprinnelig fra Hargeisa, hvor jeg møtte henne, men oppvokst på 

landsbygda. Lewis (1962) deler det nomadiske husholdet inn i to deler. Den ene delen kaller 

han for ”nomadic hamlet”, og består av kjernefamilien med sauer og geiter. Den andre kaller 

han for ”camel camp” og denne delen består av kameler og unge ugifte gutter. Disse to 

enhetene beveger seg separat ved at de har ulike behov for beite og vann. Husholdet til Asha 

hadde en liknende inndeling til den som Lewis beskriver. Men den delen av husholdet som 

Asha tilhørte flyttet ikke rundt, men bodde permanent på et sted. Til dette husholdet var det 

sauer, geiter og noen kameler, og denne enheten kunne korrespondere til den delen som 

Lewis kaller ”nomadic hamlet”. Ulikheten mellom Asha sin husholdsenhet og beskrivelsen 

til Lewis er at husholdet til Asha ikke flyttet, men var permanent bosatt på et sted. Asha 

betegnet seg selv og sin familie som nomader. Mitt inntrykk var at alle som bodde utenfor 

byen og hadde dyr, ble kalt for nomader, uavhengig om de flyttet rundt med dyrene eller var 

fastboende slik som husholdsenheten til Asha. Husholdsenheten til Asha var fastboende 

nomader etter definisjonen til Lewis (Lewis, 1962). Husholdet til Asha hadde også kameler 

som ble gjett langt borte, og som ikke hadde daglig tilknytning til det permanente husholdet.  

Selv om familien til Asha var fastboende, var det ikke noen skole i nærheten da hun vokste 

opp. Da jeg var der, var det en skole der, men den hadde bare vært der i få år. 

Bari, et landsbyområde 

Asha var oppvokst i et område som jeg kaller Bari, med sine foreldre og søsken. Hun hadde 

en bror og fem søstrer. Jeg ble med henne til Bari for å besøke familien hennes. To av 

søstrene, samt hun selv har flyttet til Hargeisa, men mor og delvis far. Tre døtre og sønn med 

kone og to barn bor der fortsatt. Broren er nest eldst, og Asha kommer etter broren og en 

søster.  

Fra Hargeisa til Bari kjørte vi bil, men det gikk også transport med varer og mennesker. Etter 

å ha kjørt i nesten to timer på små, kronglete, støvete veier, så vi noen nomadehytter som lå i 



en åpning mellom trærne og buskene. Det var flere enn familien til Asha som hadde hytter 

der, og til sammen var det 5-6 familier. En spasertur 5-10 minutter i hver retning lå andre 

bosetninger.  Hyttene til Asha sin familie var sentrert rundt en liten åpen plass, rundt denne 

plassen og hyttene var det et gjerde av tornebusker og steiner. Familien til Asha hadde to 

sovehytter, en kjøkkenhytte og ulike innhegninger til dyrene. Hyttene var runde, både i 

omkrets og tak, og laget av kvister som var satt ned i bakken og bøyd oppover i en bue.  

Oppå kvistene var det lagt lag på lag med tøystykker, skinn og presenninger. Hyttene var 

innredet med tekstiler og matter laget av strå og plast. Hyttene ble brukt til å sove, spise, 

tygge khat, slappe av og prate. Kjøkkenet var også en slik hytte, men mindre og ikke rund, 

men spiss i toppen. Matlagingen foregikk delvis inne i denne hytta og delvis utenfor hytta. 

Mora og døtrene fyrte mrd ved når de skulle lage mat, og grytene ble satt over tre store 

steiner hvor veden ble skjøvet inn mellom steinene fra hver side. Innhegningene til dyrene 

var laget av tornebusker, som vokste overalt. Hver familie i hyttekolonien hadde sin egen 

brønn eller vannreservoar. Asha sin familie hadde et vannreservoar som ga vann til 

husholdene og til dyrene. Regnvannet ble samlet opp i reservoaret, og etter en tid ble det 

dannet et algelag på toppen av vannet som beskyttet mot støv. Asha fortalte at det hadde 

vært lite nedbør de siste årene, og at de derfor måtte kjøpe vann fra store vanntankbiler, som 

kom fra byen, for å fylle opp vannbassenget. 

Sosialisering i et nomadehushold 

Asha fortalte at før hun var gammel nok til å ha oppgaver i husholdet, lekte hun med 

søstrene sine utenfor hyttene. De måtte holde seg innenfor inngjerdingen og rundt hyttene, 

mens broren kunne bevege seg utenfor inngjerdingen og dermed lengre unna hytteområdet. 

Slik var det også i Hargeisa da jeg var der. Guttene lekte i gata, mens jentene lekte inne i 

huset, eller i forgården. Jentene ble oppfordret til å gjøre dette av foreldrene, men også av 

eldre søsken. Jeg ble fortalt om en liten jente i gata hvor jeg bodde som en dag sparket 

fotball med guttene som bodde i nabohuset. Men da kom storebroren hennes og hentet henne 
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inn og fortalte henne at det ikke var slik en jente burde oppføre seg. Mitt inntrykk var at 

jentene ble hentet inn fra gata, mens guttene ble sendt ut på gata, avvik fra dette genererte 

ekstra forklaringer. I huset til min svigerfar bodde det en periode en gutt som var på besøk 

fra en annen del av landet. Han tilbrakte store deler av dagen i huset og dette ble kommentert 

av de andre i huset. De forklarte det med at han ikke kjente så mange i området, og at han 

derfor var mesteparten av dagen i huset eller i nærheten.  

I husholdet til Asha innebar husholdsoppgavene at barna først lærte å ta vare på dyrene. Da 

Asha var fem år, begynte hun å gjete sauene og geitene, enten alene eller sammen med den 

eldste søsteren. Etter hvert som hun ble eldre, åtte år, gjette hun kamelene. Tradisjonelt er 

det bare gutter som skal gjete store dyr slik som kuer og kameler (Lewis, 1962). Men i 

familien til Asha var det bare en bror, og hun fortalte at han ikke kunne se etter alle de store 

dyrene alene. Derfor gikk Asha og søstrene hennes ut med kamelene, i tillegg til gjeting av 

sauer og geiter. Det er kvinnene i nomadehusholdene som fordeler beiteoppgaver mellom 

barna i forhold til alder og evne. Barn under sju år ser etter de unge dyrene som beiter ved 

husholdet, mens barn mellom sju og ti år ser etter de voksne dyrene lengre borte (Ibrahim, 

2004). Som nevnt var det ikke nok gutter i husholdet til Asha til å se etter alle kamelene, 

derfor måtte familien til Asha tilpasse seg ved å endre på den tradisjonelle fordelingen av 

oppgaver i husholdet ved at Asha og hennes søstrer gjette kameler. Dette viser at det 

eksisterer en fleksibilitet og tilpasning av husholdstrategier som får følger for 

sosialiseringsmønstre som endres.  

Som jeg nevnte tidligere i kapittelet, var ikke alle kamelene knyttet til husholdet. Noen av 

familiens kameler ble gjett over store områder, mens noen få kameler var knyttet til 

husholdet daglig. Asha og søstrene hennes gjette bare kamelene som var nærmest knyttet til 

husholdet, og hvor de kom hjem hver kveld. De gjette ikke kamelene, hvor gjeterne var borte 

i flere måneder av gangen på leting etter vann og gress. Dette tilsvarer ”camel camp” i 

beskrivelsen til Lewis (1962). Kamelgjeting som innebar dagsturer, lignet på gjeting av 

sauer og geiter, ved at man gjette på de samme områdene, men med andre dyr. Asha og 

gutter som hadde vært kamelgjetere fortalte at det innebar større fare når gjeterne var borte i 



flere måneder av gangen. De kunne bli ranet for kamelene sine og i verste fall bli drept. Hvis 

det var uoverensstemmelse mellom to klaner, var kamelgjeterne utsatt ved at kamelene var 

klanens hovedeiendom og et attraktivt bytte for en fiendtlig klan. Gjeterne var også lite 

beskyttet mot farer i naturen slik som ville dyr (hyener og slanger), men også mot tørke. Jeg 

spurte en gutt som hadde gjetet kameler om det noen ganger var vanskelig å finne vann. Han 

fortalte at det i perioder kunne være veldig vanskelig, og noen ganger hadde de lett så lenge 

etter vann at de ikke kunne ta med kamel- flokken på leting, men at de måtte sende ut fire 

speidere som gikk i hver sin retning helt til de fant vann. Deretter kom de tilbake for å hente 

flokken og de andre gjeterne. Han fremstilte kamelgjeting som hardt fysisk arbeid, og at det 

var grunnen til at jenter ikke kunne gjøre dette. Han fortalte at kamelgjeterne gikk lange 

strekninger hver dag, og hver kveld måtte de lage nye innhegninger til dyrene. Til denne 

typen gjeting hadde familien flere muligheter enn det sammensetningen av 

familiemedlemmer i kjernefamilien ga. Flere familier slo sammen sine kamelflokker19 og 

byttet på å ha ansvaret for å gjete dem. Dermed var det lettere å finne andre til å ta vare på 

kamelene sine, eller å kjøpe seg ut av ansvaret. Her eksisterte det andre alternativer enn at 

jenter gjette kameler, og da viser det seg at de tar i bruk de alternativene. Pragmatiske behov 

satte normer til side ved at jenter kunne gjete kameler hvis det var få gutter. Men normene 

ble bare satt til side til en viss grad, ved at jenter ikke kunne tilhøre ”camel camp”. 

I tolv års alderen begynte Asha å ta del i matlagingen og andre husholdsoppgaver tilknyttet 

nomadehyttene, slik som å lage matter som ble brukt innvendig i hyttene. Søstrene til Asha 

hadde de samme oppgavene som henne. De begynte alle sammen med å gjete de minste 

dyrene for deretter å gjete de større dyrene etter hvert. Matlaging og andre 

husholdningsoppgaver begynte de med når de var eldre. Broren til Asha begynte også å gjete 

de minste dyrene før han fikk ansvaret for de største dyrene. Han var i perioder også i 

”camel camp”. Når de var ute med dyrene, var de ute hele dagen, og middag ble brakt ut til 

                                                 

19 En kamelflokk kan ha rundt hundre kameler 
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dem. Resten av familien, som ikke gjette dyrene, spiste hjemme. På kveldene, når det ble 

mørkt, møttes de unge for sang, prat og tradisjonell musikk. Asha begynte med dette da hun 

var ni år, og det var søstrene hennes og nabobarna, både gutter og jenter, som traff hverandre 

på et område utendørs. Dette skjedde oftere på landsbygda enn i byen. Mange av jentene 

savnet dette når de bodde i byen. I byene var slike sammenkomster bare vanlige når noen 

giftet seg. 

Arbeidsoppgaver i husholdet endres med livssyklusen 

Asha fortalte at da hun var liten, var moren hennes for det meste hjemme på dagtid. Moren 

passet de minste barna og laget mat, mens faren ofte var borte fra huset om dagen. Han gikk 

til en kafé20 i nærheten og kunne være der hele dagen. Det er ulike typer kafeer, noen 

serverer te og kaffe, andre mat og andre brukes som steder der de tygger khat og spiller kort 

og domino. Etter hvert som søsknene til Asha vokste opp, fikk moren hennes mindre å gjøre. 

Da jeg var der var det søsknene til Asha som tok seg av de mindre dyrene og de andre 

husholdsoppgavene. Foreldrene fikk en mer administrativ rolle, og de ble friere til å gjøre 

andre ting. Faren til Asha flyttet til byen og bodde i huset til sin bror, Abdullah. Dette gjorde 

han etter at sønnen ble gift og kunne overta hans oppgaver. Mora dro inn til Hargeisa flere 

ganger i måneden hvor hun traff mannen sin og døtrene som hadde flyttet dit på grunn av 

skole og giftemål. Nå som Ashas far hadde flyttet til byen, må moren sammen med sønnen 

bestemme hva pengene fra dyresalg skal brukes til, og om hvor mange dyr de skal selge. 

Da faren flyttet til byen, overtok sønnen farens rolle og var overhode for de gjenværende 

familiemedlemmene. Han bodde med sin familie i en av de to sovehyttene. Broren tok 

beslutninger som gjaldt dyrene, mens hans kone tok beslutninger i forhold til barna, skolen 

og hytta. Hun sendte barna til skolen, mens han betalte skoleutgiftene. Kona til broren passet 

                                                 

20 Ble kalt ”teashops” eller ”coffeshops” 

 



på barna sine og var bare delvis med i husholdsoppgavene, men hun var med på å vaske tøy 

og stelle til mat, men i mindre grad enn søstrene til Asha. Da broren giftet seg, sluttet han å 

gå med dyrene, både i ”nomadic hamlet” og ”camel camp”. Da jeg var der, var det 

familiemedlemmer utenfor kjernefamilien som gjette kamelene hans. Asha fortalte at broren 

på dagtid satt på en kafé i nærheten slik hans far gjorde da han var overhodet i familien.  

Stenning (1962) hevdet at husholdet gjennomgår sykliske forandringer i sammensetning og 

størrelse, og at disse forandringene medfører endringer i individets makt, plikter og 

rettigheter. Han bruker fulaniene i vestlige Sudan som eksempel hvor han viser forholdet 

mellom adgang til arbeid og antall dyr og at dette symboliserer makt. Fulaniene er 

kvegnomader og en sønn som blir født i en fulani familie får kveg som øker i antall. Etter 

hvert som sønnen vokser opp, deler han ansvaret for flokken sammen med sin far. Sønnens 

makt og evner vokser med hans egen flokk. Når han gifter seg, danner han eget hushold. Han 

oppnår makt med formering og retten til kveg. Han går fra å være sønn til å bli mann. Farens 

personlige makt og evne minsker etter hvert som de som er avhengig av han, det vil si hans 

barn, gifter seg. Når sønnene hans gifter seg, minsker flokken hans ved at de får en andel av 

dyrene hans og den yngste sønnen får resten. Dette forholdet mellom dyr og makt er parallelt 

for både en mor og en far hos fulaniene. Gjennom giftemål oppnår en kvinne 

melkerettigheter, men etter hvert som døtrene hennes gifter seg, forsvinner ansvaret for 

mating og hennes reproduktive evner, og dermed også hennes melkerettigheter. Når barna 

hennes gifter seg, får hun og mannen en mindre dyreflokk, og hun får melkerettigheter til 

færre dyr.  Makt korresponderer med melkerettigheter, minsket melkerettigheter fører til 

mindre makt (Stenning, 1962).  

Dette kan sees i sammenheng med nomadefamilier i Somaliland, og også med familien til 

Asha. En far i et nomadehushold er den legale eieren til familiens kamelflokk, mens en mor 

har rettigheter i dyrene ved at hun administrerte melkingen av sauene og geitene og også til 

en viss grad salg og slakting (Lewis, 1962, Ibrahim, 2004). Som nevnt overtok broren til 

Asha etter hvert mer og mer det praktiske ansvaret for flokken etter hvert som han ble eldre, 

men den store endringen kom da han giftet seg og fikk mindre tilknytning til ”camel camp” 
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og større tilknytning til ”nomadic hamlet”. Moren til Asha hadde også rettigheter i dyrene 

gjennom salg av melk og noe salg av dyr. I motsetning til fulaniene mistet ikke foreldrene til 

Asha makt og rettigheter etter hvert som barna giftet seg, men de fikk andre oppgaver og 

endret makt og innflytelse. Når faren i en nomadefamilie dør, deler brødrene dyreflokken. 

Den eldste får flest, dette reflekterer at han har rett til og blir familiens overhode (Lewis, 

1962). Broren til Asha blir ikke den legale eieren til hele flokken før faren dør, men han 

administrerte det daglige stellet og forvaltningen av flokken. Hos fulaniene levde foreldrene 

i periferien i husholdet til den eldste sønnen, mens foreldrene til Asha var delaktige og hadde 

innflytelse på beslutninger samt plikter og rettigheter, om enn noe endret.  

Hushold refererer til den grunnleggende enheten av samfunnet som involverer produksjon, 

reproduksjon, konsumering og sosialisering. Forståelsen av hushold er ulik fra samfunn til 

samfunn og endres over tid. Både komposisjonen og organisering av hushold har en direkte 

påvirkning på kvinners liv, og spesielt på deres evne til å få tilgang til ressurser, arbeid og 

inntekt (Moore, 1988). Som nevnt over er arbeidsfordelingen determinert av alder og kjønn 

og endrer seg med livsfasene. Fordeling av arbeid endret seg med alderen da moren til Asha 

fikk færre praktiske oppgaver, men flere administrative oppgaver etter hvert som døtrene ble 

eldre. Hun holdt døtrene med selskap, ga råd og veiledning og var med i beslutninger med 

hensyn til dyrene. Selv om alle døtrene flyttet hjemmefra, ville hun fortsatt ha administrative 

oppgaver, siden sønnen brakte nye medlemmer til husholdet ved å gifte seg og få barn. 

Livsfasene førte til en endring av oppgaver. Kvinnene fikk færre praktiske oppgaver, men 

flere administrative oppgaver, og kan dermed fjerne seg mer fra husholdet. Mor til Asha 

kunne dra oftere til byen for å besøke mannen sin og døtrene sine. Dette var også likt med 

broren til Asha. Etter at han giftet seg, sluttet han å gjete og brukte mer tid på kafeer. Hans 

endring kom tidligere enn for jevnaldrende kvinner. Hans kone hadde fortsatt mange 

oppgaver inntil hennes barn kunne overta. 



Universell asymmetri eller komplementaritet mellom 
kjønnene? Har menn og kvinner lik verdi i Somaliland? 

Rosaldo (1974) hevder at i et hvert samfunn oppfattes det og dannes det ulikheter mellom 

kjønnene. Aktivitetene til menn blir alltid oppfattet som viktigere enn aktivitetene til 

kvinner. De ulike kulturelle systemene gir autoritet og verdi til roller og aktiviteter som 

menn innehar og utfører. Dette fører til en asymmetri av den kulturelle evalueringen av 

menn og kvinner og denne asymmetrien er universell. Dette grunner i observasjoner hvor 

menn har autoritet over kvinner. Menn er hovedfokus for verdi mens kvinner har uformell 

innflytelse og makt. Årsaken til en slik inndeling er kvinnens posisjon i husholdningen på 

grunn av rollen som mor, dette utgjør den private sfære. Menn har ikke samme rolle i 

husholdet og har dermed en distanse fra hjemmet som gir dem autoritet. Dette gjør at menn 

er friere til å danne brede bånd i samfunnet som utgjør universalistiske systemer av orden og 

mening og danner forbindelser mellom de ulike private sfærene, dette utgjør den offentlig 

sfære (Rosaldo, 1974).  

Ortner (1974) hevder, i likhet med Rosaldo, at det er universell asymmetri mellom kvinner 

og menn. Ortner hevder at kvinnenes sekundære status i samfunnet er universell. Kvinner 

identifiseres med eller er et symbol på noe som enhver kultur ikke verdsetter, noe som 

enhver kultur definerer som av en lavere orden enn en selv: natur. Menn, i motsetning, 

identifiseres med kultur. Kvinner sees på som nærmere naturen enn menn på bakgrunn av 

kvinnekroppen og dens funksjoner, dette plasserer henne i sosiale roller som blir betraktet 

som av lavere rang. Rollene gir henne en ulik psykisk struktur som i likhet med hennes 

fysiologi og rolle ligger nærmere naturen. Siden kvinner er assosiert med, og er mer eller 

mindre en del av husholdskonteksten, så identifiseres de med en lavere orden av den sosiale 

og kulturelle organisasjon. Trekkene til kultur hviler på at den, under de fleste 

forutsetninger, kan omgjøre naturens betingelser og gjøre dem til dens formål. Dermed er 

kultur ikke bare ulik, men også overordnet natur, og dette skillet og overordnetthet hviler på 

evnen til å omgjøre, ”sosialisere” og ”kulturalisere” naturen. Hver kultur gjenkjenner og 
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opprettholder skille mellom operasjonene i kultur og operasjonen i natur. Kvinnen aksepterer 

hennes egen nedsatte verdi og tar kulturens synspunkter (Ortner, 1974) 

Asymmetrien mellom kjønnene og kvinnenes underordning kan sees i forhold til 

sosialiseringsmønstre som jeg nevnte tidligere i kapittelet. Unge jenter hadde oppgaver i nær 

tilknytning til husholdet, ”nomadic hamlet”. Gutter hadde også det, men etter hvert som de 

blir eldre fikk de oppgaver lengre unna, slik som i ”camel camp”. Dette kan sees i forhold til 

Rosaldo (1974) som hevder at i enhver kultur tilegnes ulike egenskaper og status til menn og 

kvinner. Asha fortalte at jenter skulle tilbringe mest mulig tid i husholdet mens menn og 

gutter skulle tilbringe minst mulig tid i husholdet. Samtidig ble jenter oppfordret til å være 

blyge og sjenerte i relasjon med andre, mens gutter skulle være modige.  Jenter oppfordres 

dermed til å søke innover både fysisk og ved oppførsel, mens gutter oppfordres til å søke 

utover fysisk og ved oppførsel. Som nevnt tidligere viste dette seg i sosialiseringsmønstrene, 

både på landet og i byen og i alle aldersgrupper. Hos nomadene kunne dette sees ved gjeting. 

Gutter gjette dyr langt unna husholdet, mens jenter gjette dyr som hadde nær tilknytning til 

husholdet. Til en viss grad var dette uavhengig av hvilke dyr som ble gjett. Det kan virke 

som om avstanden var viktigere enn type dyr, siden Asha og søstrene kunne gjete kameler på 

grunn av mangel på brødre, men de kunne ikke gjete kameler lengre unna enn dagsreiser. 

Kvinner tilhørte ”nomadic hamlet” mens menn tilhørte ”camel camp” (jmfr Lewis, 1962). 

”Nomadic hamlet” kunne sees på som husholdningssfæren mens ”camel camp” kunne sees 

på som den offentlige sfæren. ”Camel camp” linket flere ”nomadic hamlet” sammen ved at 

flere "nomadic hamlet" samarbeidet om å gjete kamelene sine. ”Nomadic hamlet” var lik 

husholdningssfæren ved at den var beskyttet fysisk og sosialt ved at den geografisk lå i 

klanområdet. ”Camel camp” var mindre beskyttet ved at gjeterne beveget seg over områder 

hvor andre klaner også hadde sine beiteområder. Men er ”camel camp” kultur og ”nomadic 

hamlet” natur? Fysisk levde kamelgjeterne nærmere naturen enn husholdet til Asha, men 

organisatorisk sett var kamelgjeterne nærmere kulturen ved at en flokk med kamelgjetere 

linket sammen flere hushold, slik som husholdet til Asha og andre hushold i hennes klan. 

”Camel camp” ivaretok også den eiendommen til klanen som i størst grad symboliserte 



makt. Klaner ble vurdert i forhold til hverandre ut i fra antall kameler. Man kan også si at 

kamelgjeterne klarte å temme naturen og dermed transformere den til kultur Det samme kan 

sies om husholdet til Asha, men kanskje i en mindre grad siden utgangspunktene var ulike. 

Kamelgjeterne transformerte naturen hver dag, ved at gjeterne forflyttet seg til nye områder 

hver dag og satte opp ny innhengning hver kveld. Mens i husholdet til Asha er 

kulturtransformasjonen allerede utført siden den er stedfast. Men var ”camel camp” høyere 

verdsatt enn ”nomadic hamlet”? Var det en ulikhet mellom dem med hensyn til verdi? 

Sauer og geiter (”nomadic hamlet”) er husholdningsdyr, mens kameler (”camel camp”) er 

familiens hovedeiendom.  Kamelene er verdsatt på grunn av deres motstand mot tørke, 

variert bruk til transport og mat og deres sosiale verdi. Kameler er en viktig gave ved 

ekteskap og som betaling ved oppgjør mellom klaner21 (Ibrahim, 2004, Lewis 1962). Lewis 

(1962) hevder at arbeidsdelingen blant somaliere faller sammen med kvinnenes 

underordnete status. Velstand og eiendom er vurdert i forhold til kameler som tilhører 

mannen, sauer og geiter er ved lov mannens, men mennene liker å vise lite interesse i disse 

dyrene, samtidig kan ikke mannen blande seg i administreringen av disse dyrene, hvis 

mannen ønsker å selge må han konsultere sin kone. Kvinner kan i prinsippet ikke eie 

kameler, dermed er velstand flyttet til en sfære som er kontrollert av mannen (Lewis, 1962). 

”Nomadic hamlet” representerer begrensinger. Den er sammensatt og plassert ut i fra 

begrensninger som den innehar, ved kvinner og barn som ikke kan bevege seg over store 

områder. ”Camel camp” representerer muligheter. Den er sammensatt og beveger seg ut i fra 

muligheter som den innehar, ved unge gutter og kameler som kan bevege seg over store 

områder. Kameler har en spesiell posisjon i det somaliske samfunn. Kjøtt og melk fra 

kamelen er høyt verdsatt, og mange tror at de innehar spesielle egenskaper som kan kurere 

sykdom. Er man syk og går til lege, kan man få beskjed om å spise kamelkjøtt og drikke 

kamelmelk for å bli frisk. Kameler har en sosial verdi ved at det er symbolet på den 

nomadiske tilværelsen samt at den er en viktig økonomisk verdi og demonstrerer makt ved å 

                                                 

21 Se innledning under klansystem 
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vise hvor sterk en klan er i forhold til andre. Kamelene administreres av menn og ”camel 

camp” administreres gjennom klansystemet. De formelle beslutningsorganene i klanen er 

forebeholdt menn ved at mennene i klanen møtes for å diskutere og fatte en beslutning. Da 

jeg bodde i huset til min svigerfar var det et slikt møte hvor to klaner møttes for å diskutere 

hvor mye den ene klanen skulle betale den andre for en mann som hadde dødd i en 

bilulykke. Kompensasjonen ble betalt i kameler til klanen som hadde mistet en mann fra 

klanen til mannen som hadde forårsaket ulykken. Diskusjonen mellom klanene rundt 

størrelsen på kompensasjonen foregikk en ettermiddag i huset der jeg bodde. Huset var fullt 

av folk, stuen var senteret for diskusjonen og der satt de eldste mennene. På de andre 

rommene, i gangen og utenfor huset var det yngre menn og kvinner som satt, sto og gikk til 

og fra. Kvinnene var ekskludert fra senteret av diskusjonen og der hvor beslutningene ble 

fattet, men de oppholdt seg i periferien. 

MacCormack (1980) diskuterer påstandene til Ardener og Ortner om universell asymmetri 

mellom kjønnene. Hun hevder at påstandene er etiske tilnærmelser som ikke nødvendigvis 

har emisk fundament (jmfr Geertz, 1983). Hun sammenligner påstandene med etnografi fra 

vesten og påpeker likheter, men at dette ikke nødvendigvis kan representere ikke-vestlige 

land. Et eksempel er at de strukturelle modellene, som påstandene er basert på, er 

dynamiske, ved at de er opptatt av dannelse og transformasjon. Europeere har en oppfattelse 

om progressiv forandring over tid og at en kategori kan omdannes til en annen. Eksempelvis 

at natur blir til kultur, barn gjennom sosialisering blir voksne og vill blir temmet. Disse 

meningene er forankret i europeisk tankegang, men de er nødvendigvis ikke universelle 

sanne. Menn kan, i likhet med kvinner, assosieres med natur og villhet i forbindelse med jakt 

og ritualer. Dette belyser problemet med hvordan man velger enheter av observert atferd og 

velger denne som manifestasjon på underliggende struktur. MacCormack tilbakeviser 

Ortners påstand om at i enhver kultur oppfattes kvinner som underordnet menn. Hun hevder, 

med bakgrunn i sine egne feltarbeid, at kvinner er overhode for avstamningsgrupper og 

husholdninger og at disse kvinnene ikke ville være enige i en slik påstand. De vil si at 

kvinner er underlegne menn på noen områder, mens menn er underlegne på andre områder. 



MacCormack påpeker hvordan Ardener har foreslått at menn beveger seg mer geografisk og 

sosialt enn kvinner og at menn derfor har lettere for å kategorisere og dermed 

konseptualisere grenser mellom dem og andre. MacCormack derimot hevder at kvinner ikke 

er universelt begrenset til husholdningssfæren, men at kvinner fra den tredje verden, også av 

lav klasse og kaste, reiser over store områder for å finne lønnsarbeid. Hun hevder at ved å 

begrense kvinner til passive objekter begrenser forklaringsmakten til modellen. 

Husholdningsarbeid er ikke anerkjent i de industrielle samfunnene hvor arbeid er definert 

som lønnsarbeid og er atskilt fra husholdningsområdet, dette er dermed tanker fra vår egen 

kultur og som ikke er universelt valide (MacCormack, 1980). 

Dette kan sees i sammenheng med at mannen er den legale eieren til dyreflokken, mens 

kvinnen har stor autonomitet i forvaltningen av den (Lewis 1962, Warsame 2002 og Ibrahim, 

2004). Forvaltningen av dyreflokken innebærer at en kvinne i et hushold kan selge 

melkeprodukter og at hun kan slakte eller selge noen få dyr. Penger som hun tjener på dette 

trenger hun ikke gi til mannen, men kan disponere selv. Ved den muslimske høytiden id22 er 

det vanlig å kjøpe nye klær som skal brukes på festdagen. Moren til Asha var flere ganger i 

byen før denne høytiden for å selge dyreprodukter og kjøpe inn klær til familiemedlemmene, 

spesielt til sine yngste døtre og barnebarn. Dette var noe som hun selv administrerte og ikke 

trengte å konsultere sin mann med. Et annet element var at kvinner var til stede på klanmøtet 

i huset der jeg bodde, som jeg nevnte tidligere. De var ikke tilstede i stua hvor 

hoveddiskusjonen foregikk, men de var til stede utenfor.  

Weiner (1976) hevder at det er komplementaritet mellom kjønnene. Hun hevder at i 

Melanesia er kvinner og menn symmetriske og komplementære opposisjoner som utgjør 

grunnleggende elementer til den sosiale orden. Samfunnet er delt i et kvinnedomene og et 

mannsdomene, og innenfor deres eget domene så kontrollerer menn og kvinner ulike typer 

                                                 

22 Id er høytider etter fastemåneden ramadan. Det er to id høytider, lille id og store id. 
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ressurser og utøver ulike grader og typer av makt. Denne makten forandres med livssyklusen 

(Weiner, 1976). Velstand og eiendom er vurdert i forhold til antall dyr, spesielt kameler, som 

tilhører mannen. Ved at det bare er menn som kan eie kameler flyttes velstand til en sfære 

som er utenfor kvinnens kontroll. Til gjengjeld må mannen opprettholde livet til kvinnen 

(Lewis, 1962). Moren og faren til Asha kontrollerte ulike domener i husholdet. Faren 

administrerte de største dyrene, mens moren solgte melk og av og til et dyr. De hadde 

dermed ulike oppgaver innenfor ulike områder som gav dem fordeler. Mannen hadde en 

fordel ved at han administrerte de dyrene som gav størst avkastning, mens kvinne hadde den 

fordelen at hun kunne administrere noen dyr, samtidig som hun ikke hadde det økonomiske 

ansvaret for familien slik hennes mann hadde. Hun kunne tjene penger på dyrene og beholde 

dem selv, samtidig som hun kunne kreve penger fra mannen til opprettholdelse av familien. 

