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Hva og hvem er MiRA-Senteret?
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
er en landsdekkende, ikke-statlig, frivillig nettverksorga-
nisasjon som har mange års erfaring med spørsmål
knyttet til likestilling og juridiske rettigheter for kvinner
og unge jenter med minoritetsbakgrunn i Norge. 

MiRA-Senterets formål
• MiRA-Senteret skal være et kompetanse- og

ressurssenter i minoritetskvinnespørsmål.
• MiRA-Senteret skal arbeide for å styrke rettssikkerhet

og selvorganisering blant minoritetskvinner og unge
jenter, og skal arbeide for reell likestilling i det norske
samfunnet.

• MiRA-Senteret skal gjennom rådgivning, informa-
sjons- og kursvirksomhet medvirke til økt kunnskap
om og forståelse i det norske samfunn for
minoritetskvinners situasjon og rolle i det nye landet.

• MiRA-Senteret skal fremme innvandrer- og flyktning-
kvinnekultur og kvinnefellesskap.

MiRA-Senterets etiske retningslinjer
Likestilling og likeverd
MiRA-Senteret er en ikke-statlig organisasjon som er
religiøst og partipolitisk uavhengig. Prinsippene om
likeverd, likestilling og solidaritet ligger til grunn for
senterets arbeid.

Vi tar utgangspunkt i respekt for menneskeverdet, og
jobber for og med minoritetskvinners rettigheter og
rettsikkerhet. Trygghet og åpenhet er sentrale verdier i
vårt arbeid.

MiRA-Senteret skal gjenkjennes som faglig habilt.
Både senterets brukere, offentlige instanser og andre
som henvender seg til senteret for uttalelser skal kunne
ha tillitt til vår faglige habilitet på områdene vi jobber
med.

Faste tilbud ved MIRA-Senteret i 2010
• Krisehjelp og rådgivning.
• Gratis advokathjelp og juridisk bistand.
• Individuelle støttesamtaler og samtalegrupper.
• Åpen telefonlinje for kvinner og jenter med

minoritetsbakgrunn.
• Debattforum/ kreative møteplasser.
• Nettverksbygging.
• Landsdekkende organisasjonsvirksomhet og frivillig

arbeid.
• Åpent hus hver onsdag mellom kl. 15.00–19.00.

Noen instanser MiRA-Senteret har
samarbeidet med i 2010
Helse og sosialombudet, Norsk Kvinnesaksforening,
Fagforbund, FOKUS, PiO, Voksne for barn, Odd Fellows,
X-plosiv, HiO, RAWA, LDO, BUFDIR, IMDI, EMI, Turku
universitetet i Finland, Goethe institutt, IOM, JURK,
Filadelfia kirken, Oslo politikammer, Svensk integre-
ringsministeriet m.m.

Kapittel 1

Om MiRA-Senteret
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«Kvinner med minoritetsbakgrunn er ikke uten historie, 
de er skapere av den!»

MiRA-Senteret 
er en brobygger-
organisasjon

For å oppnå målet om et
vellykket integrert og
mangfoldig samfunn
kreves aktiv samhandling
mellom myndighetene,
majoritetsbefolkningen
og minoritetene. MiRA-
Senterets mål er et gjen-
sidig samarbeid mellom
majoritets– og minori-
tetssamfunnet for å løse
eventuelle problemer
som oppstår, og gi kvin-
ner og unge jenter med
minoritetsbakgrunn styr-
ke til å delta i samfunns-
debatten. 

Slik sett fungerer
MiRA-Senteret som
en brobygger mellom
minoritets- og majori-
tetssamfunnet.

MiRA-Senteret 
er en støtte- og 
hjelpeorganisasjon 

Vi har kontakt med de
mest utsatte minoritets-
kvinnene i samfunnet, og
vi tilbyr krisehjelp og
veiledning til de kvinnene
som på ulike måter faller
utenfor systemet og ikke
blir sikret sine
menneskerettigheter. 

Våre nettverks-
byggende aktiviteter gir
unge jenter og kvinner
med minoritetsbakgrunn
trygge arenaer utenfor
hjemmet der de kan
komme i kontakt med
kvinner og jenter i
lignende situasjoner.

