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New Delhi, India. «I det ene øyeblikket 
var jeg på vei mot busstoppet. I neste var jeg 
omringet av en gjeng aggressive gutter,» 
forteller Geeta Kumari fra New Delhi.

Situasjonen var skremmende lik opptak-
ten til en meget medieomtalt voldtektssak 
fra New Delhi i desember 2012. Det brutale 
overgrepet hvor jenta døde av skadene 
rystet ikke bare India, men hele verden. 
23-årige Geeta, som rager knappe 150 cm 
og veier kanskje 40 kg, hadde ikke tenkt å 
lide en lignende skjebne. Det må ha kom-
met som et sjokk på mobben at hun 
begynte å slå fra seg.

Selvforsvar hadde hun nemlig lært i 
programmet «Women on Wheels» (WoW), 
som utdanner profesjonelle kvinnelige 
sjåfører.

 «Jentene lærer ikke bare å kjøre hos 
oss», forklarer Nilanjana Sengupta, pro-
gramdirektør i Azad Foundation som driver 
WoW. «De lærer selvforsvar. De lærer også 
at overgrep er ulovlig og straffbart.»

Takket være den seks måneder lange 
opplæringen fant Geeta motet til å slåss, og 
berget kanskje derfor livet. Gjerningsmen-
nene anmeldte hun straks etter hos den 
nærmeste politistasjonen. Guttene ble 
strafferettslig forfulgt. 

Indias usynlige kvinner.

Kvinners fravær på offentlige steder er påfallende i India. 
Landet er nemlig et av de aller farligste på jorden for kvinner.

Nå går organisasjoner, enkeltpersoner og myndigheter 
sammen i et forsøk på å endre et tusenårig langt levesett.
Imens motarbeider menn i de lavere samfunnslagene  

trenden og vil hindre jenters og kvinners bevegelsesfrihet. 

LINDA MAY KALLESTEIN
Frilansjournalist og manusforfatter

«Eve teasing.» Geetas opplevelse er på 
ingen måte unik. Ifølge en undersøkelse 
gjort av TrustLaw Poll for Thomson Reuters 
Foundation er India rangert som det fjerde 
farligste landet i verden for kvinner. Svært 
mange mishandles hjemme. Ute fortsetter 
det med fornedrelse og overgrep omtalt 
som «Eve teasing». Alt fra ubehagelig stir-
ring, slibrige kommentarer til fysiske til-
nærmelser og overgrep rommes i begrepet. I 
store deler av samfunnet er «Eve teasing» 
sosialt akseptert adferd. 

Kvinner beveger seg derfor sjelden ute på 
offentlige plasser. Når de må, er det som 
regel med mannlig ledsager eller i grupper. 
Mennene samles i større eller mindre grup-
per og dominerer bybildet i New Delhi, som 
de også gjør i mer landlige omgivelser i 
India. Det samme gjelder på restauranter og 
kafeer.

Våger en kvinne seg ut, er trakasseringen 
åpenbar og hyppig. Uansett kvinnens alder, 
sosiale tilhørighet, om hun er indisk eller 
turist. Verst er det etter mørkets frem-
brudd. Selv om kvinner flest unngår å ferdes 
langs veiene, er noen tvunget til det. Mange 
kvinner jobber som hushjelp med arbeids-
dager til langt på kveld. De mange ansatte i 
callingsentre i amerikanske selskaper jobber 
når det er dag i USA. Da er det natt i India. 
Disse kvinner går til jobb i sene kveldstimer 
og drar hjem grytidlig om morgenen før 
rushtid. De er ekstremt utsatte for 
overgrep.

Frykter karriéren. «Vi ble helt sjokkert da 
80 prosent av kvinnene vi spurte svarte at 
de utsettes for seksuell trakassering eller 
vold mens de tar bussen. 40 prosent sier at 
dette er noe de opplever jevnlig», sier Amit 
Bhatt, leder for transport i World Resources 
Institute. Han refererer til et dybdestudium 
utført i byen Bhopa, som munnet ut i rap-
porten «Women’s Safety in Public 
Transport».  

Undersøkelsen viste videre at overgre-
pene kan skje hvor som helst på reisen: fra 
kvinnen forlater hjemmet eller arbeidsplas-
sen, mens hun venter på holdeplassen, i det 

hun går om bord bussen eller på selve 
bussturen. Enda mer sjokkerende var det 
for Bhatt at samtlige – 100 prosent – av 
bussjåførene og konduktørene svarte at 
seksuell trakassering av kvinner ikke fore-
kommer. Mer enn halvparten av dem mente 
at kvinner alene er ansvarlig for sin sikker-
het, og at dersom overgrep finner sted, er 
det hennes feil.

