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Et norsk blikk på den polske minoriteten

Fra intellektuelle aviser som Morgenbladet forventer jeg langt mer enn en tekst som forsterker
norske stereotyper om øst.

Hver gang jeg leser om polakker i norske medier, opplever jeg at fremstillingen har lite til felles med virkeligheten, skriver Zofia Cielatkowska. Faksimile: Morgenbladet 5. november 2021.
(Faksimile)

Av Zofia Cielatkowska , filosof og kunstkritiker

I en reportasje 5. november, skriver Morgenbladet at polske arbeidsinnvandrere står i
en «verdimessig spagat». Jeg vil med en gang slå fast at jeg på ingen måte står i denne
spagaten. Men hver gang jeg leser om polakker i norske medier, opplever jeg at
fremstillingen har lite til felles med virkeligheten, men snarere baserer seg på
stereotypier, stigma, uvitenhet og manglende interesse eller forståelse. Nevnte
reportasje beskriver Polen sett fra to kvinners perspektiv: Den første er en som
regelmessig har pendlet mellom Norge og Polen, som de siste ti årene har jobbet som
renholder. På grunn av covid er det nå syv måneder siden hennes forrige hjemreise.
Den andre kvinnen har bodd fast i Norge i tolv år, og jobber som omviser i
Kunstfagskolens galleri. Dette doble narrativ påvirker hvordan informasjon om Polen
vises, og presenterer etter min mening en ganske problematisk blanding av
halvsannheter og forenklinger.
Morgenbladet anbefaler reportasjen i et nyhetsbrev: «du har helt sikkert sett polske
arbeidsinnvandrere, men kanskje ikke tenkt noe videre over dem. De fikser kjøkkenet
ditt, vasker arbeidspulten din og bygger norske byer». Ja, det er klart at en del av de
polske migrantene i Norge er pendlere eller er her midlertidig og gjør forskjellige
jobber (inkludert fysiske), men de er en del av større gruppe. Polakker er faktisk den
største minoritetsgruppen i Norge. De jeg kjenner, underviser på deres norske
universiteter, bygger deres norske byer som arkitekter, behandler dine barn som
leger, og skaper deres kulturelle arrangementer som kulturaktører. De fleste snakker
norsk og bor fast i Norge. Hvorfor er de her? Noen, som LHBTQ-personer eller
kvinner, kom hit fordi Polen er blitt et umulig sted å leve, noen fikk kontrakt her, noen
fant kjærligheten, noen elsker norsk språk, litteratur eller natur, og noen kom helt
tilfeldig. Årsakene til migrasjon er like forskjellige som menneskene selv. Én ting kan
jeg kanskje si meg enig i: «de er ofte usynlige i samfunnsbildet». Det stemmer nok at
fastboende og godt integrerte polakker, som ikke oppfører seg i tråd med det
stereotypene tilsier, på mange måter «forsvinner». Dels i alvor og dels i spøk:
Polakkene var til og med for usynlige eller for uinteressante til å vises i tv-serien
Norsk-ish.
Artikkelen fortsetter under annonsen

GiMorgenbladetijulegave
nãmed20%rabatt!

Hvagirdutilen
somharalt?

Noeatenkepa.o
4?MORGENBLADET

Orientalisering
Jeg ser på det store bildet som åpner reportasjen: familie rundt bordet feirer
bursdagen med glassene hevet i skål – atmosfæren minner meg om
familiesammenkomster da jeg var kanskje fem år gammel, på begynnelsen av 1980tallet. Og når jeg ser på det tredje bildet, med fragmentet av bordet med detaljer: en
stygg duk, kitschy maleri i liten ramme, sukker i en fryktelig krystallskål, og en
skjøteledning. Det samme kommuniserer bildet med detaljer fra et kjøleskap (digital
versjon). To bilder som presenterer den andre kvinnen sammen med maleriene
hennes, balanserer helhetsinntrykket litt, men egentlig ikke. Bildene skriker til oss: vi
har ingen smak, vi er fattige, vi er andre, du kan ikke føle deg kjent med oss.

