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N år man åbner sitet med blomster
og lyserøde pasteller signalerer
det ’nærmest reklame for hygiej-

nebind’, som kvinderne bag hjemmesi-
den merantis.dk siger. Og den store knap
øverst på hjemmesiden taler sit eget
sprog:

»Væk fra Merantis«, står der:
Væk fra hjemmesiden eller app’en. I en

fart. Når man klikker, lukker alt ned om-
gående. Og det kan være afgørende, hvis
man er datter, mor eller kone i en familie,
hvor det er strengt forbudt at sidde og ro-
de på hjemmesider med hjælp til »volds-
udsatte kvinder med udenlandsk bag-
grund«, som merantis.dk henvender sig
til med en gratis tilgængelig serie af per-
sonlige podcastberetninger fra voldsram-
te, udenlandske kvinder.

Hjemmesiden og app’en med podcasts,
hvor udsatte kvinder på dansk og deres
oprindelige sprog fortæller, hvordan de
slap ud af et voldsregime og trods alt fik et
nyt liv, er kun godt et år gammel. Men den
skal allerede tælle sine lyttere i tusinder.
Seneste opgørelse viste, at der bare fra ju-
ni sidste år, da siden åbnede, og til okto-
ber samme år var over 18.000 der lyttede

til podcastene, og ud over at rygtet om de
personlige beretninger spredes blandt
kvinderne fra mund til mund, bruger og-
så flere krisecentre de personlige fortæl-
linger som udgangspunkt for terapeuti-
ske samtaler.

Saira på 24 er en af de udenlandske
stemmer, der kan høres på merantis.dk’s
podcasts. Hendes fortælling ligger på
dansk og på urdu, andre ligger på ara-
bisk, farsi, filippinsk, ghanesisk, grøn-
landsk og andre sprog. Saira har som en,
der selv har været udsat for vold og social
kontrol i en ærehævdende familie med
muslimsk baggrund, valgt at træde frem
og deltage i en godt 17 minutter lang pod-
cast, for at hendes historie kan høres af
andre piger og kvinder i lignende situati-
oner:

»Jeg har valgt at stå frem, fordi jeg sy-
nes, at det kan være svært at få fortalt sin
historie, og det kan være vigtigt for andre
at høre den«, fortæller Saira, der som på
podcasten ønsker at optræde med for-
navn alene. 

Selv blev hun holdt i kort snor af sin op-
rindeligt pakistanske familie, og da hun
tog mod til sig og begyndte at komme
sent hjem, blev hun slået og sparket af sin
mor og udsat for social kontrol af mænde-
ne i familien. Men hun oplevede ikke helt
lydhørhed:

»Man bliver spurgt ud om den konkre-
te voldshistorie, og ’det er synd for dig’ og
alt det her, men der var ikke så stor inter-
esse for historien om, at jeg faktisk prøve-
de at kæmpe mig ud«, siger den 24-årige i
telefonen et sted på Sjælland. 

Dermed blev hun reduceret til et offer,
syntes Saira, som også ønskede at fortæl-
le, hvordan hun langsomt igen er be-
gyndt at se sin familie. Det oplevede hun,
at journalisterne bag merantis.dk gav
hende taletid til.

»Og det er vigtigt. Især andre i samme
situation bør høre historier som min«, si-
ger hun.

Filippinske Zandra fra Aarhus er en an-
den kvinde, der fortæller på merantis.dk.
Hun blev gift med en dansk mand og kom
til Danmark i 2015, og på podcasten hører
man, om hvordan han mishandlede hen-

de og et fælles barn, og hvordan han fifle-
de med hendes e-boks og løn og udnytte-
de, at hun som ny i Danmark ikke kendte
sine rettigheder. Hun har haft oplevelsen
af, at danske myndigheder lytter mere til
en dansk mand end en udenlandsk, næ-
sten retsløs kvinde:

»Den uretfærdighed vil jeg gerne have
frem, så forholdene måske bliver æn-
dret«, siger Zandra, som godt selv kunne
have brugt andre stemmer, da hun valgte
at tage det svære brud.

»Så ville jeg have hørt, at jeg ikke var ale-
ne, og at der findes nogle derude, som
gerne vil hjælpe en«.

Der er ikke meget hjælp
Det er to journalister, Lone Michelsen, 62,
og Jette Friis O’Broin, 60, som med økono-
misk støtte fra Offerfonden og i samarbej-
de med krisecentre og andre med eksper-
tise på området har lavet podcastene. De
begyndte i 2016 efter at have set nogle tv-
indslag om voldsramte, muslimske kvin-
der, der ikke kunne få hjælp i deres egne
miljøer.

»Vi satte os ned og tænkte over, hvor-
dan vi kunne få fat i den målgruppe, for
der er ikke meget hjælp på det her områ-
de. Samtidig er det så forbundet med
skam, at det ville være godt, at dem, der er
i det, kan høre, at de ikke er alene«, siger
Lone Michelsen fra det fælles kontor,
Spodcast.