Alt fra ubehagelig stirring, slibrige 
kommentarer til fysiske tilnærmelser 

og overgrep rommes i begrepet.  
I store deler av samfunnet er  

«Eve teasing» sosialt akseptert adferd. >>

Utsatt De fattigste kvinnene må  
ta busser, som er ofte overfylte. 
Kvinnene har noen få anviste  
plasser på høyre side av bussen,  
men få menn respekterer dette. 
Alle foto: LINDA MAY KALLESTEINOffentlig informasjonskampanje  

På metroen i New Dehli opplyses det om 
bøter for menn som går inn i kvinnevogene  
og om hva kvinnene skal gjøre dersom de 
opplever trakassering.
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 «Ledelsen i kollektivselskapene trodde 
heller ikke på resultatene i undersøkelsen», 
sukker Bhatt. «Men så er ikke en eneste 
kvinnelig ansatt i ledelsen eller mellomle-
delsen i noen av selskapene.»

De fleste kvinnene som deltok i undersø-
kelsen forblir tause om sine opplevelser 
fordi de vet at deres mannlige familiemed-
lemmer vil mene at de selv er skyld i over-
grep. Frykten for å miste det lille de har av 
bevegelsesfrihet, men også utdannelsen og 
karrièren, gjør at mange velger å tie. Noen 
dem som våger å si fra hjemme, opplever at 
fedre eller eldre brødre forlanger at de 
slutter på skolen eller jobben.

Tusener på selvforsvarskurs. «De uprivi-
legerte jentene er de mest sårbare. De med 
foreldre som ikke har råd til bil og derfor er 
prisgitt offentlig transport», påpeker Sheel 
Madhur, politidirektør i New Delhi. Etter 30 
år i politiets ledelse hadde han sett altfor 
mange voldsofre.

Han følte at han måtte gjøre mer enn det 
politiembetet ga han muligheten til. 
Sammen med hustruen Seema startet han 
Saadar India, en veldedig organisasjon som 
blant annet jobber for å bedre sikkerheten 
til jenter i skolealder. Målet var å lære 
jentene selvforsvar og undervise dem i sine 
lovfestede rettigheter. 

Han så seg om etter mulige partnere som 
kunne tenke seg å jobbe gratis på tre-måne-
der lange kurs på dagtid. Blant dem som 
øyeblikkelig sa seg villig var ekteparet Yash 
og Anamika Singh Kalsi som driver kamp-
sportsenteret Sahshin Kan. De hadde alle-
rede lang erfaring i å drive selvforsvarskurs 
for kvinnelige ansatte hos store internasjo-
nale selskaper. I de knappe 5årene ekteparet 
Singh Kalsi har samarbeidet med Saadar 
India, har nærmere tre tusen jenter deltatt 
på kursene.

Et svært viktig kriterium for å lykkes 
med kursene er at disse avholdes i 
skoletiden. 

«India er et land som fortsatt setter 
familie og tradisjonelle verdier i sentrum», 
forklarer politidirektør Madhur. «Jenter må 
ofte bidra i husarbeid hjemme før og etter 
skoletid.»

Implisitt i «familieverdier» ligger også 
det at jenter og kvinner er underlagt ekte-
feller, fedre og eldre brødre. Mennene, især i 
slummene, misliker at jentene og kvinnene 
ferdes langt hjemmefra. Samfunnet er så 
bygget opp rundt dette prinsippet at kvin-
nene er sjelden å se ute. 

«Kvinnene har det for travelt til å dra til 
markedene for å handle», ifølge en mann i 
gaten om gateselgerne som triller grønnsak-
skjerren gjennom New Dehlis trange smau. 
«Når kvinnene ikke kan komme til marke-
det, kommer markedet til dem.»

En forklaring han tydeligvis mener er 
selvforklarende. Svært mange menn i India 
motarbeider nemlig endring. De provoseres 
av kvinner ute i det offentlige og ønsker 
heller ikke at kvinnene skal ta utradisjonelle 
kvinneyrker. Mange blir rett og slett volde-
lige mot jenter som våger å bryte 
mønsteret.

Synliggjør kvinnene. «Vi må stadig rykke 
ut for å snakke med ektefeller, fedre og 
brødre som reagerer voldsomt på at deres 
frue, datter eller søster har begynt hos oss», 
forteller Shrinivas Rao, daglig leder for 
Azad Foundation Dehli, om jentene som 
utdannes til profesjonelle kvinnelige sjåfø-
rer gjennom WoW. Samtlige av deres kandi-
dater bor i slummene, hvor alkoholisme og 
mishandling i hjemmet er utbredt.

