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Imamer
efterlyser
hjælp til fraskilte kvinder
Fraskilte muslimske
kvinder udstødes
socialt. Imamer
foreslår oprettelse af
råd, som kvinderne
kan gå til
Af Britta Søndergaard

0 Unge med problemer tager ofte selv skylden for deres modgang og gør, hvad de kan for at skjule den for andre. – Modelfoto: Stuart McIntyre/Scanpix.

Unge er fanget i kravet om perfektion
Når nutidens unge
får problemer,
bruger de kæmpe
ressourcer på at
skjule dem. Ifølge
ungdomsforsker har
vi en generation,
som føler pligt til at
være en succes og
kan tilgive alle andre
end sig selv
Af Morten Mikkelsen

Den 17-årige gymnasieelev
Julie har haft massive problemer på hjemmefronten,
blandt andet hårde konflikter med sin bror. Hun har
talt med en enkelt veninde,

Avisernes krise
på film
Ny dokumentarfilm
om New York Times
sætter fokus på avisbranchens krise og
stiller spørgsmålet:
Vil aviser fremover
kun udkomme
elektronisk?
Kultur side 6

som hun også ligefrem har
boet hos, da det brændte allermest på hjemme. Men resten af hendes klassekammerater og venner ved intet,
for hun har dygtigt skjult sine problemer bag en facade.
”I skolen tror jeg bare, at vi
har været almindelige glade
mennesker. Jeg tror ikke, at
man har kunnet mærke det
på os,” siger hun om sig selv
og sine søskende.
Til alle tider har unge haft
vanskeligheder med at turde
stå ved deres sande jeg. Men
den generation af unge, som
i dag er 15-24 år, skiller sig
ud ved, at de konstant føler
sig forpligtet til at skjule deres problemer og i stedet forklæde sig som en succes. Det
betyder, at når noget går galt
i livet, bruger de unge ikke

alene kræfter på at håndtere
modgangen – de bruger lige
så mange kræfter på, at ingen skal opdage den.
Det fremgår af en ny rapport, ”Når det er svært at være ung i Danmark – unges
beretninger om mistrivsel og
ungdomsliv”, som Center
for Ungdomsforskning,
DPU Aarhus Universitet, udgiver i næste uge.

Rapporten bygger videre på
en tidligere undersøgelse
foretaget blandt 3500 danske unge, idet forskerne nu
har gennemført dybtgående
interview med 33 unge – herunder Julie fra indledningen
– som på forskellig vis har
svært ved at finde en vej i livet. Det er unge, som typisk
reagerer ved at blive depres-
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sive, aggressive, udvikle spiseforstyrrelser eller skære i
sig selv. Og når man spørger
ind til de unges mistrivsel, er
det slående, hvor meget det
fylder, at de selv tager skylden for al modgang og bruger mange kræfter på at iscenesætte sig som en, der magter det hele.
”Mange af de unge er fanget i perfektionen. De har
store problemer med at vise,
hvem de er, fordi de synes,
de selv falder igennem i forhold til de andre. De føler, de
er nødt til at påføre sig en facade. Og selvom de er klar
over, at de selv bluffer, tænker de ikke på, at alle de andre nok også bluffer,” siger
Niels Ulrik Sørensen fra
Center for Ungdomsforskning.

”Flere giver udtryk for, at
de gerne ville have en ven, de
kunne dele alt med, men det
er et stort problem for dem,
at det indebærer, at de viser,
hvem de er. Det er nyt for
denne generation, at frygten
for at blive afsløret som bluffer fylder så meget,” tilføjer
ungdomsforskeren.

Han peger på et andet paradoks, som går ud på, at hvis
kammerater, forældre eller
andre skulle vise svaghedstegn, er unge generelt gode
til at vise forståelse og tilgivelse. For eksempel kan de
undskylde forældrenes skilsmisse med de livsvilkår, de
lever under. Men når det
kommer til egne fejl og
mangler, er de unge nådesløse.
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En hundjævel
fylder rundt
Den britiske forfatter,
dramatiker, debattør
og ikke mindst feminist Fay Weldon har
på sine gamle dage
genfundet kristendommen. I dag fylder
hun 80 år.

