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 SMISO-ST. Hvordan vi jobber. 
 Fokus på flerkulturelle. 
 Erfaring. 

  Seksuelle overgrep og andre kultur 
  Kvinner som kommer for å få hjelp 



SMISO 
 Supplement til offentlig hjelpeapparat 
 Hjelp til selvhjelp 
 Åpningstid: kl. 8:00 – 15:00. 
 Ansatte – ulike faglig forberedelse. 
 Lavterskel tilbud. 



Hvem kan få hjelp 
 Kvinner og menn som har vært utsatt for seksuelle 

overgrep 
 Voksne mennesker eller ungdommer (16 – 17år) 
 Nordmenn og folk fra andre land 



Mål 
 Å veilede og støtte personer, som har vært utsatt 

for incest/seksuelle overgrep som barn eller 
voksne, i deres bearbeidingsprosess 

 Å veilede og støtte familie eller partner / venn til 
mennesker som har vært utsatt for seksuelle 
overgrep 

 Ikke behandling men fokus på styrken i den 
enkelte og ressurs 

 Informasjonsarbeid 



SMISOs tilbud 
 Telefonkontakt 
 Enesamtaler og nettverksamtaler 
 Fellesskap, åpent hus/ innomstikk 
 Seksual rådgivning 
 Advokatens time 
 Temakvelder 
 Sanserom 
 Yoga 
 Grupper 
 Kurs 
 Informasjonsarbeid 

TILBUDET ER GRATIS OG TRENGER IKKE 
HENVISNING 



Flerkulturelle tilbud på SMISO 
 Fra 2010 jobber SMISO med det som mål og nå flerkulturelle 

eventuelle brukere  

 Samarbeid med forskjellige instanser som hjelper mennesker 
med utenlandske opprinnelse. 

  Informasjon/opplæring fra andre fagpersoner om hvordan det 
er å jobbe mennesker fra andre land. 

 Brosjyrer i ulike språk. 

  Informasjonsmøter for mennesker fra andre land. 

 Samtaler for mennesker med utenlandske opprinnelse. 

 Gratis tolk. 



Statistikk 2012 
FLERKULTURELLE	  2012,	  sta0s0kk	  0l	  slu4	  sept	  2012	  

generelt	  info	   grunn	  av	  fly@ng	  0l	  Norge	   ak0viteter	  

land	   kjønn	   alder	   arbeider	  	  
ingiF	  med	  
Nordmann	   asylsøker	  

familiegjenn
førening	   student	  

andre	  
generasjon	  
innvandrer	  

adoptert	  0l	  
norske	  
famile	  

innvandrer	  
før	  '70	  

samtale	  /
ne4verksam

tale	  

yoga	  /	  
avspenning	  /	  

sansing	   grupper	  
andre	  

ak0viteter	  

1	  	  E0opia	   k	   26	   	  x	   4	   7	   8	  

2	  	  Burundi	   k	   40	   	  x	   13	   4	  

3	  	  Island	   k	   29	   	  x	   12	   3	  

4	  	  Iraq	   m	   30	   	  x	   3	  

5	  	  Tyskland	   k	   28	   	  x	   10	   2	  

6	  	  Madagaskar	   k	   30	   	  x	   14	   6	  

7	  	  Columbia	   k	   25	   	  x	   4	  

8	  	  Korea	   k	   39	   	  x	   18	   2	   4	  

9	  	  Bosnia	   k	   47	   x	  	   3	   1	   1	  

10	  	  Sverge	   k	   46	   x	   5	   3	   1	   1	  

11	  Iran	   k	   38	   1	  

12	  UK	   m	   33	   x	   5	  

13	  Philipiniene	   k	   21	   x	   2	  

14	  Eritrea	   k	   20	   x	   2	  

15	  Sør	  Amerika	   k	   20	   x	   1	  

16	  

17	  

18	  

19	  

20	  

21	  

96	   21	   16	   7	  



Traumer 

 Traumer knyttet til krig, terror, eller naturkatastrofer 
(impersonal trauma) 

 Traumer knyttet til vold, voldtekt fra en ukjent 
(interpersonal trauma) 

 Traumer knyttet til interfamiliære misbruk og 
overgrep (attachmement trauma) 



Traumer og flerkulturelle 
 Dobbeltraume? 
 Vold, krig, ovegrep, voldtekter 
 Tvangsflytting, flukt, fare 
 Ukjent, uten språk, uten nettverk, uten relasjoner 



Eller: 
 Type 1 Trauma = enkeltstående traumatisk 

hendelser 

 Type 2 Trauma = flere, forlengende og gjentatte 
traumer 



Beskrivelser av de ulike 
menneskene på Smiso-st 
 Ulike traumer, krig, fattigdom, vold, flukt (A) 
 Kulturelle misforståelse (M) 
 Lite relasjoner og nettverk (H) 



Voldtekt i flerkulturelle miljøet 
 Veldig lukket miljøet. 
 Det skjer oftere i ektepar enn på gata. 
 Tvangsekteskap. Sex er ikke frivillig, det er en 

plikt. 
 Kvinner er ikke vant til å søke hjelp. 
 Mann bestemme veldig mye. 
 Store mørke tallet. 