Mannen kunne ikke gjøre det samme, det kona hans solgte kunne ikke han ta del i, men 

isteden fikk han større økonomisk avkastning på sine dyr eller mulighet til større avkastning 

ved at kameler hadde en større verdi enn sauer og geiter, som kvinnen administrerte. Faren 

og mora til Asha var på den måten komplementære ved at de hadde sine egne domener med 

ulike ansvarsområder som gav ulik type makt og som endret seg med livssyklusene.  

Fra landsby til by 

Storesøstera til Asha var den første som reiste fra Bari til Hargeisa. Hun flyttet til sin onkel, 

Abdullah. Abdullah arbeidet i en internasjonal organisasjon. Da Abdullah og faren til Asha 

var unge, døde foreldrene deres. Faren til Asha tok da betalt arbeid på en kafé slik at 

Abdullah kunne fortsette utdannelsen sin.  

Abdullah oppfordret storesøstera til Asha til å ta utdannelse, men hun likte ikke å gå på skole 

og sluttet. Da jeg var der, bodde hun fortsatt i byen, var gift og hadde små barn. Asha mente 

at mødre med små barn ikke kunne gå på skole, fordi da var det ingen som passet barna. Hun 

fortalte at i somaliske familier var hus og barn ansvaret til kona mens mannen hadde 

ansvaret for å bringe penger til familien. Leila, som var en yngre søster til Asha, var det 



neste familiemedlemmet som flyttet til byen. Dette skjedde ved en tilfeldighet ved at Leila 

fikk besøk av sin kusine, datter til Abdullah, som spurte om ikke Leila kunne følge henne til 

byen. Leila hadde tenkt å dra tilbake til landsbygda igjen etter besøket, men Abdullah sa at 

hun måtte bli i byen for å lære noe, og det gjorde hun. Da begynte hun først på privat skole 

sammen med en venninne, men venninnen sluttet etter noen år, giftet seg og fikk barn. Leila 

fortalte at det er mange slike jenter i Somaliland som lærer seg å regne, skrive og lese somali 

for deretter å slutte. Jeg spurte Leila om jentene gikk på skole for dermed å virke mer 

attraktive på en mann. Hun var enig i det, men mente at det var mannens valg om han enten 

ville ha en kone med utdanning eller en kone uten utdanning. Hvis mannen hadde utdanning, 

var det ofte at han ønsket en kone som også hadde utdanning, mente Leila. Ved 

ekteskapsinngåelse blir kvinner verdsatt i tillegg til fysisk attraksjon, i forhold til posisjon og 

velstand til hennes familie, deres rykte og navn, karakter og fysisk styrke. En jente som er 

klok og dyktig foretrekkes fremfor en som er dum og flyktig, og det betales høy brudepris 

for utdannede jenter, (Lewis, 1962).  

Etter å ha lært pensum opp til fjerde klasse i den private skolen, begynte Leila på offentlig 

skole, og da jeg var der holdt hun på med å fullføre ungdomskolen. Det var Abdullah som 

motiverte Leila til å begynne på skole og til å fortsette, og Leila fortalte at han hadde sagt at 

han skulle betale skoleutgiftene så lenge hun ønsket å gå på skole. Da jeg var der gikk Leila 

på offentlig skole om dagen og på privat skole om kvelden.  

Abdullah og kona hadde syv barn, fire jenter og tre gutter. I dette husholdet var det kona 

som administrerte husarbeidet, hun var den eneste i husholdet som var hjemme store deler av 

dagen, Abdullah hadde arbeid og barna gikk på skole. Jentene tok del i husarbeidet og de 

delte på oppgavene etter som hva som passet best med skolehverdagen. Noen gikk på skole 

på formiddagen, noen på ettermiddagen og noen, slik som Leila, både på formiddag og 

ettermiddag. Alle i husholdet kom hjem til lunsj, unntatt onkelen som jobbet til 

ettermiddagen. I likhet med folk på landsbygda spiste guttene og jentene atskilt. Jentene i 

byen og på landsbygda hadde ulike muligheter i forhold til mobilitet, noe som førte til ulike 

muligheter til mobilitet i den offentlige sfæren. På kvelden når skoledagen var over, gikk 
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skoleelevene i husholdet til Abdullah enten hjem eller til venner. Hjemme gjorde de lekser, 

så på tv eller pratet. Jentene så ofte på tv sammen med guttene i huset og faren og onkelen, 

men hvis det kom andre gutter eller menn som ikke bodde i huset og som ikke var i nær slekt 

(brødre eller fettere) så måtte jentene forlate rommet og gå på kjøkkenet eller på 

soverommet. Hvis jentene skulle ut etter det var mørkt, måtte de spørre onkelen eller tanta. 

Guttene trengte ikke å spørre og var friere til å komme og gå.  

Inndeling i sfærer og mobilitet  

Rosaldo (1974) hevder at det er en universell asymmetri mellom kjønnene som kan avdekkes 

i den sosiale og kulturelle organisasjonen i samfunnet. Samfunnet er inndelt i private 

husholdningssfærer og i offentlig sfærer. Husholdningssfæren dannes av kvinner som er 

absorbert av husholdningsaktiviteter på grunn av deres rolle som mødre. Kvinner passer 

barn, lager mat, vasker og rydder og har nære relasjoner med de menneskene som de 

samhandler med. Den offentlige sfæren dannes av menn som ikke har noe plikt og som er 

like vedvarende og tidskonsumerende som kvinnens plikt ovenfor sine barn. Menn er 

dermed friere til å danne bredere bånd og systemer av orden som linker de ulike 

husholdningssfærene. Menn har i større grad mulighet til å manipulere sine omgivelser ved 

at de har større grad av kontroll over avstandene til sine relasjoner. Ved at menn kan være 

separate kan de utvikle et inntrykk av integritet og verdi. Kvinner er nær sine barn mens 

menn er fysisk og sosialt atskilt sine barn, selv om mannen har politisk og juridisk rett på 

sine barn (Rosaldo, 1974). 

Jentene og kvinnene som jeg har nevnt i dette kapittelet oppholdt seg mesteparten av dagen i 

husholdet, og dermed den private sfæren, gjennom utførelsen av husarbeidet. Gutter og 

menn dro ut av husholdet på dagtid og oppholdt seg i den offentlige sfæren. Gutter var i 

”camel camp” som beveget seg over store områder og som linket flere ”nomadic hamlet” 

sammen gjennom kamelene som de gjette som tilhører flere familier. Mennene satt på kafé 

eller hadde betalt arbeid utenfor hjemmet slik som Abdullah. Selv om mannen ikke hadde 



betalt arbeid, var han utenfor husholdet om dagen. Da var han enten på markedet eller på 

kafeer. Mitt inntrykk var at det var bedre at en mann var ute hele dagen enn at han var 

hjemme, selv om han ikke gjorde noe fornuftig i betydning noe som fikk økonomisk 

avkastning, slik som en betalt jobb. Det var viktig at menn og kvinner brukte tiden sin godt, 

men det var ulik definisjon av hva som var god bruk av tid for kvinner og menn. Menn 

brukte tiden fornuftig når de jobbet utenfor hjemmet, men hvis de ikke hadde en jobb kunne 

det å sitte på en kafé også være fornuftig bruk av tid. Muligens fordi tiden som ble brukt på 

kafé kunne bygge opp nettverket som i sin tid igjen kunne hjelpe dem med å skaffe en betalt 

jobb. Kvinner brukte tiden sin fornuftig ved å gjøre husarbeid.  

Arbeidsfordelingen la dermed føringer på mobiliteten til menn og kvinner i privat og 

offentlig sfære. Oppfatning av fornuftig bruk av tid determinerte også mobiliteten. Hvis 

formelle aktiviteter var skole, arbeid betalt utenfor hjemmet og ubetalt i hjemmet, mens 

uformell aktivitet var tiden på kafé og besøk hos familie og venner. Menn hadde dermed 

mulighet til å bevege seg i den offentlige sfæren gjennom både de formelle og uformelle 

aktivitetene mens kvinner måtte utføre de uformelle aktivitetene i den private sfæren. 

Kvinner hadde mulighet til mobilitet i den offentlige sfæren, mens de uformelle aktivitetene 

måtte utføres i den private sfæren. Kvinner skulle dermed ikke oppholde seg unødvendig i 

den offentlige sfære. Skole ble betraktet som en formell aktivitet både for menn og for 

kvinner og gikk dermed ikke under betegnelsen unødvendig aktivitet i den offentlige sfæren. 

Privat sfære som omgjøres til offentlig sfære 

Mennene kom tilbake til husholdet for å spise middag. Etter middag gikk de enten til andre 

hushold hvor flere menn kom sammen og tygde khat, eller andre menn kommer til deres 

hushold for å tygge. Dette gjorde de som oftest resten av kvelden. Når menn tygde khat, 

kunne ikke kvinner oppholde seg i samme rom. De gikk bare inn hvis de skulle servere te 

eller spørre om noe. Når stua var seanse for khat tygging, ble den omgjort til offentlig sfære 

hvor kvinner hadde begrenset tilgang. Men dette var avhengig av sammensetningen av 
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mennene i rommet, og av bakgrunnen til jentene/kvinnene. Nær slekt kunne samles i et rom 

og kvinner som var gift eller skilt kunne også omgås menn. Det var likheter mellom dette og 

eksemplet med tv-titting i huset til onkelen hvor Leila bodde. Leila og kusinene hennes 

kunne se på tv sammen med fetterne/brødrene og onkelen/faren, men hvis det kom andre 

gutter eller menn, så måtte de forlate rommet. Jentene, i gifteklar alder atten år og oppover, 

forlot rommet hvis mennene var fjerne slektninger eller ukjente, og over en viss alder. Her 

ble også rommet omgjort til en offentlig sfære ved at innholdet i rommet endret seg. Det var 

dermed to elementer som gjorde at jenter og kvinner måtte forlate rommet hvis det foregikk 

khat tygging der. Det ene var at det var ansamling av menn, og det andre var at det foregikk 

khat tygging. Jeg ble fortalt av mine informanter at det ikke var akseptert at jenter og 

kvinner tygde khat. Det var jenter og kvinner som tygde khat, men det ble sett på som en 

moralsk dårlig handling. Jenter og kvinner skulle ikke røyke eller tygge khat. Jeg så aldri en 

jente eller kvinne som røyket eller tygde khat. Men jeg ble fortalt at noen gjorde det i smug, 

men at det ikke var bra. Samtidig er det i dag flest kvinner som selger khat, i motsetning til 

tidligere hvor dette var et typisk mannsyrke.  

Kvinnenes mobilitet var i noen tilfeller kontrollert av mannen. Når en jente eller kvinne 

skulle forlate husholdet etter at det var blitt mørkt, måtte hun spørre et mannlig medlem av 

husholdet. Det ble ansett som umoralsk å forlate husholdet for ofte, det vil si mer en et par 

ganger i uka. Dette kunne være for å kontrollere kvinnens bevegelser og handlinger, men 

også for å beskytte. Denne beskyttelsen kunne være en moralsk beskyttelse, men også en 

fysisk beskyttelse, dette på grunn av de to klankrigene hvor sikkerheten til individet var 

truet. Det er en antagelse om ”gode” kvinner holder seg unna områder som blir sett på som 

menns domene og heller holder seg i husene til slektninger og venner i løpet av deres 

midlertidige opphold i byen. Kvinner som oppholder seg med urelaterte menn blir sett på 

som ”dårlige” kvinner. Kvinner skal være sjenerte og blyge. Flere og flere kvinner frykter 

ikke dette stempelet på grunn av deres yrker og mobilitet, men det kan være kvinner som 

liker dette sosiale konstruerte bilde for ikke å bli oppfattet som ”dårlig” eller 

”usomali”(Warsame, 2002). 



Begrenset mobilitet på bakgrunn av kjønn er også et resultat av sosialisering i den sosiale og 

kulturelle konteksten. Gutter og menn som ikke ønsket å gå ut av husholdet på dagtid og 

kveldstid ble ansett som mindre modige og svake. De ble oppfordret til å ha mindre 

tilknytning til husholdet for dermed å øke sin moralske verdi. I og med at gutter og menn 

ikke hadde noen faste oppgaver i husholdet, ble det sett på som latskap hvis de var for mye i 

husholdet. Jeg ble ofte fortalt at det ikke var bra at gutter og menn var mye hjemme. Det var 

også en fare at jentene skulle ha for lite tilknytning til husholdet og dermed bli sett på som 

umoralske. Asha fikk av og til høre at hun gikk for ofte ut. Dette ble sagt i en spøkefull tone, 

både fra kvinnelige og mannlige deltakere i husholdet eller med familierelasjon til husholdet. 

Men jeg fikk inntrykk av at det var ment alvorlig. En gang hun ikke hadde sagt ifra hvor hun 

var og kom sent hjem ble hun utspurt av en fetter om hvor hun hadde vært og fortalt at hun 

ikke måtte gjøre slik igjen. Jenter som er ute, ofte og sent, blir sett på som moralsk dårlige, 

og jentene respekterte at de ikke skulle være ute for ofte om kveldene, selv om de tøyde 

grensene mange ganger. Det var på en måte guttenes oppgave i huset å se til at jentene holdt 

seg innenfor de moralske aksepterte handlingene og grensene. Jentenes oppgave var å føye 

seg, men det var akseptert at grensene ble tøyd til en viss grad. Leila ble en dag borte og 

Asha ble veldig urolig for hva som hadde skjedd. Asha gikk til markedet for å høre om Leila 

kunne ha tatt en transport- bil til Bari for å besøke familien, men det var ingen som husket å 

ha sett Leila. Asha engasjerte hele husholdet, og det verserte mange forklaringer på hva som 

kunne ha skjedd. De unge i husholdet hadde dramatiske forklaringer og mente at hun enten 

hadde rømt til utlandet, for det var det mange unge jenter som gjorde slik at de kunne prøve 

å komme seg til Europa, eller at hun hadde rømt med en mann for å gifte seg. De eldre i 

husholdet hadde mer nøkterne forklaringer og mente at hun helt sikkert hadde tatt transport 

til Bari for å besøke familien. Det var ikke noen telefonkommunikasjon med Bari så vi fikk 

ikke vite noe sikkert før Leila kom tilbake noen dager etterpå.  De eldre i husholdet hadde 

rett. Hun hadde vært på besøk hos familien i Bari. Det var de unge i husholdet som var mest 

engasjert i denne hendelsen og som skapte mest dramatikk mens de eldre var mer avslappet 

og prøvde å roe det hele ned ved å anta at Leila ikke hadde gjort noe umoralsk. Dette kan ha 

noe med at de unge er i en mer kritisk fase i livet i forhold til hva som er umoralsk og 
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moralsk og at valgene får større konsekvenser enn det vil få for en eldre person. Hvis en 

persons handlinger blir vurdert som umoralske, vil det muligens få konsekvenser senere ved 

for eksempel valg av ektefelle. 

Tradisjonell nomade tilværelse vs moderne by tilværelse  

Husholdene på landsbygda og husholdene i byen hadde noen ulikheter med hensyn til 

mobilitet. Den private sfæren var geografisk større på landsbygda enn i byen. Det kunne ha 

med ulik tilstedeværelse av ulike primærlinjer23 på de to ulike stedene. I byen var det flere 

aktører fra flere ulike primærlinjer mens på landsbygda var de fleste aktørene innenfor 

samme dia-paying gruppe24, som er et lavere segment i klansystemet enn primærlinjen. 

Muligheten til bevegelighet ble dermed større på landsbygda. Asha fortalte at de hver kveld 

på landsbygda møttes for sang og musikk, både gutter og jenter. Dette var mulig fordi alle 

tilhørte samme dia-paying gruppe og potensielle ektefeller var ikke tilstede. Det var derfor 

ikke mulighet for å bli sett på som moralsk uriktig ved at man omgikk det annet kjønn på en 

usømmelig måte siden guttene og jentene ble kategorisert som brødre og søstre. Dette var 

ulikt byen som ikke var inndelt med hensyn til primærlinjer og dia-paying grupper på samme 

måte som på landsbygda. Samtidig var det likheter i mobilitet for små gutter og jenter i byen 

og på landsbygda. Tidligere nevnte jeg at jenter måtte leke i husholdet, mens gutter kunne 

leke lengre unna husholdet. Jeg tror at dette har noe med trygghet å gjøre samtidig som det 

har med sosialiseringen av barn. Jenter sosialiseres til å være forsiktig mens med gutter er 

det motsatt, de oppfordres til å være tøffe og utadvendte. 

                                                 

23 Primærlinje er segmentet innenfor klanen (se innledning under klan og politikk). Ekteskap er som regel mellom 
primærlinjer og sjelden innenfor dette segmentet. 

 

24 Dia-paying gruppe er segmentet under primærlinjen (se innledning under klan og politikk). 

 



Det var ulikhet med hensyn til fordeling av arbeidsoppgaver for jenter og gutter på 

landsbygda og i byen. På landsbygda hadde både gutter og jenter oppgaver i husholdet. 

Jenter passet på dyr og gjorde husarbeid mens gutter ikke gjorde husarbeid men passet på 

dyr. I byen var det ingen som gjette dyr. Det var sauer og geiter i byen, men ikke i like stor 

grad og de blir ikke gjett, men blir foret i husholdet med mat som blir kjøpt på markedet. 

Som oftest var dette oppgaver som ble utført av kvinnene og jentene i husholdet. Dermed 

hadde ikke gutter i byen noen faste oppgaver knyttet til husholdet i byen, mens for jentene 

var husarbeidet nesten likt på landsbygda og i byen. Asha fortalte en gang at husarbeidet i 

byen var mye lettere enn husarbeid på landsbygda. Hun forklarte det med at alt tok mye 

lengre tid på landsbygda og at man aldri ble helt ferdig, det var alltid mer å gjøre etter at man 

var ferdig med noe. Hun forklarte det med husdyrene, og at det var derfor arbeidsmengden 

var ulik. Asha sa også at husene i byen var mye lettere å holde i orden enn hyttene på landet, 

og på landet var det så mye støv, så alt var skittent, hele tiden. Men samtidig var mitt 

inntrykk at det var status å ha hushjelp. Et element var nok at det var et signal på at et 

hushold hadde penger som var et statussymbol, et annet element kan være at en hushjelp 

frigjorde tid slik at man kunne gjøre andre ting slik som å besøke slekt og venner.  

Mitt inntrykk var at det var knyttet mer status til å bo i byen enn på landsbygda. Nomade- 

betegnelsen ble brukt både i positiv og negativ betydning. Nomadebetegnelsen var positiv i 

den forstand at den ble snakket om med stolthet. Nomadetilværelsen er en stor del av det 

som somaliere identifiserer seg med. Somaliere har lange tradisjoner med poesi og ordspråk, 

og mange av dem omhandler nomadetilværelsen i positiv betydning. På samme tid blir 

nomade brukt i mer negative sammenhenger for å beskrive personer som har liten 

utdannelse. Asha fortalte at hun hadde sett en mann som hadde snakket veldig høyt på gaten. 

Hun lo av det og forklarte det med at han sikkert var kommet rett fra kamelgjeting og der var 

det så store avstander at de måtte rope til hverandre. Nomade ble ofte brukt som en 

betegnelse på dem som ikke visste hvordan man skulle oppføre seg i byen, som for eksempel 

at man måtte passe seg for biler. 
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Elev eller hushjelp? 

Asha dro til byen et år etter Leila. Hun dro til slektninger som bodde i et annet hus enn Leila 

og storesøsteren. I dette huset var det ingen som oppfordret eller motiverte henne til å gå på 

skole, det var heller ingen som gikk på skole eller hadde gått på skole. Mennene i huset 

hadde jobber, men de hadde lært seg arbeidet gjennom praktisk opplæring og jobbet nå som 

murere og snekkere.  Asha hjalp til med husholdsoppgavene og bodde der noen år før hun 

flyttet til noen andre slektninger i et annet hus. I det huset var det heller ingen som 

oppfordret henne til å gå på skole, men mens hun var der, begynte hun på kveldsskole hos en 

lokal organisasjon. Hun var der i fire måneder og begynte å lære somali, matematikk, 

engelsk og handarbeid. Hun sluttet fordi hun ikke likte det, og fordi hun ikke hadde tid på 

grunn av alt husarbeidet. Skolen og lærerne var bra, sa hun, men hun likte det ikke. Hun 

hadde lyst til å gå på skole i fremtiden, men tiden går, sa hun. Jeg hadde inntrykk av at det 

var noen tilfeldigheter som gjorde at noen elever fortsatte mens andre sluttet. I Ashas tilfelle 

tror jeg at mengden av husarbeid gjorde at det var vanskelig, samtidig som hun også var blitt 

litt for gammel til at hun så muligheten til å lære noe før hun giftet seg, og jeg tror at det var 

det hun mente med at tiden gikk.  

Ensomt som eneste jente i husholdet 

I husholdet som Asha bodde i da jeg var der, hadde hun ansvaret for det meste av 

husarbeidet. Hun lagde pannekaker om morgenen, hun ordnet huset etter frokost og gikk til 

markedet for å kjøpe mat til middag. Lagde mat, ryddet i huset, feiet og vasket opp etter 

frokosten. Gjorde klar til middag og serverte middag. Omtrent en gang i uka var det klesvask 

og hun hadde ansvaret for det, vasket klærne til alle de andre i huset. Etter middag vasket 

hun opp og gjorde kjøkkenet klar til frokost. Det ble ikke laget kveldsmat i huset, Asha lagde 

hvis hun selv hadde lyst på, hvis ikke lot hun det være, for hun hadde ikke ansvar for å stelle 

i stand noe til noen andre i huset. 

I dette husholdet bodde Asha, en eldre og en yngre mannlig slektning. Men det var alltid 

flere slektninger som bodde der i perioder, slektninger av begge kjønn og i alle aldere. Leila 



bodde der også i en lengre periode. Asha fortalte at hun ikke likte de periodene hvor det bare 

bodde gutter og menn i huset og ingen andre jenter eller kvinner enn henne selv. Da prøvde 

hun enten å få noen jenter til å flytte til henne, eller flytte selv, men det var vanskelig siden 

husholdet var avhengig av hennes arbeidskraft. Hun fortalte at det var kjedelig uten noen 

andre jenter. Når de var flere, var det lettere i forhold til arbeidsoppgaver. Hvis det var 

kvinner og barn som bodde der, så hjalp de Asha med husoppgavene, men det var alltid 

Asha som hadde hovedansvaret og den største arbeidsmengden. Men Asha gav inntrykk av 

at ensomheten var verre enn arbeidsoppgavene. Siden kvinner bare kan utføre uformell 

aktivitet i den private sfæren, begrenser dette Ashas ved at hun ikke kan gå mye ut av 

husholdet, og at hun dermed er avhengig av at hun selv får besøk.  

Mennene og guttene i huset gjorde ikke de samme oppgavene som Asha, men de gjorde 

andre husoppgaver som å fylle vann. Huset hadde innlagt vann, men vannet kom bare til 

bestemte tider. Dette fordi vannreservoarene måtte fylle seg opp før vannet kunne gå i rørene 

til husholdene. Oppgaven til mennene og guttene var å fylle vannbeholderne. Vannet kom 

som regel sent på kvelden eller på natta. De satt ikke alltid oppe, men våknet når vannet rant 

over. De hadde også ansvaret for vedlikehold av huset. Men det var også kvinner som deltok 

i dette arbeidet. Den eldste mannen i huset hadde det økonomiske ansvaret, mens gutten i 

huset gikk på skole og jobbet i en liten butikk. 

Samarbeid mellom familiene 

Husholdene som var knyttet til hverandre gjennom familierelasjoner samarbeidet. Som nevnt 

tidligere i kapittelet samarbeidet familien til Asha med andre familier om gjeting av 

kamelene. Det var også et samarbeid med hensyn til utdanning. Faren til Asha betalte for 

utdannelsen til sin bror, som nå igjen utdanner noen av hans døtre. Han tar ikke ansvar for 

utdanning av alle barna til broren, men de som på en eller annen måte kommer i kontakt med 

husholdet hans. Disse to husholdene har en utveksling av tjenester og er gjensidig avhengig. 

Familier samarbeider også med hensyn til utveksling av andre typer arbeidskraft. Asha 

flyttet mellom hushold som trengte hennes arbeidskraft i forhold til husarbeid. Hun flyttet til 

de husholdene som ikke hadde jenter i hennes alder som kunne utføre det daglige arbeidet i 

huset. Flere hushold ble knyttet sammen til et utvidet hushold på de områdene der det var 
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nødvendig. På samme måten som klanene var aktive på ulike segmenter ut ifra hvilket 

segment som trengtes å aktiveres. 

Husarbeid, skole eller butikk? 

Asha brukte mye av sin tid på å arbeide i husholdet og hun fortalte at hun ikke hadde mye tid 

til å gå på skole. De fleste lokale organisasjonene tilbyr skole på kvelden da det meste av 

husarbeidet er utført. Motivasjonen til å gjøre enda en aktivitet kan da være liten. Hun hadde 

mulighet til å gå på skole, men hun sa også at hun ikke likte det. Hun sa at skolen og lærerne 

var gode og flinke, men at hun ikke likte det. Jeg fikk ikke helt tak i hva hun mente med det, 

men jeg tror at det ble en for stor utfordring for henne. Leila hjalp av og til Asha med 

skoleoppgavene, men Asha strevde med å få det til. Ofte gav hun opp og sa at det var ikke 

viktig for henne å lære å regne, det var viktig for henne å lære å gjøre husarbeidet godt nok. 

Asha hadde en venninne som gikk på skole hos en lokal organisasjon, og hun var imponert 

over det de lærte å lage i handarbeidstimene. Hun hadde veldig lyst til å lære å hekle og 

prøvde mange ganger, men tålmodigheten hennes tok ofte slutt.  

Asha hadde en drøm om å åpne butikk. Hun sa at det ikke var bra at kvinner jobbet utenfor 

hjemmet. At kvinner burde være hjemme og passe på barna og huset. Men hvorfor er det da 

greit å åpne butikk? Hun forklarte det med at i en butikk som lå i huset ville hun både kunne 

ta seg av oppgavene som hun allerede hadde og også drive en liten forretning hvor hun kom 

i liten kontakt med menn, ifølge henne selv. Hvis hun jobbet sammen med menn så ville det 

være medlemmer av hennes egen familie. Men hva da med kundene? Hun betegnet ikke det 

som et stort problem. Hun sammenlignet det kanskje med når hun gikk til markedet selv og 

handlet, da handlet hun med menn. Dessuten, hvis hun for det meste skulle ha matvarer å 

selge, var det flest kvinner som kom. Hun kunne velge vareutvalget i forhold til hvilke 

kunder hun ønsket å ha. 



”Utdanning er som lys” 

Noen av damene som jeg snakket med fortale at mange av de som hadde mistet mulighet til 

å gå på skole pågrunn av klankrigene gikk på private skoler fordi de vegret seg for å gå på 

den offentlige skolen fordi da hadde de undervisning med barn som var mange år yngre enn 

dem selv. Jeg tror at dette galdt mange voksne eller ungdommer som syntes at det var 

nedverdigende å være på samme kunnskapsnivå som barn og at i en klasse situasjon, i det 

offentlige skolesystemet, ble dette veldig tydelig. 

En jente som var elev ved et utdanningsprosjekt til en lokal organisasjon fortalte hun hadde 

levd i mørke, men at kunnskap var lys som hjalp henne å komme ut av mørke. Jentene i 

disse utdanningsprosjektene ønsket å gå lenge på skolen slik at de fikk mulighet til å finne 

seg en betalt jobb utenfor hjemmet. Nesten alle jentene ytret dette ønsket til meg. Mange 

ville jobbe på kontor i det offentlige, i organisasjoner, lokale men helst internasjonale, eller 

de ønsket seg sin egen forretning hvor de kunne kjøpe og selge bestemte varer. De ønsket 

noe bestemt med den utdannelsen de tok. De ønsket ikke bare å øke sitt kunnskapsnivå, de 

ønsket å endre sin livssituasjon gjennom å øke sin egen kunnskap. Når jeg spurte om de ville 

fortsette med utdanning og jobb etter at de var gift, ble de mer nølende. Noen sa at de ønsket 

å fortsette utdanning og jobb hvis mannen var snill. Mens noen sa at de ville slutte i en 

eventuell jobb hvis mannen tjente nok penger. Asha og Leila hadde mange venninner som 

hadde sluttet å gå til undervisning i lokale organisasjoner fordi de hadde giftet seg, Asha 

forklarte det med religion. En kone skulle være hjemme og passe på huset mens mannen 

skulle ut å tjene penger. Dette er et element på hva som var en moralsk riktig handling. For 

en husmor var det moralsk riktig å utføre sine plikter i husholdet, slik som å lage mat, passe 

barn, stelle i huset og ta vare på sin mann. Gjennom ekteskapet er kvinnen forventet til å 

adlyde, ære, respektere sin mann, spesielt de første årene av ekteskapet. Kvinnen er forventet 

å utføre dette idealet på mannlig dominans, for det minste offentlig og dette støttes av 

tradisjonell islam (Lewis, 1962). 
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Flere av grunnleggerne i de lokale organisasjonene fortale at det var et stort problem at 

mange jenter sluttet å gå til undervisningen. De påpekte at mengden av arbeid i husholdet 

var en årsak til at jentene sluttet. Dette kunne være en av årsakene til at Asha sluttet å gå til 

undervisningen i den lokale organisasjonen. Hun hadde mange faste oppgaver i hjemmet, og 

dette kunne være en årsak til at hun ikke hadde overskudd til å gå på skole. Asha hadde 

ansvaret for å kjøpe inn mat, lage frokost og middag, i tillegg til andre oppgaver som 

vasking av hus og klær. Det var mest arbeid frem til middag, etter det ble det roligere i 

husholdet. Hvis det kom menn som tygget khat i stuen laget Asha te til dem, men hun hadde 

resten av ettermiddagen og kvelden til seg selv. Hvis mennene var ferdig med å tygge khat 

før hun la seg, ryddet hun opp. Hun tok oppvasken på kjøkkenet og feiet opp khatkvistene og 

bladene. Mange av skolene hadde undervisning på ettermiddagen nettopp fordi mange av 

jentene jobbet om morgenen og formiddagen i husholdet. Asha hadde ingen faste oppgaver i 

skoletiden, men hun fortalte ofte at hun var sliten og at hun ikke orket å gå til 

undervisningen i organisasjonen.  

