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TITTELEN PÅ boka «Å fylle L-
ordet med mening» forklarer
hva Siri Lindstads prosjekt er.
Hun er, selvsagt, inspirert av
den smarte tv-serien «The L
World» om en gjeng lesbiske
venninner i West Hollywood i
LosAngeles. For første gang ble
en dramaserie om lesbisk sub-
kultur, også med bifile og
transpersoner, sendt i beste
sendetid. Det skeive ble main-
stream,men beholdt sitt kritis-
ke potensial. Nesten alle lesber
elsker serien. Lindstad har sør-
get for liten, korrekt bokstør-
relse slik at den kan stå ved si-
den av DVD-ene i hylla.

ALICE OG VENNINNENE i
«The L World» tegner sexkart
over omgangskretsen, i likhet
med mange norske lesber.
Homsene som jo ikke er mind-
re seksuelt aktive, tegner av en
aller annen grunn ikke sexkart.
Hvem har ligget med hvem?

Kartene handler om kryssende
relasjoner, sladder og sosial
kontroll, om elskerinneri og
seriemonogami og behov for å
vite om hun nye er «en av oss».
Lindstad peker på forskjellen
mellom stamtavler som er hie-
rarkiske og selektive,mens sex-
kart er «opprørsk incestuøse,
egalitære og tidløse». Tonen i
boka gjør det klart at hun ikke
skriver om et problematisk ta-
perunivers, men et sted det er
kult å være. Forfatteren som
har kjønn og sex som fagfelt,
har snakket med unge og eldre
kvinner fra nord til sør. Det er
fint og jammen på sin plass, at
hun hyller traktor- og Fjellre-
ven-lesber og reinlendergjen-
gen, og ikke fortaper seg i «les-
bian chic».

HUN SIRKLER rundt L-ordet
som ei lesbe på sin første kvin-
nekveld. Hun skriver opp og
fram en subkultur, og boka er
selvhjelp for debuterende jen-
ter – og får garantert veteraner
til å humre. Kvinnene i boka
beskriver ofte det lesbiske mil-
jøet som «å komme hjem». Det
handler om den unike forståel-
sen, humoren, alt man ikke
snakker med heterofile kolle-
ger om. Andre synes miljøet
blir for trangt og intrikat – eller
for rølpete og harry.

LINDSTAD INSISTERER altså
på et «vi». Lesbiske har til felles
at de tiltrekkes seksuelt av and-

l l Den syrisk-kurdiske asylsøkeren Abd al-Ka-
rim Hussein ble tvangsreturnert fra Norge til Syria
19. august. Ved ankomst i Damaskus ble han
umiddelbart pågrepet av syriske myndigheter og
fengslet. Han sitter ifølge Amnesty International
på nåværende tidspunkt i isolasjon i sikkerhets-
politiets fengsel for politiske fanger, der det er
meget stor fare for at han blir torturert. Han får
ikke treffe verken advokat eller sin familie.
l l Hussein kom til Norge fra Syria i februar
2006 og søkte om asyl. Til tross for den kjente
forfølgelsen av kurdiske opposisjonelle i Syria, ble
søknaden hans avslått. I sin tid i Norge var Hus-
sein aktiv i Foreningen for syriske kurdere i Norge.

Da han ble sendt ut av
landet var han nest-
leder for denne orga-
nisasjonen. Pågripel-
sen og den foreståen-
de tvangsutsendelsen

vakte sterke reaksjoner både fra det syrisk-kurdis-
ke miljøet og andre organisasjoner i Norge allerede
før han ble satt på et fly sammenmed to norske
politioffiserer for litt over en uke siden. Man ad-
varte mot at nettopp dette ville skje. Basert på det
man vet ommenneskerettssituasjonen i Syria og
forholdene i det fengselet han befinner seg i, er det
all grunn til å frykte at Hussein nå er i alvorlig fare.
l l Det tragiske er at norske myndigheter gjorde
den samme feilen i 2001. Da ble en syrisk kurder
tvangsreturnert av norske myndigheter til tortur i
Syria, noe som utløste Amnesty Internationals
første globale kampanje mot Norge. Det var en av
de første tvangsreturene som innvarslet Jern-Er-
nas hardhendte omlegging av norsk asylpolitikk.
Siden den gang har som kjent anti-humanismen
festet grepet og Knut Storberget går Erna Solberg
en høy gang i å bryte med våre internasjonale for-
pliktelser overfor folk på flukt.
l l Norske myndigheter, som åpenbart har gjort
en feilvurdering av Husseins asylsak, må nå gjøre
alt de kan for å skaffe til veie informasjon om hva
som skjer med ham og legge press på syriske myn-
digheter for å få ham løslatt. Hans skjebne er Nor-
ges ansvar. Vi har sviktet en forfulgt mann og
sendt ham tilbake til sine forfølgere. Vi kan ikke
svikte ham igjen.

