
   Artikkelen er skrevet med utgangspunkt
i forskningsbasert litteratur av epidemio-
logisk karakter og relevant faglitteratur
på området. Det er ikke søkt systematisk
på referanser til denne artikkelen spesielt.
Referansene har jeg ervervet gjennom
mitt doktorgradsarbeid hvor temaet var
selvmordsatferd blant samer i Nord-Norge.
Innledningsvis i artikkelen vil jeg gjøre
rede for utviklingen av de høye selvmords-
ratene blant urfolk sett i lys av raske
samfunnsmessige endringer. Forskning
viser at det primært er de yngre alders-
gruppene som har høy dødelighet i selv-
mord og da spesielt guttene. I diskusjons-
delen vil jeg fokusere på betydningen av
endringene i tradisjonelle kjønnsrolle-
mønster og oppdragelsesverdier som
mulige forklaringsfaktorer på de høye
selvmordsratene blant unge urfolksgutter.

Høye selvmordsrater blant urfolk
   Forekomsten av selvmord blant urfolk
har endret seg fra å være et relative sjel-
dent femomen til å nå et epidemisk nivå
i løpet av de siste 3–4 tiår (Bjerregaard
& Lynge, 2006; Leenaars, 2006). Den
ekstreme økningen i selvmordsratene har
vært sammenfallende med de raske sam-
funnsmessige endringene som mange ur-
folk har opplevd (Boothroyd et al., 2001;
Hunter & Harvey, 2002; Kirmayer, 1994).
I Grønland begynte selvmordsraten å
stige dramatisk fra 1970-tallet (ca. 13 per
100 000) og nådde en topp i 1986 med
en rate på 125 per 100 000 (Hicks, 2007).
Selvmordsproblematikken blant urfolk
kan forstås ut fra Durkheims teori som
hevder at anomiske selvmord øker i løpet
av perioder med sosiale forandringer
(Davenport & Davenport, 1987). Anomi
i denne sammenheng viser til omstendig-
heter hvor forandringene i samfunnet
finner sted for raskt, noe som fører til
avvisning av eksisterende normer før nye
normer er akseptert og internalisert (Bille-
Brahe, 2002).
   Et fellestrekk i mange urfolks historie
er at deres kultur tidligere har vært forsøkt

undertrykt fra sentrale myndigheters side,
og at urfolkene har vært utsatt for lang-
varig assimilasjonspolitikk (som for ek-
sempel fornorskning). I tillegg til raske
samfunnsmessige endringer har historiske
og strukturelle faktorer som undertryk-
kelse av urfolks kultur og levesett, assi-
mileringspolitikk og i nyere tid kulturell
revitalisering hatt en viktig betydning
for dagens sosioøkonomiske status og leve-
kår blant urfolk. Disse forhold har forår-
saket ulike betingelser for helse og sam-
funnsproblemer, som igjen får betydning
for urfolksgruppenes respektive selvmords-
rater. Den moderate selvmordsraten blant
samer i Nord-Norge (i tidsperioden 1970-
1998: 20 per 100 000 person år (p.å.))
og den høye selvmordsraten i Grønland
(100 per 100 000) er et eksempel på hvor
store forskjeller det er mellom urfolksgrup-
per (Hicks, 2007; Silviken, Haldorsen &
Kvernmo, 2006). Forekomsten av selv-
mord kan betraktes som en indikator på
hvor store vansker som finnes i en urfolks-
populasjon (Kirmayer et al., 2000).

