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SSlliikk lleevveerr mmaaff
Av SØLVI WÆRHAUG og 
MARIUS KNUTSEN (foto)

Hundrevis av kvinner har
en aktiv rolle i mafiaen,
ifølge forfatteren Clare
Longrigg (48). Penge-
transaksjoner, eiendoms-
bestyrelse og forret-
ningsdrift er vanlige ar-
beidsoppgaver for dem.
Den britiske forfatteren og journalis-
ten har utgitt flere bøker om den itali-
enske mafiaen. To er oversatt til
norsk. I 2008 kom boken «Den siste
gudfaren. Jakten på Bernardo Pro-
vencano». Nå er Clare Longrigg aktu-
ell med en ny bok: «Mafiakvinner».

– Offisielt er ikke kvinner medlem-
mer av mafiaen, men de er forret-
ningspartnere på alle mulige måter.
De gir sine ektemenn råd, de må vite
om alt som foregår når mennene de-
res er i fengsel eller lever i skjul.

Kvinner jobber ofte med penge-
transaksjoner, hvitvasking og rein-
vestering. 

– Det er ganske komplisert, for in-
genting er skrevet ned. Du må være
smart for å huske hvem som eier hvil-
ke penger, hvor de kommer fra, hva de
går til og hvordan de skal reinveste-
res, sier Longrigg.

Kvinner vil gjøre karriere – mafiaen
er intet unntak.

– Mafiaen er lik resten av samfun-
net, det er kvinner som er veldig ambi-
siøse og som vil være bosser. De gjør
alt når anledningen byr seg – gjem-
mer penger, våpen, organiserer mord.
Det er mange eksempler på at kvinner

har tatt over driften av klaner. Det er
kanskje ikke for mange år, men fordi
det har vært flere arrestasjoner det
siste tiåret og folk har vært lenge i
fengsel. 

– Så kvinnene trengs, og de er til å
stole på. De har vokst opp med dette
og det er sjelden de gifter seg utenfor
mafiaen, sier Clare.

Basert på intervjuer
Forfatterens nye bok er blant annet
basert på intervjuer hun har gjort
med kvinner i mafiaen, og kvinner
som har forlatt mafiaen og gitt vitnes-
byrd i retten.

– Å få adgang til disse kvinnene er i
stor grad et spørsmål om hell og om
timing. For det er bare på visse tids-
punkter i livet at de kommer opp fra
underverdenen. 

– Det er hvis de skal i retten, man-

nen deres skal for retten, hvis det har
vært et dødsfall eller de har begynt å
snakke med en etterforsker. Det er
øyeblikk der de har med storsamfun-
net å gjøre, sier Longrigg.

Brenner alle broer
I den første store rettssaken mot ma-
fiaen på 1980-tallet med over 400 på
tiltalebenken, hadde dommer Paolo
Borsellino overtalt flere kvinner til å
vitne. Tidlig på 1990-tallet vokste
Kvinnenes antimafiaforening frem til
støtte for kvinner som ville ut av ma-
fiaen. Nå er det et offisielt program for
beskyttelse av vitner.

«Til syvende og sist var det skyld-
følelsen som fikk meg til å bestemme
meg for å vitne for staten. Jeg hadde
skyldfølelse overfor barna – for det li-
vet jeg hadde gitt dem», sier Carmela
Iuculanos i boken.


