
 
 

 

 

Fair fight!  

Medlemmer i Jindokai Nederland og i Storbritannia har startet  

organisasjonen Fair Fight der målet er å lære sårbare jenter karate og 

kampsport.  

Nå planlegger vi film om Fairfight, og jentene i Nesodden karateklubb må være 

med for å vise at kvinner over hele verden trener sammen.  

Karate gir selvrespekt, mestring og styrke. Å lære bort kampsport er viktig 

bidrag til likestilling og kvinnefrigjøring. Girl Power i ordets rette forstand.  

 
Hver dag, over hele verden blir kvinner utsatt for fysisk og psykisk vold. For å skape endring egne liv 

trenger jenter og kvinner å lære om sine rettigheter til trygghet, respekt og bestemmelse over egne liv. 

Ginie Servant-Miklos og Alexander Whitcomb er karatekas i Jindkokai Nederland og de stiftet Fair 

Fight for å bruke kampsport for å bekjempe kjønnsdiskriminering og skape likestilling.  

 
I India bor 18 millioner barn på gaten. I byen Varanasi sør i landet kommer det flokker med rotløse 

barn til jernbanestasjonen hver dag. På gaten er de lette offer for vold, utnyttelse og rus. Langs 

bredden av den hellige elven Ganges ligger Disha girl`s safehouse – det nye hjemmet til rundt 25 

jenter mellom 7 og 16 år som er reddet fra livet på gaten.  

 

To ganger i året drar Fair Fightere til India og Zimbabwe for å trene sammen med de lokale 

treningspartnerne og ha workshops med jentene. I den indiske byen Varanasi samarbeider Fair Fight 

med den lokale klubben Dragon Martial Arts Academy som er ledet av Sensei Sohan Kumar (3.dan) 

and Devesh Verma (1.dan).  

I siste halvdel av oktober er det tid for nytt besøk hos karatejentene i Varanasi, og vi skal være med for 

å filme og lære og trene sammen med jentene. Målet er å lage en dokumentarfilm for sosiale medier 

som kan vise hele verden at jenter kan slåss for sine rettigheter – med karate.  

  

 

 



 
 
 

 

Fair Fights endringsteori: 

1) Lytte, hjelpe, styrke*: Vi ønsker at våre jenter skal utvikle seg til en sterkere utgave av seg 

selv, og vi vil at guttene i lokalsamfunnet skal respektere denne prosessen og være gode 

partnere.  

Selv om vi har de aller beste hensikter så kan ikke vi europeere definere hva denne «sterkere 

utgaven av deg selv» er og hva jenter og kvinner behøver for å ta tilbake styringen i eget liv.  

Vi må se utfordringer og problemer fra jentenes ståsted og spør dem hva som skal til for at de 

skal styrke sin posisjon. Videre må vi spør hvordan vi kan være til hjelp. 

 

2) Støtte Lokal Dojos**: Vi ønsker et internasjonalt fellesskap med sterke dojos som 

utgangspunkt der jentene kan utvikle seg. Dojoene må være velutstyrte, trygge og tilby trening 

av god klasser - og mer abstrakt, så må de være rollemodeller for endring. I dette felleskapet 

kan vi all lære av hverandre og bygge hverandre opp.  

 

3) Ta lokalsamfunnet med og bli selvdrevet: Vi vil at lokalsamfunnet skal ta eierskap i 

prosjektene og engasjere seg sammen med oss. Målet er at prosjektene skal bli selvbærende. 

Vi vil også at medlemmene i våre egne dojos skal oppleve at de er en viktig del av arbeidet vi 

gjør i Zimbabwe og India. Når vi arbeider sammen blir meldingene sterkere og prosjektene 

mer robuste   

*I den engelske teksten brukes begrepet ”Empowerment”, som direkte oversettes med styrke/ 

styrking og begrepet beskriver den enkeltes mulighet for aktiv innflytelse over sin situasjon 

og sitt eget liv. 

** Dojo er rommet innviet til karate.  
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