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 Innenriks

Minoritetskvinner hudfletter norske feminister
- Naive, feige, konfliktsky og navlebeskuende
egoister.

Torsdag 08.03.2007, 08:08

oppdatert 08:11

Norske feminister er naive, feige, konfliktsky og navlebeskuende egoister, mener profilerte
minoritetskvinner.

Minoritetskvinner mener norske feminister har sviktet dem i kampen for de samme rettighetene som
er hvite norske kvinner forunt, skriver Dagsavisen.
Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) kommer minoritetskvinner svært dårlig ut både i
arbeidslivet og på lønnsstatistikken. I tillegg blir minoritetskvinner kjønnslemlestet og utsatt for
tvangsekteskap.

- Feministene snakker bare om dette når noen blir drept, kidnappet eller tvangsgiftet. Ellers er det stille. Det
er en hån mot ofrene at den norske kvinnebevegelsen unnlater å støtte disse kvinnene, og det gjør meg
mektig provosert, sier stortingsrepresentant Saera Khan (Ap).

Hun mener mange feminister ikke tør å ta opp problemene av frykt for å ikke være politisk korrekte.
- Resultatet er at de stilltiende har akseptert at minoritetskvinners grunnleggende rettigheter er blitt krenket.
De har sviktet kvinnene og de har sviktet barna, sier Khan.

- Stakkarsliggjøring 
Norsk-somaliske Saynab Mohamud som ble landskjent for sin kamp mot kjønnslemlestelse, er skuffet over
at hun aldri fikk støtte fra de norske feministene da hun sto fram i kampen mot de grusomme overgrepene.
Kjønnsforsker Anja Bredal ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo sier at
det fortsatt er for mye stakkarsliggjøring av minoritetskvinnene, framfor å støtte dem som likeverdige
feminister.
Anita Rathore i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) mener norske feminister ikke er i
stand til å innse at minoritetskvinner kan ha samme ambisjoner som dem selv i arbeidslivet.

Antoinette Botti i Pan-African Womens Association (PAWA) sier majoritetskvinner og minoritetskvinner
kjemper på to forskjellige arenaer.

- Flere av oss kjemper for de samme rettighetene norske kvinner opparbeidet seg for flere titalls år siden,
sier Botti.

Skjønner kritikken 
En av grunnleggerne av Kvinnefronten, Jorun Gulbrandsen, sier hun forstår kritikken mot den norske
kvinnebevegelsen, men mener at bevegelsen er opptatt av minoritetskvinnenes problemer.
- Mer forener enn skiller oss, og derfor burde de kvinnepolitiske organisasjonene være for alle, sier
Gulbrandsen.
Stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen (SV) innrømmer at venstresiden ikke har vært flink nok til å ta
opp rettighetene til minoritetskvinnene. 
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Kommentarer (33)

Ikke overraskende, da norsk kvinnebevegelse
er kuppet av marxistiske/sosialistiske kvinne

Skrevet av drp 08.03.2007 kl. 08:34

Ikke overraskende, da norsk kvinnebevegelse er kuppet av marxistiske/sosialistiske
kvinner som har helt andre mål bak sin kvinnekamp enn en normal kvinnebevegelse
bør ha. En minoritet ekstremister har altså kontrollen, noe som er tragisk for
innvadrer kvinnene og kvinner generelt! Kampen bør nå stå om å kaste
ekstremistene på venstresiden ut av kvinneorganisasjonene, slik at kvinners sak
kommer på dagsorden. Ikke politisk sosialistisk marxistiske vrangforestillinger av den
typen vi ser blant profilerte kvinneskaskvinner!

Svar på innlegg  Varsle

For opptatt av porno
Skrevet av Stikkedåsa 08.03.2007 kl. 09:39

Kvinnegruppen Ottar, som skal være et slags fyrtårn for kvinnebevegelsen, er
mer opptatt av hyllene til bensinstasjonene og Narvesen enn det som virkelig er
kvinneundertrykkende.

Hvis de hadde valgt en litt annen forside, hadde de kanskje gjort seg mer
forstått blant folk flest. I dag latterliggjør de seg selv unødig i stor grad.

Svar på innlegg  Varsle

RE: For opptatt av porno
Skrevet av IT(pingting) 08.03.2007 kl. 10:32

Vel, nå er Ottar relativt ekstremistiske og da..

Jeg kan ikke se for meg at det er veien å gå; det vi trenger er en
integrert likestillingspolitikk - både blandt de fleste partier og blandt begge
kjønn.