   De raske samfunnsmessige endringene
blant urfolk har blant annet ført til usta-
bilitet med alvorlige konsekvenser på
gruppe- og individnivå, for eksempel dys-
funksjonelle hjem som følge av økt alkohol-
forbruk og vold i nære relasjoner, psykiske
plager og høy forekomst av kriminalitet
(Hunter & Milroy, 2006; Young, 1994).
En annen faktor som har bidratt til dår-
ligere foreldreskap blant urfolk er den ut-
strakte bruken av internatskoler, en av
mange strategier som ble brukt i den på-
tvungne assimileringspolitikken overfor
de fleste urfolk i den vestlige verden.
Ifølge Hunter og Milroy var barna de mest
sårbare i forandringsprosessen av sosiale
og familiære strukturer (2006). De som
har tatt sitt eget liv blant urfolk i Kimber-
ley, Australia, siden 1980-tallet, har vært
tenåringer, barna av foreldre som opp-
levde de raske sosiale endringene som
unge voksne og kommende foreldre
(Hunter, 1999). Det som karakteriserte
disse unge urfolkene, var at de tilhørte
den første generasjonen som hadde vokst
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Selvmord er et alvorlig samfunnsproblem blant mange urfolksgrupper, og det er spesielt blant de
unge guttene at selvmordsratene er alarmerende høye. Denne kjønnsgradienten kan vitne om at
urfolksguttene har vært mer sårbare enn jentene under de raske samfunnsmessige forandringene
som følge av overgangen fra naturalhushold til pengehushold.
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opp i samfunn og familier berørt av
normativ ustabilitet.
   Selvmordsstatistikken blant urfolk over
hele verden viser at den raske økningen
i selvmord som har funnet sted siden
1960-70-tallet, er mest uttalt blant gutter
i aldersgruppen 15–24 år (Clarke, Fran-
kish & Green, 1997; Sigurdson et al.,
1994; Bjerregaard & Lynge, 2006;
Silviken, Haldorsen & Kvernmo, 2006).
I Grønland for eksempel, er raten blant
unge gutter i alderen 15–24 år alarme-
rende høy (450 per 100,000 p.å.), mens
raten for de grønlandske jentene i samme
aldersgruppe er betydelig lavere (100-
150 per 100 000 p.å.) (Bjerregaard &
Lynge, 2006). Et tilsvarende mønster fant
man i en registerbasert studie blant samer
i Nord-Norge hvor raten var spesielt høy
blant de unge guttene sammenlignet med
jentene (15–24 år) (53/100 000 vs 16/
100 000 p.å.) (Silviken et al., 2006).
I enkelte urfolksgrupper i Nord-Amerika
utgjorde selvmord blant gutter i alderen
15–34 år 64 % av alle selvmord i tidspe-
rioden 1979–1992 (Wallace et al., 1996).
Det har i tillegg vært rapportert at unge
urfolksgutter ikke bare har høye selv-
mordsrater, men at de også har en høy
forekomst av selvmordsforsøk (Kirmayer
et al., 1996, 1998).
   Økningen i selvmordsatferd blant unge
urfolk kan i en viss grad forklares med
den høye forekomsten av generelle risiko-
faktorer, slik som rusmisbruk, psykiske
vansker, omsorgssvikt, seksuelle overgrep
og vold i nære relasjoner. Men den
dramatiske økningen i selvmord blant
guttene kan ikke kun forklares med gen-
erelle risikofaktorer, da vi ikke ser en
tilsvarende økning blant jentene. Hva
er det som har skjedd i overgangen fra
naturalhusholding til pengehushold som
kan forklare de høyre selvmordsratene
blant urfolksguttene?  En av de mest
sentrale problemstillingene innen suicid-
ologien er å forstå hva som forårsaker
kjønnsforskjellene i forekomsten av
selvmordsatferd. Samfunnsmessige for-
hold knyttet til kjønnsroller og endringer
i kjønnsroller er i denne sammenheng
antatt å være den mest sannsynlige for-
klaringen (Hawton, 2000).

Hva kan forklare den høye fore-
komsten av selvmord blant unge
urfolksgutter?
   Selvmordsproblematikk er et komplekst
fenomen med ulike årsakssammenhenger
på individ- og samfunnsnivå. I denne
artikkelen fokusere jeg på endringer i
kjønnsrollemønster og betydningen av
oppdragelsesverdier som noen mulige
forklaringsfaktorer på de høye selvmords-
ratene blant de unge urfolksguttene.

