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I Klassekampen 24. juni skrev 
Arild Rønsen: «Jeg kjenner at 
jeg blir klam over hele 
kroppen, når jeg ser at det 
fins noe som heter Kompetan-
seformidlingen, et «nettverk 
av kvinner i og rundt musikk-
bransjen.» Vi håper Rønsen 
har fått tørket av seg klamhe-
ten etter debatten han deltok 
i på Kulturhuset i går, men 
først og fremst ønsker vi å 
oppklare. Det er nemlig ikke 
sånn at Kompetanseformid-
lingen er et «nettverk av kvin-
ner i og rundt musikkbran-
sjen ... som skal finne kompe-
tente folk i musikklivet som 
‘ikke er menn’», som det nå 
har stått på trykk i Klasse-
kampen to dager på rad.

Kompetanseformidlingen 
er et nettverk på Facebook, 
som per i dag består av ca. 
2000 personer (menn og 
kvinner) som jobber for å 
fremme sosial likestilling ved 
å forsøke å bidra til å korri-
gere skjevheter og ubalanse 
mellom kjønn, minoriteter, 
alder, fysiske forutsetninger 
og så videre, i alle bransjer.

Vi publiserer helt enkelt 
etterlysninger på vår Face-
book-side, og de som følger 
siden kommer med tips. 
Tipsene samles i lister som 
publiseres på kompetansefor-
midlingen.no – tilgjengelige 
for alle. Aktører som har 
brukt oss til etterlysninger 
hittil er blant andre NRK, 
Dagens Næringsliv, TV 2, 
Aftenposten, Up Front Artists 
og Kongsberg Jazzfestival. 

I veldig mange sammen-
henger er den enkleste 
skjevheten å belyse kjønn, 

nettopp fordi denne skjevhe-
ten er så stor i så mange 
bransjer. Vi henviser ofte til 
«Global Media Monitoring – 
whomakesthenews.org», en 
undersøkelse og rapport som 
blir lagt frem hver femte år, 
som viser at 76 prosent av alle 
som blir brukt som eksperter 
og kilder i media verden over 
er menn. 

Per i dag er vi tre stykker som 
jobber frivillig med Kompe-
tanseformidlingen, og alle har 
bakgrunn fra musikk-
bransjen, og det er noe av 
grunnen til at så mange av 
våre etterlysninger har vært 
musikk- eller kulturrelaterte. 
Musikkbransjen er, som det 
fremgikk av gårsdagens 
debatt, en versting på kjønns-
balanse, men det er mange 
andre ujevnheter å ta tak i 
også her. Norsk musikkbran-
sje er for eksempel rimelig 

kritthvit, og det er heller ikke 
representativt for den norske 
befolkningen, som per i dag 
består av 23 prosent med 
utenlandsk bakgrunn.

Flosklene Rønsen hadde på 
trykk i Klassekampen tirsdag, 
og liret av seg under debatten 
samme dag, gjør ikke annet 
enn å overbevise oss, og 
veldig mange andre, om at et 
nettverk som Kompetansefor-
midlingen ikke bare trengs, 
men er helt nødvendig, og at 
det er utrolig viktig at et 
medie som Klassekampen 
ikke bare oppfordrer til debatt 
om kjønnsbalanse, men også 
er villige til å gå i seg selv og 
innrømme at en skjevhet som 
at fem av 30 hovedintervjuer i 
Musikkmagasinet har vært 
med mannlige artister ikke er 
riktig.

Malin Kulseth,
Kompetanseformidlingen

malin.kulseth@gmail.com
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Kari Kjønaas Kjos og vi er 
enige om at kjønnslem-
lestelse må bekjempes, 
men vi har ulikt syn på 
hvordan man skal avdekke 
det. 

Det er forstemmende at 
lederen for Stortingets 
helse- og omsorgskomite 
ikke vet hvordan skolehel-
setjenesten faktisk funge-
rer, særlig når hun har så 
sterke meninger om 
hvordan den bør være: Det 
er femti år siden man har 
hatt systematiske kropps-
undersøkelser i skolen, 
verken av jenter eller 
gutter. 

Det er bare på helse-
stasjonen for barn i 
førskolealder man har 
helkroppsundersøkelser. 

Påstanden om at gutters 
helse blir bedre ivaretatt 
enn jenters, er med andre 
ord tatt ut av løse lufta. 
Skolehelsetjenesten er 
svært mager – de fleste 
skoler bare har helsesøster 
tilstede noen timer i uka.

Og plutselig vil hun ikke ha 
underlivsundersøkelse, 
bare «helkroppsundersø-
kelser», hva nå det skal 
bety, og hvordan det nå 
skal hjelpe. 

Det kommer ikke opp et 
rødt flagg hvor det står 
«kjønnslemlestet» eller 
«utsatt for overgrep» når ei 
jente tar av seg klærne. 
Derimot kan en fortrolig 
samtale om temaet være en 
innfallsvinkel til å hjelpe. 
Det fungerte i Sverige. 