MiRA-Senteret 
er en erfarings og
kompetanseformidler

til lokale og nasjonale
myndigheter, minoritets-
kvinner og den øvrige
befolkningen.

MiRA-Senteret møter
jevnlig politikere, politis-
ke partier, og ulike etater.
Et av hovedformålene for
slike utvekslinger er å gi
innspill om den spesielle
situasjonen mange
minoritetskvinner
befinner seg i. 

Temakvelder, kurs,
konferanser, foredrags-
virksomhet, opparbeid-
else og formidling av
fagkompetanse, både
skriftlig og muntlig, er
også viktig ledd i dette
arbeidet. På denne
måten bidrar vi til
å utvikle og bedre
minoritetskvinners plass
i det norske samfunnet,
både på samfunnsnivå
og på individuell basis.

MiRA-Senteret 
er en endringsagent

Viktige deler av vårt
arbeid går ut på å funge-
re som endringsagenter i
det norske samfunnet.
Dette foregår gjennom
politisk arbeid,
deltagelse i media og
utarbeidelse av hørings-
uttalelser i forbindelse
med ny lovgivning. 

MiRA-Senteret sitter
i ulike utvalg og nemnd,
vi har en bred foredrags-
og møtevirksomhet, og
deltar i ulike arbeids-
grupper i arbeidet mot
rasisme og diskrimine-
ring i Norge. 

Senteret har bl.a. vært
spesielt opptatt av saker
som vedrører vold mot
kvinner, 3-årsregelen og
minoriteter på skolen og
i arbeidsmarkedet. I den
sammenheng har vi
utarbeidet og gjennom-
ført et eget valgfag som
heter Jenter kan – et like-
stillingsfag beregnet for
videregående skolen.

MiRA-Senteret har arbeidet i 22 år 
for å fremme likestilling for innvandrer- og
flyktningkvinner i Norge. Vår innsats fortsetter
med uforminsket styrke og med en stor frivillig
innsats fra minoritetskvinner selv. Den spesielt
store aktiviteten ved senteret de senere årene,
viser at vi sterke og levedyktige, og at vi lykkes
med å fornye oss og drive vårt arbeid videre. 

MiRA-Senterets mangfoldige virke og helhetlige funksjon i samfunnet
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I 2010 har MiRA Ressurssenter for kvin-
ner med minoritetsbakgrunn hatt en
økning på ca. 3 % i henvendelser, både
per telefon, skriftlig og ved personlig
oppmøte. En av årsakene til dette er våre
utvidede åpningstider og et økt aktivitets-
tilbud. Vår satsing på forebyggende
arbeid mot tvangsekteskap, utvidelsen av
det nasjonale nettverket, og satsing på
egne nettverksgrupper for unge jenter,
har også ført til en økning i henvendelser
fra hele Norge. I 2010 har vi mottatt over
10.000 henvendelser.

Vi registrerer også en økning i andel hen-
vendelser fra ulike helseinstanser, skoler,
helsestasjoner for ungdom, sosionomer,
psykologer og lignende med ønske om
informasjon om vårt arbeid innen feltet. Vår styrkede
innsats i arbeidet med forebygging av vold i familien og
arbeidet med unge jenter, hvor vi blant annet tilbyr vari-
erte empowerment- og rettighetsorienterte aktiviteter til
målgruppen, vårt omfattende informasjonsarbeid og
generelt brede aktivitetstilbud, er andre viktige årsaks-
forklaringer til økningen i antall henvendelser gjennom
de siste årene. Henvendelsene til senteret spenner fra
spørsmål om hjelp til enkeltpersoner, til informasjon til
større grupper. 

Vi registrerer også en stadig økende interesse for vår
foredrags- og informasjonsvirksomhet, samt kursvirk-
somhet i temaer som tvangsekteskap, omskjæring, psy-
kisk helse, rasisme, diskriminering m.m. MiRA-Senteret
mottar også en hel rekke mediehenvendelser hvor vi blir
bedt om å holde innlegg, og om å samarbeide i ulike
fora. Senteret mottar i dag henvendelser fra hele landet,
og vi ser at stadig flere instanser og enkeltindivider fra
mindre områder tar kontakt. Dette spesielt i forhold til
spørsmål knyttet til kulturforskjeller, transnasjonale
ekteskap og flyktningsaker med mer.