Noen ganger klarer de å megle og få 
familien til å godta det, mens andre ganger 
går det fra vondt til verre. Rao sier de støt-
ter jentene uansett hva de velger å gjøre. 
«Noen velger å bryte med familien for å stå 
på egne ben. Noe som deltagelse i vårt 
program etter hvert gir dem økonomisk 
mulighet til.»

Etter endt WOW opplæringen får jen-

tene tilbud om jobb hos Sakha som plasse-
rer sjåfører ute hos private eller firmaer, 
samt driver et taxiselskap. Som sjåfør tjener 
jentene betydelig mer enn hva de ville ha 
gjort i mer tradisjonelle kvinneyrker som 
vaskehjelp, kokk eller barnepasser. 

«Et av målene med WoW er nettopp å gi 
jentene konkurransedyktig lønn», påpeker 
Nilanjana Sengupta hos Azad. «I tillegg 
ønsker vi å gjøre kvinner mer synlige i 
bybildet ved å sette kvinner bak rattet.»

Frykten for  
å miste  
det lille  

de har av 
bevegelses-

frihet,  
men også 

utdannelsen 
og karrièren, 

gjør at 
mange  

velger å tie. 

Indias usynlige kvinner.

«De uprivilegerte jentene 
er de mest sårbare.  

De med foreldre som  
ikke har råd til bil  

og derfor er prisgitt 
offentlig transport.»

Sheel Madhur,  
politidirektør i New Delhi

>>

>>

I mindretall ute Kvinner beveger seg sjelden ute på 
offentlige plasser, med mindre de er ledsaget av menn.

Føre var Anamika og Yash Singh Kalsi lærer kvinner og 
jenter selvforsvar. Anamika har selv opplevd å bli antastet av 
en fremmed mann på gaten i sitt eget nabolag som regnes 
som forholdsvis trygt for kvinner.

Hetses Geeta Kumari er sjåfør for Sakha Taxi, som kun tar kvinnelige passasjerer. Geeta opplever stadig hets fra mannlige 
kollegaer i andre selskaper, som mener at kvinner ikke har noe å gjøre bak rattet. Alle foto: LINDA MAY KALLESTEIN

Rosa, men ikke 
reellt Kvinner 
kan bestille «rosa» 
autorickshawer 
som kun tar 
kvinnelige passa-
sjerer, men boder 
som denne som 
skal bestille 
rickshawene,  
er ofte stengte. 
Tilgang på «rosa» 
autorickshawer  
er nesten ikke-
eksisterende. 
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Manju  
Munjal, mor
«Ene og alene på 
grunn av selvfor-
svar,» kommer det 
kontant fra Manji 
Murijal som svar 
på hvorfor datte-
ren Avni trener 
karate. «Jeg bryr 
meg overhodet 
ikke om sporten eller konkurransene. 
Jeg vil bare at min datter skal være 
trygg.» 

Murijal tenker fremover. Avni er bare 9 
år, men om få år er hun tenåring. Skal 
datteren kunne bevege seg fritt, må hun 
også kunne ta vare på seg selv. Datteren 
er allerede merkbar tryggere på seg 
selv.

Madhu Das, 
psyko-
terapeut
«Som mange andre 
ble jeg livredd etter 
2012-voldtekten. 
Offeret var sammen 
med en gutt og 
likevel gikk det galt», 
sier Madhu Das. For 
seks måneder 
begynte hun å trene karate. «Jeg var lei 
av å føle meg utrygg ute. I en alder av 48 
år er jeg mye tryggere på meg selv, fordi 
jeg har lært selvforsvar.»

Veena Gupta, 
bodyguard
«Det satt langt 
inne for menn å 
godta at ei kvinne 
kan beskytte 
dem,» smiler 
Veena Gupta, 
Indias første 
kvinnelige body-
guard. «Jeg pleier 
å si det ikke handler så mye om kropp 
(body), men om hjerne (brain).»

Indre styrke er viktigere enn fysisk 
styrke, påstår Gupta. «En spe kvinne-
kropp kan kanskje ikke hamle opp mot 4 
svære menn, men det kan en sterk 
kvinnehjerne så absolutt gjøre.»

Sikkerhetsaspektet er også viktig for 
Azad Foundation. «Våre sjåfører kjører kun 
kvinner. Alle bilene er utstyrt med GPS-
tracking slik at vi kan følge hvor de er til 
enhver tid, samt en «panikk-knapp» som 
utløser en alarm om noe uventet skulle skje. 
Dessuten gjør vi en form for sikkerhetssjekk 
av alle våre kunder. Derfor kan vi ikke ta 
imot spontane bestillinger. Alt må bestilles 
på forhånd.» 