Noen utfordringer flerkulturelle kan 
oppleve 

 Tap av sosialt nettverk 
 Tap av utdanning og erfaringskompetanse 
 Tap av morsmålet som allment kommunikasjonsmiddel 
 Tap av kulturell identitet 
 Psykiske lidelser og infeksjonssykdommer forekommer oftere 

enn ellers i befolkningen 
 Tortur fører ofte til psykiske problemer 
 Symptomer på engstelse 
 Høyere innslag av kroppslige plager 

	  (Sky&e,	  2007, Flyktningehelseteamet, 2008) 



Møte med hjelpeapparat 
 Vanskelig å spre info om hjelpetilbud. 
 Annerledes språk. 
 Kontakt gjennom ansatte i ulike organisasjoner. 
 Det må være tydelig hva vi kan tilby. 



Betydningen av seksuelle overgrep 
i andre kulturer 

 Ekskludering fra familie eller samfunn. 

 En kvinne kan ikke finne seg en mann etter det, 

hun er ikke verdt til å gifte seg med. 

 Det er kvinnens skyld at hun er utsatt for seksuelle 

overgrep. 

 Det er ikke lov til å snakke om det. 



Seksuelle overgrep og kultur 
 Viktig spørsmål er hva kvinner / menn selv 

opplever som seksuelle overgrep. 
  Tvangsekteskap = seksuelle overgrep ? 
 Omskjæring = seksuelle overgrep ? 

•  3 millioner jenter omskjæres hvert år 
•  I vest Afrika er det ikke uvanlig at jenter i 10års alder giftes bort. 
•  Det er vanlig å bli giftet bort til ens overgriper etter voldtekt. 
•  Ca 30.000 – 130.000 nye tilfeller av fistula utvikles i Afrika 
(mye pga seksualisert vold) 
  I enkelte afrikanske områder er det en tro på at det å ha samleie 

med den jomfru kan kurere en mann for HIV. 



Våre mål i jobb med mennesker fra 
forskjellige land 

 Å justere tilbud til behov. 
  Tolk 

  Kunnskap om andre kultur 

  Bruk av hjelpemetode som er riktig (stabilisering først) 

  Tilbud av forskjellige typer hjelp (nettverk, aktiviteter, møter med 

advokat eller lege) 

 Relasjonsbygging 



Seksuelle overgrep og kultur 
 Varvin (2006) påpeker at flyktninger ofte har 

opplevd mange tap, som tap av nærpersoner og 
fremtidsmuligheter.  

 Flere har også en eller flere traumeerfaringer. 



Noen utfordringer flerkulturelle 
kan oppleve 

 Tap av sosialt nettverk 
 Tap av utdanning og erfaringskompetanse 
 Tap av morsmålet som allment 

kommunikasjonsmiddel 
 Tap av kulturell identitet 
 Psykiske lidelser og infeksjonssykdommer 

forekommer oftere enn ellers i befolkningen 
 Tortur fører ofte til psykiske problemer 
 Symptomer på engstelse 
 Høyere innslag av kroppslige plager 

	  (Sky&e,	  2007, Flyktningehelseteamet, 2008) 



Beskrivelse fort: 
 Kvinner i ulike aldre fra ulike kulturer og ulike land 
 Angst i forhold til miljøet i Norge 
 Angst i forhold til egen kultur/nasjon 
 Sårbarhet 
 Fattige 
 Gift med nordmenn 
 Proforma ekteskap 
 Akklimatisering Bli lik..bli ikke lik 
 Flytting rundt på ulike mottak 
 Har/ har ikke oppholdstillatelse 



Beskrivelse forst: 
 Snakker ikke norsk 
 Dårlig/god engelsk 
 Dårlig/god fransk 
 Hva er situasjonen nå? (mottak, Dubliner, gift, 

papirløs, menneskehandlet) 
 Annerledes enn norske brukere 
 Jobb 
 Barn, annen familie/ alene 
 Familien er i annet land 



Kulturelle ulikheter- uforståelige 
for oss…… 
 Et uforståelig offentlige hjelpeapparatet 
 Forventninger til hjelpeapparat som en autoritet 
 Ulik tro/religion 
 Forsterkede tabuer jf religion og kultur 
 Kvinners rolle i de ulike kulturer 
 Kvinner og seksualitet 