Registrering av henvendelsene gir oss et innblikk i
hvilke konkrete områder det er størst behov for erfa-
rings-, kompetanse- og kunnskapsformidling både rettet
mot enkeltindivider, men også til lokale og nasjonale
myndigheter, ulike kommunale instanser, forskere og
media. 

Satsning på Unge Jenter
Satsing på unge jenter med minoritetsbakgrunn er et
viktig område for MiRA-Senteret og registrering av
henvendelser i denne kategorien gir oss informasjon om
ulike sosiale trender og samfunnsmessige endringer,
samt utfordringer i forhold til unge jenter med minori-
tetsbakgrunn.

I 2010 har MiRA-Senteret fokusert på ulike problem-
stillinger som er aktuelle i forhold til unge jenter med
minoritetsbakgrunn som lever og vokser opp i Norge. 

Unge jenter som kontakter MiRA-Senteret for å delta på
aktiviteter, være med på frivillig arbeid eller få krisehjelp- og
veiledning, har i grove trekk følgende hovedfokus:

• Tvangsekteskap.
• Kropp og seksualitet, med spesielt fokus på

jomfruhinneproblematikken og graviditet.
• Ønske om å utvide sitt sosiale nettverk. 

Ensomhet og isolasjon. 
• Generasjonskonflikter, kommunikasjon med

foreldre.
• Identitet – hvem er jeg?
• Grensesetting – bevisstgjøring i forhold til å ta egne

valg og ta ansvar for dette.
• Problemer på skolen.

8 MiRA-SENTERET ÅRSRAPPORT 2010
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Kapittel 2

Henvendelser i 2010
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Henvendelser om krisehjelp og veiledning

■   Kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn
■   Helsesøstre og rådgivere
■   Offentlige institusjoner
■   Andre

15 %

20 %

35 %

30 %

Hvem henvender seg til MiRA-Senteret?

■   Minoritetskvinner og jenter
■   Offentlige institusjoner, barnevern, krisesentre

helsestasjoner, departementer og direktorater
■   Skoler

15 %

60 %

25 %
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«Min kulturelle arv er min veiviser!»
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Krisehjelp og veiledning
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Viktige områder innenfor krisehjelp 
og veiledning i 2010 har vært:
• Tvangsekteskap.
• Vold og mishandling (familievold).
• Samlivsproblemer.
• Sosiale vansker, psykisk helse, kropp og seksualitet. 
• Familiegjenforening, opphold og 3-årsregelen. 
• Flyktningsaker – kjønnsbasert forfølgelse.
• Diskriminering og rasisme.
• Migrasjon og utvikling.

Oversikt over krisehjelp- og veiledningstilbudet 
MiRA-Senteret mottok til sammen 415 henvendelser om
krisehjelp og veiledning med behov for oppfølging i
2010. MiRA-Senterets veileder tar i mot kvinner og jen-
ter med minoritetsbakgrunn til individuelle konsultasjo-
ner ved personlig oppmøte og ved telefonrådgiving.
Hun veileder i forhold til problemstilling, og ved behov
henviser hun brukeren til rett instans innenfor det eksis-
terende offentlige hjelpeapparatet, for eksempel advo-
kat, psykolog, barnevern eller annet. Senteret har også
formidlet kontakt med familierådgivningskontorer,
politi, barnevern, krisesentre, samt andre organisasjo-
ner. Krisehjelp- og veiledningsarbeidet gjennomføres ut ifra
prinsippet hjelp til selvhjelp, og mange av henvendelsene
krever tett oppfølgning. 

I 2010 har vi hatt en egen oversikt for krisehjelp og
veiledning for unge jenter som innbefatter problemom-
rådene: tvangsekteskap, familie- og generasjonskonflik-
ter og identitetsspørsmål, familiegjenforening, kropp og
seksualitet, vold og mishandling, diskriminering og
rasisme. Vi har til sammen behandlet 228 saker med
behov for oppfølging i denne kategorien.

Kvinnene med minoritetsbakgrunn som har kontaktet
MiRA-Senteret representerer ca. 70 nasjonaliteter – et stort
spekter av det mangfoldet av nasjonaliteter som finnes
i Norge. 

I 2010 har MiRA-Senteret behandlet til sammen 
415 krisesaker.

