Indisk
kuldesjokk
Da indiske Varsha Dwivedi kom til Norge i januar 2010, hadde hun aldri før
kjent kuldegrader på kroppen. Men etter en tøff vinter, opplevde hun en
frodig sommer – som gravid.
nyinnflytteT: Familien har
røtter i India og Mauritius,
men bor nå i Norge.
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ARSHA DWIVEDI VOKSTE
OPP i den indiske byen Kanpur
med nærmere tre millioner
innbyggere. Da ektemannen
fikk jobb i Oslo, pakket det nygifte paret
kofferten.
– Hvordan var ditt første møte med Norge?
– Jeg ble overrasket over å se snø overalt,
siden jeg aldri hadde opplevd kuldegrader
før. Vinteren her er tøff, men sommeren er
vakker – solfylt, grønn og frodig, med
fargerike blomster som lukter godt.
– Så ble du raskt gravid?
– Det var slett ikke planlagt, og sjokket var
derfor stort. Men familien støttet meg og
rådet meg til å bære frem barnet. I India tror
man at hvis man aborterer bort sitt første
barn, vil det være vanskeligere å bli gravid på
nytt.
– Hvordan gikk fødselen?
– Jeg var veldig redd for å føde, så jeg leste

«Det er vanskelig å oppdra et barn uten støtte fra familien.»
artikler og så flere videoer på Youtube.
8. april 2011 kom en vakker, liten gutt til
verden, Atulya. Jeg fødte naturlig, men siden
jeg mistet altfor mye blod, måtte jeg ligge på
intensivavdelingen i et par timer. Savnet
etter foreldrene mine i denne perioden
gjorde meg deprimert.
– India er langt unna. Er det en utfordring?
– Det er vanskelig å oppdra et barn uten
støtte fra familien. Jeg forsøker hele tiden å
introdusere indisk kultur og tradisjoner, som
å feire indiske merkedager og snakke hindi
med sønnen min. Det er viktig at barn ikke
glemmer sine kulturelle røtter.
34

mamma 11 – 2013

– Tror du Atulyas norske barndom vil være
veldig forskjellig fra din egen?
– Jeg elsket barndomstiden min, den var
helt spesiell for meg. Vi bodde sammen med
besteforeldrene mine og tilbrakte mye tid
sammen med naboene. Alle indiske
merkedager ble feiret med mye moro. Vi
markerer dem her i Norge også, men ikke på
samme måte som i India. Det er noe vi alltid
kommer til å savne og sønnen min vil
mangle. Men i Norge vil han få en god
utdannelse, noe som er veldig dyrt i India,
der det er hard konkurranse om de beste
skolene.

– Føler du deg annerledes enn norske mødre?
– Norske mødre er veldig selvstendige,
selvbevisste og smarte, og jeg føler at også
jeg har endret personlighet og holdninger
etter at jeg kom til Norge. Jeg er blitt mer
selvstendig. Det eneste som virkelig har
overrasket meg, er norske mødres fysiske
form både under og etter graviditeten. De er
så godt trent at ingen kan se at de akkurat
har født. Det tok meg nesten et år å komme i
form igjen.
– Hvordan er mammalivet i India sammenlignet med Norge?
– Forskjellene mellom de fattige og rike er

mammaliv

NAVN: Varsha Dwivedi (29).
FØDT: Kanpur i delstaten
Uttar Pradesh, India.
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med Kunal Baijnath Panday
(34) fra Mauritius.
BODD I NORGE: Tre år i Oslo.
JOBBER SOM: Utdannet
skolerådgiver med doktorgrad i psykologi. Arbeidssøkende.

store. Fattige familier har ikke råd til å gi
barnet sitt en utdannelse og mange barn er
analfabeter, de arbeider og tigger. Heldigvis
finnes det flere institusjoner og organisasjoner som gir disse barna gratis utdannelse
og mat. Barn i rike familier lever
komfortable liv og får god utdannelse.
– Hva er god barneoppdragelse for deg?
– Kjærlighet og omsorg, og en viss
strenghet og disiplin er hovedelementene
i god barneoppdragelse. Mange indiske
mammaer skjemmer bort barna sine,
samtidig som de er veldig strenge når det
gjelder studier. Alle foreldre vet hva som er

best for barnet sitt. Kjærlighet og omsorg er
helt naturlig, men for mye kan føre til
bortskjemte barn, noe som ikke er bra for
den sosiale utviklingen. Ved å være passe
streng, lar man barnet forstå hva som er
akseptabel oppførsel og hva som ikke er det.
– Du opplevde kuldegrader først i voksen
alder. Hva syns du om utelek i ti minus?
– Jeg er helt uenig i at man skal leke ute
når det er så kaldt. Det gjør deg syk, selv
med lag på lag med ullklær. Som indisk mor
vil jeg alltid beskytte barnet mitt og helsen
til sønnen min er det aller viktigste for meg.
– Går sønnen din i barnehage?

– Ja. Etter tre vanskelige uker med
separasjonsangst, elsker han nå barnehagen,
vennene og de voksne. Jeg synes alle barn
bør gå i barnehage. Det gjør barnet mer
selvstendig og sosialt. I Norge er det lagt til
rette på en måte som gjør at alle mødre kan
arbeide fulltid.
– Kommer dere til å fortsette å bo i Norge?
– De to første årene i en annen kultur og
med et fremmed språk var vanskelige, men
nå elsker jeg dette landet og har lært meg
norsk, selv om jeg ikke snakker flytende
ennå. Vi ønsker å bo her lenge, siden man
lever et godt liv i Norge. ■
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