Endringer i tradisjonelle
kjønnsrollemønster
   Ifølge Kirmayer og kollegaer (1998,
2000) kan den høye forekomsten av selv-
mord blant urfolksgutter forklares med
de store endringene i det tradisjonelle
kjønnsrollemønsteret som følge av raske
samfunnsmessige endringer. Endringene
i kjønnsrollemønsteret har resultert i
grunnleggende problemer i forhold til
identitet og selvfølelse, samt økt sårbarhet
for selvdestruktiv atferd blant guttene
(Kirmayer et al., 1998, 2000). I likhet
med majoritetsbefolkningen har urfolks-
grupper hatt et tradisjonelt kjønnsrolle-
mønster både i forhold til aktiviteter og
verdier. Selv om overgangen fra tradisjo-
nelt levesett (naturalhusholdning og pri-
mærnæringer) til et mer moderne vestlig
levesett (pengehusholdning med sekun-
dær- og tertiærnæringer) har påvirket

begge kjønn, har endringene berørt gut-
tenes kjønnsrollemønster mer gjennom-
gripende (Wexler, 2006). I de fleste ur-
folkssamfunn har det vært en omfattende
endring i tradisjonell primærnæring slik
som fiske, jakt og reindrift, næringer som
hovedsakelig har vært dominert av menn.
Et sitat fra en eldre Inupiat i nordvest-
Alaska illustrerer dette dilemmaet godt
“Hva er igjen for disse unge menn til å
føle seg som en mann? De var tradisjonelt
den som tok ansvar for familien, nå er
ting veldig forandret. De føler ikke lenger
at de tar vare på familien. Naturalhus-
holdning er veldig viktig for at menn
skal føle at de bidrar. Det gir dem en
plass” (Wexler, 2006, s. 2943). Endrin-
gene i kjønnsrollemønsteret og/eller
mangel på sosiale roller kan ha gjort
guttene generelt sett mer sårbare for
opplevelse av frustrasjon og menings-
løshet, og på den måten økt risikoen for
rusmisbruk, depresjon, håpløshet og
følelse av å være kulturelt fremmedgjort
– alle velkjente risikofaktorer for selv-
mordsatferd. Urfolksjentene derimot har
hatt mer kontinuitet i sine kjønnsroller
med hensyn til det å føde barn, ha ansvar
for barneoppdragelse og hushold. De raske
samfunnsmessige endringene synes ikke
å ha vært så gjennomgripende for jentene,
noe som kan forklare de observerte
kjønnsforskjellene i forekomsten av
selvmord.
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Betydningen av oppdragelsesverdier

   Flere studier har dokumentert betyd-
ningen av innflytelsen av foreldre-barn-
relasjonen på selvmordsatferd (Beautrais,
2000). Tradisjonell samisk barneopp-
dragelse har verdier som er tilsvarende
dem man finner blant andre urfolk, slik
som vektleggingen på uavhengighet,
autonomi, hardførhet og fysisk nærhet
(Javo et al., 2003). Et interessant fenomen
i denne sammenheng er hardførhet, evnen
til å være psykisk sterk og være i stand
til å tåle stress og frustrasjon – gode egen-
skaper når man skal overleve i et tøft
ytre klima og i næringer som jakt, fangst
og reindrift. “Nárrideapmi” (herding) er
en samisk barneoppdragelsesteknikk som
blir brukt for å forsterke uavhengighet,
en form for trening som gjør barnet hard-
ført ved å lære det selvkontroll (Javo et
al., 2003). Gjennom “nárrideapmi” ut-
vikler barnet sin verbale evne som hjelper
det til å kontrollere sinne, temperaments-
utbrudd, sårbarhet, aggresjon og skam
(Balto, 1997). Forenklet kan man si at
denne teknikken implisitt fostrer forvent-
ninger og en kulturell norm som sier at