Małgorzata Skóra (t.h) er endelig gjenforent med familien etter en lang pandemi hvor de ikke har hatt
muligheten til å møtes. (Foto: Christian Belgaux)

Jeg har alltid vært fascinert (eller mer overrasket) av denne nærmest pornografiske
fokuseringen på fattigdom i bildene til vestlige fotografer som fotograferer øst. Siden
jeg jobber mye med sosiale kontekster i visuell kunst, kjenner jeg veldig godt denne
typen orientalisering og eksotisering gjennom bilder. Hvis du i dagens Norge ønsker å
finne en mann som jobber med en plog på jordet, eller en elg i solnedgang, er det
kanskje mulig, men å bruke det bildet i en tekst som illustrerer samtidens Norge, er i
beste fall å vise en veldig liten del av virkeligheten. Bildene av disse kvinnene fra Polen
(sammen med teksten) sier ikke så mye om den polske virkeligheten, men mye om
hvordan nordmenn flest ser på polske mennesker og Polen.

Małgorzata Skóra kom til Norge første gang i 2006 for å jobbe på en gård i Trøndelag. I leiligheten på
Grorud i Oslo har hun flere minner fra reiser rundt i landet. (Christian Belgaux)

Manipulasjon i fotograferingen skjer ikke nødvendigvis i selve bildet, men det starter
med ideer, kunnskap om stedet og menneskene. På samme måte som å skrive, kreves
det også i vår komplekse samtidsverden å stille seg selv et ærlig spørsmål: hvis jeg
skriver om en minoritetsgruppe, fra hvilket perspektiv skriver jeg? Hva slags kontakt
har jeg i livet mitt hatt med denne gruppen? Hvis jeg kun kjenner polakker som fikser
kjøkkenet mitt og samtidig vet at det er den største minoriteten i landet mitt, forteller
det kanskje også noe annet? Og hvis jeg også kjenner en skuespiller, en akademiker
eller journalist som er polsk, hvorfor velger jeg ikke å skrive om dem? Edward Said
beskrev fenomenet orientalisering og eksotisering allerede for lenge siden (hvis noen
foretrekker akademiske kontekster).

Violetta Tasse i atelieret sitt hos Kunstfagskolen Flytårnet på Fornebu utenfor Oslo. (Foto: Christian
Belgaux)