De to initiativtagere henvendte sig til

nogle krisecentre,
som valgte at sam-
arbejde. Derpå be-
gyndte Spodca-
st’erne at rekrutte-
re kvinder, som vil-
le fortælle. 

Den tidligere le-
der for Dansk Kvin-
desamfunds cen-
ter på Frederiks-
berg og nuværen-
de leder af et nyt
krisecenter i Has-
lev, psykolog Pia
Strøh, er en af dem,

der både har har samarbejdet og og selv
brugt merantis.dk’s podcasts i sit arbejde.

»Man kan virkelig bruge de her histo-
rier, for det kan være svært for kvinderne,
ikke bare at se en vej ud af volden, men og-
så at tro på, at de nogensinde kan få et nyt
netværk«, siger Pia Strøh.

Især i familier med æresrelateret vold
risikerer kvinderne at miste både familie
og omgangskreds.

»De her podcasts viser, at det faktisk
kan lade sig gøre at skaffe et nyt netværk,
og at man faktisk kan få et nyt arbejde el-
ler en ny bolig i en ny kommune. Det at
lytte til andre giver håb«, siger Pia Strøh.

Hun har selv anvendt podcast-fortæl-
lingerne på beboermøder, der pludselig
gik fra at have et trist fokus på »at stille
kopperne på plads efter sig« til at få ind-
hold og styrke kvinderne. Og podcastene
hjalp samtalen på gled:

»Det her med, at det er en andens histo-
rie, man taler om og ikke ens egen - det
kan være meget, meget lettere«.

I de her dage lancerer Spodcast med
GoCards på cafeer og kampagner på soci-
ale medier et nyt podcast-tilbud for og
med seksuelt misbrugte, semvitas.dk, og-
så støttet af Offerfonden, og næste skridt,
hvis ansøgningerne går i hus, bliver en se-
rie med podcasts om og med voldsramte
danske kvinder. Et initiativ, der er blevet
til på opfordring fra flere krisecentre.
anne.bech@pol.dk

medier

Det kan være svært for en
voldsramt kvinde at tro på,
at hun kan få et nyt liv,
men med en gratis serie
af podcasts kan kvinderne
høre andre fortælle,
hvordan de slap ud.
Tusinder har været inde
at lytte med.

Podcastserie med voldsramte er blevet et hit

UDSAT. Voldsramte kvinder fortæller
i en ny serie af podcasts om deres
oplevelser. Det kan hjælpe andre
voldsramte kvinder at høre om andre
i samme situation. Foto: Niels Hougaard/
Ritzau Scanpix

Det her med, at
det er en
andens historie,
man taler om
og ikke ens
egen - det kan
være meget,
meget lettere
Pia Strøh,
psykolog
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Merantis.dk
Med merantis.dk for voldsramte,
udenlandske kvinder og semvitas.dk for
seksuelt misbrugte kan de udsatte
grupper høre gratis podcasts, hvor andre
i lignende situationer fortæller. Serierne
med personlige beretninger høres af
private i målgruppen, men bruges også
på krisecentre i terapeutiske samtaler. 

To danske journalister med firmaet
Spodcast har lavet podcastene med
støtte fra Offerfonden. Krisecentrene har
efterlyst en serie for voldsramte danske
kvinder, og den forsøger Spodcast nu at
få støtte til at lave.

er større. Selvfølgelig er fire kvindelige in-
struktører i år bedre end tre i fjor. Hvis alt-
så filmkvaliteten kan begrunde det. Også
her synes jeg, man kan tillade sig at være
en smule skeptisk.

Man har nemlig som sidste år fået en
lidt pænere kønsfordeling ved at benytte
den franske kvote som løftestang. Fransk
film er altid stiltiende garanteret en
håndfuld i film i hovedkonkurrencen. I år
er tre af de fem franske instruktører kvin-
der og fra de yngre årgange. Med Mati
Diops debut ’Atlantique’, Celine Sciam-
mas ’Portrait de la Jeune Fille en Feu’ og
Justine Triets ’Sibyl’ i hovedkonkurrencen
ser det hele pludselig pænere ud, og så
må tidligere faste indslag som Bruno Du-
mont og Christophe Honoré forføje sig til
sidekonkurrencen Un Certain Regard.

Måske vil der åbenbare sig en fransk
guldpalme i en af de tre film, men umid-
delbart har jeg større fidus til østrigske
Jessica Hausner og hendes biologiske sci-
fi ’Little Joe’, hvis guldpalmen for kun an-
den gang skal gå til en kvinde. Jane Cam-
pion havde nær fået selskab sidste år, da
Nadine Labakis ’Kapernaum’ var med i
opløbet. Dén fabelagtige film var en total
overraskelse på baggrund af libanesiske
Labakis tidligere meritter. Alt kan ske.

Til højre for højre er Delon
Men festivalens leder Thierry Fremaux
har på et pressemøde slået fast, at en 50/
50 kønsfordeling i hovedkonkurrencen
aldrig i sig selv vil være en målsætning.
Det ville være en total mangel på respekt
for filmkunsten, mener han. Det må være
den enkelte film, det kommer an på.