Utgangspunktet til Asha og Leila var ulikt. Leila kom til Hargeisa i en yngre alder enn Asha 

og fikk dermed begynt på skolen tidligere. I tillegg bodde Leila i et hushold som prioriterte 

utdanning og la forholdene til rette slik at Leila og de andre unge i husholdet kunne 

gjennomføre skolegang. I husholdet til Leila delte de på oppgavene, mens Asha måtte gjøre 

hovedvekten av arbeidet alene i sitt hushold. I husholdet hvor Leila bodde fikk tanten mindre 

å gjøre ved at jentene i huset delte på husoppgavene, men tanten hadde fortsatt noen faste 

oppgaver, slik som å handle mat på markedet. Grunnen til det kan være at de prioriterte 

utdanning, og derfor måtte hun fortsatt delta i husholdsarbeidet. Det første husholdet hvor 

Asha bodde etter at hun flyttet til byen, hadde likheter med husholdet på landsbygda i 

forhold til endring av arbeidsoppgaver med livsfaser. Her hadde den eldste kvinnen i huset 

ingen faste oppgaver, men var til stede mens hennes døtre og svigerdøtrer arbeidet i huset. 

Hun var også mye ute av husholdet, hun gikk på besøk til familie og venner eller på 

markedet. Samtidig som at forholdene i husholdet til Asha ikke lå til rette for utdanning var 

hun også eldre enn Leila, som hadde gått flere år på skole. Flere grunnleggere påpekte at 



alder var et problem for mange kvinner, at de følte det som om de var for gamle til å lære. 

Asha utalte en gang hun satt med noen skoleoppgaver at tiden går, og at det var viktigere for 

henne å gjøre husarbeid enn å lære matematikk. 

Noen grunnleggere så ikke på arbeidsmengden som årsak til at elever sluttet i 

organisasjonen. De hevdet at elevene som sluttet var for ustrukturerte, og at de ikke forstod 

verdien av utdanningen. De var for ustrukturerte ved at de ikke klarte å sette av nok tid til å 

gå på skolen og lese hjemme. Noen lærere hevdet også at elevene hadde tid til å gå på skole 

og at arbeidsmengden i hjemmet ikke var det avgjørende, men at årsaken var at elevene 

brukte for mye tid på venner og aktiviteter som ikke hadde noe med skolen å gjøre slik som 

å gå i brylluper og på besøk til venner og familie. 

Det å være elev i en lokal organisasjon var også et spørsmål om penger. Elevene betalte en 

dollar i måneden, og i tillegg kom skolebøker og skrivesaker. Lærerne i de lokale 

organisasjonene som jeg snakket med fortalte at hvis en jente ikke hadde penger, trengte hun 

ikke betale, hun kunne fortsette å gå der, men hun måtte holde seg med bøker og skrivesaker 

selv. I en organisasjon hvor jeg deltok i undervisningen, hadde de innbetalinger en bestemt 

dag i måneden, og de som ikke hadde betalt ble ropt opp. Det ble veldig tydelig hvem som 

hadde betalt, og hvem som ikke hadde betalt. En kvinnelig leder i en organisasjon som ikke 

hadde utdanningsprosjekt, reagerte på dette. Hun mente at hensikten med 

utdanningsprosjektene var at det skulle være gratis, og at det var derfor de fikk støtte fra en 

internasjonal organisasjon for å drive et gratis undervisningstilbud. Hun mente at grensen 

mellom undervisningene i organisasjonene og private skoler ble uklar, siden begge hadde en 

avgift. 

Asha flyttet fra et hushold til et annet i Hargeisa. Flere av elevene som jeg snakket med 

hadde kommet fra landsbygda for å bo hos familie og hadde bodd i flere hushold i byen. 

Dette kunne være en annen årsak til at jentene sluttet i organisasjonene ved at de flytter 

mellom hushold. Det ene husholdet hvor Asha bodde lå i ytterkant av byen mens det andre lå 

nærmere sentrum. Det gikk små busser i ulike ruter gjennom byen. De startet på en kant av 
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byen og kjørte mot og til sentrum, på veien tok de opp passasjerer som stod i veikanten og 

slapp dem av der de skulle. Bussene kostet penger, og de tok tid Noen ganger kunne man 

vente lenge før det kom en buss. Bussene var eid av privatpersoner, og hadde ingen 

rutetabell. Bussene var mer som store taxier som kjørte faste ruter. Det var ikke mange 

elever som brukte buss for å komme seg til organisasjonene, de fleste jentene hadde 

gåavstand.  

Grunnleggerne og lærerne i de lokale organisasjonene påpekte at mange elever sluttet, men 

det var også veldig mange jenter som begynte og som gikk flere år som elev i en 

organisasjon. De fortalte at de ikke kunne lese og skrive før de begynte men at de hadde, da 

jeg var der, lært å lese. En elev fortalte at når hun sto utenfor en butikk kunne hun lese hva 

de solgte og ikke bare se på de malte bildene. Det å lære å lese og skrive var en stor 

motivasjon for mange jenter og kvinner.  

Deltakelse i en lokal organisasjon kunne også medføre økt grad av mobilitet for elevene. 

Tidligere i kapittelet nevnte jeg at jenter oppholdt seg hovedsakelig i den private sfæren og 

at årsakene til det var arbeidsfordeling mellom kjønnene, men også en moralsk oppfatning 

om at jenter ikke skulle forlate husholdet for mye ved at jenter i den offentlige sfæren måtte 

utføre formelle aktiviteter mens de uformelle aktivitetene måtte utføres i den private sfæren. 

I motsetning til gutter som kunne gjøre både uformelle og formelle aktiviteter i den 

offentlige sfæren. Jeg fikk inntrykk av at skole var en formell aktivitet, og at jentene ikke 

fikk lavere moral ved å være elev, slik noen jenter kunne få hvis de gikk for mye ut om 

kvelden på besøk til venner eller i brylluper. Skole ble regnet som en formell aktivitet ved at 

utdanning var noe som både jenter og gutter burde prioritere. Skolen ga dermed mulighet for 

økt mobilitet for jenter. Skolen ble dermed en arena for mobilitet, kunnskap og å skape nye 

nettverk. På skolen fikk de mulighet til en rolle-utvidelse eller rolle-utvikling som gir dem 

andre muligheter enn tidligere. Rollen som ugift jente i et hushold ga retningslinjer for 

bestemte handlingsvalg, rollen medførte ansvar som hadde innvirkning på tidsbruken og den 

bestemte tilgangen som en jente hadde til ulike samfunnsressurser. Dette var med på å 

bestemme hennes muligheter i dagliglivet. En mulighet var at de fikk større mobilitet. De 



kunne bevege seg ut av privatsfæren og inn i den offentlige sfæren. Skolen ga også 

muligheter til at de kunne få mer utdanning og jobb. Som nevnt så var det mange jenter som 

ønsket dette, men det var ikke så mange som fikk mulighet til å realisere det. Men det var 

noen eksempler slik som Fadumo i neste kapittel. Fadumo var lærer på en lokal organisasjon 

som hun tidligere var elev på. Da jeg var der underviste hun i en somali-klasse og hun fikk 

videreutdanning gjennom organisasjonen. 

Utdanningen kunne også være noe som utfordret kjønnsidealene i samfunnet. Utdanning 

som finansieres av internasjonale organisasjoner kan oppfattes som et medium for vestlig 

innflytelse. Skoler spiller en sentral rolle i dannelse av nasjonal identitet i moderne stater. 

Gjennom utdanningssystemet i europeiske nasjoner foregår det en spredning av språk, sosial 

stratifikasjon og kulturell homogenitet (Reed-Danahay, 1996). Undervisningen i lokale 

organisasjoner omfattet engelsk, somali og matematikk. I somaliundervisningen leste 

elevene historien til Somaliland, men også verdenshistorie. I og med at undervisningen er i 

regi av en internasjonal organisasjon, kan noen familier synes at det er truende for deres 

egne idealer og tro at skolen kan etablere andre verdier som kan true deres egne. På 

landsbygda i Frankrike var befolkningen kritisk til statens gjennomtrengning gjennom 

skolesystemet og prøvde derfor å påvirke skolesystemet og utvikle motstandsmetoder mot 

makten til skolen (Reed-Danahay, 1996). De internasjonale organisasjonene kunne på 

samme måte virke gjennomtrengende gjennom undervisningen som de finansierte. Et 

eksempel er FGM (Female Genital Mutilation). En lokal organisasjon som jeg hadde kontakt 

med hadde et kveldseminar om FGM og skadevirkningene av dette inngrepet. De hadde 

invitert en kvinnelig omskjærer som var ”omvendt”. Hun hevdet at hun ikke skulle utføre 

dette inngrepet lenger. Denne uttalelsen hadde hun kommet med dagen i forveien på en 

større konferanse om kvinnerettigheter. Elevene ble informert om skadevirkningene og 

kunne stille spørsmål til omskjæreren. Dette temaet kunne virke følsomt på mange foreldre 

og kunne føles som et overgrep fra de internasjonale organisasjonene som prioriterte denne 

type temaer. En motstandsreaksjon mot dette kunne være å holde døtrene eller jentene i 

husholdet borte fra skolen og dermed hindre at de får denne type informasjon. 
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Klientifisering av mottaker  

I interaksjon mellom organisasjoner blir mottakerne konstruert som klienter. I denne 

prosessen blir mottakerne kategorisert ut ifra de områdene som til enhver tid er relevante for 

giver- organisasjonen. Mottakerens egne konstruksjoner av seg selv blir underordnet i denne 

settingen. Deler av individets interesseområder og problematikk kan falle utenfor 

organisasjonens virkefelt, dette kan skape en situasjon hvor ulike deler av en person er 

relevant på ulike måter til ulike organisasjoner og på den måten fragmentere personen. 

Denne kompleksiteten i klient-organisasjon forholdet reiser mange spørsmål om makt 

(Wright, 1994). 

Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg forsøkt, gjennom å fortelle om Asha, å gi et bilde av bakgrunn og 

livssituasjon til en jente som var i målgruppen til lokale organisasjoner i deres 

undervisningsprosjekter. Asha er i målgruppen som de lokale organisasjonene prøver å få 

som elever til sine utdanningsprosjekter.  

Gjennom sosialisering av gutter og jenter fordeles arbeidsoppgaver til gutter og jenter. Jenter 

har oppgaver i tilknytning til husholdet, mens gutter har oppgaver med svakere tilknytning 

til husholdet. Et hushold gjennomgår sykliske forandringer som får konsekvenser for 

arbeidsfordeling, makt og mobilitet. Makt er differensiert i forhold til alder og kjønn, men 

kvinner og menn har også ulike områder hvor de har sterke grad og mindre grad av makt. 

Det er derfor er grad av komplementaritet mellom kjønnene og en mindre grad av universell 

asymmetri hvor kvinner er underordnet menn. Makt differensieringen får konsekvenser for 

mobiliteten til kvinner i de ulike sfærene. Undervisning i de lokale organisasjonene kommer 

i en mellomposisjon ved at det er en formell aktivitet som jenter kan utføre i den offentlige 

sfæren. Utdanning er dermed en aktivitet som jenter og kvinner kan utføre moralsk sett men 

kan i mange tilfeller være vanskelig å kombinere med arbeidsoppgavene i husholdet. 



Kapittel 3 Fadumo; datter og lærer  

Innledning 

Fadumo er datter og søster i et hushold og lærer i en lokal organisasjon. Dette kapittelet vil 

omhandle arbeidsforhold og familieforhold til kvinnelige lærere. Jeg ønsker å belyse 

relasjoner mellom kvinnelige og mannelige lærere, samt den lokale og internasjonale 

påvirkning på denne. Her vil jeg gjøre bruk av status- og rollebegrepet, samt hierarki 

begrepet. Ved hjelp av teorier om at fysisk sted er påvirket av sosialt sted (Ardener, 1993) 

ønsker jeg å belyse arbeidsfordelingen mellom kvinner og menn. Callaway (1993) deler sted 

inn i fysiske, sosiale og metafysiske områder, og bruker dette som en modell for å belyse 

relasjon mellom kvinner og menn.  

For denne aldersgruppen er det aktuelt med ekteskap. Jeg kommer derfor til å beskrive 

forløpet til og elementene i et bryllup og bruker Lewis sitt etnografiske materiale. Bohannan 

(1959) har skrevet om innføringen av pengeøkonomi i Tiv-samfunnet og hvilken innvirkning 

dette hadde. Jeg sammenligner dette med hvordan verdensøkonomien har påvirket 

elementene i bryllup og senere ekteskapet. Til slutt vil jeg gå inn på hvilke muligheter og 

begrensninger kvinner har til arbeid og utdanning i ekteskapet. I følge min empiri har 

kvinner og menn har ulike holdninger til dette. Kvinner mener at det er de selv som 

bestemmer om de vil ha betalt arbeid utenfor hjemmet eller ikke, mens menn hevder at 

kvinner bør være i hjemmet, og at det er der de best kan bevare sin verdighet. 

Fadumo 

Fadumo var tjuefem år, født og oppvokst i Hargeisa. Hun hadde to brødre og fire søstre, 

Fadumo var den eldste av døtrene mens brødrene var eldre enn henne. Hun gikk på skole i 

Hargeisa, både offentlig og privat, hvor hun lærte blant annet matematikk og engelsk. Hun 
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gjorde ferdig barneskolen i det offentlige skoleverket og gikk deretter to år på privat skole 

samtidig som hun var elev i den samme lokale organisasjonen som hun underviser i. Da jeg 

gjorde feltarbeidet hadde hun undervist der i tre år. Hun underviste i somali, som omfatter 

både språket og samfunnskunnskap. Jeg traff Fadumo da hun jobbet som lærer i denne 

organisasjonen. Jeg deltok som elev i klassen til Fadumo og hennes kolleger og fulgte 

undervisningen. 

Utdanning avbrutt av klankriger 

Fadumo begynte på barneskolen da hun var seks år gammel. Men etter noen år, i 1988, 

begynte krigen med Sør Somalia, og hun måtte flykte til Etiopia med familien. Det var 

vanskelig å skaffe bil fra byen, så de måtte gå til en landsby i nærheten og ta bil derfra til 

Etiopia, hvor flyktningleiren lå. Der bodde hun og familien i provisoriske hus. Hun styrte 

husarbeidet fordi hun var den eldste dattera. Brødrene hjalp også til i dette arbeidet. De 

hadde to esler, og det var brødrenes oppgave å bruke eslene til å hente vann og ved til 

matlaging. Hun hadde ansvaret for å lage mat, vaske klær og holde huset i orden. Det bodde 

andre familiemedlemmer i nærheten og de hjalp til ved behov. Etter tre år, i 1991, var krigen 

slutt og de dro tilbake til Hargeisa. Der fortsatte Fadumo sin utdannelse på ulike 

privatskoler. På midten av 90-tallet begynte den andre krigen, den interne klan-krigen. Da 

måtte hun igjen avbryte sin utdannelse og flykte sammen med sin familie. I tre år bodde de i 

en landsby utenfor Hargeisa.  

I disse to periodene, den første flyktningleiren og i flyktningtilværelsen utenfor Hargeisa, 

gikk ikke hun eller søsknene hennes på skole. Det eksisterte ikke noen form for undervisning 

i de områdene hvor de bodde. Det meste av tiden gikk med til å styre husholdet og klare seg 

gjennom hverdagen. Dette er jo også en form for utdanning og kan kalles den uformelle 

opplæringen og utdanningen. Denne uformelle opplæringen i et husholds oppgaver og 

utførelse var noe annerledes enn den som Fauisa og hennes søsken gjennomgikk. I Ashas 

hushold var det ingen gutter som deltok i husholdsarbeidet utenom gjeting av dyr. Brødrene i 



Fadumos familie deltok derimot i husholdingsarbeidet i flyktningleieren, i form av at de 

hadde hovedansvaret for å hente ved og vann. Da de kom hjem etter flyktningperioden, 

sluttet brødrene å utføre denne oppgaven. Huset til Fadumo hadde innlagt vann med 

vanntank slik at når vannet ble slått på, gikk det automatisk opp til en stor vanntank, i 

motsetning til i husholdet til Asha hvor de måtte gjøre dette manuelt og i flere mindre 

vanntanker. Hus som ikke hadde innlagt vann måtte hente vann på vannposter rundt i byen 

eller kjøpe av eselkjerrer eller biler som fraktet vann. Det var kvinnene som hentet vann på 

vannpostene, og de satte vanntønnene i kø foran vannposten som var en tappekran. 

Kvinnene hentet vann til husholdet, mens menn hentet vann i eselkjerrer som de solgte. Det 

var ikke mange hushold i Hargeisa som brukte ved, men de brukte kull til å lage mat. Det var 

både menn og kvinner som kjøpte dette. Mitt inntrykk var at hvis kull ble kjøpt inn i store 

kvanta, var det mannen som gjorde dette, men hvis det ble kjøpt inn hver dag til dagens 

forbruk, var det kvinnen som gjorde det.  

Hvorfor fikk brødrene oppgaven å hente vann i flyktningleiren? Normer kan endre seg når 

livssituasjon endrer seg, ved at pragmatiske behov setter normer til side. I flyktningleiren var 

det flere ting som endret livssituasjonen, blant annet mistet mange familier sitt levegrunnlag 

i og med at de måtte bosette seg et annet sted. Arbeidsfordelingen ble omrokert på grunn av 

ulike hensyn til hva som var praktisk og hva som stemte overens med tidligere normer og 

regler. Brødrene hadde esler til å hente vann og ved, noe som kan tyde på at de måtte gå et 

stykke for å hente dette. Dette kunne bety at det ble sett på som hardt arbeid, men også at det 

var farefullt ved at man beveget seg langt fra husholdet og kanskje i områder som ikke var 

kjent. Fadumo fortalte at i området rundt huset hennes i flyktningleiren, bodde det 

familiemedlemmer. Bosetningen i Hargeisa var til en viss grad inndelt etter klantilhørighet. 

Ulike områder i byen var bosatt av bestemte primærlinjer. Det var flere vannstasjoner i de 

ulike byområdene slik at kvinnene kunne stå blant sine egne når de hentet vann. Dette var 

muligens ikke mulig i flyktningleiren.  

Dette avviket fra normen kan sammenlignes med gjeter-fordelingen i Ashas familie hvor 

jentene fikk i oppgave å gjete kameler på dagsturer, men ikke i ”camel camp”, en 
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arbeidsform bare guttene kunne delta i. Dette var et resultat av at familien til Asha var i en 

ulik livssituasjon enn andre familier som hadde flere gutter. En avgjørende faktor for 

fordeling av oppgaver her, også i flyktningleiren til Fadumo, var sted. Arbeidsoppgaver som 

måtte gjøres langt unna husholdet ble gitt til gutter. Sted ble vurdert mer, var viktigere, enn 

type oppgave. 

I 1997, da klankrigen var slutt, fortsatte hun igjen sin utdannelse, både i den private og i den 

offentlige skolen. I 2000 ble hun elev ved en lokal organisasjon som hadde et 

utdanningsprosjekt, og året etter begynte hun som lærer ved den samme lokale 

organisasjonen. Hun hadde ingen lærer utdannelse. Hun fortalte at på den tiden var det ingen 

formell utdanningsinstitusjon for lærere på grunn av krigen. Hennes formelle utdannelse var 

barneskolen og deler av ungdomskolen og et par år på privat skole. De andre lærerkollegene 

hennes hadde mye av den samme utdannelses bakgrunnen som Fadumo, opp til 

ungdomskolen og ulike private skoler. Ingen av dem hadde formell lærerutdannelse. Hun 

hadde jobbet der i tre år da jeg ble kjent med henne, og hun fikk videreutdanning som lærer 

gjennom jobben. Hun deltok på et program på lærerskolen, for lærere som allerede var i jobb 

som var finansiert av en internasjonal organisasjon. 

Ulike nettverk 

Fadumo fullførte sin utdannelse i motsetning til Asha som hadde undervisning i korte 

perioder. Samtidig var skolemulighetene mye bedre i Hargeisa enn i Bari. Fadumo fortalte at 

alle søsknene hennes gikk eller hadde gått på skole. Hun hadde to brødre som hadde 

avsluttet skolen og arbeidet, en på et apotek og en i det offentlige. Hun hadde en søster som 

jobbet i en butikk, mens de to andre søstrene gikk på skole. Familien til Fadumo hadde 

prioritert utdannelse. Fadumo brukte tiden sin i skolen, men hun hadde også bedre 

muligheter til å bruke tiden sin i skolen enn Asha fordi de to kvinnene hadde ulike 

forpliktelser i hjemmet. Fadumo var friere til å investere tiden sin i skolen ved at familien 

prioriterte skole. Asha bodde i hushold hvor det ikke var vanlig å gå på skole, og få av 



hennes søsken gikk eller hadde gått på skole. Familien til Fadumo, i motsetning, oppmuntret 

til skolegang, men var også organisert slik at mulighetene lå til rette for at alle kunne gå på 

skole. Fadumo fortalte at de yngste søstrene delte på husarbeidet ved at to gikk på skole om 

formiddagen mens de to andre gikk på skole om ettermiddagen. Husholdet til Fadumo liknet 

på husholdet til Abdullah som også var organisert på en slik måte at utdanning var mulig og 

prioritert. 

Fadumo hadde vært bestemt, målrettet, på at hun ville ta en utdannelse, mens Asha hadde 

bestemt seg og ombestemt seg. Beslutningen om investering av tid i skolen for Fadumo og 

Asha bar preg av individuelle ulikheter, men den var også determinert av deres ulike 

familiekontekster. Fadumo, som hadde kunnet gjøre mindre husarbeid, mens Asha hadde 

hatt hovedvekten av dette arbeidet fordi det ikke hadde vært andre til å dele på oppgavene. 

Fadumo og Asha hadde tilhørt ulike nettverk av jenter. Asha var del av et nettverk som 

flyttet mellom hushold etter behov for arbeidskraft. Fadumo tilhørte den del av samfunnet 

som dro nytte av dette nettverket. Jeg hørte om familier som sendte alle barna på skole 

unntatt en jente som skulle gjøre hovedvekten av husarbeidet, eller familier som sendte alle 

barna til skole og som hentet inn en jente fra familien på landsbygda til å gjøre husarbeid.  

Kvinnelig lærer som forbilde for kvinnelige elever  

Fadumo var et forbilde for sine elever, både ved at hun hadde tatt utdannelse og var lærer, 

men også ved at hun selv var elev og dermed i samme situasjon som mange av elevene var. 

Som nevnt i kapittelet om Asha, var det mange elever som fortalte at de ønsket å ta 

utdannelse for dermed å ha betalt arbeid. Fadumo var et godt eksempel på en jente som 

hadde gjennomført nettopp dette. Hun var i samme situasjon som mange av elevene på 

lokale organisasjoner, ved at hun hadde fått utdannelsen sin avbrutt av krigene og måtte ta 

undervisning både i det offentlige, private og i lokale organisasjoner.  
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Relasjoner mellom mannlige og kvinnelige lærere 

Jeg fikk inntrykk av at det var flest mannlige lærere. Dette inntrykket var basert på intervjuer 

og observasjoner gjort på de undervisningsprosjektene i ulike lokale organisasjoner og på 

offentlige skoler, jeg besøkte.  

Lederne på de ulike lokale organisasjonene utalte at de prøvde å ansette kvinnelige lærere, 

men samtidig ga de uttrykk for en oppfatning om at elevene lærte mer av og hadde mer 

respekt for en mannlig lærer. En kvinnelig leder ved en lokal organisasjon gav et eksempel 

på dette. Hun og hennes kolleger ansatte en kvinnelig lærer, men det ble mye bråk i timene. 

Det førte til at læreren mistrivdes og til slutt sa opp jobben. Så ansatte de en mannlig lærer, 

og det ble slutt på bråket. Lederen mente at det var bråk i klassen fordi en kvinnelig lærer 

ikke ble respektert av elevene, mens en mannlig lærer i motsetning, klarte å kontrollere 

elevene fordi han ble respektert. 

En mannlig lærer på en annen lokal organisasjon gav en liknende forklaring på hvorfor det 

ikke var mange kvinnelige lærere. Han forklarte at det var flest mannlige lærere fordi noen 

av studentene ikke respekterte en kvinnelig lærer. Han mente at elevene hadde en oppfatning 

om at en kvinnelig lærer ikke kunne lære dem noe, og derfor var elevene respektløse mot 

dem, både gutter og jenter.  

Menn har politisk dominans og mobilitet i større grad enn kvinner. På grunn av dette er 

menn mer artikulert enn kvinner. Dette fører til at oppfatninger av samfunnet som er dannet 

og utrykt av menn aksepteres i større grad enn oppfatninger dannet av kvinner (Ardener, 

1975). 

En slik oppfatning kan lage et hierarki blant lærerne, hvor de mannlige er øverst. Både i 

forhold til elevene som de skal undervise, lederne som arbeidsgivere og blant lærer 

kollegene. Lærerne ble dermed ikke vurdert i forhold til den kompetansen som de hadde, 

men ut ifra deres kjønn. Kjønn, som er en tilskrevet status, er i dette tilfellet sterkere enn 

kompetanse, som er en ervervet status. Dette hierarkiet kan virke rigid, siden det er basert på 



en tilskrevet status som ikke endres. Et hierarki som er basert på ervervet status, vil være 

mer dynamisk siden premisset for posisjonen kan tilegnes (erverves). Et hierarki som er 

basert på tilskrevede statuser vil være mer statisk siden det ikke bare er personen som må 

endre sin egen kompetanse men samfunnet må endre sin forståelse av egenskaper til kvinner 

og menn. Dette kan sees på som organisatorisk og strukturell makt (Wolf, 1994). 

Samfunnets forståelse av egenskaper til kvinner og menn er dermed strukturell makt ved at 

det ikke er kontrollert av enkeltmennesket men av hele samfunnet. Hierarkiet, som er basert 

på tilskrevet status, er dermed et resultat av den strukturelle makten i samfunnet, som er med 

på å fortrenge hierarkiet som er basert på ervervet status. Men den strukturelle statusen får 

konsekvenser for den organisatoriske makten ved at den strukturelle makten legger føringer 

på ansettelser.  Mannlige lærere foretrekkes fremfor kvinnelige, og dermed kan det føre til at 

mannlige lærere utøver organisatorisk makt i kraft av sitt embete.  

Dette kan sees i sammenheng med formelle og uformelle hierarkier, hvor i de formelle 

hierarkiene så er innehaverne av posisjonene utskiftbare, som for eksempel på en 

arbeidsplass. I de uformelle hierarkiene er posisjonene mindre utskiftbare og strukturen er 

mer rigid, posisjonene er karakterisert av andre elementer enn hva personen selv har 

oppnådd, men som noe som er gitt på forhånd, som for eksempel slektskap strukturer. Det 

formelle hierarkiet her er lærerstaben som er basert på den kompetansen som lærerne har og 

erfaring og ansiennitet i arbeidet. Det uformelle hierarkiet er her basert på kjønn, hvor de 

mannlige lærerne har en høyere status enn de kvinnelige lærerkollegene. Min tanke er at det 

uformelle hierarkiet er i noen sammenhenger sterkere enn det formelle. I det daglige vil det 

uformelle være sterkest, selv i en setting hvor det formelle burde ha regjert. Argumentet for 

dette er at det uformelle er i større grad en ubevisst struktur og et resultat av strukturell makt. 

Som nevnt kan en kvinnelig lærer møte flere utfordringer enn en mannelig lærer både fra 

elever og kolleger. Dette sier noe om kvinnenes situasjon som lærere. Fadumo, i motsetning, 

fortalte meg at hun likte å jobbe som lærer og at hun fikk masse erfaring når hun underviste. 

Hun fortalte ikke om vanskelige elever, men at elevene ofte kom for sent til undervisningen 

og at dette skyldtes at de hadde forpliktelser med hensyn til husarbeid som de måtte utføre 
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før de kom på skolen. Fadumo jobbet sammen med to mannlige lærere. Jama, som var i 

midten av tjueårene og underviste i matematikk, og Osmand som var i slutten av tjuetårene 

og underviste i engelsk. Det var omtrent tjue jenter i klassen, i alderen fra femten til tjuefem 

år. Undervisningen foregikk i et av lokalene til den lokale organisasjonen. Lokalet hadde et 

stort undervisningsrom og et lite kontor hvor lærerne, som ikke underviste, kunne sitte og 

jobbe. Lederne i denne lokale organisasjonen hadde et kontor som var i en annen bygning. I 

undervisningslokalet satt elevene på benker, de hadde ikke bord, men satt med skriveboka i 

fanget. Lærerne skrev på tavla og elevene skrev dette ned i bøkene sine. En gang innimellom 

lagde lærerne prøver på det de hadde undervist i. 

Status og rolle 

I undervisningen var Jama autoritær, og han holdt en avstand mellom seg selv og elevene, 

både i og utenfor undervisningen. Han hadde også de mest autoritære oppgavene. Han hadde 

ansvar for opprop av elevene hver dag, og for tilsnakk til elever som hadde uteblitt fra 

undervisningen. Osmand var også autoritær i undervisningen ved at han krevde ro og orden 

fra elevene, men hadde en mildere tone og kunne ha samtaler med dem utenfor 

undervisningstiden på skolen. Årsaken til dette kunne være individuelle ulikheter mellom 

Jama og Osmand, men en annen årsak kunne være aldersforskjellen. Jama var ugift og i 

gifteklar alder, det ville vært uanstendig av ham å ha en annen type kontakt med elevene enn 

undervisningsformen tillot. Osmand var også ugift, men eldre, og det var muligens mer 

akseptert for en mann i hans alder å konversere og også ha en mer uformell kontakt med 

elevene enn for en mann i Jamas aldersgruppe. 

Fadumo hadde også en autoritær oppførsel når hun underviste. Hun var streng når hun 

underviste. Elevene fikk ikke lov å snakke med hverandre, de måtte sitte stille på plassene 

sine og kunne ikke gå til og fra klasserommet. Hvis noen elever kom for sent, måtte de vente 

ved døra til hun ga tegn til at de kunne komme inn og sette seg.  Men Fadumo hadde en 



uformell tone utenfor undervisningstiden, hun pratet med elevene i pausene. Men hun hadde 

ikke den samme tøysete tonen som elevene hadde seg i mellom.  

Fadumo, Jama og Osmand hadde lik tilskrevet status, med hensyn til det å være lærer, men 

de utøvde lærerstatusen ulikt og dermed hadde de ulike roller, som for eksempel ulik rolle i 

forhold til utøvelse av autoritet. Hvis man ser autoritet som et kontinuum så hadde de tre ulik 

plassering på dette autoritets kontinuum, med Jama på den strengeste delen, Fadumo på den 

mindre strengere delen og Osmand i midten. Det at samme status resulterte i ulike roller, 

kunne ha med individets rettigheter og plikter å gjøre, og det spillerommet som de ga. 

