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Indiske kvinner viser vei
Kvinner med indisk bakgrunn danker ut andre innvandrerkvinner når det gjelder
å skaffe seg maktposisjoner i Norge.
Av Kadafi Zaman
Årsaken er at de er blant de mest utdannede i innvandrermiljøet.
Før helgen ble det kjent at fire av ti etnisk norske arbeidstagere synes det
er greit at innvandrere forbigås i jobbsammenheng, ifølge en
undersøkelse fra bemanningsselskapet Proffice.
Men det finnes lyspunkt: Nita Kapoor (49) er kultursjef i NRK. Krishna
Chudasama (44) er statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet.
Anita Rathore (36) er nestleder i Organisasjon mot offentlig
diskriminering (OMOD). Ella Gosh (43) er seniorrådgiver ved
Likestilling og diskrimineringsombudet.
Loveleen Rihel Brenna (38) er leder av Foreldreutvalget for grunnskolen
(FUG). Rita Kumar (52) er leder av Kontaktutvalget mellom innvandrere
og norske myndigheter (KIM), og Fatma Jynge (60) er kvalitetsdirektør i
Husbanken.
LEDER: Nita Kapoor (49) er kultursjef i
NRK. Foto: NINA RUUD

Høy utdanning

Felles for dem alle er at de har bakgrunn i landet hvor sari er nasjonalplagget, nemlig India. Ifølge SSB
er norsk-indiske kvinner i utdanningstoppen når det gjelder ikke-vestlige innvandrere, bare forbigått av
filippinske damer.
Hele 28,2 prosent av dem som er mellom 30 og 44 år har høyere utdanning
fra høyskole eller universitet. Det er til og med en høyere andel enn blant
etnisk norske kvinner, ifølge SSB.
Utdanningsnivået til tyrkiske og vietnamesiske kvinner i samme aldersgruppe
er på henholdsvis 5,4 og 8,1 prosent.
- Hvorfor er det så få synlige indiske menn i offentligheten?
- Noen har en antagelse om at menn klarer seg. Men det er stor forskjell på
mulighetene for hvite menn kontra svarte menn. Det kan også ha en
sammenheng med alt det negative fokuset på innvandrermenn de siste årene,
sier en av suksesskvinnene, Anita Rathore i OMOD.
Rolf Åkervik er rådgiver ved Mangfold i
Arbeidslivet (MiA). Han mener at også
norsk-pakistanske 2.-generasjonskvinner
gjør suksess, men at de fleste holder seg unna offentligheten.
LEDER: Loveleen Rihel Brenna
(38) er leder av Foreldreutvalget
for grunnskolen (FUG). Foto:
ESPEN BRAATA

- Det er flere dyktige pakistanske kvinner i viktige stillinger, men de er
ikke profilerte. Det kan ha noe å gjøre med kjønnsrollemønsteret, det er
nok lettere for hindu- og sikh-kvinner å eksponere seg, fremfor
muslimske, sier Åkervik.
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