Tema Unge jenter* Kvinner

Oppholdstillatelse 10 23
Helseforebyggende arbeid 95 82
Kropp og seksualitet. 29 15
Kjønns- og etnisk diskriminering 6 11
(inkludert religion)
Tvangsekteskap 59 12
Vold og mishandling/skilsmisse 23 35
Annet 6 9
Sum 228 187

*) Unge jenter defineres her fra alderen 13–26 år.

• Oppholdstillatelse:  Innunder her kommer saker som gjelder

familiegjenforening, 3-årsregelen og politisk asyl.

• Helseforebyggende arbeid: Saker som gjelder psykisk helse,

sosiale problemer med mer.

• Kropp og seksualitet: Saker som omhandler jomfruhinnen,

graviditet og kjønnslemlestelse.

Antall saker ført i tabellen over er kun saker som har
krevd flere konsultasjoner og oppfølging gjennom
samtaler med senterets veileder. Alle saker, uavhengig
av antall konsultasjoner eller involverte parter, er blitt
registrert som en enkel sak.

«Hijaben jeg bærer 
dekker ikke over hjernen min!»
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Forebyggende arbeid mot tvangsekteskap 
MiRA-Senteret mottok 71 saker om tvangsekteskap som
trengte oppfølging i 2010. Krisehjelp- og veilednings-
saker som omhandler tvangsekteskap er ofte sammen-
satte og dreier seg ofte om unge jenter som allerede er i
konflikt med foreldrene. 

Mange av jentene som kommer til MiRA-Senteret
uttrykker i tillegg at de føler de ikke blir forstått av hjelpe-
apparatet. De påpeker at dette virker ødeleggende på
den tilliten de føler de må ha til hjelpeapparatet, og
resulterer i dårlig kommunikasjon med den rådgivende
instansen. 

I 2010 fikk vi også henvendelser fra bekymrede
lærere, venninner og arbeidsgivere som trenger råd i
forhold til unge jenter de kjenner som kan være i fare for
å bli tvangsgiftet, samt fra unge jenter selv. 

MiRA-Senteret har jobbet mye i forhold til forebyg-
gende arbeid mot tvangsekteskap i 2010, et arbeid som
videreutvikles i 2011. 
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Erfarings- og kunnskapsformidling til lokale og nasjona-
le myndigheter, etater og institusjoner, og den øvrige
befolkningen. I vårt formidlingsarbeid benytter vi oss av
viktige kanaler som blant annet høringer og innspill til
lokale og nasjonale myndigheter, foredragsvirksomhet,
innlegg og kurs, samt uttalelser til media. Årsrapporten
vil derfor ta for seg et utvalg av den erfarings- og kunn-
skapsformidling, samt kompetanseoppbygging som
senteret i 2010 har tatt del i.

MiRA-Senteret har i 2010 gitt både skriftlig og munt-
lige innspill til ulike beslutningstakere. I 2010 har vi prio-
ritert en rekke møter med politikere og politiske partier
der innspill om minoritetskvinners situasjon i Norge har
er blitt gitt. 

Innspill
Oversikt over noen møter med, og innspill til
departementer, direktorater, etater og politikere:

Barne og likestillingsdepartementet:
Audun Lysbakken: Dialogmøte om tvangsekteskap 
Justisdepartementet:
Dialogmøte med Knut Storberget 
Likestillings- og diskrimineringsombudet:
Dialogmøte med Sunniva Ørstavik 
Utenriksdepartementet:
Europaforum for frivillige organisasjoner 
Likestillingsdepartementet:
Temamøte: «40 års arbeidsinnvandring til Norge og
fortsatt diskriminering»
Barne og likestillingsdepartementet:
Audun Lysbakken: Dialogmøte om tvangsekteskap
Møter med ulike politiske partier på Stortinget
Stortinget: 
Rundebordskonferanse om bekjempelse av vold
mot kvinner 

Foredrag og kursvirksomhet 
Oversikt over noen offentlige og private instanser
hvor MiRA-Senteret bidro med foredrag:

