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Du har sett dem i utallige
mafiafilmer: glamorøse og
juvelbesatte kvinner, som
ledsager de dresskledde, tøffe
mafiagutta. De trenger ikke
arbeide, de får alt de peker på,
og ikke minst et spennende liv
på kjøpet. Sannheten er, for å
si det forsiktig, noe mer sam-
mensatt.

Journalisten og forfatteren
Clare Longrigg, som har skre-
vet flere bøker om mafiaen,
kunne godt kalt denne ut-
givelsen «Et begredelig liv». 

Mafiakulturen er gjennomsy-
ret av machoverdier. Kvinnene
må ofte finne seg i at mannen
har en elskerinne og at han
slår dem. 

Hele livet deres spinner
rundt et kriminelt univers som
gjør det nesten umulig å bryte
igjennom til samfunnet for
øvrig.

Om mannen fengsles, vil
mange måtte videreføre den
kriminelle virksomheten.

Barna oppdras til fremtidige
mafiosi – med den risiko for at
de blir drept eller fengslet før
de fyller 20.

Til tross for disse dystre
beskrivelsene, er det ikke
Clare Longriggs intensjon å
portrettere dem bare som ofre. 

Hun er snarere opptatt av å
vise at mange kvinner er ster-
ke og viktige aktører i mafiaens
arbeid, og at de har et valg. 

Det gjelder ikke minst når
verden rundt dem raser sam-
men, for eksempel om man-
nen blir myrdet. 

Skal de samarbeide med
politiet, og komme seg ut av
mafiaverdenen, eller innprente
barna at de må hevne faren?

Boken er bygd opp som en
serie enkeltfortellinger om
mafiakvinners liv, som for det
meste er hentet fra Longriggs
tidligere bøker om temaet.
Nedsiden av dette grepet er at
det forblir uklart hvor represen-
tative disse historiene er. 

Men hun har en drivende
god penn, og kunnskaper nok
til å sette de personlige histori-
ene inn i en sammenheng.
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● CLARE LONGRIGG, 48 år,
britisk forfatter og journalist.
● Redaktør av tidsskriftet
Psychologies. 
● Har skrevet flere bøker om
den italienske mafiaen. 
● To er oversatt til norsk: «Den
siste gudfaren – Jakten på
Bernardo Provenzano» (2008)
og den nye «Mafiakvinner». 
● Er gift, har to barn og bor
i London.

Mafiaekspert ønsker
feministkamp i
machokulturens hjerte.

ffiiaakkvviinnnneennee
Hun stilte med to livvakter da Clare

Longrigg intervjuet henne i fjor i en poli-
tibygning i Roma.

– Hun har tre barn, mannen er i feng-
sel og hun har vitnet mot ham og hele
hans familie. Hun forlot hjemmet, sin fa-
milie, måtte legge alt bak seg og lever et
sted i Nord-Italia under en ny identitet. 

– Foreldrene hennes på Sicilia mottar
ennå trusler på telefonen. Hun var veldig
nervøs for å bli intervjuet.

– Hva slags liv kan de ha etter å ha brent
alle broer?

– De må ha stor indre
kraft og ressurser for å
stå imot fordømmelsen
fra hele sin familie og
omgangskrets. Det er
et veldig vanskelig liv
og det er ikke mange
som klarer det. Jeg har
møtt kvinner som har
brutt med mafiaen,

men som har forandret mening fordi fa-
miliene deres trues. Mens Carmela Iucu-
lanos har styrken til å oppdra barn ale-
ne, borte fra alt som er familiært, sier
Clare.

Et liv på flukt
Av boken går det frem at kvinner opp-
drar barna sine til å bli mordere – det er
en del av i mafiakulturen. Men noen vel-
ger også å holde barna sine utenfor.

– Det er veldig dypt forank-
ret i mafiakulturen at mak-
ten går gjennom sønnene. Er
man ikke med i mafiaen mis-
ter man sin status, sin makt
og sin inntekt – så det er ikke
et lett å stå utenfor. 

– Men noen klarer det. Det
er oppsiktsvekkende at Sava-
ria Palazzolo, kona til mafia-
bossen Bernardo Provencano

som var på flukt i 43 år før han ble tatt,
tok et slikt valg for sine sønner.

– Bernardo Provenzano var på flukt da
hun møtte ham og hun visste at han var i
mafiaen. Han var Sicilia-mafiaens leder
i 10–15 år. 

– De har levd hele sitt liv på flukt. Det
er beintøft. Moren ville ikke at deres to
sønner skulle ha et slikt liv og bestemte
at de ikke skulle være med i mafiaen,
sier Clare.

– Hvordan er mafiaens posisjon i dag?
– Mafiaen i Calabria og Napoli er vel-

dig sterk. Den kontrollerer den svarte
økonomien. 

– På Sicilia er mafiaen på hell, her har
det vært mange arrestasjoner og rettssa-
ker. I Amerika har russere og kinesere
styrket sin posisjon i organiserte krimina-
litet – den gamle sicilianske mafiaen ta-
per terreng, sier Longrigg.

E-post: solvi.warhaug@vg.no

ANTIMAFIA-AKTIVIST: Rita Bor-
sellino i Palermo har overtatt brorens
kamp mot mafiaen. Dommer Paolo Bor-
sellino ble drept av en bilbombe i 1992.
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MØRK HISTORIE: – Alt handler
om makt og vold og det forsvinner
ikke når du går hjem. Det er mye
vold i hjemmene, sier Clare Longrigg
om mafiakulturen. Hun har skrevet
boken «Mafiakvinner».

Mafiaens 
bedre

halvdelMAFIA-DRONNING: Giuseppina
«Giusy» Vitale ledet Corleone-klanen da
brødrene hennes satt i fengsel. – Det var
det lykkeligste øyeblikket i hennes liv, slik
hun så det, sier Clare Longrigg. Giusy
beordret drap i verdens mest beryktede
mafiaklan. Hun var 32 år gammel da hun
ble pågrepet av sicilianske mafiajegere i
2005. Foto: FRANCO LANNINO/ ROPI