Politisk kontekst
Reportasjeteksten antyder at Polen er et land splittet mellom Lov og rettferdighet
(PiS) og Borgerplattformen (PO). «PiS vant med klart flertall over det liberale
opposisjonspartiet Borgerplattformen (PO)», for det første ligger gjennomsnittlig
valgdeltagelse i Polen de siste årene rundt 50 prosent (med litt over 60 prosent som
høyeste), mens den i Norge er relativt stabil rundt 77 prosent. Polen er delt, men på en
annen måte enn reportasjen antyder. Det mest problematiske er ikke udemokratiske
endringer i Polen (politisert rettssystem og mediene), men den totale mangelen på
forståelse hos et flertall for hvorfor disse endringene er udemokratiske, og deres
manglende engasjement i forhold til demokratiske rettigheter. Det er akkurat denne
mangelen som kan leses mellom linjene når journalisten spør en av kvinnene om hun
er redd for det som skjer i Polen, og hun svarer: helt ærlig tenker jeg ikke så mye på
det, jeg har andre private saker jeg må ordne opp. Nettopp. Men for å holde balanse:
Det er også en stor del av det polske samfunnet som er aktiv og engasjert: de
protesterer, de skriver petisjoner, de organiserer hjelp til flyktninger ved den
hviterussiske grensen og så videre.
I reportasjen hevdes det at Borgerplattformen er liberal, men det er en overforenkling
(hvis vi tenker på liberal som et adjektiv, ikke i amerikansk forstand). Det er ganske
riktig et pro-europeisk og ikke-populistisk parti, men innholdet i programmet ligger
nærmere norske Høyre. I den grad det er mulig å omtale dem som liberale, er det først
og fremst hva gjelder økonomiske løsninger – som jeg vil kalle neoliberale. I mange år
før PiS tok over, var det Borgerplattformen som hadde makten. De neglisjerte da
fullstendig grunnleggende sosial tenkning, og bærer derfor i stor grad skylden for
dagens kaos. PiS begynte å innføre noen sosiale reformer på en veldig populistisk
måte, men likevel. Når intervjuer spør hvorfor hun stemmer for PiS, sier en av
kvinnene: PiS har gjort mye bra for familiene ved å øke barnebidraget. I tillegg er
det er også viktig å minne om at før totalforbudet mot abort ble innført og abort
kriminalisert i fjor, hadde Polen allerede den mest konservative abortloven i Europa.
Borgerplattformen har aldri vært for å liberalisere den. Lewica (Venstre) er trolig det
mest liberale partiet, og har for øyeblikket rundt 10 prosent oppslutning i parlamentet
(Lewica ble dannet i 2019 av de tidligere partiene av SLD, Wiosna og Razem).
Prekariatet
Morgenbladets reportasje hevder videre at Gjennomsnittslønnen i Polen er rundt
11000 norske kroner i måneden. (...) Men landets lovbestemte minstelønn er fortsatt
relativt lav, under 5000 kroner i måneden. Hvis denne informasjonen kommer fra
hovedstatistikkontoret i Polen (GUS), er det verdt å legge til at de kun inkluderer
bedriftssektoren. GUS-statistikken reflekterer ikke offentlig sektor som inkluderer
blant annet offentlige tjenestemenn og ansatte i offentlig forvaltning. Mer relevant
enn gjennomsnittslønnen er medianlønnen, også fordi det er store forskjeller mellom
de fattigste og de rikeste. Ifølge de siste statistikkene fra 2020, har ansatte i følgende
bransjer de laveste lønningene: offentlige tjenester, vitenskap og utdanning, og kultur
og kunst. Jeg vil her trekke frem et personlig eksempel: I 2010 jobbet jeg i 50 prosent
stilling ved senter for samtidskunst i Warszawa som assisterende kurator for
internasjonal utstillingsavdeling med en utbetalt månedslønn på 1800 NOK (etter
skatt). Det tilsvarte omtrent hva det kostet å leie et rom i et kollektiv. Min siste faste
jobb var fra 2016 som førsteamanuensis (assistant proffesor) med rundt 6000 NOK i
utbetalt månedslønn (etter skatt), samtidig som den enkleste lille hybel i Warszawa
kostet 3500 NOK. Prekariatet i en klassisk Guy Standing-forståelse er utbredt, men
ikke så ofte et debattema (de som har makten til å skape debattene er ikke prekære).
Lave lønninger, søppelkontrakter, svake arbeidslivsrettigheter, mangel på
sikkerhetsnett ved arbeidsledighet, fravær av grunnleggende helseforsikring for
mange, særlig kulturarbeidere, for ikke å snakke om pensjonsrettigheter, dårlige
livsvilkår for alenemødre (særlig med barn med funksjonsvariasjoner), ulikhet på
mange nivåer, misogyni, og hierarkiske, patriarkalske strukturer, er fortsatt del av
hverdagen.
Norske glasstak
Hva jeg finner ganske fascinerende i denne reportasjen, er at fortellingen virker svært
fremmedgjørende; polske mennesker fremstilles som «de andre». Og denne