Søndre bydel:
Krisesenterutdanningen
Byvisjoner for Oslo AP:
«Inkludering og det nye vi» 
Rundabordkonferansen: 
« Innvandring och integration i Sverige och Norge
– individ och samhãlle i ett komparativt perspektiv» 
Kvinner på tvers 
Region Nord konferansen, Narvik: 
«Tvangsekteskap» 
EMPO seminar, Bergen: 
«Å leve mellom to kulturer» 
Bydel Søndre Nordstrand: 
«Minoritetskvinner og psykisk vold» 
RVTS konferanse i Tromsø (med Bufetat): 
Om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

Noen utvalgte utdanningsinstitusjoner:

Asker Voksenopplæring 
Bærum Voksenopplæring 
Politihøyskolen: 
Forelesning om tvangsekteskap 
Ulsrud videregående skole: 
Foreldredialogmøte, sammen med minoritetsrådgivere
Grevebakken skole, Tønsberg: 
Foredraget «Diskriminert som kvinne og minoritet?
Om minoritetskvinners situasjon i Norge» 

Kapittel 4

MiRA-Senteret – en kunnskapsbank 
i minoritetskvinnespørsmål
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Mediehenvendelser
Nedenfor følger noen eksempler fra der MiRA-Sente-
ret har deltatt eller blitt referert til i media i 2010:

23.01. Dagbladet: Innlegg «Tvangsekteskap og unge
menn»
18.02. Utrop: «Annerledes Kvinnekamp» om
kvinnekampen for flerkulturelle kvinner
04.03. Ny Tid: Leder: «Et globalfeministisk mål» 
– 100-års markering av Den internasjonale Kvinnedagen
01.06. Utrop: «Tøft arbeidsmarked for familie-
innvandrede kvinner», Fakhra Salimi uttaler seg om tall
fra SSB som viser at det er vanskelig for familie-
innvandrede kvinner å komme inn på arbeidsmarkedet
06.07. Dagsavisen: «Marginaliserende tildeling»,
kronikk av Fakhra Salimi om IMDis tildelingspolitikk
24.07. Klassekampen: «Hvem burde vi frykte», kronikk
av Lily Bandehy som blant annet omtaler IMDis reduser-
te støtte til MiRA-Senterets arbeid mot tvangsekteskap
03.09. NRK Radio Migrapolis: 
«Farlige Ekteskap» – om risiko ved søskenekteskap
10.12. Samora nr. 4: «Islam og feminisme» 
– om MiRA-Senterets Femotank konferanse

MiRA-SENTERET ÅRSRAPPORT 2010 13

A4_Årsrapport2010  21.02.11  22:01  Side 13



I 2010 har MiRA-Senteret sendt ut 7.309 informasjons-
pakker – og brev, samt flere eksemplarer av filmer om
minoritetskvinner og seksualitet, Tabuenes andre ansikt. 

Flere av MiRA-Senterets publikasjoner, blant annet
både artikler fra MiRA-Magasinet samt ulike bøker og
temahefter utgitt av MiRA-Senteret, er inkludert i
pensum på høgskoler og universiteter rundt om i landet. 

Utgivelse av rapporter og annet
informasjonsarbeid
I 2010 har MiRA senteret utarbeidet følgende
informasjonsmateriell: 

Bordkalender:
• “Min identitet er min styrke!» 

Brosjyrer og plakater:
• «Felles kultur, men kroppen er min!»
• «Ulykkelig ekteskap – ulykkelig familie» og

«Lykkelig ekteskap – lykkelig familie» 
• «Kvinner i bevegelse: 

MiRA-Senteret – et sted for deg»
• Plakat om «Kreativt verksted»
• Plakat om «Frihet fra fordømmene blikk»

Informasjons- og aktivitetsstands
I tillegg til egne aktiviteter har vi i 2010 har hatt
informasjons- og aktivitetsstands blant annet
på følgende arrangementer: 

• Melafestivalen.
• Torgdagen, Grønland Torg.
• På videregående skoler i samarbeid med

minoritetsrådgiverne: Sandaker videregående
skole og Ulsrud videregående skole.

• På EMPO-seminar i Bergen.
• På RVTS konferanse i Tromsø.
• På Femo Tank konferansen om Islam og feminisme.

14 MiRA-SENTERET ÅRSRAPPORT 2010

Kapittel 5

Informasjonsvirksomhet og 
kunnskapsformidling
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«Spar meg for dine fordommer 
– jeg er ikke en klient!»
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Kapittel 6

Prosjekter
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«La Meg Snakke» – MiRA-Senterets forebyggende
arbeid mot tvangsekteskap
Prosjektet «La meg snakke – forebyggende arbeid
mot tvangsekteskap» er et landsdekkende prosjekt
som støttes av IMDI. 