Fadumo hadde samme status som Jama og Osmand, men det var andre elementer som gjorde 

at de endte opp i ulike roller. Andre elementer i dette tilfelle kunne være kjønn, alder, 

familie og nettverk. Ulike typer status dannet dem som sosiale personer. Jeg nevnte tidligere 

at den ulike alderen til Jama og Osmand kunne ha innvirkning på deres forhold til elevene. 

En lærer i gifteklar alder måtte vise mer forsiktighet i sin omgang med elever av det motsatte 

kjønn enn en lærer som var eldre. Alder var et viktig element i kommunikasjon mellom 

kjønnene. En yngre mannlig lærer måtte ha en større distanse til kvinnelige elever for ikke å 

komme i en uanstendig posisjon. Kjønn var en annen status som kunne ha innvirkning på 

rolle utøvelsen. Fadumo var jente og dette medførte andre rettigheter og plikter enn det å 

være gutt. Hun måtte bevise mer i forhold til sin lærerstilling i og med at menn automatisk 

blir betraktet som en bedre lærer i kraft av å være mann. Som jeg nevnte tidligere hadde 

menn en høyere stilling i lærerhierarkiet i kraft av det å være mann. Fadumo måtte 

kompensere for dette med å ha god kompetanse og utføre lærer rollen riktig i forhold til 

normer og regler, for å oppnå samme anerkjennelse som en mannlig lærer.  

Reed-Danahay (1996) beskriver at blant lærerne på landbygda i Frankrike spiller kjønn en 

rolle for hvordan læreryrke utøves. Mannlige lærere beskrives ofte som å kreve en hardere 

disiplin av elevene mens de kvinnelige lærere beskrives som mer forsiktige. Jama og 

Osmand utøvde sin lærerrolle strengere enn Fadumo, men i kraft av å være jente fikk 

Fadumo andre fordeler enn sine mannlige kolleger. Hun kunne ha et annet forhold til 

elevene enn mannlige lærere, hun kunne ha et mer nært forhold til elevene ved at elevene var 
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jenter, og dette kunne gjøre kommunikasjonen mellom dem lettere. En kvinnelig leder i en 

lokal organisasjon anerkjente dette ved å gi utrykk for at de ønsket flere kvinnelige lærere 

for at kommunikasjonen med elevene kunne bli lettere i forhold til noen temaer, som 

kvinnerettigheter i sharia og problemene rundt FGM. For en mannlig lærer ville det være 

vanskeligere å snakke om for eksempel FGM, muligens umulig. I løpet av tiden som jeg 

fulgte undervisningen i en lokal organisasjon, hvor Fadumo var lærer, hadde de et infomøte 

om FGM. En kvinne som tidligere hadde jobbet som omskjærer kom og fortalte om hva 

omskjæring var og hvilke skader det kunne medføre. Den dagen var ikke de mannlige 

lærerne tilstede, verken i klasserommet eller på kontoret, noe de som oftest var enten de 

skulle undervise eller ikke.  

Dette er et argument for de internasjonale organisasjonene til å ansette kvinnelige lærere til å 

undervise jenter og kvinner. Ikke bare for at de kan kommunisere med jenter på en lettere 

måte, men også for å styrke deres posisjon i samfunnet. Dermed utøver de internasjonale 

organisasjonene innflytelse på kvinners status. Ved å involvere kvinner i det formelle 

hierarkiet. I forhold til respekt og autoritet er menn øverst i hierarkiet, men når det gjelder i 

forhold til kommunikasjon (hvor målgruppen er kvinner) er kvinnelige lærere øverst og 

kvinner er også øverst i forhold til rollemodell, og når internasjonale organisasjoner setter 

standarden. De internasjonale organisasjonene prøver å påvirke den strukturelle makten i 

samfunnet ved å forandre på det uformelle hierarkiet gjennom det formelle hierarkiet. Ved å 

ytre et ønske om å ansette kvinnelige lærere og utdanne kvinner gjennom 

utdanningsprosjektene, prøver de å forandre den strukturelle makten i samfunnet og dermed 

utøvelsen av organisatorisk makt.  

Ulike rasjonaliteter som møtes.  

De internasjonale organisasjonene er påvirket gjennom den strukturelle makten fra sitt eget 

samfunn, og gjennom å utøve organisatorisk makt prøver de internasjonale organisasjonene 

å endre den strukturelle makten i mottaker landene som igjen får konsekvens for aktiviteten i 



de lokale organisasjonene og den organisatoriske makten som de utøver. Menn vil ikke miste 

sin posisjon i hierarkiet, mens de internasjonale organisasjonene ønsker å styrke kvinners 

posisjon, gjennom en endret status i det formelle hierarkiet. Dette kan resultere i motstand 

mot det formelle systemet. Hvor det i det formelle anerkjennes og jobbes mot å styrke 

kvinners posisjon og status mens i det uformelle så endres ingen ting. Dette er en motstand 

som kan virke over lang tid ved at de internasjonale organisasjonen har tilgang til det 

formelle ved å besøke og se oversikter over arbeidsstab, mens de har mindre tilgang til det 

uformelle som må erfares på en helt annen måte enn det formelle. Det uformelle hierarkiet 

står sterkt i det daglige, men det formelle hierarkiet står sterkt i påvirkningen fra lederne i 

lokale organisasjoner og ikke minst fra internasjonale organisasjoner. Internasjonale 

organisasjoner ønsker å styrke kvinnenes posisjon i og utenfor hjemmet, og hevder at 

gjennom det kan landet få utvikling. Dette kan føre til en svekkelse at det uformelle, men 

også en styrking ved at vestlig innflytelse har lite makt. 

Selv om Fadumo hadde muligheten, gjennom sin rolle som kvinne, til en lettere 

kommunikasjon med elevene så opprettholdt hun en avstand mellom seg selv og elevene 

gjennom valg av klær. Lærere som kommer fra samme sosiale lag som sine elever danner 

grenser mellom seg selv og deres klienter, både gjennom språkbruk og klassebasert sosial 

atferd (Reed-Danahay, 1996). Fadumo gikk ikke med hijab eller tradisjonelle somali klær. 

Hennes klær var mer vestlig, men lokalt tilpasset med langt skjørt, skjorte eller genser og 

stort sjal som dekket håret og det meste av overkroppen. Det var ingen jenter i klassen som 

hadde denne klesdrakten. Elevene gikk med hijab eller tradisjonelle somaliklær25. Valg av 

klær kunne være en måte å skape en distanse mellom seg selv og andre, samtidig som det 

signaliserte at hun hadde mer penger. Mange jenter som arbeidet eller hadde mer penger i 

familien valgte å kjøpe vestlige klær. Fadumo skapte også en avstand gjennom det sosiale 

samspillet. Hun trakk seg unna elevene i pausene og hadde en mer rolig atferd enn elevene. 

                                                 

25 Se innledning, under religion og klesdrakt for beskrivelse av tradisjonell klesdrakt 
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Dermed gav hun et mer voksent inntrykk enn de andre jentene, selv om mange var på 

Fadumos alder.  

I det sosiale samspillet kan det foregår en selektiv kommunikasjon ved at en person 

overkommuniserer relevante statusposisjoner og relasjoner samt underkommuniserer det 

som motstrider. Dette danner stereotype former for atferd som ikke omfatter personens totale 

status men trekk ved personens rolle som ønskes å fremheves i bestemte situasjoner (Barth, 

1994). I det sosiale samspillet i undervisningen overkommuniserte Fadumo sin status som 

lærer, utdannet kvinne og som økonomisk sterkere enn elevene. Fadumo underkommuniserte 

status som ugift jente og datter, ulike status som hun hadde i likhet med elevene. Gjennom 

valg av klær skapte Fadumo en distanse mellom seg selv og elevene for å etablere en 

stereotyp atferd. En årsak til dette kan være at Fadumo ønsket å styrke sin posisjon i det 

uformelle hierarkiet.  

Arbeidsfordeling 

Fadumo bodde sammen med sin mor, to brødre og fire søstre i et murhus i nærheten av der 

hun jobbet som lærer. To brødre var eldre enn henne. En bror jobbet i den offentlig 

forvaltningen og den andre jobbet i et apotek. De yngre søstrene gikk på skole, både privat 

og offentlig. Den eldste broren var tjuesju år og den yngste søsteren var femten. Mora jobbet 

som selger på grønnsaksmarkedet. Faren til Fadumo var død. Jeg vet ikke når og hvordan 

faren døde, men de hadde vært uten faren siden den siste klankrigen. Hver morgen gikk 

moren til salgsboden sin på matmarkedet, hvor hun solgte grønnsaker. Grønnsakene som hun 

solgte kom fra områder utenfor Hargeisa og ble solgt gjennom mellomledd før de kom til 

markedet. Her satt mora til Fadumo til lunsjtid, da gikk hun hjem, spiste og slappet av. På 

ettermiddagen gikk hun tilbake til markedet og satt der til kvelden, til det mørknet. På 

matmarkedet var det stort sett bare kvinner som jobbet som selgere, og stort sett bare kvinner 

som handlet. Jeg hørte om et hushold hvor mannen gikk på markedet og handlet mat til 

familien, men han var ikke gift, var eldre og hadde bodd i utlandet i mange år. Kvinnene 



hadde hvert sitt salgsbord hvor de solgte ulike ting. Som regel hadde kvinnene spesialisert 

seg på noen få ting de solgte. For eksempel en kvinne solgte kjøtt, en annen grønnsaker, en 

kvinne hadde en kjøttkvern som hun tok betalt for at kundene fikk kvernet kjøttet sitt. En 

annen solgte tørrvarer som ris, mel, sukker, salt, en annen kvinne solgte kull til matlaging, 

mens en annen solgte melk og melkeprodukter. Blant alle matvarebodene kunne det også 

være en kvinne som solgte tekstiler og kanskje hadde en symaskin til å sy på bestilling. 

Matmarkedet lå på en åpen plass, bordene sto tett, og de hadde laget et provisorisk tak av 

presenninger som ga le for sol og regn.  

Handelskvinner 

Warsame (2004) hevder at somali kvinner både på landsbygda og i byen har gjort store 

bidrag til landets grunnøkonomi ved at i perioder med tørke, sult og konflikt har kvinner tatt 

aktivt ansvar for sin familie. En av strategiene som kvinnene bruker er handel. Kvinner har 

drevet med handel i lang tid og det er ulike årsaker til at kvinner begynner med handel. En 

av årsakene er dårlig økonomiske tider, kvinnene startet med handel for å forsørge sin 

familie. Den andre årsaken til handelsaktivitet er at kvinnen ønsker å bli økonomsk 

uavhengig av sin mann. Men disse to årsakene utelukker ikke hverandre. Men kvinner som 

starter med handel for å bli økonomisk uavhengig, kan være kvinner som kommer fra 

ressurssterke hjem og som ikke trenger å arbeide for å overleve. For disse kvinnene så er 

handelsaktiviteten med på å øke deres beslutningsmakt i familien. Alder, fattigdom og 

ekteskapsstatus er signifikante i å bestemme hvilke kvinner som begynner med handel eller 

annen økonomisk aktivitet. Hoveddelen av kvinner som driver med handel er eldre, fattige, 

enker og skilte. Det kan oppfattes som skamfullt hvis en ung eller gift kvinne begynner med 

handel på offentlig sted. Handel trenger ikke kreve store økonomiske investeringer. Derfor 

er det mange kvinner i småskala handel og de kan starte med å kjøpe varer på kreditt 

(Warsame, 2004).  
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Matmarkedet kan på en måte være trygg arbeidsplass for kvinner i forhold til normer og 

regler for samhandling mellom kjønnene. Med det mener jeg at de fleste som jobber der er 

kvinner, og de fleste som handler der er kvinner. Markedet er dermed trygt i forhold til de 

normer og regler som gjelder for interaksjon mellom kjønnene. Markedet blir som en privat 

sfære utenfor husholdet. Privat sfære ved at hovedaktørene er kvinner, og ved at aktivitetene 

omhandler husholdet. Men markedet kan også sees på som en mellomsfære mellom den 

private og den offentlige. En mellomsfære fordi den ikke tilhører et hushold, og fordi det er 

noen mannlige aktører i den, slik som mellommenn som kjøper varer av produsent 

(grønnsaksbonde) og selger til handelskvinner på markedet.  

Matmarkedet kunne i noen tilfeller bli betraktet som en utrygg arbeidsplass ved at kvinnene 

kunne bli utsatt for vold. I byen var det mange psykisk ustabile menn og kvinner. De hadde 

ikke noe tilbud om behandling og oppholdt seg rundt i gatene. Noen av disse kunne bli 

aggressive og rette det mot forbipasserende eller kvinner som satt som selgere på markedet. 

Kvinner som satt som selgere var utsatt fordi de alltid er til stede, og dermed var et lett offer 

for tilfeldig vold. Dette kunne være en grunn til at ektefellene til kvinner på markedet ikke 

vil at de skulle jobbe, fordi de kunne bli utsatt for dette. Et annet moment i forhold til at 

menn ikke likte at kvinner jobbet på et marked, kan være reisen frem og tilbake, men dette 

har mindre betydning tror jeg ved at det er kvinner i husholdet som har ansvaret for å handle 

mat på markedet hver dag og dermed må ta denne reisen daglig uansett. I Hargeisa var det 

flere matmarkeder, og de fleste i byen kunne gå til et slik marked, de trenger ikke ta buss. 

Jeg ble med Asha flere ganger til matmarkedene når hun hadde sine daglige innkjøp av 

matvarer til middagen. Hun gikk i ti minutter og hadde med seg et plastikknett som hun 

skulle ha maten i. Vi gikk fra bod til bod inne på markedet. Først til kjøtt boden, det var flere 

som solgte kjøtt, men Asha hadde en fast som hun gikk til. Deretter til grønnsaksboden, der 

var det plastikkdunker som vi kunne sitte på mens Asha plukket ut det hun skulle ha. I 

samme bod som grønnsakene satt det en annen dame som hadde en kjøttkvern. Hvis Asha 

skulle lage pasta og kjøttdeig, fikk hun denne damen til å kverne kjøttet sammen med urter 

og noen grønnsaker. Asha var noen ganger i andre boder for å kjøpe melk, smør, frukt eller 



andre ting. Det var mannen i husholdet til Asha som hadde ansvaret for å kjøpe inn ris, pasta, 

mel, kull og olje. Dette var mannens oppgave hvis husholdet hadde råd til å kjøpe inn i store 

kvanta, hvis ikke kjøpte kvinnen i husholdet dette hver dag på matmarkedet. Grossisten som 

solgte store kvanta av matvarer holdt til i butikker i murhus, og jeg hadde inntrykk av at de 

som solgte der for det meste var menn. 

Kvinner i småskalahandel 

Som nevnt tidligere var det flere matmarkeder rundt om i byen, og hvis det jobbet noen 

menn der så var deres boder i form av små hus som lå rundt den åpne plassen. Moren til 

Fadumo var eldre og enslig, og det var flere i samme situasjon som henne som jobbet på 

matmarkedet. Kvinner som var blitt enslige og hovedforsørgere til familien. Slike kvinner 

jobbet ofte i små- skala handel slik som moren til Fadumo, solgte på matmarkedet, eller som 

selgere av khat eller dadler. Khat- og daddelselgere satt langs gata med små bord og solgte 

varene sine, og disse hadde både menn og kvinner som kjøpere. For å starte en slik 

småskala-handel krevdes det lite kapital men utbytte var også lite og det var derfor mange 

menn ikke vil ha disse jobbene. Menn jobbet som regel med salg som krevde mer 

startkapital, og hvor utbytte var bedre. Startkapital og utbytte fra salg på matmarkedet var 

lite, men det var også en relativ utrygg inntekt. I mange tilfeller trengte man heller ikke 

startkapital for å begynne i småskala handel, men ofte lånte kvinnene varene, fra mennene 

eller kvinnene som var mellomledd til vare produsenten, og betalte tilbake på slutten av 

dagen når varen var solgt. En kvinne som jobbet som kjøttselger fortalte at det til tider kunne 

være vanskelig, og at det var lett å sette seg i gjeld. Hver dag lånte hun en geit fra 

dyremarkedet, og hver ettermiddag betalte hun med det som hun hadde tjent på markedet 

ved å selge geiten. Hun tjente ikke nok til å legge til side så hun ble sårbar hvis salget gikk 

dårlig en dag. Hvis hun var heldig, tjente hun nok til å betale geiteselgeren og til mat til 

familien hennes, men hvis ikke satte hun seg i gjeld. Men hun hadde stabile kunder. 

Kundene var bekjente og familie som kom til henne hver dag, så salget hennes var relativt 

forutsigbart. 
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Deltagerne på arbeidsgruppen om kjønn26 diskuterte hvilke markeder som menn og kvinner 

jobbet i og årsaken til denne inndelingen. De hevdet at om kvinner eller menn jobbet på et 

marked, var avhengig av hvilket marked det var, det var avhengig av ressurs. Derfor var det 

flest kvinner i grønnsaksmarkedet, fordi der trengtes det ikke så stor startkapital. Menn gikk 

etter forretninger som ga mer profitt. Kvinner måtte godta det de fikk, fordi de måtte 

forsørge familien. Menn ga heller opp når de så hvor lite penger som kom inn. Dette stemte 

overens med mitt inntrykk. På markedet hvor de solgte levende dyr var det flest menn som 

jobbet, noen kvinner jobbet også der, men de solgte ikke dyr men te. På markedet hvor det 

ble solgt matprodukter jobbet det flest kvinner. Hvis det jobbet menn der hadde de en finere 

og større bod litt i utkanten av markedet. På pengemarkedet var det flest menn, mens det var 

kvinner som solgte gull. Det var også flest kvinner som kjøpte gull. Fordelingen kunne være 

basert på hvem som var kunder, hvor stor profitt det var, og hvor mye startkapital som 

krevdes for å gå inn i markedet.  

Matmarkedet i skjæringspunktet mellom offentlig og privat sfære 

Ardener (1993) hevder at den fysiske verdene er avhengig av den sosiale verdene. Et 

samfunn genererer egne regler som er kulturelt bestemt og brukes til å lage grenser, inndele i 

sfærer, nivåer og territorier. Rom reflekterer sosial organisasjon, men samtidig, når rom er 

bundet og formet, er det ikke en nøytral bakgrunn, men utøver sin egen innflytelse. 

Omgivelsene utøver visse begrensninger på vår mobilitet og igjen er vår persepsjon av sted 

formet av vår egen kapasitet til å bevege oss rundt, dermed er atferd og rom gjensidig 

avhengig av hverandre. Rom definerer mennesker i det og mennesker definerer rommet de er 

i. Ved at personer blir definert av rommet som de er i, men rommet som de er i blir igjen 

påvirket og definert av menneskene som er i det. Individer i et rom er påvirket av andre 

individer i rommet, ikke bare av tilstedeværelse og posisjon, men også deres fravær kan 

være viktig. Strukturelle relasjoner, slik som hierarkier, kan realiseres i rommet ved å 
                                                 

26 Diskuterer denne arbeidsgruppen i kapittel 5 



plassere individene. Ulike strukturelle relasjoner kan være overlappende og ulike individer 

kan tilhøre mange par, grupper eller sett som hver kan tenkes å okkupere et eget rom. 

Medlemmer av en gruppe kan være dominante til medlemmer av en annen gruppe mens 

være underordnende i forhold til en tredje gruppe. Alder, klasse, kjønn og mange andre trekk 

kan være med på å danne ulike strukturelle relasjoner. Samfunn betrakter stedet hvor 

familien holder til som relativt sikkert område og som forutsigbart i kontrast til det 

potensielle fremmede og farlige stedet utenfor (Ardener, 1993).  

Den sosiale organisasjonen som omhandler interaksjon mellom kjønnene gjenspeiler seg i de 

ulike markedene. Markeder som er dominert av kvinner og markeder som er dominert av 

menn. Samfunnets sosiale organisasjon legger føringer på hvilke markeder som kvinner kan 

arbeide i ved at de aktivitetene der gir liten økonomisk gevinst. Samtidig påvirker kvinnenes 

aktivitet den sosiale organisasjonens ved at deres aktivitet på markedet gjør at de i noen 

husholdninger tar over eller supplerer forsørgerrollen som tidligere var mannens oppgave 

alene. Alder, kjønn og slekt spiller inn her ved at det er kvinner i en bestemt alder som er 

forebeholdt eller som anses som riktig for arbeidet på markedet. Kvinner som er enker, skilt 

eller har voksne barn, er eldre kvinner. Kjønn bestemmer, legger føringer på, hvilke 

markeder som kvinner aktivt kan delta i og ikke delta i. Slektskap har innvirkning på hvilke 

kunder en kvinne får. Den sosiale organisasjonen er dermed med på å omdefinere markeder 

hvor kvinner jobber på som private sfærer, slik som husholdningssfæren. Dette skjer ved at 

det stort sett blir kvinner som blir tilknyttet denne sfæren samtidig som familie og slekt 

spiller inn. Den private sfæren blir inndelt i enda mer private sfærer ved at kvinnene har 

kvinnelige slektninger som kunder, dette er med på å gjøre markedet til en trygg 

arbeidsplass, trygg i forhold til normer og regler i samfunnets sosiale organisasjon.  

Matmarkedet kan sees på som privat sfære, men på en spesiell måte. Men kvinner har også 

beveget seg inn på markeder som tidligere har vært dominert av menn. Jeg hørte en historie 

om to kvinner som begynte som kamelslaktere. Da de skulle slakte den første kamelen var 

de veldig uheldige. Slik som andre slaktere, binder de beina på kamelene slik at den ligger 

på bakken og dermed ikke kan reise seg eller bevege seg stort. De forlot kamelen en liten 
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stund, men da de kom tilbake var kamelen død ved at den hadde brukket nakken. De kunne 

dermed verken selge eller bruke kjøttet selv, fordi den ikke hadde blitt slaktet på islamsk 

måte, men dødd en naturlig død. Kvinnene hadde lidd et stort tap, både økonomisk og ved 

tap av anseelse. Men de andre mannlige kamelslakterne samlet inn penger blant familie og 

venner og gav til kvinnene slik at de kunne fortsette som kamelslaktere. Historien ble fortalt 

til meg av en leder for en kvinnelig lokal organisasjon da jeg spurte om kvinner i uvanlige 

yrke, og om hvordan det ble mottatt. Kamelsalg og -slakting hadde vært og var fortsatt et 

mannlig foretakende. Men historien fortalte at kvinner kunne få innpass i sfærer som 

tidligere hadde vært forebeholdt menn og at de i tillegg fikk hjelp av menn til å gjøre det. 

Historien ble muligens fortalt til meg som et bevis på at ”kvinner kan og kvinner vil” men 

den viste også at den sosiale inndelingen i private og offentlige sfærer basert på kjønn var i 

endring. Men kvinnens rolle i slike markeder, som var dominert av menn og hvor den 

økonomiske avkastningen kunne bli høy, var lav. 

Modernisering av kvinnerollen 

I likhet med i huset til Asha, var det jentene som jobbet med husarbeid i huset til Fadumo. 

Men i motsetning til Asha hadde Fadumo ingen faste oppgaver. Det var søstrene hennes som 

jobbet og de fordelte ansvaret for matlaging, handling, og vasking. Fadumo og moren hadde 

ikke noen faste oppgaver i huset, men hjalp til når de hadde tid. Fadumo var i en særstilling i 

hjemmet siden hun brakte penger hjem til husholdet. Dermed var hun fritatt for de vanligste 

oppgavene. Et annet element var at Fadumo var eldst, og ble dermed fortere fritatt fra de 

vanligste husholdsoppgavene. Fadumo hadde fått mulighet til å ta utdannelse og betalt 

arbeid ved at hun har søstrer som hadde delt på husarbeidet. Hvis Fadumo hadde vært den 

eneste dattera i husholdet, ville kanskje situasjonen vært annerledes ved at hun måtte ha 

utført husarbeidet når mora gikk på markedet og arbeidet. Husholdet til Fadumo hadde 

likheter med husholdet til Abdullah med hensyn til at det var flere til å dele på oppgavene 

samtidig som de hadde prioritert utdannelse.  



Hvis situasjonen i husholdet hadde forandret seg ved at alle søstrene hadde giftet seg og 

flyttet, tror jeg at Fadumos posisjon var såpass sterk at hun ville ha kunnet finne en løsning 

som ikke gikk på bekostning av hennes levemåte. Enten ved å ansette en hushjelp som hun 

kunne betale for selv, eller ved å få en jente fra storfamilien til å komme og bo hos dem en 

stund til brødrene giftet seg og dermed fikk en kone i husholdet. Det er dermed en parallell 

mellom en hushjelp og Asha mens Fadumos posisjon i hennes familie var veldig ulik 

posisjonen som Asha hadde i sin familie. Asha og Fadumo hadde lik status som jente og 

datter i et hushold, men ulik status med hensyn til betalt arbeid, og dette var avgjørende for 

deres muligheter i samfunnet. Asha tilhørte et nettverk som var nødvendig for at et hushold 

skal eksistere samtidig et nødvendig element for at deltakere i husholdet kan ta seg betalt 

arbeid utenfor husholdet.  

Brødrene til Fadumo gjorde ikke noe i huset. Fadumo fortalte meg at hun mente at det ikke 

var bra, og at hun skulle ønske at alle kunne hjelpe til, men hun sa at slik var det ikke i 

Somaliland. Unge gutter kunne ha noen oppgaver i et hushold, slik som å gå til butikken og 

handle småting til matlagingen, og rydde etter khat-tygging. Jeg diskuterte husarbeid med en 

mannlig lærer, og han sa at hvis hans mor hadde sagt til han at han måtte vaske klærne sine 

så ville han blitt veldig sint. Han ville sagt til sin mor: ”Jeg vil gifte meg, og jentene i gata 

ser at jeg vasker klær.” Han uttrykte at han ville blitt veldig skamfull hvis andre hadde sett 

han gjøre vaskeoppgaver. Det var skam for en mann å vaske, men en ung gutt kunne vaske 

klær, hvis han ikke hadde hatt sin mor i nærheten eller søstrer som kunne gjort det for han. 

Men han ville passe på at ingen så han. Han ville passet på at porten inn til huset var godt 

lukket, slik at ingen i gata kunne se han, bare de andre i huset kunne få se at han vasket. 

Siden dette ikke ville vært en handling som fulgte normer og regler i samfunnet, måtte han 

skjule det for å ikke få sanksjoner som tilsnakk og latterliggjøring. Dette ville ikke bare 

ramme han, men også de kvinnelige deltagerne i husholdet, som ville bli beskyldt for ikke å 

utføre sine plikter i husholdet. Selv om mange kvinner utrykte at de skulle ønske at gutter og 

menn gjorde arbeid i huset, var det ikke sikkert at de ville tillatt det hvis gutter og menn kom 

og tilbød sin arbeidskraft, for eksempel på kjøkkenet.  
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Å utrykke holdninger for endring kunne være enklere enn å utføre handlinger for å sette i 

gang selve endringen. Dette viser motstridende rasjonaliteter, men også forskjell mellom 

teori og praksis. Mange henviste til Koranen når de snakket om arbeidsfordeling i hjemmet 

og fortalte at i følge islam skulle mannen delta på lik linje med kvinnen i hjemmet. Men 

dette viste seg ikke i praksis. Normen var at kvinner skulle utføre arbeid i husholdet, avvik 

fra denne normen ble gjort i det skjulte, ved at gutter passet på å lukke porten godt hvis de 

skulle vaske sine egne sokker. Men i den offentlige sfæren var arbeidsfordelingen ulik. Her 

kunne menn utføre arbeidsoppgaver som i den private sfæren var arbeidsoppgaver til 

kvinner, slik som å vaske klær, lage mat, hente vann. Ulikheten var at det var lønnsarbeid i 

den offentlige sfæren. Her igjen var det stedet som var viktig og ikke den faktiske oppgaven. 

Stedet definerte arbeidsoppgavene til menneskene som igjen ble påvirket av alder, kjønn og 

slekt. Samtidig var det fleksibilitet i arbeidsfordelingen i spesielle situasjoner, ved at 

pragmatiske behov satte normer til side, til en viss grad. Slik som Asha som gjetet kamelene, 

brødrene til Fadumo som hentet vann og ved, mora til Fadumo som var familiens forsørger. 

Men denne fleksibiliteten var til et visst punkt. Brødrene til Fadumo hjalp ikke med vaske-

oppgavene i husholdet selv i flyktningperioden og Asha og søstrene hennes ville ikke gjete 

kameler lengre bort fra husholdet enn på dagsturer. Dette var begrensninger både gjort av 

dem selv men også fra normer og regler i samfunnet som sier at jenter skal være mest mulig 

i nærheten av husholdet, mens gutter skal være mest mulig borte fra husholdet.  

Mor som beslutningstaker ved fars fravær  

Fadumo fortalte at det vanligvis var faren som var familiens overhode og det var han som 

var ansvarlig. Men hvis han var borte, var det moren. Farens ansvar var å arbeide, ta hjem 

penger og ta vare på barna. Moras ansvar var å lage mat, ta vare på barna og huset. Mannen 

gjorde ikke noe arbeid hjemme. Hun syntes at denne fordelingen var bra, for det er 

religionen som sier at mannen har ansvar utenfor hjemmet mens kvinnen har ansvar innenfor 

hjemmet. Kvinner skal ta vare på hjemmet og barn, mens mannen skal gå på jobb og ta vare 



på familien. Mannen gjør ikke noe arbeid i hjemmet. Fadumo fremla og representerte til en 

viss grad det ideelle kjønnsrollesystemet og arbeidsfordelingen i et hjem, men innenfor dette 

er det mange variasjoner, deriblant hennes eget hushold. I hennes hushold var faren borte fra 

husholdet og moren hadde tatt på seg ansvaret for familien, både i forhold til å forsørge 

husholdet og i forhold til å ta beslutninger. Det var moren som brakte mat til husholdet og 

som bestemte over deltagerne i husholdet. 

Mobilitet 

Fadumo spurte sin mor hvis hun skulle noen steder om kvelden. Hun fikk som oftest ja, 

kanskje fordi hun var eldst og hadde arbeid, noe som gjorde henne mer selvstendig enn 

søstrene som gikk på skole. Men hvis hun hadde vært ute flere ganger i uken, fikk hun 

motstand av moren. Søstrene hennes spurte ikke om lov til å gå ut fordi de visste at de fikk 

nei, så de gikk ut uten å spørre. Brødrene trengte ikke å spørre, de gjorde det de ville når de 

ville, stort sett, men moren så helst at alle var hjemme, både gutter og jenter, om kvelden 

etter at det var mørkt. På kvelden dro Fadumo til venner, brylluper og internett- butikker.  