Svar på innlegg  Varsle

RE: Ikke overraskende, da norsk kvinnebevegelse er kuppet av
marxistiske/sosialistiske kvinne

RE: Ikke overraskende, da norsk kvinnebevegelse er kuppet av
marxistiske/sosialistiske kvinne

RE: Ikke overraskende, da norsk kvinnebevegelse er kuppet av
marxistiske/sosialistiske kvinne

RE: Ikke overraskende, da norsk kvinnebevegelse er kuppet av
marxistiske/sosialistiske kvinne

Når to verdener kolliderer
Skrevet av vesuv 08.03.2007 kl. 09:34



 

 

 

 

 

 

0
anbefalingerBra!

 

4
anbefalingerBra!

 

Den ekstreme venstresida har tatt kontrollen på kvinnekampen. Men kvinnekampen
omfatter ikke innvandrerkvinner. Senest i dag sitter Marie Simonsen på froksost tv
og uttaler at innvandrerkvinner må ta kampen "selv".

Som om innvandrerkvinnene ikke er en del av "oss" i 2007? I tillegg er dette den
svakeste og mest underpriviligerte gruppen vi har. men de må altså kjempe på
egenhånd for sine soleklare rettigheter. Hvorfor blir disse overlatt til seg selv, kan en
spørre seg?

Problemet for kvinnene på venstresida er at det er to "hjertesaker" som kolliderer
her: den genereløle kvinnekampen, og den generelle kampen for et mest mulig
flerkulturelt samfunn.

En kan ikke kjempe for innvandrerkvinners rettigheter uten å kritisere
innvandrermenn. Å kritisere innvandrere, enten de er kvinner eller menn er tabu på
den ekstreme venstresida.

Derfor blir disse kvinnene rett og slett overlatt til seg selv. Skjøvet under teppet.

Dette er dessverre ren logikk i all sin galskap.

Svar på innlegg  Varsle

RE: Når to verdener kolliderer

RE: Når to verdener kolliderer

RE: RE: Når to verdener kolliderer

RE: Når to verdener kolliderer

RE: Når to verdener kolliderer

RE: Når to verdener kolliderer

hva skjer?
Skrevet av veronica(vevimo) 09.03.2007 kl. 08:25

det er forferdelig å tenke at i dagens samfunn så tenker så mange bare på seg selv.
hatet som sprer seg utvikler seg tll en storm. uansett hva folk måtte tenke om
innvandrerer, så må de godta at de er en del av landet, både de som er i full jobb
og de som ikke er det. alle som bor her har rett til å behandles som likeverdige,
uansett hvor de kommer fra. slutt å være så feige og egoistiske, og forstå at "vi"
betyr mennesker i sin helhet, og ikke bare dagens nyhet...

Svar på innlegg  Varsle

Koselig
Skrevet av Penal 08.03.2007 kl. 09:49

Hvor koselig er det ikke å se høyresiden kalle innvandrerkvinner for "oss" når det er
tid til å snakke dritt om Sv og andre venstre partier.

Mens fløyta får en annen lyd når det er snakk om innvandrere i andre saker, der
mang debatanter, blant alle vår alles kjære "drp", som skriver så varmt om
innvandrere her oppe.

Hadde det vært noe annet, så hadde disse kvinnene, som er en del av "oss" nå
plutselig, vært terrorister, trygdesnyltere,folk som ikke burde ha rett til å være her,
som burde kastes ut, osv.

Til alle som skifter takta etter lyden fra føyta...ikke vær feige...ta et standpunkt og
hold dere til den til det motsatte er bevist.At det skifter mening etter hva saken
gjelder og hva diskuteres, viser bare hvor lett påvirkelige dere er, og i hvor liten
grad dere eier egen mening!

Svar på innlegg  Varsle
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RE: Koselig

RE: Koselig

Norske feminister er naive, feige?
Skrevet av Guro 08.03.2007 kl. 08:22

Men de burkatilslørte hundelydige damene tørr ikke å stå frem med bilde!

Svar på innlegg  Varsle

RE: Norske feminister er naive, feige?
Skrevet av Anti feminist 08.03.2007 kl. 08:32

Nei, er det ikke rart.....du risikerer ikke særlig annet enn å bli kalt hurpe, mens
disse kvinnene risikerer å bli drept....

Og khan har de fleste sett bilde av før....

Svar på innlegg  Varsle

RE: Norske feminister er naive, feige?

Din kommentar

Innloggede brukere vises først

Hvis du logger inn blir innlegget ditt vist først.
Stemmer fra innloggede teller mer dersom du
anbefaler et innlegg. Dersom du ikke har
StartPass, får du det gratis her. Vi logger IP-
adressen til alle anonyme innlegg.

Din kommentar

Lagre kommentar  Nullstill
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