Prosjektet har gjort det mulig for MiRA-Senteret å gå
dypere inn i tvangsekteskapsproblematikken, og å arbei-
de bredere og mer helhetlig i forhold til forebygging av
tvangsekteskap og relaterte overgrep. Nettverksbygging
blant jenter over hele landet har utgjort en viktig del av
dette arbeidet. Videre har vi drevet aktivt informasjons-
og synliggjøringsarbeid gjennom ulike tiltak som fore-
drag, kurs, workshops o.l

«Minoriteter og vold: Barn og mødre med
minoritetsbakgrunn og vold i barneoppdragelsen» 
med støtte fra ExtraStiftelsen.

Under dette prosjektet har vi startet flere aktiviteter
og grupper for kvinner og barn med minoritetsbak-
grunn. Prosjektet handler om forebyggende helsearbeid
i forhold til barneoppdragelse, oppvekstvilkår, og hvor-
dan ivareta kvinner og barns rettigheter på en best mulig
måte. 

«Velge selv: Empowermentsrettede aktiviteter
for minoritetsjenter»
med støtte fra Oslo kommune.

Prosjektet er en sentral del av MiRA-Senterets sats-
ning på unge jenter med minoritetsbakgrunn i Oslo.

Aktivitetene knyttet til prosjektet har fokusert på nett-
verksbygging, selvorganisering og empowerment.
Aktivitetene spenner fra ulike empowermentrettede kurs
og workshops til aktiviteter som fotoverksted, hennama-
lingskurs, magedanskurs, klatrekurs og Go-cart.

Minoritetsjentene som deltar i tiltakene har fått styr-
ket selvtillit og tiltro til egen mestring, samtidig med at
mange av tiltakene har vært med på å styrke deres fler-
kulturelle identitet. Gjennom aktivitetene har jentene
også fått oppleve positivt samvær med andre i liknende
situasjon, delt erfaringer med dem og opplevd positive
rollemodeller. Samtidig med at de har fått utviklet til-
hørighet og fellesskap, har de fått mulighet til å skaffe
seg gode og viktige sosiale nettverk for fremtiden. 

«Seksualitet og bevisstgjøring av egne valg»
Abortforebyggende tiltak, støttet av
Helsedirektoratet.

Et viktig felt i vår ungdomssatsning er arbeidet knyt-
tet til kropp og seksualitet. Forebyggende aktiviteter
knyttet til jenters rett til selvbestemmelse over kropp og
seksualitet står sentralt i dette arbeidet. Vi tilbyr også råd
og veiledning til unge jenter og andre i spørsmål knyttet
til tematikken. 

I år har vi under dette temaet også tilbudt «Kreativt
verksted», som er et male-, tegne- og dramakurs, der
årets tema har vært identitet og seksualitet. Her har vi
skapt et rom der minoritetskvinner og -unge jenter har
kunnet debattere og reflektere rundt egne holdninger og
utfordringer rundt seksualitet og identitet i forhold til
deres multikulturelle bakgrunn.
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Femo Tank
med støtte fra Fritt Ord.

Femo-Tank er en tenketank for feminister med mino-
ritetsbakgrunn, som ble opprettet på MiRA-Senteret i
løpet av 2010. Femo Tank har hatt flere spennende
møter for å skape rom for debatt omkring feminisme og
kjønnslikestilling i det norske samfunnet, for kvinner
med minoritetsbakgrunn. Vi ønsket å samle ulike utfor-
dringer minoritetskvinner står overfor, og med dem defi-
nere premissene for feminismedebatten i dagens mang-
foldige samfunn. 

Landsdekkende konferanse om 
Feminisme og Islam
Gjennom Femo Tank inviterte MiRA-Senteret både kvinner
med minoritetsbakgrunn og etnisk norske feminister som
har markert seg i offentligheten på forskjellige måter, til å
bidra med sine perspektiver og tanker under konferansen på
Oslo Plaza i desember.

«Er kvinneundertrykkelse en del av islam, eller en
patriarkalsk tolkning av religionen?», var et viktig spørs-
mål som samlet over 90 deltakere til konferansen.