Kulturelle ulikheter forts: 

 Voldtekt som en del av krigføringen 
 Leve i krigsrammede områder generelt 
 Hiv/Aids problematikk 
 Utroskap = straff 
 Voldtekt = skylden plasseres på offeret 
 Menneskehandel 
 Omskjæring 



Kulturelle ulikheter forts: 

 Glatt hud er skjønnhet 
 Stengt vulva er god oppdragelse 
 Viktig å være jomfru helt til giftemål 
 Abort og prevensjon er utenkelig 
 Jobben til kvinnen er å få barn 
 Overgangsritualer 
 Økonomiske årsaker- brudepris 
 Fistula og skam 



WHO og Omskjæring 

 130-140 mill jenter omskjært 
 3 mill omskjæres årlig 
 Type 1, 2 og 4 er mest brukt 
 10 % er typer 3, som er den som er lukket og sydd 

sammen 
 Omskjæring i Egypt, Sudan, Mali, Somalia, Etiopia, 

Eritrea, Gambia, midtre del av Afrika 



Norge 

 2006: 10 000 jenter omskjært 
 Mest vanlig er type 3, gjensying 
 Har med at jentene kommer fra de landene det er 

mest av type 3 
 15 nye tilfeller av omskjæring i året og man lurer 

på om det er gjort her eller i hjemlandet  
 2004-2012 = 90 pasienter 
 Gjennomsnittsalder 27 år når de kommer for 

undersøkelse 



Viktig på samtale 

 Se på stor kontekst (livssituasjon) 

 Skap god kontakt  

 Si fra om det er noe som du forstår ikke 

 Forklar hvordan du jobber og hva du kan gjøre 

 Velg riktige metoder (stabilisering først) 



Hvordan jobber vi i forhold til 
flerkulturelle? 
 Hva skjedde 
 Hva gjorde du 
 Skape flere positive øyeblikk, registrere det når det skjer 
 Finne små situasjoner, hjelpe å verdsette , sette ord på 
 Finn, repeter, reformuler, lage nytt språk 
 Når endrer erfaringene  seg? 
 Bruke tiden 
 Gi disse rommene stort fokus 
 Gjør de gode historiene tykke- narrativer 
 Justere språk og erfaring sånn at det henger sammen. LØFT 



Hvordan jobber vi forts: 
 Ta tilbake følelsen, den må du eie før du kan gjøre 

noe med det 
 Språk 
 Grenser 
 Likeverd 
 Gjensidighet 
 Inkludering 
 Respekt+aksept 



Hvordan jobber vi forts: 

 God og grunnfestet selvfølelse 
 Godt trygt og adekvat selvbilde 
 Adekvat og tilpasset selvfølelse 
 Gode grenser og respekt for selvet 
 Gode grenser og respekt for andre 
 Personlig suverenitet 



Hvordan jobber vi forts: 

 Kunnskap om det land som person kommer fra. 
(Hvordan å ha det?) 

 Kroppskommunikasjon. 
 Språk og tolk. 
 Kulturelle forskjeller. 
 Integrering. De er ikke spesielle gruppe – det er 

bare vi som må lære  
 Hjelpe metoder – de samme eller annerledes? 
 Selvhjelp – hvordan å bruke den idè 



Tolk - utfordringer 

 Tar lengre tid 
 Tredjeperson som forstyrrende element 
 Skaper mindre fleksibilitet og spontanitet i 

samtalen 
 Uerfarne tolkebrukere 
 Uerfarne tolker 



Utfordringer en kan møte som 
hjelper 

 Språkbarrierer 
 Noen innvandrere, spesielt flyktninger, mangler 

”alt” fordi de har mistet mye 
 Skepsis og/ eller negative holdninger hos 

helsearbeidere med hensyn til å jobbe med 
personer som har innvandrer- og 
flyktningbakgrunn 

 Manglende kunnskap hos en del innvandrere om 
hvem som gjør hva i tjenestene, kan føre til 
urealistiske forventninger og problemer i møtet 
med tjenesteapparatet 
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Fortsettelse utfordringer en kan 
møte som hjelper 

 Frykt hos behandlere for å såre eller gjøre noe ”kulturelt 
galt” gjennom å spørre om ting man lurer på.  

 Manglende kunnskap og kompetanse hos helsepersonell 
om hvordan man kan snakke med mennesker som har 
opplevd tortur, krig og tap 

 Visse biologiske forskjeller mellom etniske grupper gjør 
at personer kan respondere ulikt ved medisinering av 
psykiske lidelser 

 Ulik forståelse mellom pasient/ klient og behandler med 
hensyn til hva som plager pasienten.  

 Ulik helseatferd eller sykdomsatferd 
(Rådet for psykisk helse, 2007)  
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Takk  