Det er et synspunkt, der bestemt kan
forsvares, men Fremaux har ikke just
gjort det nemmere for sig selv ved at hæd-
re Alain Delon med en særpris. Dilemma-
et er på en måde det samme. Delons ind-
sats i filmkunstens tjeneste står egentlig
ikke til diskussion. Delon er en af de store
ikonografiske skikkelser i fransk filmhi-
storie. Desværre har han for nogle år si-
den også indrømmet, at der i tidens løb
godt har kunnet falde en flad af til hans
kvindebekendtskaber. Mere stueren bli-
ver Delon ikke af sine politiske sympatier,
der på godt gammeldags dansk ligger et
sted til højre for Djenghis Khan.

Men som Thierry Fremaux konstaterer

om Delon: »Han har ret til at udtrykke si-
ne synspunkter. I dag er det meget be-
sværligt at hædre folk, fordi man har en
slags politisk politi, der kaster sig over
én«.

Også på det punkt er der længere imel-
lem fransk og amerikansk mentalitet,
end der har været i mange år. 

Skal Almodovar med Antonio Banderas
på slæb afbryde dvalen og løbe med Guld-
palmen? Eller skal Tarantino i 25 året for
hans sejr med ’Pulp Fiction’? Umiddel-
bart har jeg større fidus til de yngre kræf-
ter. Måske er det denne gang canadiske
Xavier Dolan eller koreanske Bong Joon-
hos tur til at opfylde potentialet defini-
tivt? 

Eller skal overraskelsen komme fra en
af de tre unge franske kvinder? 

Intet er sikkert eller givet i filmkunsten,
hvor der ikke vanker et nyt afsnit i næste
uge, men hvor det hele står og falder med
udsagnet her og nu. Og her og nu er det,
at ’The Dead Don’t Die’ af Jim Jarmusch
tirsdag aften tager hul på hovedkonkur-
rencen. Jarmusch er ankommet. Allerede
mandag aften så jeg hans sølvfarvede hår-
hjelm duve afsted så cool som en af forti-
dens mentolcigaretter.

Et af spørgsmålene i Cannes er altid,
hvilke politiske dagsordener, der kom-
mer til at dominere. Den truede natur, al-
mindelige menneskers usikkerhed på et
råt arbejdsmarkedet og unge mennesker
udsat for radikale imamers indoktrine-
ring er blandt de aktuelle emner på en fe-
stival, der dog ikke umiddelbart tegner til
et blive en politisk festival som den i Ber-
lin.

Og dog. Umiddelbart skulle man må-
ske ikke tro, at det er en politisk udmel-
ding at lægge ud med en zombie-film,
men der kan man vist godt tro om igen.
Når Jim Jarmusch har valgt at lave en gen-
refilm om de ikke-helt-døde-alligevel, så
er det ifølge Thierry Fremaux fordi, der er
tale om en allegori.

»Det er en meget anti-Trumpsk film«, si-
ger Fremaux til Hollywood Reporter. »Det
er Jarmusch, vi taler om, så vi kan vist ro-
ligt gå ud fra, at han er ikke er særlig glad
for, hvad der foregår i øjeblikket«.

Sådan lugter der af så meget i Cannes.
Af skaldyr, politik og store forventninger.
Af limousiner, parfume og al den varme
luft der bliver lukket ud alle vegne. 
kim.skotte@pol.dk

1. The Dead Don’t Die.
Instr. Jim Jarmusch.

2. Les Misérables.
Instr. Ladj Ly.

3. Bacurau.
Instr. Kleber Mendonca Filho
& Juliano Dornelles.

4. Atlantique.
Instr. Mati Diop.

5. Sorry We Missed You.
Instr. Ken Loach.

6. Little Joe.
Instr. Jessica Hausner.

7. Dolor y Gloria.
Instr. Pedro Almodóvar.

8. Nan Fang Che Zhan De Ju
Hui (The Wild Goose Lake).
Instr. Diao Yinan.

9. La Gomera
( The Whistlers).
Instr. Corneliu Porumboiu.

10. Portrait De La Jeune
Fille En Feu.
Instr. Céline Sciamma.

11. A Hidden Life.
Instr. Terrence Malick.

12. Le Jeune Ahmed.
Instr. Jean-Pierre &
Luc Dardenne.

13. Frankie.
Instr. Ira Sachs.

14. Once Upon A Time...
In Hollywood.
Instr. Quentin Tarantino.

15. Gisaengchung (Parasite).
Instr. Bong Joon Ho.

16. Matthias et Maxime.
Instr. Xavier Dolan.

17. Roubaix, Une Lumiére.
Instr. Arnaud Desplechin.

18. Il Traditore (The Traitor).
Instr. Marco Bellocchio.

19. Mektoub, My Love: 
Intermezzo.
Instr. Abdellatif Kechiche.

20. It Must Be Heaven.
Instr. Elia Suleiman.

21. Sibyl.
Instr. Justine Triet.
kim.skotte@pol.dk
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De kæmper om Guldpalmen

Fortsat fra forsiden

Ligestilling vil aldrig ...