 

Arbeid gir mobilitet 

Fadumo var eldre enn søstrene, og dessuten jobbet hun, dermed fikk hun større mulighet til å 

bevege seg utenfor hjemmet i motsetning til søstrene som gikk på skole. Både det at hun var 

eldre og det at hun hadde en annen posisjon i huset i kraft av jobben sin gjorde at hun hadde 

større mulighet til mobilitet utenfor hjemmet i den offentlige sfæren. Søstrene beveget seg 

også utenfor huset, men de måtte gjøre det mer skjult for moren og brødrene.  

Kvinnelig lærere, slik som Fadumo, var i en slags mellomposisjon i hjemmehierarkiet, de 

var kvinner men samtidig fritatt for mange av de forpliktelser som deres medsøstrer uten 

arbeid hadde, de beveget seg over på den mannlige siden av samfunnet. De var på en måte 
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verken eller. De var ikke satt under de samme forpliktelsene som sine medsøstrer som ikke 

hadde arbeid utenfor hjemmet, samtidig som de ikke hadde de samme forpliktelsene som 

jevnaldrende gutter. Fadumo hadde større grad av bevegelighet enn jevnaldrende, men 

mindre grad av bevegelighet enn jevnaldrene gutter. Moren satte begrensninger også for 

Fadumo. Hun kunne gå ut mer enn søstrene, men ikke like mye ut som brødrene. Det var 

grenser for henne også, men de er ulike i kraft av alder. Fadumo kunne i større grad bevege 

seg mellom de to ulike sfærene, mannlige sfæren og kvinnelige sfæren, og det ble akseptert. 

Penger var viktig her. Hun tjente sine egne penger og var dermed i større grad uavhengig. 

Mennesker klassifiserer verden og danner en kulturell orden. Disse kulturelle kategoriene 

omhandler den sosiale strukturen i samfunnet og kulturelle aktiviteter fra det symbolske til 

det hverdagslige. Materielle grenser kan dermed underligge sosiale og symbolske 

distinksjoner mellom mennesker. Sted og rom er på bakgrunn av dette ofte analysert som en 

refleksjon av sosiale kategorier og systemer av klassifikasjoner. Kultur er i denne forstand 

forstått som det grunnleggende organiserende prinsippet til sosialt liv, og det er definert som 

det integrerende sett av delte kategorier, meninger, predisposisjoner som markerer hvert 

samfunn som unikt. I slike formuleringer er sosiale strukturer på samme tid systemer av 

sosial mening og klassifikasjon, så vell som kategoriseringer av den sosiale og naturlige 

verden (Moore, 1986). Callaway (1993) ser på romlig dominans for å forstå hvordan kvinner 

i Yorubland kan arbeide for mannen i husholdet for deretter å gå ut på markedet som en 

entreprenør. Relasjoner mellom kvinner og menn i Yorubland er preget av mannlig 

dominans. Men de uskrevne reglene som rettleder ekteskap, jordbruks, handel på markedet, 

politikk og religion. Med andre ord hele spekteret av samfunnet er fleksible nok til å tillate 

kvinner en mengde av strategier. En kvinne kan tilpasse seg reglene på en slik måte som gir 

henne størst mulig nytte. Kvinnene i Yorubaland har utviklet en modell av handlinger 

komplementære til den mannlige ideologi som tillater dem autonome økonomiske roller, 

muligheten for betrakterlig politisk influens og mobilitet. Callaway tar i bruk tre analytiske 

nivåer når hun ser på romlig dominans. Det første nivået er fysisk sted, slik som fysiske 

konstruksjoner i byen og i husholdet. Det andre nivået omhandler det sosiale stedet slik som 



slektskap, sosial og økonomisk organisasjon, fordeling av arbeid mellom kjønnene og aldre 

samt livssyklusene i husholdet. Det tredje nivået omhandler metafysisk sted som viser til den 

moralske og religiøse orden.  

Fysisk, sosialt og metafysisk sted ser ut til å underbygge en mannlig dominans. Menn ser ut 

til å kontrollere det meste av det eksterne rom, kvinner er forventet til å flytte fra sitt 

fødested til mannes sted. Menn ”eier” også kvinnens indre sted, barnet i hennes mage. Dette 

foreslår både underordning og avhengighet for kvinnen. Men andre sider ved den sosiale 

organisasjon fremhever kvinnens autonomi. Slik som at kvinnens mobilitet gir dem nøkkel 

valg. Det tillater dem strategier som ikke bare forbedrer deres økonomi, men for å velge en 

mann til ekteskap og skille seg fritt hvis det kommer vanskeligheter eller alternativer 

(Callaway, 1993).  

Kapittelet om Asha omhandlet mange av de tre analytiske nivåene som Callaway 

fremlegger. Kvinnene tilbrakte mye tid i husholdningssfæren, mens mennene tilbrakte tiden i 

den offentlige sfæren. Samtidig som Fausa og hennes søster måtte spørre mennene i huset 

hvis de skulle ut på kveldstid, de måtte ha tillatelse eller de gav utrykk for at de måtte ha 

tillatelse for å gå fra den private sfæren til den offentlige. Dette gir eksempler på mannlig 

dominans i områder som omhandler fysisk sted. I det somaliske slektskap systemet er det 

mennene som tar beslutninger som omhandler klanen, og informantene mine fortalte at 

mannen var familiens overhode. Faren til Asha og hennes bror tok beslutninger om 

kamelene som var familiens hovedeiendom. Samtidig var det de som representerte familien 

på klanmøtene. Disse eksemplene omhandler det sosiale sted og foreslår en mannlig 

dominans. Mange av informantene henviste til religionen når diskusjonen omhandlet 

arbeidsfordeling mellom kvinner og menn, de henviste til Koranen når de argumenterte for 

at kvinner skulle arbeide i hjemmet mens mannen skulle ha betalt arbeid utenfor hjemmet. 

Asha påpekte også at kvinner ikke kunne jobbe på samme steder som menn og at grunnen til 

det var religion. Det metafysiske sted som omhandler religion og normer og regler i 

samfunnet gir dermed eksempler på at kvinnen er underordnet menn. Det metafysiske sted 

kan sammenlignes med strukturell makt (Wolf, 1994) som legger føringer på individenes 
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oppfatninger i samfunnet. Det metafysiske sted legger føringer på hvordan det sosiale og 

fysiske sted er inndelt og dermed også på maktforholdet mellom individene. Alle disse 

elementene foreslår en underordning av kvinner, og at de er avhengig av menn, i likhet med 

Yorubland. Samtidig er det mulighet for jenter til å ta seg utdannelse og skaffe seg 

lønnsarbeid på arbeidsplasser som er mer eller mindre dominert av menn. Slik som 

eksempelet gjennom Fadumo viser. Fadumo viser at kvinner kan bruke strategier som 

forbedrer deres økonomiske situasjon samt øker deres mobilitet.  

To personer lager en historie; ekteskap 

Fadumo beskrev sitt mulige bryllup, slik hun tenkte at det skulle bli en gang i fremtiden:  

”Når jeg finner en mann så starter vi en fortelling om hvem vi er og vi snakker om ulike ting. 

Den siste diskusjonen er om bryllup, han spør om jeg vil gifte meg med han og jeg 

aksepterer. Deretter spør han om jeg vil ha penger, gull eller kameler27. Somalikvinner liker 

penger, og de fleste kvinner velger det. Jeg vil velge kameler, men han gir ikke kameler, 

penger eller gull til meg på stedet. Men hvis det blir konflikter, og det ender i skilsmisse så 

må mannen gi disse til meg. Hvis alle er enige så er forlovelsen i orden. Når bryllupsdagen 

nærmer seg, forbereder mannen huset, han kjøper inn alt som trengs, seng, sofa og slike 

ting. Vi flytter enten inn i hans fars hus eller hans eget, hvis han har penger til det. Hvis 

mannen har penger, lager han et godt hjem. Vi går til markedet sammen og velger sammen, 

men det vanligste er at damer velger mest. Vi kan ha fest etter forlovelsen hvis vi vil, det er 

ikke nødvendig, man velger det selv. Begge familiene og både menn og kvinner går på denne 

festen, men det er flest kvinner fordi de liker fester. Noen velger å mikse28 i bryllupet. Men 

hvis de ikke mikser så er det ofte at kvinner er i et rom og menn i et annet. Det er noen 

                                                 

27Mahar, termen forklares senere i teksten  

28 Med mikse menes her at menn og kvinner er i samme rom 



personer som ikke liker å mikse, jeg vet ikke hvorfor, men de bruker religion. Kvinnene 

velger om det skal være miksing eller ikke, det er deres bryllup. 

Etter bryllupsfesten flytter jeg inn i mitt nye hjem, neste dag er det ikke fest, men det kommer 

folk til huset og de spiser noe og kvinnene lager xeedho29. De lager en xeedho til mennene 

og en til kvinnene. Min familie gir ting til det nye huset som dekorasjoner, sofa, tv, xeedho 

og de andre gavene. Neste dag åpner mennene i brudgommens familie xeedho som er smør, 

kamelkjøtt og dadler. Neste dag så lager damene en stor seremoni for åpningen av xeedho, 

de danser og synger, tar bilder også åpner de xeedho som er fylt med søtsaker, kaker, 

rosiner osv. Neste dag er det ingenting, men den siste dagen drar vi sammen med gjestene et 

sted utenfor byen, som til Berbera, eller en liten landsby eller et annet sted.” 

Fadumo sa at ungdommer kan fritt velge hvem de ville gifte seg med, når de var rundt sytten 

år, bare i noen tilfeller bestemmer foreldrene for barna. Men hun mente at det var best at de 

valgte selv. En mannlig kollega fortalte at i de tilfellene hvor foreldrene sa at sønnen måtte 

gifte seg så var det fordi familien var liten. Når familien var liten kunne faren beordre, men 

hvis det var mange gutter i familien så var det deres valg. Dette fordi en liten familie trenger 

flere medlemmer. Ahmed (2004) hevder at ekteskap er oppmuntret og forventet av somali 

tradisjon. Mennene skal beskytte og forsørge familien mens kvinner skal føde og ta vare på 

barn. Ekteskap er en institusjon som er viktig for opprettholdelse av sosiale, økonomiske og 

politiske organisasjoner.  Lewis (1962) hevder at en ungs gutt foreldre, spesielt faren og 

andre mannlige slektninger, utøver mye kontroll på valg av brud, spesielt hvor et giftemål er 

arrangert for å fremme interesser til familien og linjen, skape fordelfulle sosiale link mellom 

grupper.  

Når foreldrene til jenta har blitt formelt kontaktet og hvis begge sider godtar koblingen så 

begynner diskusjonen om passende ekteskapsgaver. Brudepris30 er gaven fra brudgommens 
                                                 

29 Ftjutan er en beholder fylt med ulike ting. Xeedho til mennene er ofte fylt med tørket kamelkjøtt, mens ftjutan til kvinner 
er fylt med kjeks og søtsaker 

30 Brudepris: bridewealth 
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familie til brudens familie, og mottas av brudens far. Mesteparten av innholdet i brudepris 

kommer fra familien til brudgommen, selv om han har et uavhengig yrke. Det vanligste 

innholdet i brudeprisen er dyr, men også penger og andre ting31. Når brudens familie har 

mottatt brudeprisen gir de en gave tilbake til brudgommens familie, brudemedgift32.  

Brudemedgift står i forhold til brudepris, men er sjelden større enn to tredje deler av mottatt 

brudepris. Brudepris diskuteres frem av de to familiene mens brudemedgift bestemmes av 

brudens familie. Ekteskap er ikke bare en personlig kontrakt mellom to individer, det 

involverer en videre relasjon mellom deres slektninger (ibid). Brudeprisen går ikke til 

bruden, men til hennes slektninger, det er velstand ikke til bruden men for bruden. På den 

annen side brudemedgiften, i den vanligste betydning, går ikke til hennes slektninger men til 

brudens selv, noen ganger til mannen, eller til dem sammen. Brudeprisen overføres fra 

slekten til brudgommen til bruden sin, danner et fond, sirkulerende ressurser, bevegelsene til 

brudeprisen korresponderer til bevegelsene over ektefelle, vanligvis kvinner. 

Brudemedgiften er derimot et familiefond som overføres vanligvis fra forelde til datter. 

Overføring av eiendom men også overføring av kvinner og også menn. Både brudepris og 

brudemedgift involverer overføring av eiendom ved ekteskap og har både et symbolsk og 

økonomiske aspekt (Goody, 1973). Innholdet i brudepris i Somaliland har forandret seg fra 

kameler til penger. Det er mer vanlig med penger i dag. Kan være et eksempel på 

modernisering. Størrelsen på betalingen er relatert til rettigheter, for eksempel er det et 

lavere bytte i matrilineære samfunn fordi rettigheter er mindre, derfor store rettigheter stort 

bytte. Status er også viktig når størrelsen skal bestemmes (ibid). Ekteskapsritualene forener 

familier og linjer, også økonomisk, men de forener ikke mannen og konen i det juridiske og 

formelle ekteskap. Den viktige ekteskapstransaksjonen er islamsk mahar og er en separat 

gave som blir gitt til bruden av brudgommen. Dette er individbindeleddet mellom mann og 

                                                 

31 I tidligere tider ble våpen gitt i tillegg til dyr 

32 Brudemedgift: dower 

 



kvinne. Mahar er mindre enn brudepris og er noe som bruden og brudgommen bestemmer 

sammen før de gifter seg. Mahar er brudens personlige brudepris og gis foran vitner og en 

sheik eller ”mann av religion”. Med mahar får en mann fulle rettigheter over kvinnen, både 

som en partner og som bærer av hans barn. I praksis trenger ikke mahar å betales ved 

inngåelse av ekteskapet. Mahar betales hvis ekteskapet oppløses, eller hvis ektemannen dør. 

Mahar er en trygghet mot skillsmisse og ofte en nominell transaksjon. Ekteskap kan ta plass 

uten brudepris, men ikke uten mahar (Lewis, 1962).  

Modernisering, miksing 

Mitt inntrykk er at brylluper var den settingen hvor grensene mellom kvinner og menn var 

mer uklare enn i det daglige. Kvinner og menn var i samme rom og kvinnene dekket ikke til 

håret. En mannlig kollega til Fadumo hevdet at bryllupsritualene endret seg, og at dette fikk 

konsekvenser for religionen. Han mente at menn og kvinner skulle være atskilt under 

bryllupsfesten, og at dette var begrunnet i Islam. Men at i moderne brylluper var det blitt mer 

vanlig å ha menn og kvinner i samme rom. Han hevdet også at moderne brylluper var blitt 

dyrere ved at flere leide hotell til bryllupsfesten, og at dette kostet mye penger for leie, mat, 

drikke osv. Han mente at det var moderne å mikse og ha dyrere og større brylluper. En annen 

mannlig lærer utrykte liknende bekymring for utviklingene omkring bryllupstradisjoner. Han 

synes at det hadde blitt for dyrt å gifte seg, og at det hindret mange menn i å skaffe seg 

koner, og at mange satte seg i gjeld. Eldre kvinner utrykte også bekymring for dette. Ritualer 

kan fremheve en sosial distanse.  

Bohannan har skrevet om påvirkning av penge økonomi i et afrikansk samfunn. Han 

presenterer tre økonomiske sfærer hos Tiv i sentrale Nigeria. Den første sfæren inneholder 

husholdningsvarer, den andre sfæren inneholder slaver, kveg, ritual ingredienser, medisiner 

og liknende og den siste sfæren inneholder retten til kvinner. Sfærene er rangert i forhold til 

hverandre og regler for bytte innenfor og mellom sfærene. Den siste sfæren var overordnet 

og unik og den eneste prisen for en kvinne var en annen kvinne. Dette systemet ble satt i 
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kontakt med verdensøkonomien gjennom vestlig innflytelse. Introduksjon av penger førte til 

at en tidligere forestiling om maksimering, omgjøring av all velstand til kvinner og barn, 

ikke lenger fikk samme resultat. Penger ble en fellesnevner for alle sfærene, alle varene 

utrykkes for den samme standard og byttes med hverandre. Penger ble benyttet til å betale 

brudepris, men Tiv- folket ville ikke at bruden skulle ha en pris eller bli verdsatt i samme 

termer som mat. Penge- innførselen førte til en økt grad av differensiering av velstand. 

Tidligere var lån noe som var innenfor familien men nå var det en relasjon som omfattet 

flere enn slektninger og venner (Bohannon, 1959).  

Penger har vært en del av økonomien til Somaliland lenge, siden før kolonitiden, og penger 

er blitt benyttet i brudepris. Men mengden av penger har økt. Størrelsen på brudepris har økt, 

og med den også brudemedgift, etter krigene. En årsak til denne forandringen kan være 

økonomisk vekst i landet som en følge av gjenoppbygningen. En annen årsak kan være 

somaliere i diaspora som finner seg koner i hjemlandet. En mann og hans familie betaler 

etter evne, og slik har det alltid vært, men forskjellene har ikke vært så store som de er nå. 

En somalier i diaspora kan betale en betydelig større brudepris enn en somalier som bor i 

Somaliland. Dette har vært med på å øke satsene for brudepris, og for hva familien til bruden 

kan vente seg. Tidligere var forventningene i overensstemmelse med den økonomiske 

situasjonen i landet, mens i dag er forventningene satt ut ifra den økonomiske situasjonen i 

vesten. Denne forventningen kommer fra kvinnen, men også fra familien til kvinnen som 

skal gifte seg. Jenter i gifteklar alder fortalte hverandre om størrelser på brudepris som de 

hadde blitt fortalt og ble imponert over hvor store noen hadde fått. Brudepris samsvarte med 

status på kvinnen og hennes familie, og en høy brudepris var ønskelig for kvinnen for å 

manifestere sin egen og familiens posisjon i samfunnet. Kvinnen hadde en del innflytelse på 

denne prosessen. Fadumo fortalte at når en kvinne aksepterte en ekteskapsinngåelse med en 

mann så begynte de å diskutere størrelsen og innholdet til mahar, brudens personlige 

brudemedgift. Her kunne kvinnen diskutere og oppnå sine forventninger. Størrelsen på 

mahar som de fremdiskuterte kan legge føringer på hvor stor brudepris som fremdiskutertes 

av familiene til bruden og brudgommen.  



Brudeprisen konsumeres ikke i bryllupsfesten eller gis til bruden. Brudeprisen gis til brudens 

mannlige slektninger (helst brødrene) slik at de selv kan ta seg en kone. Det som går ut for 

en brud, må komme inn for en datter. En far må følge med i markedet slik at han vet hva han 

skal kreve i brudepris, slik at han ikke får for lite for sin datter, og må betale mer for at hans 

sønn skal kunne gifte seg. Individuelle overbetalinger fører til en generell økning for alle 

(Goody, 1973) 

Ekteskapet, muligheter til arbeid og utdanning 

Fadumo mente at det var kvinnens avgjørelse om hun ville jobbe etter at hun hadde giftet 

seg, eller fortsette med sin utdanning. Hun mente at hvis en kone og mor jobbet, så var det 

slektninger som tok seg av barna, eller en hushjelp. Fadumo ønsket å fortsette å jobbe etter at 

hun var gift. Hun mente at det var greit at kvinner jobbet utenfor hjemmet, så lenge hjemmet 

ble tatt vare på. Kvinner kunne jobbe og ta utdannelse etter at de var gift, men de fleste menn 

aksepterte ikke, og sa at kona måtte være hjemme og ta seg av huset, for han tjente penger til 

alt hun trengte. Fadumo syntes ikke det var bra, og håpet at mannen hennes ikke ble slik.  

En mannlig kollega til Fadumo fortalte at menn liker koner med utdannelse, men ikke fordi 

de skulle jobbe, men fordi de skulle være i hjemmet.  Kvinner kunne bruke sin utdannelse i 

hjemmet ved at de kunne hjelpe barna sine med skolearbeidet. Han mente at de fleste 

kvinner ikke ønsket å jobbe fordi mannen var ute og arbeidet, slik at hun kunne være 

hjemme. Men derimot hvis det ble vanskelig, så kunne hun gå et sted å jobbe og tjene 

penger. Han begrunnet dette med religion. Han tenkte å la sin egen fremtidige kone jobbe 

hvis hun var interessert i å gjøre det og hvis de manglet penger. Men hvis de hadde nok 

penger, var det ikke greit at hun jobbet. Han hevdet at kvinner burde være i hjemmet for der 

kunne hun bevare sin verdighet, hvis hun gikk ut så alle mennene henne. Han ville råde sin 

kone til å være i hjemmet for hvis andre menn så henne kunne det føre til at andre ville si at 

de så hans kone, og han mente at det kunne bli vanskelig for dem.  
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Mitt inntrykk er at jenter i samme situasjon som Fadumo har en høyere giftealder enn jenter 

med mindre utdannelse, og at dette er noe som de i stor grad kan velge selv. Warsame (2002) 

hevder at for en gift kvinne så er hennes bruksrett sikret, men for en ugift kvinne er det en 

usikker økonomisk situasjon (Warsame, 2002). En grunn til å velge å vente med ekteskap 

kan være at de er redd for at en ektemann skal dominere deres hverdag, slik som kollegaen 

til Fadumo utrykte. Ved å være ugifte jenter med utdannelse, kanskje også betalt arbeid, og 

som bor hjemme har de mer råderett over sin egen hverdag. De kan være borte fra hjemmet i 

større grad enn hvis de har et hjem å ta seg av. Dette er en type strategi som de kan velge for 

å få større innflytelse på eget liv. De velger å vente med hjem og barn slik at de kan skape en 

karriere på egenhånd. For kvinner uten utdannelse vil en motsatt strategi være nyttig i 

forhold til at ved å gifte seg får de kontroll over et eget hushold, noe som kan være et 

ønskelig alternativ. 

Yrkesaktive jenter som ventet med å gifte seg, populære blant menn. Jenter som ventet med 

å gifte seg var populære blant menn, fordi de hadde en status som menn gjerne ville inneha i 

sitt hjem. Kvinner med utdannelse var noe som en mann ville ha, ikke fordi hun skulle jobbe 

utenfor hjemmet men fordi hun skulle være en ressurs i hjemme, en kvinne med mer erfaring 

ville kunne styre et hjem bedre enn en uten noe som helst erfaring utenifra. 

Ut i fra utsagnet til kollegaen til Fadumo kan det virke som om gifte kvinner har vanskelig 

for å arbeide utenfor hjemmet hvis mannen har betalt arbeid og kan forsørge familien. Der 

hvor kontrasten mellom innside og utside av familien er sterkest, desto sterkere vil muligens 

observasjonene være når grensene brytes (Ardener, 1993). Men en kvinne kan argumentere 

for at det er til familiens beste at hun jobber. Jeg spurte en eldre mann om det var noen 

hinder for en kvinne som ville arbeide og han sa at hvis en kvinne ville jobbe så klarte hun 

alltid å virkeliggjøre sitt ønske. Hun kunne alltid komme med argumenter ovenfor mannen at 

det ville bedre familiens levekår om hun var i betalt arbeid.  



Oppsummering 

Fadumo var oppvokst i et hushold som hadde prioritert utdannelse. Hun hadde dermed 

gjennom deltakelse i en lokal organisasjon fått mulighet til å få kunnskap samt et betalt 

arbeid. Fadumo tilhørte det nettverket som hadde disse mulighetene, i motsetning til Asha. 

Gjennom sin status som lærer var Fadumo et forbilde for elever, slik som Asha, samtidig 

som livssituasjonene til de to var veldig ulike, noe som la premissene for deres muligheter. 

Livssituasjonen til Fadumo ga henne status som lærer og dermed en høy posisjon i det 

formelle hierarkiet, i likhet med sine mannlige kolleger. Det formelle hierarkiet var basert på 

ervervet status. Ulikheten mellom henne og hennes mannlige kolleger var at hennes 

mannlige kolleger hadde en høyere posisjon i det uformelle hierarkiet som var basert på 

tilskrevet status, slik som kjønn i dette tilfelle. De internasjonale organisasjonene utøvet 

makt for å styrke det formelle hierarkiet, dette gjennom strukturell og organisatorisk makt, 

men dette kunne føre til motstand fra lokalbefolkningen, noe som kunne føre til at det 

uformelle hierarkiet får en sterkere posisjon.  

Ved at arbeidsfordelingen var basert på kjønn, var samfunnet inndelt i offentlige og private 

sfærer hvor kvinner gjennom sitt arbeid i husholdet tilbrakte det meste av sin tid i hjemmet, 

mens menn ved at de hadde betalt arbeid tilhørte den offentlige sfære. Det var mobilitet 

mellom de to sfærene og mellom sfærer, ved at markedet hvor kvinner jobbet kunne betraktes 

både som privat og som offentlig sfære. Fadumo, gjennom sin status som lærer, var med på å 

modernisere kvinnerollen ved at hun deltok mindre i arbeidet i husholdet og i større grad 

deltok i den offentlige sfæren gjennom sitt arbeid. Denne moderniseringen av kvinnerollen har 

ført til at yrkesaktive kvinner venter med å gifte seg.  
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Kapittel 4 Dulmar; kone, mor og yrkeskvinne 

Innledning 

De lokale kvinneorganisasjonene var ledet av sterke kvinneskikkelser. Noen var utadvendte 

mens andre var mer forsiktige men likevel bestemte. Felles for disse kvinnene var at de 

ønsket forandring, både for seg selv og for Somaliland. De brukte de lokale organisasjonene 

som en arena for å gjennomføre forandringer. Samtidig var det en ulikhet mellom de lokale 

og de internasjonale organisasjonene, slik jeg nevnte i det første kapittelet, med hensyn til 

kunnskap. Ulik kunnskap kan føre til at gjennomføringen av interesseområdene blir ulike.  

Dette kapittelet handler om Dulmar og hennes livssituasjon. Dulmar hadde betalt arbeid i en 

lokal organisasjon samtidig som hun var leder for en mindre, lokal organisasjon som hun 

selv hadde etablert. Dulmar hadde en forsiktig fremtreden. Når Dulmar kom inn i et rom, 

kunne en nesten ikke merke hennes inntreden, sammenliknet med andre kvinnelige ledere 

som kunne overta hele rommet med hevede stemmer. Samtidig når jeg snakket med Dulmar, 

fikk jeg inntrykk av et like stort engasjement som når jeg snakket med de andre kvinnelige 

lederne. I dette kapittelet skal jeg prøve å belyse posisjonen til de lokale organisasjonene 

samt lederaktørene.  

Dulmar  

Dulmar var førtiseks år, født og oppvokst i Hargeisa. Hun hadde fire søstere og to brødre, 

alle gikk på skole i Hargeisa. Da jeg var i Hargeisa bodde to brødre og en søster i utlandet 

(Australia, Europa og Canada). De tre andre søstrene bodde i Hargeisa. Dulmar bodde i 

Hargeisa, hun var gift og hadde åtte barn, fire jenter og fire gutter, den yngste var åtte år. En 

sønn hadde flyttet til USA, han var gift og hadde et barn. En datter hadde flyttet til Canada 

hvor hun gikk på universitetet. Resten av barna bodde i husholdet til Dulmar og hennes 



mann og gikk på skole, fra barneskole og opp til universitetet. I huset til Dulmar bodde det 

to gutter til, som hun hadde nære familierelasjoner til. En gutt var fra landsbygda og den 

andre hadde mistet sin familie i krigen. De bodde hos henne for å kunne gå på skole.  

Familien til Dulmar bodde i et rekkehus i byen. Det var ingen forport til huset, slik som det 

var der jeg bodde, men ytterdøren ledet rett inn i huset. Alle hus hadde en jerndør som den 

ytterste døra, den var malt i flere ulike, klare og sterke farger og var alltid låst. På noen av 

jerndørene var det merker etter kulehull fra krigene, men de fleste hadde byttet ut dørene 

sine eller erstattet de som var, fordi de var borte eller helt ødelagte. Mange som kom hjem 

etter flyktningtilværelsen, fant husene sine ribbet for alt. Inventar, vinduer, dører, takplater 

alt som kunne monteres og tas vekk var borte.  

Når man gikk gjennom jernporten til Dulmar kom man inn i en mellomgang hvor det ikke 

var tak. Fra denne gangen var det dører til de andre rommene, stue, kjøkken, tre soverom og 

toalett. Stuen var innredet med et stort skap på den ene veggen, det var laget av mørkt tre og 

hadde plass til bøker, blader, tv og pyntegjenstander. Langs de tre andre veggene var det en 

sofa, en tynn madrass på gulvet med puter langs veggen. Sofaen hadde et pent trekk av et 

stoff som lignet på silke. På gulvet var det vegg til vegg teppe og vinduet var dekket av 

gardiner laget av et tungt, tykt stoff. Fargene i rommet var duse, men likevel kraftige, 

markert av det mørke skapet og de tunge gardinene. Kjøkkenet var lite, men jentene brukte 

også gangen til matlaging. Kjøkkenet hadde ikke vindu. På dagtid kom lyset fra gangen, 

mens på kvelden var det elektrisitet. Dette kjøkkenet lignet på kjøkkenet til Leila, med 

kullovn og enkel innredning hvor det meste av kjøkkenarbeidet foregikk på gulvet hvor 

jentene enten satt på huk eller på små krakker. Fra gangen var det tre dører inn til tre 

soverom, Dulmar og mannen hadde et, mens jentene og guttene hadde hvert sitt. 

Soverommet til Dulmar og mannen var innredet med seng og garderobeskap i samme design 

og med teppe på gulvet. Soverommene til barna var enkelt innredet med madrasser på gulvet 

som ble ryddet bort om dagen. Hvis de fikk gjester, kunne de sove i stuen. Siden det ikke var 

tak i gangen gav den lys til rommene, dessuten fikk man følelse av å ha en bakgård.  
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Dulmar og mannen eide huset selv, de hadde også en egen bil. Dulmar hadde ikke sertifikat 

til å kjøre, men en av sønnene hadde det. Innredningen i huset og de materielle godene til 

Dulmar og hennes familie fortalte om at de hadde en høy status i forhold til økonomi. Det at 

de hadde bygd eget hus og kjøpt bil viste at de hadde stor økonomisk handlekraft i forhold til 

mange andre familier i Hargeisa. Dette ga familien handlerom og frihet. Alle barna til 

Dulmar gikk på skole og den eldste dattera gikk på universitetet. Det økonomiske 

handlerommet ga familien til Dulmar mulighet til å prioritere utdannelse og i tillegg høy 

utdannelse for jenter. Det var ikke mange jenter som gikk på universitetet. En av grunnene 

kunne være familiens økonomi og at gutter ble prioritert. En annen grunn kunne være at når 

jenter var klare til å begynne på universitetet, var de i gifteklar alder, og dermed valgte 

mange foreldre og jenter giftemål isteden for utdannelse. Familien sparte penger til 

utdannelse og videre forsørgelser. Jenta hoppet over i neste fase i livet, hun fikk ikke 

økonomisk handlefrihet selv men hun fikk den til en viss grad gjennom sin mann. Som nevnt 

i tidligere kapitler var det, i forhold til det ideelle kjønnsrollesystemet, mannens oppgave å 

forsørge familien. Noen kvinner kunne utvide forsørger- begrepet til å omfavne mer enn 

primærbehovene. Status som kone i et hushold kunne gi større handl rom for en jente enn 

status som datter.  