Nei, vi tror ikke alle fagfolk 
er enige med oss. 

Men når to leger som til 
sammen har flere tiårs 
fartstid i allmennmedisin, 
helsestasjonsarbeid, 
samfunnsmedisin og 
gynekologi – en av dem en 
ledende forsker på kjønns-
lemlestelse – forteller 
henne at løsningen hun 
foreslår har alvorlige 
mangler, er det litt underlig 
at hun bare avfeier det.

Johanne Sundby,
gynekolog og professor  

i samfunnsmedisin,  
Universitetet i Oslo

johanne.sundby@medisin.uio.no 

Pernille Nylehn,
spesialist i allmennmedisin og 

tidligere helsestasjonslege, 
Gynekologisk avdeling, 

Haugesund sjukehus

pernille@kleppnett.no
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Utstillingen «Fashion India 
– Spectacular Capitalism» på 
Kulturhistorisk museum i 
Oslo går i disse dager inn i 
sin siste uke etter nesten ti 
måneders fremvisning. 
Utstillingen er frembrakt av 
Theresa Kuldova og basert 
på hennes doktorgrad om 
mote blant den indiske 
eliten og produksjonen av 
luksuriøse klær.

Som forskningsformidling 
er den et godt initiativ som 
er med på å utfordre bildet 
av India som primært et 
fattig uland og rette opp-
merksomheten mot utnyt-
tingen av billig arbeidskraft. 
Problemet er derimot at 
kapitalismekritikken er full 
av motsigelser. 

Utstillingen utforsker 
hvordan kulturarv gjøres til 
en handelsvare og en 
selvsikker indiskhet pro-
moteres av motebransjen. 
Dette er bakgrunnen for 
dens kritikk av moteindus-
trien hvor «de rike må 
opprettholde fattigdommen 
for å tilfredsstille sine 
behov». Den indiske mote-
industri er avhengig av 
arbeidet og kreativiteten til 
millioner av håndverkere 
som ikke får sin rettmessige 
del av godene, hverken i 
form av arbeidskår eller 
anerkjennelse. 

Man blir derimot overras-
ket når det viser seg at 
utstillingen bare bruker 
håndverkerne og fattige som 
navnløse statister. Istedenfor 
at vi blir kjent med dem og 
deres vilkår, får vi lære en 
hel del om et par designere 
og deres arbeid, og besøken-
de inviteres til å ta del i 
moteverdenens mange 
gleder. Både utstillingen og 

dens åpningen (med mote-
show og klesdesigner) viser 
ironisk nok en mye større 
villighet til å ta del i de 
estetiske ablegøyer motein-
dustrien står for og ender 
dermed selv opp med å 
marginalisere de fattige i sin 
representasjon. 

Dette kulminerer i utstillin-
gens innerste del hvor 
besøkende selv kan kjøpe 

designerkjoler til eget bruk. 
Her ligger antakelig utstil-
lingens paradoksale høyde-
punkt i og med at kjolesalget 
er en del av den utnytting 
utstillingen forsøker å 
kritisere. 

På grunn av de mange 

problemene med utstillin-
gen kunne en nesten undre 
seg om hvorvidt kuratoren 
med vilje har forsøkt å 
gjenskape noen av de 
forholdene hun forsøker å 
kritisere. Men ingen av 
tekstene på utstillingen 
antyder noen slik utspeku-
lert strategi som antakelig 
ikke vil nå frem til publikum 
uansett. 

Utstillingen som helhet 

fremstår også som noe rotete 
og et par tekstplansjer er 
blokkert av utstillingsobjek-
ter

I det hele tatt er det 
vanskelig å få øye på hva 
utstillingen faktisk lærer de 
besøkende. Skylden for kapi-

talismens uheldige konse-
kvenser plasseres merkelig 
nok ikke på det mer syste-
miske, men snarere på de 
rike selv som demoniseres i 
et par videosnutter som 
empatiløse, overfladiske 
konsumenter.

Kapitalismekritikk er både 
viktig og nødvendig, men 
Fashion India risikerer å gi 
den et dårlig rykte. På den 
andre siden ryktes det at 
museologistudenter på 
Universitetet i Oslo bruker 
utstillingen som et kasus i 
seminarundervisningen 
– kanskje har den andre 
bruksområder enn den 
intenderte? 

29. juni er uansett siste 
mulighet til å sikre seg en av 
kjolene, og prislappen 
starter på omkring 2000 
kroner. 

Moumita Sen og Knut Aukland,
stipendiater på Humanistisk  
fakultet, Universitetet i Oslo

knut.aukland@ahkr.uib.no

Et ideologikritisk mageplask

KUTTA I CALCUTTA: Denne uka er det siste sjans til å se utstillingen «Fashion India – Spectacular 
Capitalism» på Kulturhistorisk museum i Oslo.  FOTO: KULTURHISTORISK MUSEUM

I salgsavdelingen innerst 
i lokalet ligger antakelig 
utstillingens paradoksale 
høydepunkt.
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Spørsmålet 
er hva som 
virker, Kjos