Sikkerhet for de bemidlede. Sakha Taxi 
er ett av flere transporttiltak som er rettet 
eksklusivt mot kvinner. For dem med egne 
biler finnes det egne parkeringsplasser 
reservert kvinner. Innenfor offentlig trans-
portsektoren har kvinner egne kupeer på 
metro og togene, samt egne venteområder 
på plattformene. Menn som trosser disse, 
bøtelegges. Kvinnene går gjennom egne 
sluser i sikkerhetskontrollene på stasjonen. 
Å gå gjennom kvinneslusene går mye kjap-
pere enn dem mennene går gjennom, fordi 
det er merkbart færre kvinner.

Selv om en del kvinner kan reise trygt 
takket være disse tiltakene, har kun de aller 
mest bemidlede råd til dem. Det store 
flertallet av kvinnene er prisgitt offentlige 
busser. Sett fra et sikkerhetsperspektiv, er 
disse bussene farlige. Veiene og holdeplas-
sene er ofte dårlig belyste. Bussene er ofte 
overfylte og plassene om bord som forbe-
holdes kvinner er altfor få. Dessuten 
respekterer ikke mennene skiltingen og 
setter seg på «kvinneplassene». 

Det finnes i teorien også «rosa» auto-
rickshawer, men i praksis er disse helt 
umulige å få tak i. De utgjør knapt en halv 
prosent av alle auto-rickshawene som ellers 
oversvømmer gatene. 

Etter 2012-voldtekten avsatte 
det indiske samferdselsdeparte-
mentet midler til å forbedre 
kvinners sikkerhet. Disse ble 
brukt til å investere i overvå-
kingskameraer i busser. Amit 
Bhatt i World Resources Institute 
forteller oppgitt at undersøkel-
sen «Women’s Safety in Public 
Transport» viser at 95 prosent av 
disse allerede var ute av drift 
innen to år.

«Teknologi kan være en del av, men er på 
ingen måte hele løsningen på problemet 
med kvinners sikkerhet», konkluderer 
Bhatt.

Holdningsendring hos mennene er helt 
avgjørende for å bedre kvinners sikkerhet. 
Azad Foundation er ett av flere organisasjo-
ner som har egne programmer myntet på 
unge voksne menn. Mannlige representan-
ter fra Azad driver med holdningsskapende 
arbeid blant dem. De mener selv at det 
nytter, men at det er en lang prosess før 
endring på større skala kan forventes.

Sinne i blikket. I mellomtiden finner de 
fleste kvinnene seg i kjønnssegregeringen 

på offentlig transport eller bruken av mann-
lige ledsagere. Men langt fra alle mener at 
dette er noe de vil godta, og begynner nå å 
slå tilbake. 

Yash og Anamika Singh Kalsi merker en 
økende trend av kvinner som tar aktivt 
ansvar for egen sikkerhet. Hos Sahshin Kan 
går voksne kvinner og jenter helt nede i 
6-årsalderen. Indias første kvinnelige body-
guard trener også på senteret. 

«Fysiske grep som kan uskadeliggjøre en 
overgriper er bare en del av det vi lærer 
jentene og kvinnene», forteller Yash. «Vel så 
viktig er det å lære dem å forebygge. Hva de 
skal se etter for å bedømme risikomomen-
tene der de ferdes.»  

Holdningsendring hos mennene 
er helt avgjørende

for å bedre kvinners sikkerhet.

Det store flertallet av kvinnene er prisgitt offentlige busser.  
De er ofte overfylte og plassene om bord som forbeholdes kvinner, er altfor få. 

Indias usynlige kvinner.

«Noe av det viktigste er selvsikkerhet. 
Måten en kvinne går på, at hun ikke viker 
blikket når en mann stirrer på henne; alt 
dette signaliserer at her kommer det en 
kvinne som ikke blir et lett bytte», understre-
ker Anamika. 

«Mennene her i India frykter faktisk 
kvinner med sinne i blikket. Når kvinner 
viser alvor, skjønner menn det. Nå er det 
mange kvinner som sier at nok er nok. 
Og de er ikke redde for å slå fra seg og ta 
sin rettmessige plass.»

>>

Bøtelegges Mange kvinner føler seg utrygge på bussholdeplas-
ser. Nesten halvparten av kvinnene opplever jevnlig trakassering 
og overgrep i forbindelse med bussturer. På metroen i New Dehli 
er egne kvinnevogner hvor kvinner får være i fred fra fremmede 
menns «Eve teasing». Det vanker bøter for mennene som går inn 
i disse vognene. Alle foto: LINDA MAY KALLESTEIN

I flertall Menn dominerer gatebildet i India. Kvinner er et sjeldent syn ute. 