Betalt arbeid og familiemedlemmer i diaspora 

Dulmar hadde økonomisk handlefrihet fordi hun hadde betalt arbeid i en lokal organisasjon 

og mannen hadde tidvis betalt arbeid. Men det kunne være andre grunner til at familien var 

økonomisk velstående. Dulmar hadde familiemedlemmer i vestlige land. Hun hadde to barn 

og tre søsken som var flyttet fra Somaliland og bosatt seg i vestlige land. Familiemedlemmer 

i diaspora kunne være en årsak til økonomisk velstand ved at familiemedlemmene hadde 

jobber i utlandet og sendte penger til familien i hjemlandet.  

På grunn av to klankriger har mange familier et eller flere medlemmer i utlandet, i likhet 

med familien til Dulmar. Familiemedlemmer i diaspora kan ha ulike betydninger for 



familien i hjemlandet. Det kan ha stor betydning for blant annet familie-økonomien. Penge- 

overføringer fra medlemmer i utlandet kan for eksempel ha mye å si for hvor mange av 

familiemedlemmene som får mulighet til å gå på skole. Det kan også forekomme andre 

overføringer enn penger fra diaspora til hjemlandet, som overføring av verdier. Somaliere i 

diaspora kan erverve seg verdier som er vanskelige å overføre til hjemlandet. Dette kan 

komme tydelig til utrykk når familiemedlemmer i diaspora kommer på besøk i hjemlandet. 

En verdi som kan være vanskelig å overføre er holdninger til likestilling, som kunne komme 

til utrykk gjennom mote og arbeidsfordeling både i og utenfor hjemmet. Dette kunne være 

vanskelig både for de som fikk besøk, og for de som var på besøk. Når somaliere fra 

diaspora kommer til hjemlandet, kan det føre til at to ulike rasjonaliteter møtes. Diaspora og 

hjemlandet kan ha likheter og ulikheter med hensyn til dannelse av kunnskap. Kunnskap 

dannes ved at individer kategoriserer, behandler og produserer mening til egne erfaringer og 

opplevelser, dette er avhengig av sosiale og kulturelle faktorer og påvirket av ulike sosiale 

variabler som erfaringer, interesser og samhandlinger (Long & Long, 1992). For individer i 

diaspora vil deres kunnskap være mer eller mindre i overensstemmelse med kunnskapen i 

hjemlandet. Samtidig vil det være variasjoner innenfor disse to typene kunnskaper, med 

opphav i individer i hjemland og diaspora. Når disse to ulike rasjonalitetene møtes, basert på 

to ulike kunnskapsgenererende bakgrunner, kan det føre til dissonans. Rasjonalitetene kan 

være ulike med hensyn til verdier. Noen kan oppleve dette som emosjonelt vanskelig. 

Vanskelig fordi personen ved å dra til hjemlandet, antar at man kommer til noe kjent og 

familiært og nært. Erkjennelsen av at hjemlandet ikke er familiært og nært, men istedenfor 

fremmed og ukjent, kan være vanskelig.  

Familiemedlemmer i diaspora får også konsekvenser for de gjenværende familierelasjonene. 

Gjenværende familie kan få forpliktelser ovenfor familie medlemmer som de vanligvis ikke 

ville hatt. Men dette kan sees som en utvidelse av nomadenes tilpasning til omgivelser som 

stadig er i endring. ”Nomadic hamlet” og ”camel camp” flyttet etter beite og vann 

muligheter. Nomadetilværelsen består av å tilpasse seg omgivelsene på en best mulig måte. 

Somaliske familier har medlemmer i ulike deler av landet, dette er en strategi for å overleve, 
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for eksempel ved tørke. Med familiemedlemmer i ulike deler av landet, investerer familien i 

ulike deler av landet og øker muligheten for overlevelse i dårlige tider og utvikling i gode 

tider. Denne strategien bruker somaliske familier globalt også ved at familier har 

medlemmer i diaspora som sender penger til familien i hjemlandet (Horst, 2007). 

Student i Mogadishu og yrkeskvinne 

Dulmar gikk på skole i Hargeisa hvor hun fullførte videregående, deretter dro hun til 

Mogadishu for å ta tre måneder trening i en offentlig institusjon hvor hun senere fikk jobb. 

For å få utdanning på høyere nivåer, måtte man dra til Mogadishu hvor også 

arbeidsmulighetene var bedre. Årsaken til det var at høyere utdanningsinstitusjoner og 

statlige forvaltningsinstitusjoner kun var etablert i Mogadishu. Denne skjevheten var en av 

årsakene til at det ble konflikt mellom de nordlige og sørlige somaliske områdene. De 

nordlige områdene ønsket at de offentlige institusjonene skulle etableres andre steder enn 

kun i Mogadishu. (Warsame, 2002). Dulmar påpekte også denne mangelen ved regimet til 

Siyad Barre, og at det gjorde situasjonen til nord vanskelig. Men hun påpekte også at det 

gamle regimet fremmet kvinnenes rettigheter, noe hun syntes var positivt.  

I 1975 gjennomførte Siyad Barre ”Family Law”. Denne loven innebar at rettigheter til 

kvinner og menn ble likestilt. Blant annet retten til skilsmisse og lik rett til arv. Loven møtte 

mye motstand, blant annet fra religiøse ledere som nektet å følge det nye lovverket. Regimet 

svarte med å henrette flere religiøse ledere offentlig. Denne handlingen ble av mange sett på 

med avsky og tilliten til regimet ble svekket (Warsame 2002). Selv om flere støttet de nye 

lovene til Siayd Barre, var det mange som var uenige i hvordan de ble gjennomført. Dette 

har også skapt noen problemer for de som arbeider for kvinnenes rettigheter i dag. Kvinner 

og menn som kjemper for like rettigheter for kvinner og menn blir beskyldt for ”å spille 

trommer for Siayd Barre”. Likestilling mellom kjønnene blir av noen sammenlignet med et 

regime som de fleste i nord forakter.  



I Mogadishu jobbet Dulmar først i departementet for utdanning, så gikk hun tilbake til 

universitetet for å fullføre sin utdanning i økonomi og ledelse. Deretter jobbet hun i et 

forsikringsselskap frem til 1985. Da sluttet hun og startet sin egen foretning i hjembyen, en 

butikk for kvinner med kosmetikk og klær. Denne butikken hadde hun inntil den første 

klankrigen startet i 1988, da måtte hun og familien dra fra Hargeisa.  

Dulmar dro ikke til flyktningleir, men direkte til Mogadishu. Der hadde hun sitt eget hus, 

men ingen jobb, og hun fortalte at det ble en vanskelig tid. Hun var der fra 1989 til 1992, 

nesten tre år. Noen ganger kokte hun te i gata og solgte. Hun kalte det ikke en ”buisness” 

men ”petty trading”, og det var en nødvendighet for å overleve. Hun overlevde på denne 

inntekten i mer enn åtte måneder. Deretter dro hun på en veldig lang tur hjemover mot 

hjembyen, en tur som tok en og en halv måned gjennom Kenya og opp til senter av Etiopia 

før hun kunne dra inn til Somaliland.  

Grunnlegger av en lokal organisasjon 

Da hun kom tilbake til Hargeisa, fant hun ut at det ble etablert flere kvinneorganisasjoner. 

Disse organisasjonene hadde ikke noen inntekt, men gjennom organisasjonen prøvde 

deltagerne å gjenoppbygge sin kunnskap etter mange år på flukt. Hun sa at de trengte å trene 

seg opp og rehabilitere seg igjen ved å lese og skrive. Hun startet en lokal organisasjon 

sammen med en annen kvinne. De ønsket å skape noe, få noe fra de som hadde noe å gi, og 

gi til dem som ikke hadde noe. Men etter noen år begynte den andre klankrigen.  Hun og 

familien måtte flykte på nytt, de dro til en annen by lenger nord i landet. Da krigen nådde 

denne byen, dro de til Etiopia hvor de var frem til 1997. Da dro hun og familien igjen tilbake 

til Hargeisa.  Hun fortalte at da de kom tilbake ble livet normalt for de ”hadde opplevd krig, 

bomber og flukt og var slitne og trøtte”. Da hun kom tilbake til Hargeisa, registerte hun 

organisasjonen, sammen med de andre kvinnene som hadde grunnlagt den før de måtte 

flykte. Da begynte hun også i et betalt arbeid for en internasjonal organisasjon med å 

kartlegge hvordan tilbakevendte flyktninger handterte utfordringene med en ny tilværelse i 
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hjemlandet, overgangen fra flyktning til normal tilværelse. Etter det arbeidet hun med ulike 

organisasjoner, både lokale og internasjonale. Da jeg var der arbeidet hun i en større lokal 

organisasjon samtidig som hun utførte mye frivillig arbeid i sin egen lokale organisasjon. 

En vanlig arbeidsdag  

Dulmar hadde betalt arbeid i en lokal organisasjon, jobbet frivillig i en mindre, lokal 

organisasjon som hun selv hadde vært med på å etablere, og hadde hovedansvaret for 

arbeidet i husholdet. Med hovedansvar mener jeg her den administrative delen. Mannen til 

Dulmar var utdannet ingeniør, som henne tok han også utdannelsen i Mogadishu. Mannen 

arbeidet ikke kontinuerlig, men gjennom ulike engasjement.  

Betalt arbeid i lokal organisasjon 

I ukedagene dro Dulmar til den lokale organisasjonen hvor hun hadde betalt arbeid. Hun ble 

hentet om morgenen av en sjåfør. Sjåføren var ansatt av organisasjonen og kjørte en 

minibuss som organisasjonen hadde kjøpt. I løpet av arbeidsdagen var han disponibel for de 

ansatte som måtte på møter andre steder i byen. Denne lokale organisasjonen hadde 

avdelinger over hele Somaliland, men hadde hovedkontor i Hargeisa. Som alle andre hus og 

kontorer, offentlige eller private, var det mur rundt eiendommen med en låst port fra gaten. 

Alle som kom, måtte banke på porten eller tute med bilhornet for å bli låst inn av vakten. 

Kontorlokalene var enkle rom med vindu og dør vendt mot en liten åpen plass, det var 

administrasjonen og ledere for de ulike prosjekt avdelingene som holdt til der. 

Administrasjonen bestod av sekretær, kasserer, leder og program koordinator. To og to delte 

et kontor, det var bare lederen som hadde eget kontor. Andre rom var et møterom og et 

verksted rom hvor de holdt kurs. Det var noen disponible kontorplasser for andre 

prosjektledere som trengte et sted å sitte og jobbe. Denne lokale organisasjonen var en 

kvinne- organisasjon og lederne for de ulike prosjektene var kvinner. I administrasjonen var 

det en mannlig ansatt og tre kvinner. Andre som var tilknyttet kontorlokalene var en sjåfør, 



en vaktmester, to vakter som jobber på skift og en som jobber på kjøkkenet. Disse var menn, 

bortsett fra hun som jobbet på kjøkkenet. Jeg besøkte Dulmar noen ganger i denne 

organisasjonen, og jeg la merke til den uformelle tonen mellom de som arbeidet der, både 

mellom de som arbeidet på kontoret og de som arbeidet som sjåfør eller vakt. Det var ikke et 

sosialt skille mellom dem som arbeidet i organisasjonen, alle kommuniserte med hverandre 

uavhengig av alder, kjønn og arbeidsstatus. Dørene til kontorene sto alltid åpne og det var 

mange kvinner og noen menn som kom fra andre lokale organisasjoner for å planlegge å få 

hjelp til nye prosjekter.  

Dulmar var leder for et prosjekt i lokale organisasjoner innenfor menneskerettigheter. Hun 

planla prosjekter og veiledet de som skulle utføre prosjektet og distribuerte prosjektmidler 

som hun fikk formidlet fra administrasjonen. Hun samarbeidet med ulike internasjonale 

organisasjoner som også jobbet med menneskerettigheter.  

Frivillig arbeid i egen organisasjon 

Dulmar kom hjem fra arbeid før middag, etter middag dro hun ofte til den mindre 

organisasjonen som hun hadde vært med å etablere. I denne organisasjonen hadde de fokus 

på utdanning for jenter og kvinner. De arrangerte kveldsundervisning i somali, matematikk 

og engelsk, og hadde ansatt to lærere. Utgiftene til lærerne ble betalt av en internasjonal 

organisasjon, mens utgifter til strøm og vann ble dekket av elevene som betalte et beløp hver 

måned. Dulmar var ikke tilstede i organisasjonen hver dag, men organiserte den daglige 

driften gjennom jevnlige møter mellom lærerne og administrasjonen som var henne selv og 

den andre kvinnen som hadde vært med å etablere organisasjonen. Hun sa at organisasjonen 

ikke hadde noen inntekter, og hvis det var noen utgifter som ikke ble dekket av elevene så 

tok hun det av egen lomme. Det arbeidet som hun la ned her var frivillig. Jeg var med henne 

til denne organisasjonen, og noen ganger når jeg gikk forbi den til og fra andre avtaler, så jeg 

at hun satt sammen med lærerne eller de andre grunnleggerne i møte. Dulmar var ikke i 
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denne organisasjonen hver dag, men hun dro jevnlig innom for å se til klassen og for å ha 

møter.  

Lederne, slik som Dulmar, i lokale organisasjoner hevdet at de ønsket å bygge opp 

samfunnet igjen gjennom å kvalifisere kvinner. Men når jeg spurte hva de ønsket for 

organisasjonene sine så var det at de skulle vokse og bli store. Ved at den ble stor, kunne den 

hjelpe flere kvinner, da kunne organisasjonen bli noe som kvinnene kunne leve av. Det 

kunne bli en beskjeftigelse som også ble en jobb og et levebrød som de kunne bli 

selvhjulpne av. Men de la også mye av sin tid og energi ned i organisasjonen. Mange av 

lederne hadde jobber ved siden av og jobbet i organisasjonen på kveldstid og i ferier. De 

brukte ekstra tid og ekstra penger for å få organisasjonen til å fungere. Dette gjorde de ved 

siden av at de hadde forpliktelser i hjemmet. For mange ble det en løsning å ha hushjelp. 

Familien og mennene i familien godtok dette. Mitt inntrykk var at når kvinner skaffet penger 

til husholdet gjennombetalt arbeid fikk de en frihet ved at de kunne kjøpe seg fri fra 

husoppgavene med en hushjelp, og de kunne også disponere tiden sin selv. I tidligere 

kapitler har jeg hevdet at det eksisterte en oppfatning om at det er viktig å bruke tiden sin 

godt. Kvinner gjennom husarbeid, menn gjennom betalt arbeid, gutter og jenter gjennom 

skole. Frivillig arbeid i en organisasjon kom også inn under denne kategorien med god bruk 

av tid. Besøk til venner og familie var noe som til en viss grad var god bruk av tid, men 

kunne fort komme i grenseland for det som kunne bli oppfattet som sløsing med tid. Bruke 

tid i organisasjonen hvor man hjalp andre mennesker ble ansett for å være en god gjerning 

som man burde gjøre. Samtidig var det en form for entrepenørskap som ble anerkjent. I 

tillegg var kvinneorganisasjonene arenaer hvor det var lite sammenblanding av kjønnene. 

Når mange av informantene skulle nevne arbeidsplasser hvor det var greit at kvinner jobbet, 

så var det på steder hvor det ikke jobbet menn. Dette begrunnet de med at i følge religionen 

så skulle ikke kvinner jobbe på steder hvor det var fremmede menn, menn utenom familie. 

Dermed så utfordret ikke kvinneorganisasjonen denne kjønnsrolleoppfatningen. 

På de ulike arbeidsplassene hadde Dulmar hatt både kvinnelige og mannelig kolleger, men 

mest mannlige. Hun mente at det er slik forsatt, flest menn i betalte yrker. Men hun hadde 



aldri fått reaksjoner på at hun var kvinne og jobbet utenfor hjemmet. Hun trodde at kvinner 

hadde vanskeligheter med å komme til de høye posisjonene, men uansett nivå så var lønnen 

den samme for kvinner og menn i samme posisjon. Hun trodde at grunnen til at hun ikke 

hadde fått noen negative bemerkninger, var at hun for det meste hadde jobbet i 

organisasjoner som jobbet med menneskerettigheter. I motsetning til kvinner som jobbet på 

offentlige kontorer, for de kunne det være vanskeligere, og at de fikk kommentarer i forhold 

til religion og kultur, i og med at de ikke passet inn i det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret.  

Arbeid i husholdet 

Før og etter det betalte arbeidet som sluttet rundt middagtid, og før og etter det frivillige 

arbeidet i hennes egen organisasjon, utførte Dulmar oppgaver i husholdet.  Da jeg var der, 

hadde Dulmar ansatt en hushjelp i huset, og hun gjorde det meste av arbeidet. Den eldste 

dattera gikk på universitetet og de andre var på skolen. Jentene hjalp til med husoppgavene 

slik som å handle på markedet, vaske klær og vaske opp. Dulmar administrerte oppgavene, 

hun fortalte hushjelpen hva hun skulle gjøre. Om morgenen og om kvelden hjalp Dulmar til, 

men sa at hun for det meste ga beskjeder. Før de fikk hushjelp, var det annerledes, da hadde 

Dulmar mye å gjøre. Hun fortalte at hun sto opp klokka fire for å lage frokost til alle, mens 

ungene forberedte seg til skolen. Noen ganger når hun laget frokosten, gjorde de andre små 

ting som å vaske. Om kvelden delte de på ansvaret med matlaging og vasking. 

Sønnene og mannen i huset gjorde ikke noe arbeid i huset, men sønnene kunne reparere ting 

slik som tv. Dulmar sa at guttene noen ganger vasket klærne sine, men påpekte at det var 

kvinnens ansvar å lage mat og at jentene skulle hjelpe til. Hvis andre så at gutter vasket opp 

og vasket klær, fikk de bemerkninger, men Dulmar sa at hun ikke jeg fulgte den vanlige 

somaliske oppdragelsen der bare jenter skulle jobbe i huset. Men guttene ville ikke at 

naboene skulle se at de arbeidet med husoppgavene. Dulmar trodde at det forandret seg etter 

hvert, og fortalte om da de bodde i Mogadishu, at det var annerledes der, gutter og menn 

måtte delta fordi mange kvinner jobbet utenfor hjemmet. Hun så noen forandringer i 
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hjemmet sitt ved at døtrene hennes kunne si at de var trøtte, og at brødrene deres måtte 

vaske. Det var ikke slik da hun vokste opp, men i dag kan man si at gutter skal vaske og det 

må de godta.  

Husmor eller arbeidstaker? 

Dulmar hadde i perioder hushjelp. I den forstand kan man si at hun tok i bruk nettverket av 

jenter som gjorde det mulig at kvinner fikk utdannelse og arbeidet utenfor husholdet. Dette 

nettverket som Asha var en del av. Var Dulmar en husmor eller arbeidstaker i en 

organisasjon, eller begge deler. Moore (1988) ser på definisjon av arbeid og kategoriene 

”betalt arbeid utenfor hjemmet” og ”husholdningsarbeid”. De to kategoriene verdsettes ulikt 

ved at betalt arbeid utenfor hjemmet er viktigst. Kvinner som arbeider med markedshandel 

blir sett på som husmødre, selv om de bidrar til økonomien i husholdet, direkte gjennom 

penger de tjener på markedshandel samt indirekte gjennom ubetalte husholdsoppgaver. 

Oppgaver i husholdet sees på som en naturlig del av en kvinnes tidsbruk, og ikke noe som er 

gjenstand for forandring. Men forholdet mellom arbeid i og utenfor husholdet endres hele 

tiden. Moore nevner kapitalismen som et eksempel hvor det var en klar grense mellom 

arbeid i hjemmet og produksjonsarbeid utenfor hjemmet, men at denne distinksjonen 

derimot ikke er så klar i andre samfunnsøkonomier. Derfor er det vanskelig å overføre denne 

distinksjonen til alle typer samfunn.  Innholdet i arbeidet som utføres i husholdet er heller 

ikke statisk, men hele tiden i endring, avhengig av teknologiske hjelpemidler, tilgang til 

brennstoff og vann. Kjønnsdelingen av arbeidet varierer fra samfunn til samfunn spesielt det 

som defineres som kvinne-arbeid. Ikke alle kvinner utfører husholdningsoppgaver, klasse og 

aldersulikheter unntar noen grupper av kvinner fra de hardeste og kjedeligste oppgavene 

(Moore, 1988). 

Arbeids- og ansvarsfordelingen hadde endret seg etter krigen. Flere familier hadde kvinner 

som hovedforsørgere. Tradisjonelt var det mannen i familien som skulle forsørge familien 

økonomisk. Men i løpet av krigen hadde denne oppgaven blitt vanlig for kvinner i familien. 



Tidligere var det skamfullt for en mann å være økonomisk avhengig av en kvinne, men i dag 

er det i mange hushold kvinne som er hovedforsørgere (Gardner, 2004). Dulmar var 

yrkesaktiv før krigen. Hun tok høyere utdannelse og arbeidet begge stedene både i offentlig 

og privat sektor. I privat sektor startet Dulmar egen butikk. Dette kan sees i sammenheng 

med moren til Fadumo som solgte grønnsaker på matmarkedet. De var begge handelskvinner 

og brukte det som en strategi for å bedre sin egen posisjon i samfunnet. Men årsakene til 

deltagelse var ulike. Moren til Fadumo arbeidet i markedet, fordi hun måtte forsørge 

familien og hadde muligens ønske om å drive handel med andre varer som gav større 

økonomisk avkastning. Lik Dulmar i flyktningtilværelsen i Mogadishu, hun kalte ikke det at 

hun solgte te på gata for en ”buisness”33 men for ”petty trading”34. Hun forklarte det med at 

hun gjorde det for å kunne overleve, hun ønsket at hun kunne gjøre noe annet, men det var 

ikke mulighet for å få annet arbeid. Warsame (2004) påpeker to strategier til hvorfor kvinner 

driver med handel i de somaliske områdene. Den ene årsaken er dårlige økonomiske tider, 

og at kvinner må drive med handel for å kunne forsørge sin familie. Den andre årsaken til at 

kvinner bruker handel som strategi, er for å få økt økonomisk uavhengighet av mannen 

(Warsame, 2004). Disse to strategiene utgjør to kategorier av kvinner. Den første kategorien 

omhandler kvinner som mora til Fadumo, som på grunn av familiesituasjonen tok seg betalt 

arbeid utenfor husholdet. Den siste kategorien omhandler kvinner slik som Dulmar, men 

samtidig arbeidet også Dulmar for å forsørge familien siden mannen hennes kun arbeidet i 

perioder. Den siste kategorien får muligens større økonomisk avkastning enn den første.  

                                                 

33 Buisniss: forretning 

34 Petty trading: småskala handel 
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Økt økonomisk makt gir økt beslutningsmakt 

Dulmar fortalte at hun og mannen diskuterte og tok beslutninger sammen. Men hun fortalte 

at det var hennes mann som var familiens overhode, og at det innebar at han måtte 

konsultere de andre medlemmer i familien i diskusjoner og ved beslutninger.  

Dulmar fortalte at når hun arbeidet, var det hun som betalte utgiftene til familien, men når 

mannen arbeidet, var det han som betalte. Mitt inntrykk etter å ha snakket med kvinnelige 

arbeidstakere var at kvinner som arbeidet disponerte sin egen inntekt selv. Dette utrykte 

både kvinner og menn. Kvinner måtte ikke gi sin inntekt til mannen, men bestemte selv hvor 

mye hun ville gi til han, samt at hun betalte utgiftene til familien. En mannlig lærer fortale 

om da han ikke arbeidet, og det var hans kone som forsørget familien. Han fortalte at det var 

sjelden han spurte sin kone om penger, men at hun bestemte hvor mye hun gav til han, og 

han kunne ikke protestere på det. En kvinnelig lærer fortalte det samme at hun selv 

disponerte sin egen inntekt. Men hun fortalte også at når det var kvinnene som arbeidet, gikk 

en større del av inntekten til husholdet enn hvis menn arbeidet, dette fordi menn distribuerte 

mer til sine mannlige slektninger. En kvinne prioriterte husholdet, mens menn prioriterte 

menn i klanen. 

Kvinner som blir forsørgere av familien, får økt makt i forhold til økonomi og beslutninger. 

Dette er muligens mest vanlig i urbane strøk for utdannede kvinner som er støttet av sine 

menn eller innehar et nært nettverk med støtte fra slektninger. Denne gruppen kvinner står i 

kontrast til kvinner uten utdanning uten mann og nettverk av støtte, uavhengig i urbane 

forhold eller ikke. Før var det skamfullt for en mann å være økonomisk avhengig av en 

kvinne, i mange hushold, inkludert i diaspora, er kvinner hovedforsørgere og innenfor en 

familie blir inntekt og ressurser fordelt slik at alle blir forsørget (Gardner and El Bushra, 

2004).  

Kvinnenes økende økonomiske rolle i husholdet impliserer en forandring på 

kjønnsrelasjonene på husholdsnivå. Dette fører til at mange kvinner er ansvarlige for 



beslutningstaking i husholdet. Denne forandringen kan være en midlertidig 

overlevelsesmekanisme eller en avgjørende transformasjon av kjønnsrelasjonene. De 

økonomiske ressursene og økt makt i husholdet har ikke blitt overført til politisk makt eller 

annen økonomisk makt utenfor husholdet.  Den tradisjonelle klanpolitikken, hvor bare menn 

deltar i beslutningene, er en avgjørende faktor for at kvinner er fraværende i den politiske 

arenaen (Warsame, 2004). Etter den siste klankrigen tok to kvinneorganisasjoner initiativ til 

fredssamtaler, men ble ekskludert fra fredsforhandlingene (Gardner and Warsame, 2004). 

Dulmar tok del i beslutningene i husholdet, hun tok også del i den offentlige sfæren gjennom 

sitt arbeid i organisasjonene. Gjennom sin deltakelse i organisasjonene hadde Dulmar makt 

utenfor den private sfæren. Hun utøvde individuell makt (Wolf, 1994) gjennom sin posisjon i 

det betalte og det frivillige arbeidet, ved at hun kunne påvirke hva elevene lærte, hun hadde 

blant annet ansatt lærere, leid lokale til organisasjonen og ansatt en dame til å vaske. Dette 

hadde hun gjort i organisasjonen hun hadde etablert. I organisasjonen hvor hun hadde betalt 

arbeid arbeidet hun med menneskerettigheter og utøvde makt ved at hun påvirket 

myndighetene gjennom å påpeke enkel saker hvor de hevdet at menneskerettighetene var 

brutt. Ved valg til parlamentet var hun aktiv i forhold til å fremme de kvinnelige politikerne 

og deres rett på bli hørt, uavhengig av parti. Hun var spesielt engasjert i en hendelse i en 

mindre by hvor en dame var vararepresentant for en mann i bystyret, denne mannen døde og 

hun skulle overta. Men en mannlig slektning til den avdøde hevdet at han skulle arve 

posisjonen, og det gjorde han. Organisasjonen hvor Dulmar arbeidet, engasjerte seg i saken 

og da jeg dro, trodde Dulmar at saken ville løse seg og at kvinnen ville få posisjonen som 

hun hadde krav på gjennom valg som hadde funnet sted tidligere. Kvinnens inntreden i den 

offentlige sfære kan sees på som en konsekvens av klankrigene. Dermed er det i dette 

tilfellet pragmatiske forhold som setter normer til side, i likhet med foregående eksempler. 

Abwunza (1997) skriver om kjønnsrelasjoner i økonomiske, sosiale og politiske områder og 

hvordan kvinner utøver og erverver seg makt i disse områdene. Hennes felt er Avalgoli som 

er en provins i vest Kenya, dette er et patriarkalsk samfunn. Ved kapitalismens innføring 

skjedde det en del endringer i området. Befolkningen økte, landressursene minsket og 
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samfunnet ble sterkt avhengig av markedsøkonomi. Kvinnene konfronterte vanskelighetene 

og begynte å delta i arbeid som tidligere var typisk mannsarbeid. Denne endringen av 

kvinnenes økonomiske aktivitet har økt kvinnenes makt, men ikke nødvendigvis svekket 

menns holdninger. Kvinnene gir inntrykk av at de følger regler til menn, men omformer 

inntrykket til påvirkning for å fremme sine egne interesser. Det er også tradisjon for 

solidaritet mellom kvinner i gjensidige relasjoner, noe som er viktig for sosiale og 

økonomiske overlevelse. Kvinnene gjør bruk av bakdørsbeslutninger noe som hjelper 

mellom samholdet på kvinner og på deres motstand mot patriarkatet (Abwunza, 1997). 

Levemåten til Dulmar var i overensstemmelse med det tradisjonelle kjønnsrollesystemet til 

en viss grad. Hun passet på at husarbeidet ble utført, og hun arbeidet, betalt og frivillig, i 

organisasjoner som ble regnet som ”trygge” arbeidsplasser i forhold til tradisjon og religion, 

i forhold til at organisasjonene var kvinneorganisasjoner og tiden som ble brukt her ble 

ansett som fornuftig. Dulmar utrykte skepsis til vestlig påvirkning. Hun uttrykte at hun ikke 

likte at muslimske jenter, og ikke-muslimske jenter, i utlandet, dekket kroppen for lite til, og 

hun var bekymret for at det kunne skje i Somaliland. Hun uttrykte og utførte dermed 

aspekter ved det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret. Samtidig kunne aktivitetene, som hun 

deltok i, på organisasjonene som arena, bidra til at posisjonene til kvinner ble styrket 

økonomisk, sosialt og politisk, og dermed utfordre det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret. 

Både for de kvinnene som arbeidet, men også for de kvinnene og jentene som var i 

målgruppen for organisasjonen. Organisasjonene kunne sees på som bakdørsbeslutninger 

ved at de ble som trygge arenaer, men samtidig utøvde påvirkning. Dermed økte kvinnens 

beslutningsmakt, ikke bare i den private sfæren men også i den offentlige. Ved at utdanning 

og arbeid, betalt og frivillig, regnes som fornuftig bruk av tid, samtidig som lokale 

organisasjoner er i en mellomposisjon mellom privat og offentlig sfære, kan dette sees på 

som en bakdørsbeslutning som kvinner bruker til å erverve seg individuell makt (Wolf, 

1994) som de kan utøve både i privat og offentlige sfærer. 