fremmedgjørende tonen er bekymringsfull. Jeg ser det som et symptom på hvordan
polske mennesker blir behandlet, sett på og oppfattet av nordmenn. I et intervju som
nylig gikk på NRK P2 sa den norske skuespillerinne Kristine Kujath Thorp (f.1992)
med polske røtter noen ord om barndommen i Norge. Hun skammet seg over å være
polsk da hun var barn, fordi det var ganske mye snakk om at polakker bare kan være
vaskehjelper og jordbærplukkere, og at folk ser ned på dem. Det var et stigma. Hun sa
at hun ble tidlig stemplet som en raring, og det var egentlig ganske fint, men å si at
hun var polsk ble for mye, hun klarte ikke det. Det innebar å bli sett ned på, og det er
litt som om polakker er slaver i det norske samfunnet. Hun snakket med andre med
polsk bakgrunn som kunne fortelle at de opplevde det samme. Er stigmaet borte nå?
Jeg er redd at dessverre, nei. Det var nylig også en interessant tekst i Aftenpostens
ungdomsspalte skrevet av Natalia Sokolowska (19 år): Det er ikke greit å kalle meg
‘polakk’, som også snakker ærlig om diskriminering på grunn av nasjonalitet. En av
kvinnene beskriver veldig godt en effekt av det norske glasstaket som også er godt
kjent for mange polakker bosatt i Norge:
Arbeidsgivere velger helst nordmenn. Det skjer nok bare automatisk, uten at
arbeidsgiverne tenker noe særlig over det. Jobb gir tilgang til velferdsgoder og
integreringsmuligheter, men det har alltid vært vanskelig å finne arbeid i Norge. Det
føles som om ingenting jeg gjør, er godt nok for norsk arbeidsliv. Jeg snakker norsk
nå, jeg har en bachelorgrad, men likevel får jeg bare nei alle steder jeg søker. Jeg
skjønner ikke hva jeg kan gjøre annerledes.
Hva kan hun gjøre? Ikke så mye, er jeg redd. Fordi denne historien handler kanskje
ikke om henne, men om noe annet. Jeg opplevde selv noe underlig da jeg i mer enn en
måned prøvde å finne leilighet på finn.no, uten å få noe svar i det hele tatt. Hva var
den enkle løsningen? Å endre navnet mitt til noe som hørtes mer skandinavisk ut.
Hvis nordmenn ikke svarer på enkle Finn-annonser, ville jeg vært veldig interessert i å
se en forskning som viser hvordan polsk klingende (østeuropeiske eller andre
utenlandske) navn påvirker jobbsøknader. Å føle at man på tross av å gjøre alt så godt
en kan, aldri blir god nok, er en velkjent følelse blant mange andre diskriminerte
stemmer i historien. Polakkers hverdagsfortellinger har noe til felles med fortellinger
som du kan lese i Rasismens poetikk (Guru Sibeko), Eg snakkar om det heile tida
(Camara Lundestad Joof), eller Vi puster fortsatt (Yohan Shanmugaratnam). Former
for diskriminering varierer fra aktiv til passiv, for å være en diskriminerende person
trenger man ikke å spytte etter den fremmede. Det kan også bety «et unnskyldende
smil mens man forklarer en uheldig sjel at hen ikke fikk jobben, eller en lett
håndbevegelse som slenger CVen i søppelbøtta fordi søkerens navn klinger
utenlandsk», som journalisten og forfatteren Reni Eddo-Lodge treffende formulerte
det. På overflaten kan alle være snille, hyggelige og politisk korrekte. Og som med alle
typer diskriminering, er det vanligvis vanskelig å bevise at hånden som kaster CV-en i
søpla, eller øynene som overvåker en søknad eller e-post gjør det på grunn av et
utenlandsk klingende navn, etnisitet, religion, eller kjønn. Man kan alltid si at den
andre jobbsøknaden hørtes litt bedre ut. Men å skrive det ut vil i det minste tvinge
noen til refleksjon. Eller kanskje være en impuls for grundigere forskning.
Hvis vi snakker om spagater, vil jeg si at det er en enorm spagat mellom hvordan
mange nordmenn ser på og hva de vet om polske folk, og hva som er virkeligheten. Fra
kulturelle og intellektuelle aviser som Morgenbladet forventer jeg langt mer enn en
tekst som forsterker norske stereotyper. En tekst om allerede kjente Olga Tokarczuk
eller Wislawa Szymborska, er heller ikke nok. Polsk film blomstrer. Teater har alltid
stått sterkt, og folk som besøker internasjonale teaterfestivaler kjenner godt til mange
kvinnelige regissører. Litteratur – spesielt poesi – gjør det bra. Det er interessante
tendenser i polsk samtidskunst og dans. Hvorfor skriver dere ikke om dette? Hvorfor
skriver dere ikke om polakker som er kulturaktører, leger, arkitekter, studenter eller
akademikere med fast bosted i Norge? Hvorfor skriver dere ikke om den som kanskje
har to mastergrader, snakker norsk, men bare kan få jobb som renholder? Hvorfor
skriver dere ikke om polakker som er en del av det norske samfunnet?
redaksjon@morgenbladet.no
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