”Det er en generation, som
er vokset op under højkonjunkturen og altid har fået at
vide, at de har alle muligheder – det er bare op til dem
selv. Vi er nødt til at tænke
over, hvilke værdier der hersker, og hvordan vi opdrager
vores børn. Vi lever i en tid,
som dyrker succesen og hylder dem, der mestrer tidens
vilkår og er gode til at stikke
hovedet frem. Mange unge
trives fint med de mange
muligheder og mange valg,
Men vi er nødt til at finde en
position til de unge, som ikke har det på den måde, som
ikke føles så pinlig og skamfuld,” siger Niels Ulrik Sørensen.
mikkelsen@k.dk

De mange
skuffelsers konflikt
Med undtagelse af
en kort optimistisk
periode i 1990’erne har
konflikten mellem Israel
og palæstinenserne altid
været voldelig, kynisk og
fyldt med mistillid.
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Fraskilte muslimske kvinder
i Danmark risikerer social
udstødelse, fordi de ikke kan
få den religiøse del af skilsmissen anerkendt. Deres
danske skilsmissepapirer er i
orden, men de er også muslimsk gift, og imamen i moskéen vil ikke bevilge en
skilsmisse. Derfor vil omgivelserne ikke acceptere opløsningen af ægteskabet, og
de kan ikke blive gift igen.
Der er intet overblik over
problemets omfang, men
imam Mostafa Chendid fra
Imam Malik Instituttet i Valby vurderer, at mindst 100
kvinder på landsplan hvert år
kommer i klemme, fordi de
ikke kan få bevilget en religiøs muslimsk skilsmisse.
”Jeg får nogle gange tre
opringninger om dagen fra
kvinder, og fra andre imamer hører jeg også om problemet. Vi ser en del eksempler på, at kvinden ønsker en
religiøs skilsmisse på grund
af vold i ægteskabet. Men de
kan ikke blive religiøst skilt,
fordi manden siger nej. Det
stiller kvinden i en meget
vanskelig social situation,”
forklarer Mostafa Chendid.
Han mener, at det danske
samfund bliver nødt til at tage problemet alvorligt og
diskutere mulige løsninger.
”Jeg har ikke lagt mig fast
på en bestemt løsning og ønsker ikke oprettelsen af et
parallelt retssystem. Men det
er vigtigt, at der er et organ,
kvinderne kan gå til. For eksempel et særligt råd,” siger
Mostafa Chendid.
Tidligere imam Fatih Alev
kender personligt flere herboende muslimske kvinder,
der, selvom de er skilt efter
dansk lov, ikke kan få en religiøs skilsmisse. I mange tilfælde betyder familiens og
omgivelsernes manglende
accept af skilsmissen, at
kvinden bliver socialt udstødt.
”Kvinderne er fanget i en
slags limbo, og de kan for
eksempel ikke gifte sig
igen,” forklarer Fatih Alev,
som også efterlyser et organ,
der kan hjælpe de nødstedte
kvinder.

Integrationskonsulent
Farwha Nielsen forklarer, at
selvom skilsmisser bliver
mere og mere almindelige
blandt etniske minoriteter,
er en opløsning af ægteska-

bet stadig forbundet med
stor skam.
”I Danmark har vi over mere end 30 år udviklet en skilsmissekultur. Sådan er det ikke blandt etniske minoriteter. Selvom islam anerkender
skilsmisse, så er det i mange
familier skamfuldt, at kvinden begærer opløsning af
ægteskabet, og derfor stritter
ægtemanden i en del tilfælde
imod,” siger Farwha Nielsen.
Hun mener, at problemerne bør løses gennem mægling i familierne og et tæt
samarbejde med herboende
imamer.

”Vi ser en del
eksempler på, at
kvinden ønsker
en religiøs
skilsmisse på
grund af vold i
ægteskabet.
Men de kan ikke
blive religiøst
skilt, fordi
manden siger
nej.”
mostafa chendid, imam

Den nyvalgte radikale folketingspolitiker, integrationskonsulenten Manu Sareen, arbejder i øjeblikket på
en bog om problemet.
”Vi kan sætte flere hjælpeforanstaltninger for fraskilte
i gang på krisecentrene. Desuden kan det også være en
løsning, at fornuftige imamer hjælper kvinderne. For
eksempel ved at oprette et
råd, hvor kvinderne kan henvende sig og få løst deres
skilsmisseproblemer,” siger
han.
Dansk Folkepartis integrationsordfører advarer til gengæld mod den løsning.
”Vi skal ikke acceptere
særlige shariaråd, hvor imamer bevilger skilsmisser. Det
er et skråplan, for på den
måde anerkender vi, at der er
en myndighed, som ligger
uden for det danske samfund. Imamerne må anerkende den danske skilsmisse, og hvis ikke må man fratage dem deres vielsesbeføjelse. Samtidig må samfundet støtte de pågældende
kvinder,” siger Peter Skaarup.
Han opfordrer de kvinder,
der mod deres vilje fastholdes i et ægteskab, til at opsøge politi og krisecentre.
soendergaard@k.dk
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