Kjønnsrelasjoner på arbeidsplassen 

Osmand mente at det oppstod mange problemer på grunn av at kvinner og menn arbeidet 

sammen, spesielt i internasjonale organisasjoner hvor det var vestlig innflytelse i tillegg. Når 

jenter gikk på markedet, var det ikke noe problem fordi jentene kunne være sjenerte og 

unngå kontakt med gutter, men hvis jenter arbeidet på arbeidsplasser med menn så ville det 

alltid føre til en kommunikasjon som kunne føre til usømmelig atferd slik som en flørt. Han 

fortalte en historie om to somalijenter som jobbet på et kontor til en internasjonal 

organisasjon. Jentene gikk med hijab, og de dekket av til ansiktene med nikab/niqab. Men 

etter at de hadde jobbet der i fire måneder, spurte de andre ansatte på kontoret om ikke 

jentene kunne ta av seg hijaben fordi de var tunge, og det var et travelt kontor, derfor var 

hijaben i veien når jentene skulle utføre arbeidet. En av jentene tok av seg hijaben, og de gav 

henne en bedre posisjon i organisasjonen og sendte henne til Nairobi på et seminar. Familien 

hennes spurte hvorfor hun hadde forandret seg, og hun svarte at det var sjefen som hadde 

nektet dem å gå med hijab. Familien ble veldig overrasket og lurte på hvorfor hun hørte på 

arbeidsgiveren og ikke på hva som var riktig i forhold til religionen. Jenta svarte at familien 

ikke skulle bry seg med hva hun gjorde. Hun var i Nairobi og familien var engstelig for hva 

hun gjorde. Den andre jenta nektet å ta av seg hijaben og sa at hennes forpliktelse lå i 

religionen, og hun sa opp jobben. Osman mente at selve jobben var forbudt, og fortalte at i 

følge religionen skal kvinner ikke gå på jobb eller være sammen med noen andre enn 

familien. Han fortalte at hvis han gikk fra huset og traff en jente så kunne han snakke med 

henne hvis hun var slektning. Hvis ikke var det ikke noe poeng å snakke med henne. Denne 

holdningen kan eksistere blant menn i Somaliland. Kvinners økte økonomiske aktivitet kan 

utfordre noen menn. Når flere og flere kvinner tjener og kontrollerer sine egne inntekter, så 

oppfatter disse mennene det som om deres sfære krymper og dermed føler de seg truet. 

Mennesker som er imot at kvinner arbeider utenfor hjemmet, bruker religiøse argumenter. 

Islam nekter ikke kvinner å involvere seg i økonomiske aktiviteter, og det er ikke noe vers i 

Koranen som direkte nekter kvinner å tjene penger så lenge de følger de islamske 

retningslinjene i forbindelse med klær, unngå nær kontakt med menn og ikke være involvert 
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i illegale økonomiske aktiviteter. Mange, både menn og kvinner, ser viktigheten av at 

kvinner arbeider utenfor hjemmet. Disse ser kvinners inntekt som viktig både for overlevelse 

av familien og for å bygge opp økonomien til Somaliland (Warsame, 2002). Tolken min 

fortalte om en annen internasjonal organisasjon som hadde en somalisk mannlig leder. Han 

hadde kvinnelige ansatte og noen av dem gikk av og til med nikab/niqab. Hvis kvinnelige 

ansatte gikk med tildekket ansikt, nektet han å hilse på dem, fordi han syntes at det var 

vanskelig å ha en kommunikasjon med en person som han ikke kunne se ansiktet på. Dette 

viser at det er ulike antagelser om aksepterte relasjoner mellom menn og kvinner, og at det 

gir både begrensninger men også på samme tid spillerom for at kvinner kan bruke strategier 

for å øke sine muligheter. 

Lokale organisasjoner, offentlig eller privat sfære? 

I tidligere kapitler har jeg hevdet at lokale kvinneorganisasjoner kan betegnes som private 

sfærer dette fordi det er organisasjoner dannet og drevet av kvinner og hvor målgruppen er 

jenter og kvinner. Samtidig har mange av disse organisasjonene ansatt mannlige lærere. 

Organisasjon som arena kommer derfor i en mellomposisjon i kategoriseringen av offentlig 

og privat sfære, ikke helt privat og ikke helt offentlig. De internasjonale og lokale 

organisasjonene kan på en måte sees på som frisoner for samhandling mellom kjønnene, men 

samtidig er de moralsk tvilsomme ved at de er i en mellomposisjon hvor status er opphevet 

og individene kan oppleve paradokser med hensyn til sine oppfatninger om hvordan 

samhandling med kjønnene burde være for å kunne kalle seg et moralsk individ. Men denne 

mellomposisjonen har ulike grader. En liten organisasjon er i større grad en privat sfære enn 

en større organisasjon som har flere aktører, både mannlige og kvinnelige, som samhandler 

med flere aktører utenfor organisasjonen. Mellomposisjonen blir dermed et kontinuum med 

privat og offentlig sfære på hver sin ytterkant. En liten organisasjon ligger nær privat sfære 

på dette kontinuumet mens store lokale organisasjoner ligger nærmere den offentlige sfæren. 



I denne sammenheng vil internasjonale organisasjoner muligens bli betraktet som en del av 

den offentlige sfæren.  

Påvirkning gjennom internasjonale organisasjoner 

Kjønnsrelasjoner i mange deler av verden har blitt påvirket av kolonisering, vestliggjøring, 

og internasjonal kapitalisme og dermed blitt endret. Flere studier viser at utvikling og 

lønnsarbeid gjør kvinner mer avhengig av menn ved at det underminerer det tradisjonelle 

systemet hvor kvinner hadde en viss kontroll over produksjon og reproduksjon. De kulturelle 

variasjonene gitt til kvinner og menn i samfunnet oppstår fra noe mer enn kun deres 

respektive posisjoner i relasjon til produksjon. Selv om menn ble representert som 

dominante i samfunnet så hadde kvinner og utøvde en betrakterlig mengde makt (Moore, 

1988). 

Internasjonale organisasjoner var opptatt av likestilling mellom kjønnene og ønsket å bedre 

rettighetene til kvinner. WDO hevdet at utvikling var basert på at alle mennesker fikk like 

rettigheter og kvinnelige rettigheter var en del av dette. De lokale kvinneorganisasjonene var 

også opptatt av å øke rettigheter til kvinner. Men de bruker kanskje ikke de samme 

virkemidlende? Ulik oppfatning av kjønnsrelasjoner i de ulike settingene. Det som er 

kjønnslikhet for internasjonale organisasjoner er kanskje ikke kjønnslikhet for lokale 

organisasjoner og omvendt. Ulikheten ligger kanskje i metoden for hvordan man skal 

påvirke denne likestillingen. Kjønn er en faktor som spiller sammen med makt og prosjekter, 

for utvikling av kvinner oppfattes ikke likt av alle kvinner. Hver kvinne manipulerer og 

danner egne dynamikker av betingelser og meninger. Kvinner er dermed ikke passive ofre 

for en ekstern kjønnssituasjon og kun formet av omstendigheter og betingelser. Noen av 

disse omstendighetene og betingelsene danner de selv, de har kapasitet til å manipulere 

begrensninger ikke bare for å overleve, men også for å gjennomføre sine ting (Villarreal, 

1994). 
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Studiet av jordbrukere (peasant) og arbeiderklassepolitikk har ofte fokus på motstand. 

Jordbrukere utøver motstand mot aktører som prøver å utnytte dem, blant annet økonomisk 

og for arbeidskraft. Motstanden som utøves av denne maktesløse gruppen er karakterisert av 

gå sakte aksjon, uklar informasjon, falsk støtte, bedrageri og sabotasje. Denne type motstand 

er karakterisert av at den krever liten grad av planlegging og koordinering, er en form for 

selvhjelp og er ikke en direkte konfrontasjon med autoriteter og eliter. Hensikten med denne 

metoden er å beskytte egne interesser. I noen tilfeller har denne type motstand blitt voldelig, 

men som oftest er den passiv, uthalende og villedende. 

Jordbrukere selger arbeidskraften sin, og arbeider når arbeidsgiver er i nærheten, men 

slapper av når arbeidsgiver er fraværende, dette fordi det alltid må se ut som man jobber når 

man blir observert. Denne type motstand krever ingen planlegging eller koordinering. Den 

lager heller ikke noen overskrifter og er derfor anonym, noe som utgjør en sikkerhet. Men 

det ville kanskje ikke være noe som eliten ønsket å publisere heller, fordi da ville deres egen 

upopularitet blitt synliggjort samt avdekket eventuelle svakheter. På grunn av sosial ideologi 

kan utnyttede grupper akseptere situasjonen som normal og rettferdig. Dette hviler på 

antagelsen om at eliten dominerer de fysiske samt de symbolske betingelsene i 

produksjonen. Dette symbolske hegemoniet gjør at de kontrollerer de standarder som deres 

regler evalueres mot. De danner og opprettholder et univers av utførelse og medfølgende 

konsepter ved å definere hva som er sant, vakkert, moralsk rettferdig og legitimt, dermed 

danner de en virkelighet som forhindrer andre å tenke fritt. Dette avhenger av at eliten er 

symbolsk enhetlig samt at de underordnende aksepterer det meste av elitens oppfattelse av 

sosial orden. Men ser man på jordbrukernes uttalelser privat, deres ordspråk, folkesanger, 

historie, ritualer og religion får man et innblikk i om de faktisk aksepterer elitens sosiale 

orden, (Scott, 1985). 

Dette kan sees i sammenheng med forholdet mellom lokale og internasjonale organisasjoner 

i forbindelse med fokuset på likestilling. Internasjonale organisasjoner har fokus på 

likestilling mellom kjønnene i den offentlige sektoren. Mange lokale organisasjoner 

fokuserer også på dette gjennom utdanningsprosjekter og inntektsgenerende prosjekter. 



Samtidig er det elementer av det motsatte gjennom historier slik som Osman. De lokale 

organisasjonene prøver å selge et produkt ved at de lager prosjekter som de håper å få 

økonomisk støtte til. Hvis de får støtte, har ikke de internasjonale organisasjonene noen 

mulighet til å følge opp kontinuerlig eller over lengre perioder. På grunn av dette har de 

lokale organisasjonene mulighet til ikke gjennomføre eller utføre prosjektene slik de var 

intendert i utgangspunktet. Motstanden kan ta form som ikke gjennomførte prosjekter etter 

intensjonen, samtidig som holdninger som utrykkes ikke er de eksisterende holdningene. 

Dette kan være en mer eller mindre bevisst holdning, men samtidig om det er bevisst eller 

ikke så er det en prosess som foregår. Denne prosessen gjør at de lokale organisasjoner får 

midler til å eksistere samtidig som de ivaretar sine egne interesser og holdninger. De lokale 

organisasjonene adopterer holdninger og interesser som er dominerende blant de 

internasjonale organisasjonene, her eliten. Men ser man på hva som faktisk gjøres og hvilke 

holdninger som utrykkes, så er det motstridende. Samtidig er dette noe som de internasjonale 

organisasjonene sannsynligvis ikke ønsker å fremheve ved at det kan sette deres egne 

økonomiske midler i fare ved at deres donorer ser at deres egne intensjoner ikke 

virkeliggjøres slik de var tenkt.  

I ukene før jeg dro til felten skjedde det tre drap på vestlige ansatte i internasjonale 

organisasjoner som var stasjonert i Somaliland, det samme skjedde de siste ukene som jeg 

var i felten. Da ble en kenyansk ansatt drept og en tysk ansatt såret. Det siste drapet førte til 

at ansatte, med ikke somalisk opprinnelse, i internasjonale organisasjoner som var under FNs 

sikkerhetsregulativer35 måtte dra fra Somaliland til Nairobi. Gjerningsmennene ble tatt i en 

landsby av lokalbefolkningen. De hadde blitt advart av andre landsbyer om at 

gjerningsmennene var på vei. Motstanden mot vestlig innflytelse gjennom internasjonale 

organisasjoner kan være en årsak til drapene. Det verserte mange historier om hva som var 

bakgrunnen for drapene, og noen av dem omhandlet at gjerningsmennene var religiøse 

ekstremister som ikke ønsket vestlig tilstedeværelse i landet. Denne motstanden fikk et 

                                                 

35 Mitt inntrykk var at de fleste internasjonale organisasjonene var under FNs sikkerhetsregulativer 
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voldelig utfall, men den møtte også motstand fra befolkningen generelt. Noe som kan 

skyldes at befolkningen ikke sympatiserte med gjerningsmennene. En annen årsak kan være 

konsekvensen av motstandshandlingen; fravær av internasjonale organisasjoner. Noe som 

kunne føre til mindre overføring av økonomiske midler. Dette kan være en mulig bakgrunn 

for reaksjonen og kan dermed bli sett på som inntrykkskontroll ovenfor de internasjonale 

organisasjonene.  

FGM 

Mange organisasjoner har prosjekter om FGM. Disse prosjektene er høyt profilert hos flere 

internasjonale og lokale organisasjoner. Mitt inntrykk er at de internasjonale og de lokale 

organisasjonene definerte FGM ulikt og at de hadde ulike meninger om hva som var 

akseptabelt. Mange internasjonale organisasjoner ønsker ikke at kvinner skal omskjæres i 

det hele tatt, mens mange lokale organisasjoner ser på de mildere variantene av FGM som 

akseptable.  FGM var tema i ulike arbeidsgrupper.  På disse arbeidsgruppene deltok 

medlemmer og grunnleggere fra organisasjonen og andre inviterte som fagfolk. Det var 

sjelden at deltagerne i organisasjonen var med. FGM praktiseres av veldig mange, både i 

byen og på landsbygda. Arbeidsgruppene når ikke ut til bredden av menneskene i samfunnet, 

men for det meste til dem som allerede er overbevist av argumentene.  

Oppsummering 

Familien til Dulmar er ressurssterk. Dette i forhold til at Dulmar og mannen har utdannelse 

og kan ta seg betalt arbeid, samtidig som de har familiemedlemmer i diaspora som kan sende 

penger. Dulmar bruker mye av sin tid til å gjennomføre og virkeliggjøre intensjonen til de 

lokale og internasjonale organisasjonene. Hennes familie er i kryssningspunktet mellom 

tradisjonell og moderne kjønnsrollemønster. Det har blitt flere kvinnelige arbeidstakere etter 

klankrigene og dette har endret beslutningsmakten i husholdene.  Jeg har prøvd å vise at 



dette har ringvirkninger utover den private sfæren og at kvinners utøvelse av makt er reell på 

ulike arenaer. Men denne endringen skjer i spenningsfeltet mellom det tradisjonelle og det 

moderne, mellom det lokale og det internasjonale. Kvinnene bruker de lokale 

organisasjonene, ved at de betraktes som fornuftig bruk av tid, til å øke sin individuelle 

makt, både i den offentlige og i den private sfæren. Dette tilsier en endring av 

kjønnsrollemønsteret. De internasjonale organisasjonene medvirker til denne endringen 

gjennom påvirkning av interesseområder, dette skaper endring men også motstand i lokal 

samfunnet. 



 141

 Kapittel 5 Arbeidsgruppe; møte mellom 
internasjonale og lokale organisasjoner  

Innledning 

En stor internasjonal organisasjon organiserte en arbeidsgruppe36 om kjønn sammen med en 

lokal kvinneorganisasjon. Den internasjonale organisasjonen sto for programmet for 

arbeidsgruppen mens den lokale organisasjonen skulle skaffe lokaler og deltagere. 

Arbeidsgruppen ble holdt i organisasjonens egne lokaler og deltagerne var fra ulike 

administrative stillinger, både i organisasjoner og i det offentlige. Det var flest menn fra det 

offentlige og flest kvinner fra organisasjoner, internasjonale og lokale. I arbeidsgruppen fikk 

deltakerne innformasjon om hva det sosiale kjønn innebar, refleksjoner rundt likestilling og 

deltakerne skulle utføre ulike oppgaver som gikk på bevisstgjøring i forhold til kjønn.  

Jeg deltok på denne arbeidsgruppen og var blitt invitert av en dame som jobbet i den lokale 

organisasjonen som arrangerte arbeidsgruppen. Hun kjente til prosjektet mitt og mente at det 

ville være relevant for meg å være til stede. Dulmar var også til stede på arbeidsgruppen.  

I dette kapitelet beskriver jeg aktørenes rollespill og deres intensjon ved hjelp av Goffmann 

(1992) sine termer, og i hvilken grad kommunikasjonen mellom aktørene er styrt av 

forventning. Callon (1991) beskriver et teknisk-økonomisk-nettverk. Dette nettverket har 

både menneskelige og ikke menneskelige aktører. Jeg bruker denne inndelingen i 

beskrivelsen av relasjonene mellom de ulike organisasjonene, både personlige relasjoner 

men også i forhold til utveksling av kunnskap og materiell. 

                                                 

36 Arbeidsgruppe: workshop 



Hensikten med arbeidsgruppen 

Arbeidsgruppen ble ledet av en hvit kvinne fra USA, som var ansatt i en stor internasjonal 

organisasjon. Hun ledet arbeidsgruppen sammen med en mann fra Somaliland, som var 

lokalt ansatt i den samme internasjonale organisasjonen. De åpnet arbeidsgruppen med å 

fortelle hensikten med arbeidsgruppen. Hensikten var å fokusere mot det urbane og deres 

lokale styremetoder i forhold til kjønn. Den mannlige somaliske lederen kom med en kort 

innledning der han definerte kjønn og forklarte hva deres organisasjon ønsket med 

arbeidsgruppen. Han definerte kjønn som å være interaksjon mellom kvinner og menn, og at 

menn og kvinner har ulike rettigheter, ansvar og tilgang i samfunnet. Han presenterte noen 

antagelser om kjønn for deretter å argumentere mot dem. Antagelsene omhandlet at kjønn 

var noe som gikk imot tradisjon og religion og er et krav fra internasjonale organisasjoner 

som gir penger, at de fleste betrakter det som noe spesielt for kvinner. Han argumenterte mot 

disse påstandene, ved å referere til religionen, om at det er et krav å søke kunnskap både for 

kvinner og menn. Han hevdet at mange prosjekter igangsatt av internasjonale organisasjoner 

ikke ble vellykkede fordi man ikke konsulterte samfunnet godt nok. Han presenterte at en av 

hensiktene med arbeidsgruppen var å klart definere kjønn, og dermed kommunisere dette til 

de lokale makt- institusjonene i Somaliland.  

Den kvinnelige lederen presenterte hva som skulle skje på arbeidsgruppen. Hun skulle gå 

igjennom flere øvelser hvor deltagerne skulle bli bevisste på kjønn og hva som ville skje 

hvis kjønn ikke ble tatt hensyn til. Deretter presenterte alle deltagerne seg, både mannlige og 

kvinnelige deltagere. Det var flest kvinnelige deltagere, seks kvinner og tre menn. Tre 

kvinner var fra den lokale organisasjonen som var med på å arrangere arbeidsgruppen, en 

kvinne var ansatt i en internasjonal organisasjon, en kvinne var ansatt i familiedepartementet 

og Dulmar fra en lokal organisasjon. To menn var fra lokale organisasjoner, mens en mann 

var ansatt i lokale myndigheter. Alle deltagerne var i samme aldersgruppen som Dulmar og 

hadde flere karakteristikker som var felles med livssituasjonen til Dulmar. De hadde barn i 
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barneskolealder og oppover, hadde utdannelse og betalt arbeid. Dermed tilhørte de en gruppe 

som var sterk økonomisk og sosialt.  

Arbeidsgruppen var i lokalene til en lokal organisasjon. Lokalet var enkelt møblert med bord 

og stoler. For anledningen var bordene satt sammen til et langbord. Deltagerne satt rundt et 

langt bord, med hoveddelen av mennene på den ene enden og hoveddelen av kvinnene på 

den andre delen. Lederne sto ved den ene enden av bordet, der hvor det var hovedvekt av 

menn. Lederne hadde overhead og store flippover ark som de skrev og illustrerte på. Den 

mannlige, somaliske lederen snakket mest innledningsvis og kommenterte underveis, mens 

den kvinnelige lederen ledet deltagerne gjennom oppgavene. Hun presenterte en oppgave 

som deltagerne kom med kommentarer til, lederen kom med oppfølgingsspørsmål. 

Midt på dagen var det en lunsj- pause. Deltagerne spiste mat og pratet. Plasseringen rundt 

bordet kunne antyde en inndeling mellom menn og kvinner, med mennene øverst ved bordet, 

nærmest lederne. I pausen var denne inndelingen mer markant. De mannlige deltagerne satt 

ute, mens de kvinnelige deltagerne satt inne på kontorene. De fleste kontorene tilhørte 

kvinner, i kvinne organisasjonene var det flest kvinnelige ansatte og bare en mannlig ansatt. 

Kontorene fungerte mer som en privat sfære mens ute offentlig sfære? Den kvinnelige 

lederen sto ute sammen med mennene.  

En oppgave i det sosiale kjønn 

Lederen etterlyste roller til menn og kvinner i ulike settinger i Somaliland. Den første 

settingen var markedet. En mannlig deltager sa at på markedet hvor dyr ble solgt og kjøpt, 

var det bare menn som jobbet og deltok. En kvinnelig deltager supplerte med at det var 

kvinner som jobbet der, men ikke med salg og kjøp av dyr, men med å selge te til de andre 

aktørene på markedet. En annen mannlig deltager sa at klesmarkedet var likt fordelt mellom 

kvinner og menn, det var lik andel av kvinner og menn som solgte klær. En kvinnelig 

deltager fortalte at om det var flest menn eller kvinner på et marked, ble bestemt av hva slags 



ressurser som krevdes for å selge varer. Det viste seg i grønnsaksmarkedet, der kunne en 

klare seg med små ressurser for å starte opp, derfor var det flest kvinner som arbeidet der. 

Menn gikk etter økonomisk aktivitet som ga mer profitt, mens kvinner måtte godkjenne det 

de fikk, fordi de måtte forsørge familien. Menn i motsetning ga heller opp når de så hvor lite 

penger som ble igjen etter mye arbeid. Lederen spurte hvordan det var i penge markedet. En 

kvinnelig deltager fortalte at det var noen kvinner men flest menn. Hun forklarte det med at 

menn får mer tilgang til kreditt enn kvinner, og derfor var det flest menn som vekslet penger. 

En mannlig deltager sa at av gullselgere var flest kvinner. Lederen spurte om hvem det var 

som kjøpte, og deltagerne svarte kvinner. 

Den neste settingen var husholdet. En kvinnelig deltager sa at det var konflikter i familier nå 

på grunn av at roller til kone og mann hadde endret seg ved at det nå var flere kvinner som 

arbeidet utenfor hjemmet og tjente egne penger. På grunn av dette respekterte ikke barna 

faren lenger på samme måten som før siden de fikk alt av moren. Lederen spurte om 

mannens rolle i familien hadde endret seg, og om han nå tok seg mer av barna. En kvinnelig 

deltager hevdet at mannen ikke tok seg så mye av barna, hvis det var noen, så var det de 

eldre barna han tok seg av. En mannlig deltager sa at mange trodde at barna kom til å lide 

hvis kvinnene jobbet utenfor hjemmet, fordi da var det ingen som kunne ta seg av dem. 

Lederen skjøt inn at det kunne være samfunnets ansvar med foreldrene å ta vare på barna. 

Den mannlige deltageren sa at det var forskjell, fordi hos dem så hjalp de barna for at de 

skulle hjelpe dem når de ble gamle, det eksisterte ikke barnehage, men eldre og søsken var 

der. Lederen skjøt inn at barn trengte både far og mor. En kvinnelig deltager sa seg enig, en 

datter og en sønn trengte både far og mor som rollemodell 

Deltagerne var opptatt av å vise det beste bildet av Somaliland, mennene var kanskje litt mer 

ivrige enn kvinnene. Kvinnene ønsket også å vise et godt bilde av hjemlandet, men de ønsket 

også å påpeke at kvinner hadde mindre muligheter enn menn. Mennene trakk i hovedsak 

frem markeder hvor det omtrent var lik fordeling mellom menn og kvinner, klesmarkedet, og 

markeder hvor kvinner dominerte, gullmarkedet. Dette var også markeder hvor profitten var 

relativ høy, og hvor det var høy status. Det var kvinnene som nevnte grønnsaksmarkedet 
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hvor kvinner var i flertall, og de nevnte også hvorfor. De mente at menn gikk etter mer 

profitt, og derfor ikke ønsket å jobbe på grønnsaksmarkedet.  

Lederen kom med vestlige innspill. Hun påpekte ulikheter, og hvorfor de var der. I gull- 

markedet hvor statusen var relativ høy og det var mange kvinner, påpekte hun at det var 

kvinner som kjøpte. Dermed devaluerte hun status-nivået ved å omgjøre statusen fra ervervet 

til tilskrevet. Kvinner solgte ikke gull, fordi de hadde gode egenskaper, men fordi de var 

kvinner og dermed kunne selge til kvinner lettere enn det menn kunne.  

I diskusjonen om hvem som skulle ta vare på barna, kom lederen med motargumenter til 

hvordan praksisen var i Somaliland. Hun mente at det var samfunnets ansvar å ta vare på 

barna og at et barn trengte både mor og far. At barn var samfunnets ansvar var en holdning 

som stod sterkt i vesten. Samfunnet hadde ansvar for helsetilbud, beskyttelse mot overgrep 

og til en viss grad tilsyn og materielle behov. I Somaliland var det kjernefamilien og 

slektslinjene (fars og mors) som hadde dette ansvaret. Faren hadde på mange områder 

ansvaret for det som i vesten var samfunnets ansvar. Han skulle sørge for de materielle 

behovene, helsetilsyn og beskyttelse.  

Arbeidsgruppe formen 

Hensikten til lederne fra den internasjonale organisasjonen var å erverve en kulturell kapital 

om kjønn i Somaliland. Denne kapitalen skulle muligens brukes til å fremme likestilling 

mellom kjønnene i Somaliland. Lederne brukte ikke ordene "likestilling mellom kjønnene"37 

men isteden ordet "kjønn"38 i betydning av likestilling mellom kjønnene. En av grunnene til 

det kunne være at ”likestilling mellom kjønnene” var et sterkere uttrykk, og betydningen 

                                                 

37 Likestilling mellom kjønnene: gender equality 

38 Kjønn: gender 



ligger direkte i uttrykket, mens ”kjønn” var lettere å formidle, og definisjonen kan forandres 

underveis, det lå ikke like sterke føringer i "kjønn" som i "likestilling mellom kjønnene".  

En dobbel avhengighet i arbeidsgruppen 

Lederne i den internasjonale organisasjonen var avhengig av deltagerne på ulike måter. 

Lederne var avhengige av at det kom noen på arbeidsgruppen, det bedret resultatstatistikken 

for organisasjonen, når de la frem oversikt over hva de hadde gjort i løpet av en viss periode. 

Dette legitimerte arbeidet deres. Den internasjonale organisasjonen hadde også en agenda 

som de ønsket å gjennomføre, og for å kunne gjøre det trengte de samarbeidspartnere som 

var tilstede lokalt. De trengte noen til å gjennomføre deres ideer. En kommentar fra 

deltagerne var at ideen om ”kjønn” var et krav fra donorene. Dette kunne belyses i denne 

sammenhengen, hvor den internasjonale organisasjonens gjennomslag for likestilling 

skjedde ved at lokale organisasjoner fikk økonomisk støtte ved at de fremmet likestilling 

som tema eller konkrete tiltak i organisasjonen, slik som jevn fordeling av menn og kvinner 

ved ansettelser. 

Deltagerne på arbeidsgruppen var også avhengige av den internasjonale organisasjonen på 

sin måte. Deltagerne hadde egne organisasjoner (som ansatt eller frivillige) som de ønsket å 

utvikle. Til dette trengte de økonomisk bistand og kontakter ute i verden. De var avhengige 

av internasjonale organisasjoner til å bistå med økonomiske midler slik at de kunne 

gjennomføre sine ideer og prosjekter og øke veksten i sin egen organisasjon.  

Rollespillet i arbeidsgruppen 

Arbeidsgruppen kan sees på som et rollespill med Goffmans termer (1992). Personens 

”egentlige” holdninger og oppfatninger kan bare sees indirekte. Goffmann presenterer to 

typer kommunikasjon. Den ene er det uttrykket som en person gir som er det verbale eller 

tilsvarende som personen bruker åpent. Dette er kommunikasjon i snever forstand. Den 
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andre er det uttrykket som en person avgir som er det ikke verbale og i noen tilfeller 

utilsiktet. Dette er kommunikasjon i vid forstand. Når en person møter andre personer er det 

som personen foretar seg som er avgjørende på hvordan de andre oppfatter situasjonen. Både 

det utrykket som personen gir og avgir. Personen kan handle velberegnende for å oppnå en 

bestemt reaksjon. Personen kan også uttrykke seg på en bestemt måte fordi de andre krever 

det og ikke fordi personen ønsker det selv. Eller at personens vane handling gjør bestemte 

inntrykk som kan være både bevisste og ubevisste. Disse variantene gjør at de andre får et 

rimelig inntrykk av personens budskap eller at de misforstår personens budskap (Goffmann, 

1992) Som regel ikke verken eller. Tenk på disse to som et kontinuum, full forståelse eller 

total misforståelse og at resultatet som regel er et sted i mellom, mot den ene eller andre 

kanten av kontinuumet.  

Man kunne dele aktørene i arbeidsgruppen inn i to deler, den ene delen var deltagerne mens 

den andre delen var lederne. Deltagerne kunne igjen deles inn i menn og kvinner, mens 

lederne kunne deles inn i vestlige og lokale. Alle disse ulike partene hadde sin intensjon med 

arbeidsgruppen som kommunikasjonsmiddel. Den kvinnelige lederen hadde en agenda om å 

fremme likestilling. Hennes status som leder og kvinne ble iverksatt gjennom utøvelsen 

hennes i arbeidsgruppen. Verbalt kommuniserte hun hensikten til arbeidsgruppen mens hun 

underveis i oppgavene kom med kommentarer som kunne antyde hennes egne holdninger. 

Hun gikk vestlig kledd med bukse og skjorte, men hadde et sjal over skuldrene. Når hun 

gikk ut på gaten eller satt i bilen, tok hun sjalet løst over hodet, slik at håret ble dekket. 