Tvangsretur
til fengsel

FRA NYTTÅR KAN POLITIET kreve fem års botid for å gi
politiattest til innvandrere fra land utenfor EØS, dersom
viktige hensyn tilsier det. Det er resultatet av en inn-
skjerping barneminister Audun Lysbakken har foreslått
for å forhindre at seksualforbrytere og overgripere får
jobbe med barn. I første omgang skal reglene gjelde
ansatte i barnevernet, fosterforeldre, støttekontakter og
avlastere, ifølge Aftenposten.

HER KOMMER TO VIKTIG hensyn i konflikt. Sikring av
barn mot overgrep, og integrering av innvandrere. Det
er gode grunner til å kreve vandelsattest til visse stil-
linger for å forhindre nye overgrep. På den annen side vil
reglene gjøre det vanskeligere for innvandrere å få jobb.
Dessuten vil sektorer med akutt behov for arbeidskraft,
som barnevern, barnehager og skolen, få problemer med
å rekruttere personell. Dette vil særlig gjelde kvinner
som ofte rekrutteres til sektorer med omsorgsfunksjon.
Vi forstår at hensynet til barna må veie tyngst, men det
virker unektelig firkantet og diskriminerende.

Vandel til besvær

h Bøndene slipper unna
ny boligbeskatning, skriver
Trygve Hegnar i Finans-
avisen.
h Og konstaterer nok en
gang Senterpartiets funksjon
i norsk politikk.

3. LEDER
Dagbladet 29. august 1985:
Høstens store romanse: Souldronning Diana
Ross (42) og den norske skipsmekleren og
mangemillionæren fra Vettakollen Arne
Næss jr. (47). De to møtte hverandre første
gang på Bahamas i mai, forteller Arne Næss
jr. til Dagbladet. For et halvt år siden ledet han
den norskeMount Everest-ekspedisjonen. Nå
er han på full fart inn i verdens kjendisspalter.

FOR 25 ÅR SIDEN

re kvinner – og lar det reflekte-
res i hvem hun omgås, hvor-
dan hun kler seg, hva slagsmu-
sikk hun hører på, osv. Slik
Lindstad skriver er det lesbiske
«noe som utøves».
Mange er redde for å bli sett

på som en stereotypi. De er
raske til å forsikre at de ikke er
«typisk lesbisk». De vil ha inn-
pass i miljøet, men også mar-
kere avstand.

MEN ER DET SIKKERT at les-
biske i dag virkelig har så mye
felles utover å begjære kvinner?
Det er grunn til å være skeptisk
til å identifisere lesbiske kjenne-
tegn. Kategorisering snevrer
inn og virker segmenterende.
Majoriteten vil alltid ønske å
skape/opprettholde annerle-
deshet. Det sosiolog Agnes
Bolsø (ja, hun fra Eias «Hjerne-
vask») gjør i boka «Folk flest er
skeive» er derimot å stille
spørsmål ved kategoriene. Bol-
søs prosjekt er å bryte demned.
Tenningsmønstre og sexprak-
sis er ulikt og individuelt på
tvers av grupper, og det seks-
uelle forandrer seg gjennom li-
vet. Kjønn og seksualitet er noe
man gjør mer enn noe man er.
Bøkene til Lindstad og Bolsø
utfyller hverandre på en veldig
bra måte. Ellers er det kult at
forfatteren så tydelig elsker sitt
lesbiske miljø, og forsikrer alle
om at hun prøver å være en ty-
pisk lesbe.

I HYLLA:Også norske lesber elsker tv-serien «The L world» som ble sendt på TV3. Det er bare
en tv-serie, men det er første gang et lesbisk miljø skildres i en superkommersiell serie.
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SIGNALER

Akkurat som tv-
serien «The LWord»
gjør Siri Lindstad det
lesbiske universet
smart, ungt og
attraktivt.

Abd al-Karim
Husseins skjebne
er Norges ansvar.