du skal kontrollere følelsene dine, ikke
la noen vippe deg av pinnen, samt takle
ulike vanskeligheter. Denne oppdragel-
sesteknikken er ifølge Balto (1997) en
effektiv måte å opprettholde tradisjo-
nelle kjønnsroller på. Generelt sagt for-
venter den kulturelle normen at gutter
ikke skal vise følelser eller oppføre seg
“feminint”. Dessuten vektlegger tradi-
sjonell samisk barneoppdragelse uavhen-
gighet, evnen til å tenke selv og klare
seg på egenhånd, med minst mulig hjelp
fra andre (Javo et al., 2003). Beskrivel-
sene av kjønnsrollemønsteret for de
samiske guttene er sammenfallende med
mønsteret man finner blant andre urfolks-
grupper. Blant de inuittiske guttene i
Nunavuk i Canada fant man for eksempel
en forventning om emosjonell selvkon-
troll og motstand mot å vise og uttrykke
problemer, og i tillegg en tendens til å
uttrykke vansker gjennom atferdspro-
blemer og rusmisbruk (Kirmayer et al.,
1998). Hvordan kan disse forventningene
om selvstendighet og evne til å klare seg
selv være med på å forklare de høye
selvmordsratene blant guttene?

Autonomi og uavhengighet til hinder
for hjelpsøking
   Selv om levekårene har forandret seg
betydelig, er idealet om å være en “garra
almmái” (en tøff/hardfør mann), som kan
overleve i naturen og under ekstreme for-
hold, fremdeles til stede i samisk kultur
(Balto, 1997). Det er ingen tvil om at
uavhengighet er nødvendig og adaptivt
i et barskt og tøft klima. I kulturer som
har gjennomgått fundamentale forand-
ringer, kan imidlertid den tradisjonelle
mannsrollen fremstå som statisk og mindre
”funksjonell” i dagens samfunn. Borowsky
og kollegaer (1999) har hevdet at urfolks-
grupper i USA og Alaska som vektlegger
mannlig styrke og kontroll kan gi sterke
motforestillinger hos unge gutter til å
snakke om problemer og å søke nødven-
dig hjelp. Et interessant spørsmål i denne
sammenheng blir under hvilke betingelser
er det akseptert for gutter å søke hjelp
eller å uttrykke sin sårbarhet uten å bli
karakterisert som feminine eller ”svake”?
Sosial støtte er forventet å ha en direkte
innvirkning på ungdommers utvikling
og velvære, og i tillegg kan familie og
jevnaldrende utgjøre en viktig buffer mot
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de negative konsekvensene av belastende
livshendelser (Aro, Hanninen & Paro-
nen, 1989; Ystgaard, Tambs & Dalgard,
1999). Hvis den kulturelle normen for-
teller unge urfolksgutter at de ikke skal
kommunisere problemene sine til andre,
hvilke negative konsekvenser vil ikke
dette kunne ha for deres hjelpsøkings-
atferd og opplevelse av sosial støtte?
Samtidig vil en kulturell norm som for-
teller unge urfolksgutter at de bør klare
seg selv uten hjelp fra andre, kunne gi et
inntrykk av at selvmordsatferd er et per-
sonlig anliggende, som individet skal
være i stand til å takle på egen hånd.
Selvmordsatferd bør heller betraktes som
et samfunnsproblem og ikke som et isolert
personlig anliggende. Wexler (2006, s.
2946) har rettet fokus mot viktigheten
av en kollektiv bevissthet blant urfolk.
Hun hevder at “En forståelse av hvordan
kolonisering startet og fremdeles pågår i
dag, vil kunne sette samfunnets vansker
inn i en historisk kontekst og gi ungdom-
mene begreper for å bedre forstå og hånd-
tere sine opplevelser”.
   Avslutningsvis, selvmordsproblema-
tikken er uavhengig av befolkningsgruppe
en tragedie og et alvorlig samfunnspro-
blem. De høye selvmordsratene blant ur-
folksguttene vitner om at de har vært
mer sårbare enn jentene under de raske
samfunnsmessige endringene som har
funnet sted siden 1960-70-tallet. Endrin-
ger i kjønnsrollemønster sammen med
oppdragelsesverdier som om autonomi
og hardførhet, kan være faktorer som har
betydning for de høye selvmordsratene
blant urfolksguttene. De generelt høye
selvmordsratene blant urfolk fordrer økt
fokus på implementering av selvmords-
forebyggende tiltak tilpasset lokal
kontekst, kjønn og alder.
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