Denne ikke verbale kommunikasjonen gjennom klærne hennes, kan vise at hun respekterte 

det religiøse ved å dekke seg til, samtidig som hennes egenart vises gjennom de øvrige 

klesplaggene. Den andre lederen hadde en mindre aktiv rolle i løpet av arbeidsgruppen. Han 

var delaktig i introduksjonen med å formidle arbeidsgruppen intensjon, sett fra den 

internasjonale organisasjonens ståsted, og med å forklare og definere kjønn. Videre når 

deltagerne skulle diskutere oppgaver var han mer tilbaketrukket og observerte mer enn han 

deltok. Det var derfor mer vanskelig å plassere han enn den kvinnelige lederen. Lederen gav 

et inntrykk av at hun trudde på sin sosiale rolle, at det hun formidlet var oppriktighet. Den 



mannlige lederens kommunikasjon kunne helle mer den andre veien, at han hadde vantro i 

sin rolle som foregangsfigur om likhet mellom kjønnene. En annen mulighet var at han som 

somalimann ville fått sterke reaksjoner hvis han spilte sin sosiale rolle fullt ut. Hans 

handling var styrt av forventning. De andre deltagerne forventet at han ikke skulle tale 

likestilling helt ut, men utøve sin formelle rolle. Han utspilte sin sosiale rolle med vantro, 

med plikt ovenfor arbeidsgiverne sine. Men vantro kan føre til tro ved at den pliktmessige 

utførelsen fører til oppriktighet.  

Deltakernes verbale kommunikasjon 

Er kommunikasjonen til deltakerne styrt av forventning? Deltagerne visste at arbeidsgruppen 

hadde til hensikt å fremme likestilling mellom mann og kvinne, og at lederne mente at 

kvinner har mindre rettigheter enn menn. Ved å si seg enige i holdningene til lederne 

oppnådde deltagerne godvilje fra lederne som representerte den internasjonale 

organisasjonen som igjen kunne føre til fordeler for deres egne lokale organisasjoner. Kunne 

antyde et skille mellom de kvinnelige og mannlige deltagerne. De mannlige var mer opptatt 

av å vise de positive sidene og det som kunne tale for at det eksisterte likestilling mellom 

menn og kvinner i Hargeisa. Mens kvinnene påpekte flere ganger at kvinner hadde mindre 

muligheter enn menn, og der de hadde muligheter var det fordi at menn ikke ønsket å benytte 

seg av dem. Kvinnene og mennene hadde hver sin hensikt med sin kommunikasjon. En 

mann som skilte seg ut, var den eneste mannen som ikke jobbet i organisasjon, men som 

jobbet i de lokale myndighetene. I en diskusjon om hvordan kvinner kunne integreres i de 

lokale myndighetene, kom han med forslag om at kvinner kunne jobbe som søppelsankere. 

Der og da var det ikke noen reaksjoner på kommentaren hans, den ble oversett, og 

diskusjonen gikk videre. På slutten av dagen gikk noen av deltagerne hjem, deriblant 

mannen som hadde kommet med forslaget. De andre deltagerne tok opp temaet igjen. En 

kvinnelig deltager hevdet at mannen hadde kommet med forslaget om at kvinner kunne bli 

søppelsankere fordi ingen somali mann ville ha gjort den jobben. Kommentaren ble møtt 
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med latter både fra kvinnelige og mannelige deltagere. Mannen fra de lokale myndighetene 

hadde kanskje ikke hatt så mye kontakt med internasjonale organisasjoner tidligere og var 

ikke klar over de forventningene som disse har i forhold til likestilling. Hans 

kommunikasjon var kanskje mindre styrt av forventninger enn det de andres verbale utrykk 

var. 

Den sosiale rollen er utøvelse av de rettigheter og plikter som er knyttet til en bestemt status. 

I utøvelsen av den sosiale rollen er det to ytterpunkter. En person kan gå helt opp i sin rolle 

eller kan se helt kynisk på sin rolle. Hver av disse gir personen en posisjon som har helt 

spesielle fordeler og forsvarsmuligheter. Men hver av disse kan også føre til den andre. Tro 

på sin rolle kan føre til kyniske og omvendt. Utøvelsen av den sosiale rollen er dermed ikke 

stabil og uforanderlig men hele tiden i utvikling og i forandring, dynamisk (Goffmann, 

1992). 

En kjønnet utvikling 

Den internasjonale organisasjonen som holdt arbeidsgruppen, fremmet likestilling i den 

offentlige sektoren og ønsket at flere kvinner skulle ta lønnsarbeid utenfor hjemmet. De 

fremmet også at menn måtte delta i husarbeid. Når man ser på hvilke prosjekter som utføres, 

eksisterer det, som nevnt tidligere, utdannings- og inntekstgenererende prosjekter for å få 

kvinner ut av hjemmet men det eksisterer ikke noen prosjekter rettet mot menn for å få dem 

til å delta i husarbeid. Talle (1983) hevdet at bistandsprosjekter som var rettet mot kvinner, 

sjelden var rettet mot menn eller familien som en helhet. Kvinneprosjektene er atskilte 

avdelinger i de internasjonale bistandsorganisasjonene og i de lokale organisasjonene. Dette 

begrunnes med at kvinneprosjektene krever spesielle moralske og sosiale tilpasninger. Dette 

hindrer at kvinner innlemmes i store økonomiske og tekniske prosjekter (Talle, 1983).  



Internasjonale og lokale organisasjoner som aktører i et 
nettverk 

Teknisk-økonomisk nettverk (TEN: Techno-economic network) består av levende og ikke- 

levende aktører og er en utvidelse av nettverk som kun består av relasjoner mellom 

mennesker. Det teknisk-økonomiske nettverket er organisert ut ifra områder, som det 

vitenskapelige området som produserer og bekrefter kunnskap, det tekniske området som 

utvikler og omdanner gjenstander og markedsområdet som inneholder brukerne. Disse tre 

områdene er ulike men koblet sammen gjennom ulike mellomledd. Mellomleddene passerer 

mellom de ulike aktørene i nettverket og definerer relasjonene mellom dem. Teknisk-

økonomisk nettverk består av mennesker og deres kunnskaper, skrevne tekster, tekniske 

redskaper og penger. Dette er mellomledd som gir form og eksistens til sosiale linker, 

aktørene i nettverket definerer hverandre ut i fra mellomleddene som de tilfører nettverket. 

Dette sosiale nettverket kan dermed tolkes ut i fra mellomleddene som er i sirkulasjon. En 

aktør er her ment som et mellomledd som setter andre mellomledd i sirkulasjon. 

Dynamikken i dette nettverket kan forstås ved å se på oversettingsoperasjonene som 

innebærer de gjensidige definisjonene av aktørene i mellomleddene som puttes i sirkulasjon 

og ”leser” de relevante beskrivelsene. Aktørens egne teorier er ikke universelle. Atferden til 

aktørene, mer generelt deres definisjon, forandres med nettverket, som i seg selv er et 

produkt av tidligere handlinger. Ulike aktører i et nettverk kan ha meninger som ikke er 

forenelige med hverandre. Dette er avhengig om nettverket har lik tilnærmelse i forhold til 

overføring og sirkulasjon av mellomleddene. Hvis aktørene har en lik tilnærmelse i forhold 

til overføring og bruk av regler så arbeider de bra sammen. Det betyr ikke at de gjør de 

samme tingene men at deres aktiviteter passer sammen til tross for deres heterogenitet. Hver 

aktør er i stand til å snakke på vegne av alle de andre og mobilisere alle evnene/kunnskapene 

og alliansene i nettverket. Men slike nettverk utvikler seg over lang tid med investering, 

arbeid og koordinering. Mange andre er svakere konvergent hvor aktørene finner at deres 

status konstant stiller spørsmålstegn ved og at det er vanskelig å mobilisere andre deler av 
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nettverket. Kan snakke om lange og korte nettverk. Lange nettverk har alle elementene nevnt 

ovenfor mens de korte mangler (Callon, 1991). 

Relasjonen mellom de internasjonale og lokale organisasjonene samt mellom det 

internasjonale samfunnet og det lokale samfunnet kunne belyses ved hjelp av beskrivelsen 

av det teknisk-økonomiske nettverket. De internasjonale organisasjonene og det vestlige 

samfunnet utgjorde i denne sammenheng det vitenskapelige området hvor kunnskapen ble 

produsert og bekreftet 

 I det første kapittelet argumenterte jeg for at de internasjonale organisasjonene intenderte å 

bruke lokal kunnskap, men at denne lokale kunnskapen også var influert av vestlig 

tankegang gjennom maktrelasjonen mellom de internasjonale og lokale organisasjonene. 

Med dette til grunn ble den aktuelle kunnskapen dannet i de internasjonale organisasjonene, 

og den var influert av den lokale kunnskapen, men den endelige bekreftelsen skjedde i de 

internasjonale organisasjonene. Det tekniske området var de lokale organisasjonene som tok 

i bruk denne kunnskapen og anvendte den ut i fra sine egne intensjoner. Slik som lokale 

organisasjoner som hadde utdanningsprosjekter hvor de internasjonale organisasjonene 

kontrollerte at undervisningen fant sted, men ikke hva det ble undervist i, dermed kunne 

lærerne og lederne tilpasse undervisningen etter sine behov og interesser. Markedsområdet 

var i denne sammenheng målgruppen til de lokale organisasjonene. De var brukerne av 

prosjektene, på samme tid kan de internasjonale organisasjonene også være brukere ved at 

de, på samme måte som målgruppen, nyttiggjorde seg prosjektene til de lokale 

organisasjonene. Mellom disse tre områdene var det ulike mellomledd. Det var mennesker 

som tilhørte de tre ulike områdene og deres kunnskaper. Det var tekster som ble produsert 

slik som bistandsrapporter, prosjekt beskrivelser og rapporter og lærebøker som ble brukt i 

undervisningen. Tekstene ble produsert i de internasjonale og de lokale organisasjonene og 

ble brukt innenfor, men også for målgruppen og deres lokalsamfunn og det vestlige 

samfunnet. Deltakerne, som her var markedsområdet, betalte litt for å gå på 

undervisningsprosjektet. De internasjonale organisasjonene betalte for lønnen til lærerne ved 

at de lokale organisasjonene mottok og distribuerte videre. Noen lokale organisasjoner 



hadde også inntektsgenererende prosjekter og når disse var involvert i nettverket ville det 

også være redskaper som utgjorde mellomleddene. En lokal organisasjon hadde fått vever 

transportert til Hargeisa fra et europeisk land, en annen symaskiner. Alle de nevnte 

mellomleddene passerte og definerte relasjonene i nettverket.  

Aktørene i et nettverk var heterogene og for å ha en bra og konstruktiv samhandling var de 

avhengige av å kommunisere, til en viss grad være enige og operere etter de samme reglene. 

Dette for å kunne overføre mellomleddene mellom områdene på en god måte. De 

internasjonale og de lokale organisasjonene hadde lik organisasjonsstruktur og dermed 

opererte de etter de samme reglene organisatorisk sett, og på den måten kunne 

kommunikasjonen gå lettere ved at oversettingen ble enkel. Med hensyn til interesseområder 

var det også store likheter i forhold til fremstilling, men ulikheter med hensyn til fortolkning 

og utførelse av dem. Både de internasjonale og lokale organisasjonene ønsket å arbeide mot 

FGM, men de arbeidet ulikt. De internasjonale ønsket å stoppe det helt mens de lokale 

ønsket å redusere graden av det fysiske inngrepet. Likestilling mellom kjønnene var et 

liknende tema. Mitt inntrykk var at de internasjonale organisasjonene arbeidet mest med 

likestilling i den offentlige sfæren med hensyn til like muligheter til utdanning, arbeid og 

beslutninger. De lokale, kvinnelige lederne og også lærerne og elevene som jeg snakket med, 

fremhevet at de skulle ønske at gutter og menn også kunne delta på lik linje med arbeid i den 

private sfæren. De forestilte seg en komplementaritet hvor menn og kvinner hadde like 

rettigheter men ulike ansvarsområder. Menn hadde ansvar for å forsørge familien mens 

kvinnene hadde ansvaret for husarbeidet, men samtidig at både menn og kvinner utførte de 

samme oppgavene, både med hensyn til betalt arbeid og arbeid i husholdet, men hadde ulikt 

ansvar for at det ble utført. 

I teorien skal utviklingsprosjekter hjelpe de svakeste, men i praksis er effekten uforutsigbar 

og noen ganger styrker den de eksisterende elitene, slik som regimer og lokale 

organisasjoner. Disse prøver å danne allianser med donorer på måter som sterkt påvirker 

politisk. Privatisering vektlegges og implikasjonene av dette er at ikke-statlige 
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organisasjoner skal gjøre det som en gang staten var forventet å utvikle seg til å gjøre 

(Cheater, 1999). 

Oppsummering 

Aktørene i arbeidsgruppa hadde ulik intensjon og bakgrunn i deres samhandling. Dette kom 

til utrykk gjennom deres kommunikasjon, og at den til en viss grad var styrt av forventning. 

Arbeidsgruppen var en arena hvor lokale og internasjonale organisasjoner direkte 

samhandlet, ansikt til ansikt. Den internasjonale organisasjonen ønsket å fremme 

likestillingen mellom kjønnene i samarbeid med de lokale organisasjonene.  I et teknisk 

økonomisk nettverk er det utveksling av og dannelse av relasjon gjennom både mennesker 

og ikke-mennesker gjennom materiell som tekster og penger. Dette definerer relasjonene 

mellom aktørene og flyten av elementer tilsier om det er god eller dårlig kommunikasjon i et 

slikt nettverk. I og med at de ulike aktørene i det lokale og internasjonale nettverket 

innehadde ulik kunnskap kunne det medføre at oversettingene mellom aktørene ble forandret 

i forhold til den opprinnelige intensjon. Dette viser seg blant annet ved at de internasjonale 

organisasjonene hadde en intensjon med prosjektene men at de i praksis ble utført annerledes 

i lokal samfunnet. 



Avslutning 

I denne avhandlingen har jeg forsøkt å presentere elever, lærere og ledere i lokale 

organisasjoner, og deres livssituasjon som jenter og kvinner i Hargeisa i relasjon til det 

globale gjennom internasjonale organisasjoner. Elever, lærere og ledere og andre aktører 

som jeg har beskrevet i denne avhandlingen hadde en, direkte eller indirekte, relasjon til 

lokale og eller internasjonale organisasjoner. Aktørene, gjennom relasjonen til 

organisasjonene, var også påvirket av relasjonene mellom de lokale og de internasjonale 

organisasjonene, samtidig måtte de forholde seg til samfunnet som de levde i. Gruppen av 

elever, lærere og ledere, var ulike ved at de forholdt seg til samfunnet og 

organisasjonssystemet på ulike måter, ved at de hadde ulike rettigheter og plikter, samtidig 

som de igjen utøvet påvirking tilbake på sine omgivelser. I denne avhandlingen har jeg 

forsøkt å belyse hvilke muligheter og begrensinger kjønnsidentiteten til jenter og kvinner ga 

i forhold til skole, arbeid, maktutøvelse og mobilitet i og utenfor hjemmet. Samtidig hvilken 

rolle de lokale organisasjonene og de internasjonale organisasjonene spilte i dette samspillet. 

Aktørene i de tre gruppene hadde opprinnelse både i og utenfor Hargeisa, og smed mer eller 

mindre nomadisk bakgrunn. Samtidig har de fleste jenter og kvinner, som er født og 

oppvokst i Hargeisa, en relasjon til den nomadiske levemåten gjennom slektskap, ved at 

familiemedlemmer i ulike segmenter av klansystemet lever som nomader. Hargeisa blir på 

den måten en storby som har tett relasjon til nomadelivet. Dette er med på å danne 

konteksten for dannelse av kjønnsidentiteten blant annet gjennom sosialisering.  

Stadig mer utviklingshjelp kanaliseres gjennom lokale organisasjoner som ikke er statlige, 

dette for å gjøre bruk av lokale kunnskap som skal føre til at utviklingstiltak blir tilpassede 

og med varig effekt i lokal samfunnet. Det er mange variabler som utgjør kunnskap blant 

annet status som en person innehar påvirker, kunnskapen som akkumuleres og brukes. 

Dermed blir det stor forskjell på kunnskapen mellom elever, lærere og ledere i og med at 

disse tre gruppene innehar ulik status i samfunnet som er en av variablene for 
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kunnskapsdannelse. Dermed blir det vanskelig å snakke om lokal kunnskap som betingende 

for vellykkede og varige utviklingstiltak ved at den lokale kunnskapen som i størst grad blir 

nyttiggjort i denne sammenheng er kunnskapen til ledere mens elevene, og lærerne, er 

målgruppen til tiltakene og de innehar en annen lokal kunnskap. Makt er også en variabel 

som spiller inn i dannelse, valg og bruk av kunnskap. Maktforholdet mellom de lokale og 

internasjonale organisasjonene påvirker interesseområdene til de lokale organisasjonene. 

Den strukturelle makten i vestlige land legger føringer på hva som blir interesseområder i de 

lokale organisasjonene, ved at strukturell makt påvirker de internasjonale organisasjonene 

som igjen gjennom organisatorisk makt påvirker hva som blir interesseområdene i de lokale 

organisasjonene. De lokale organisasjonene utøver igjen organisatorisk makt på aktørene i 

organisasjonene. Mellom aktørene i de lokale organisasjonen er individuell og karismatisk 

makt gjeldene ut ifra posisjon den enkelte aktør har i organisasjonen. Makt utøves på og fra 

alle aktørene. De internasjonale har makt til å bestemme interesseområder prosjektene i de 

lokale organisasjonene skal omhandle mens de lokale har makt til å bestemme hvordan 

prosjektene i praksis utføres. Likestilling mellom kjønnene er et tema som gjennom 

strukturelle makt blir et prioritert område i bistand og er dermed med på å prege 

utviklingstiltak som kjønnet. 

Elever, lærere og ledere blir alle påvirket av at utviklingen blir kjønnet ved at det preger 

hvilke prosjekter som velges og som dermed påvirker samfunnet som helhet. I den forstand 

kan man si at organisasjonene er et møte mellom det lokale og det globale. Elevene er 

muligens den gruppen som har sterkest tilknytning til nomadelivet ved at mange av dem er 

oppvokst på landsbygda, i likhet med Asha. Sosialiseringen legger føringer på 

arbeidsfordelingen i hjemmet og mobiliteten i den private og offentlige sfæren. Jenter skal 

oppholde seg mest mulig i den private sfæren mens gutter må oppholde seg mest mulig i den 

offentlige sfæren. Denne inndelingen er styrt av forventninger som kjønnsrollemønsteret er 

basert på. Det forventes at jenter har ansvar for og prioriterer husarbeid dette kan i noen 

tilfeller være vanskelig å kombinere med undervisning i de lokale organisasjonene. Om en 

jente tok undervisning eller ikke var i mange tilfeller bestemt av prioriteringene til familien. 



I en familie som prioriterte utdannelse organiserte husholdet slik at det ble mulig, i tilfellet 

til Asha og Fadumo, og i motsetning til Asha. I tillegg til dette var det mange andre grunner 

til at jenter valgte å ta eller ikke ta utdannelse. Jenter som tok utdannelse kunne ta det ved å 

ønske å få et betalt arbeid, utvide nettverket sitt, tilgang til den offentlige sfæren, virke mer 

attraktiv i forhold til ekteskap. Jenter som ikke kunne eller ønsket å ta utdannelse kunne 

være at de ikke så verdien i det, ikke hadde mulighet ved at arbeidsmengden i hjemmet var 

for stor eller at familien ikke hadde penger til å betale skoleavgiften, om undervisningen i de 

lokale organisasjonen skulle være gratis.  

Fadumo var et forbilde for elevene som hun underviste for ved at hun tidligere hadde vært en 

av dem. Fadumo oppholder seg i mindre grad i den private sfæren og i større grad i den 

offentlige sfæren. Dette på grunn av hennes betalte arbeid. Gjennom hennes lærer status kom 

hun i en mellomposisjon i hierarkiet som hadde påvirkning på hennes mobilitet. Fadumo er 

et eksempel på en modernisering av kjønnsrollemønsteret. Hun har større grad av mobilitet 

enn Asha og Leila, dette på grunn av hennes status som lærer, men også fordi hun bringer 

penger til husholdet noe som gir henne større grad av selvstendighet i forhold til 

arbeidsoppgaver i husholdet. Modernisering av kvinnerollen kan også sees ved 

bryllupstradisjoner. Kvinner kan i større grad forhandle frem størrelsen på sin egen mahar, 

noe som er med på å verdsette kvinnen i forhold til maktrelasjoner. Samtidig er brylluper i 

større grad i dag blandet, det vil si at menn og kvinner oppholder seg i samme rom, noe som 

ikke var vanlig tidligere. I tillegg venter yrkesaktive kvinner med å gifte seg, noe som har 

endret seg fra tidligere.  

Dulmar arbeidet både betalt og frivillig i to ulike lokale organisasjoner. Gjennom dette 

arbeidet utdannet hun jenter og kvinner, i tillegg til andre prosjekter i hennes organisasjon, 

samtidig som hun utøvde påvirkning på politiske prosesser og beslutninger gjennom 

organisasjonen som hun arbeidet i. Kvinner som bringer penger til husholdet får økt makt i 

den private sfæren ved at hun bestemmer over hvordan pengene skal brukes, samtidig får 

kvinner økt makt i den offentlige sfæren ved at de kan utøve påvirkning gjennom sitt arbeid. 

Kvinner som arbeider i den offentlige sfæren kan få reaksjoner ved at de blir vestlig 
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påvirket. Relasjonen mellom de lokale og internasjonale organisasjonene er et element her. 

Dette ble tydelig på arbeidsgruppa som ble en møteplass for representanter for de lokale og 

internasjonale organisasjonene. Det at temaet for denne arbeidsgruppen var det sosiale kjønn 

og likhet mellom kjønnene peker i retning at utviklingstiltak har blitt kjønnet og at 

internasjonale organisasjoner prioriterer dette. Lokale og internasjonale organisasjoner er del 

av et større nettverk som inneholder flyt og utveksling av elementer som binder nettverket 

sammen, er det stor grad av overensstemmelse i overføring av elementene fungerer 

nettverket bra og samarbeider godt. Kunnskap er et element som kan øke grad av 

overensstemmelse mellom aktørene. De internasjonale og lokale organisasjonene brukte den 

lokale kunnskapen som en felles forståelse og til å kommunisere med. Men hvis denne 

kunnskapen i stor grad har opphav i konteksten til de internasjonale organisasjonen vil det 

være vanskelig å overføre denne til lokal samfunnet hvor utviklingstiltakene skal utføres. 

Det kan oppstå en motstand mot denne ytre påvirkningen. Samtidig i dette feltet av 

påvirkning og motstans var det en endring av kjønnsrollemønsteret hvor jenter og kvinner 

hadde betalt arbeid utenfor hjemmet og fikk økt mobilitet i den offentlige sfæren og økt makt 

i både i den private og den offentlige sfæren. Disse endringene viser at kjønnsrollesystemet 

ikke er et statisk men et dynamisk system.  



Kildelister 

Abu-Lughod, Lila. 1986, Veiled Sentiments, Honor and Poetry in a Bedouin Society, 

University of California Press, Berkley and Los Angeles 

Abwunza, Judith M. 1997, Womens Voices, Womens Power, Broadview Press, Peterborough, 

Ontario, Canada 

Ahmed, Sadia Musse. 2004, “Traditions of Marriage and the Household” i Gardner, Judith & 

Judy El Bushra (ed.) Somalia. The Untold Story. The War through the Eyes of Somali 

Women, Pluto Press, London 

Ardener, Edwin. 1975, “Belief and the Problem of Women” i Ardener, Shirley (ed) Perceiving 

Women, Dent, London 

Ardener, Shirley (ed). 1993, Woman and Space. Ground Rules and Social Maps. Berg 

Publishers Limited 

Bohannon, Paul. 1959, “The Impact of Money on an African Subsistence Economy” i Journal 

of Economic History, Vol. vol. 19 (1959), pp. 1-5 

Barth, Fredrik. 1994, Manifestasjon og prosess. Universitetsforlaget AS 

Briggs, Jean. 1970, “Kapluna Daughter” i Golde Peggy (Red.) Women in the Field: 

Anthropological Experinces, Aldine Publishing Company 



 159

Callaway, Helen. 1993, “Spatial Domains and Womens Mobility in Yorubland, Nigeria” i 

Woman and Space, Ground Rules and Social Maps, Ardener, Shirley (ed), Berg 

Publishers Limited 

Callon, Michel. 1991, “Techno-economic networks and irreversibility” i A sociology of 

Monsters, Routledge, London 

Cheater, Angela.1999, The anthropology of Power. Empowerment and Disempowerment in 

Changing Structures. Routledge, London 

Crewe, Emma & Elizabeth Harrison. 1998: Whose Development? An Etnography of Aid. 

Biddles Ltd, United Kingdom 

Galaty, John G. 2003, “Pastoralist” i Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, 

Barnard, Alan & Jonathan Spencer (ed), Routledge 

Gardner, Judith & Judy El Bushra (ed.) 2004, Somalia. The Untold Story. The War through the 

Eyes of Somali Women. Pluto Press, London 

Gardner, Judith & Amina Mohamoud Warsame. 2004, “Women, clan identity and peace-

building” i Gardner, Judith & Judy El Bushra, Somalia. The Untold Story. The War 

through the Eyes of Somali Women. Pluto Press, London 

Geertz, Clifford. 1983, Local knowledge : further essays in interpretive anthropology, Basic, 

New York 

Goffman, Erving. 1992 [1959], Vårt rollespill til daglig. En studie i hverdagslivets dramatikk, 

Pax Forlag, Oslo 



Goody, J.R. 1973, “Bridewealth and Dowery in Africa and Eurasia” i Goody, J.R. Bridewealth 

and Dowery. Cambridge University Press, Cambridge 

Handy, Charles B. 1990, Understanding of Voluntary Organization. Penguin Books, London 

Hannerz, Ulf. 1980, Exploring the City. Inqueries Toward an Urban Anthropology, Columbia 

University Press, New York 

Horst, Cindy. 2007, Transnational Nomads. Doing Fieldwork amongst Somalis, 

Afrikaseminaret ved Sosial Antropologisk Institutt, Universitetet i Oslo, 06.02.2007 

Ibrahim, Rhoda M. 2004, “Womens Role in the Patoral Economy i Gardner, Judith & Judy El 

Bushra (ed.) Somalia. The Untold Story. The War through the Eyes of Somali Women. 

Pluto Press, London 

James, Wendy. 1999, “Empowering ambiguities” i Cheater, Angela. (ed), The anthropology of 

Power. Empowerment and Disempowerment in Changing Structures. Routledge, 

London 

Kart over Afrikas Horn: Gardner, Judith & Judy El Bushra (ed.) 2004, Somalia. The Untold 

Story. The War through the Eyes of Somali Women. Pluto Press, London 

Lewis, I. M. 1962, Marriage and the Family in Northern Somaliland, East African Institute of 

Social Research, Kampala 

Lewis, I. M. 1999, A Pastoral Democracy: a study of pastoralism and politics among the 

Northern Somali of the Horn of Africa. LIT, Hamburg 



 161

Long, Ann and Normann Long. 1992, The Battlefield of Knowledge. The interlocking of 

Theory and Practice in Social Research and Development. Routledge, London 

MacCormack,Carol. 1980, “Nature, Culture and Gender: A critique“ i MacCormack, Carol 

and Marilyn Strathern (ed). Nature, Culture and Gender. Cambridge University Press, 

Cambridge, UK 

Marsden, David. 1994, “Indigenious management and the management of indigenous 

knowledge” I Susan Wright (ed,) Anthropology of Organization, Routledge 1994 

Moore, Henrietta L. 1986, Space, text and gender. An anthropological study of the Marakwet 

of Kenya. Cambridge University Press, Cambridge UK 

Moore, Henrietta L. 1988, Feminism and Anthropology. Polity Press (Blackwell Publishers 

Ltd), Cambridge, UK 

Musse, Fowzia. 2004, ”War crimes against women and girls” i Gardner, Judith & Judy El 

Bushra, Somalia. The Untold Story. The War through the Eyes of Somali Women. Pluto 

Press, London 

Nustad, Knut. 2003, Gavens Makt. Norsk Utviklingshjelp som Formynderskap. Pax Forlag 

A/S, Oslo 

Ortner, Sherry B. 1974, “Is Female to Male as Nature is to Culture?” i Rosaldo, Michelle 

Zimbalist & Louise Lamphere (ed.), Women, Culture and Society. Stanford University 

Press, Stanford, California 

Pelto, Pertti J. and Gretel H. Pelto. 1978, Anthropological research. The structure of inquiry, 

Press Syndicate of the University of Cambridge, UK 



Reed-Danahay, Deborah. 1996, Education and Identity in Rural France. The Politics of 

Schooling. Cambridge University Press, Cambridge 

Rosaldo, Michelle Zimbalist & Louise Lamphere (ed.). 1974, Women, Culture and Society. 

Stanford University Press, Stanford, California 

Somaliland: Demand for International Recognition. 2001, Ministery of Information, Hargeisa, 

Republic of Somaliland, State Printing Agency 

Samatar, Abdi Ismail. 1989, The State and Rural Transformation in Northern Somalia, 1884-

1986. The University of Wisconsin Press, Wisconsin 

Scott, James C. 1985, Weapons of the Weak, Everyday Forms of Peasant Resistance. Yale 

University Press, New Haven, Conn. 

Stenning, Derrick J. 1962, “Household viability among the Pastoral Fulani” i Eriksen, Thomas 

H. Sosialantropologiske Grunntekster. Ad Notam Gyldendal, Oslo 

Street, Brian V, 1993. Cross-cultural approaches to literacy. Cambridge University Press, 

Cambridge, Great Britain 

Talle, Aud. 1983, Kvinnor och utveckling, Rapport nr 3, Sektion for utvecklingsstudier, 

Socialantropologisk institutionen, Stockholms Universitet 

Villarreal, Magdalena. 1994, Wielding and yielding: power, subordination and gender identity 

on the context of a Mexican development project. Agricultural University of 

Wageningen  

Vogt, Kari. 1993, Islamsk Hus: Verdensreligion på fremmarsj. Cappelen  



 163

Warsame, Amina Mohamoud. 2002, Queens Without Crowns, Somalilands Womens Changing 

Roles and Peace Building, A.I.C. Kijabe Printing Press, Kenya 

Warsame, Amina Mohamoud. 2004, “Crisis or Opportunity? Somali Women Traders and the 

War” i Gardner, Judith & Judy El Bushra (ed.). Somalia. The Untold Story. The War 

through the Eyes of Somali Women. Pluto Press, London 

Weiner, Annette B. 1976, Women of Value, Men of Renown. New Perspectives in Trobiand 

Exchange. University of Texas Press, Austin & London 

Wolf, Eric R. 1994, “Facing Power: Old Insights, New Question”, i Borofsky, R. (ed) 

Assessing Cultural Anthropology, McGraw-Hill Companies 

Wright, Susan. 1994, Anthropology of Organization, Routledge 1994 



 



 165

 