MiRA-Senteret hadde invitert interessante foredrags-
holdere og innledere både fra ut- og innland.

Konferansen ble åpnet av Ågot Valle, styreleder i
FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål).
Deretter fulgte lederen av MiRA-Senteret, Fakhra Salimi,
med foredraget «Kvinne, muslim og minoritet –
representert i feminismedebatten?».

Lena Larsen, fra senter for menneskerettigheter og
tidligere leder for Islams råd, bidro med foredraget
«Muslim Women and Feminism»; om utfordringene
muslimske kvinner opplever innad i det muslimske
miljøet.

Tilslutt fikk vi høre Leila Ahmad, forfatter og profes-
sor på Harward Divinity School. Hun ga debatten et
internasjonalt perspektiv med sitt foredrag: «Contem-
porary trends in Muslim American Women’s activism in
the 21st Century».

Konferansen om Islam og feminisme var høyst
aktuell, og den var første av sitt slag i Norge,
muligens også i Europa. 
Konferansedeltakerne fikk et grundig innblikk i den feminis-
tiske kampen som flere muslimske kvinner leder an, både i
den muslimske verden og i Nord-Amerika. Et innblikk som
kan motivere frem en liknende muslimsk feministisk
bevegelse også i Norge.

Det ble i løpet av konferansedagen også satt fokus
på ønsket om et bredere feministisk samarbeid. Mus-
limske kvinner føler ofte at de blir utelatt fra mainstream
feministisk diskurs, og fra kvinnekampen om like rettig-
heter for alle. 

Ved at Femo Tank nå er opprettet, et forum for
feminister med minoritetsbakgrunn, vil denne debatten
kunne fortsette også fremover.

«Min identitet er min styrke!»
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Kulturelle møteplasser 
MiRA-Senteret har etablert møteplasser med fokus på
kulturelle opplevelser. Hver onsdag samler kvinner og
unge jenter seg på MiRA-Senteret for å utveksle erfaring-
er og bygge nettverk.

Temakvelder 
I likhet med tidligere år, har MiRA-Senteret også i år
arrangert temakvelder for minoritetskvinner om temaer
de er opptatt og av, og som berører dem. Temaer som
ble tatt opp disse kveldene var blant annet knyttet til
helse, samliv og seksualitet, samt æresrelaterte for-
brytelser.

Filmkvelder 
MiRA-Senteret har i løpet av 2010 arrangert 2 filmkvel-
der, med opp til 20 deltakere med ulik etnisk bakgrunn.
Vi har vist den libanesiske filmen «Caramel», og den
kanadiske filmen «Outsourced». Filmene tok blant
annet opp temaer om forbudt kjærlighet, bindende tra-
disjoner og undertrykt seksualitet, samt utfordringer ved
kultursjokk, og filmene ble grundig diskutert i etterkant. 

Torgmarkering i forbindelse med kvinnedagen 
I dagens Norge møter kvinner med minoritetsbakgrunn
moralpoliti og fordommer i det offentlige rom fra flere
hold. MiRA-Senteret har reagert sterkt på den skjulte og
offentlige formen for sosial kontroll. I forbindelse med
den internasjonale kvinnedagen 8. mars krevde vi frihet
fra fordømmende holdninger mot kvinner og unge jen-
ter med minoritetsbakgrunn, ved å aksjonerte på Vest-
kanttorget og på Grønlands torg.

Aktivitetsdag for mor og barn ved Hunderfossen
I juni arrangerte MiRA-Senteret en sommerutflukt for
kvinner med deres barn til Hunerfossen familiepark ved
Lillehammer. Totalt 70 deltakere var med, kvinner og
barn i alle aldre, og med ulik etnisk bakgrunn. Vi fikk
svært positive tilbakemeldinger. Blant hovedmålsetting-
ene for aktivitetsdagen var utvidelse av sosiale nettverk,
økt kunnskap om norsk kultur og å gi minoritetsbarn og
-unge jenter en sommeropplevelse som sidestiller dem
med vanlig norsk ungdom.

Hyttetur for mødre med barn på Beitostølen
I desember arrangerte MiRA-Senteret en helg på Beito-
stølen for 22 kvinner med minoritetsbakgrunn og deres
barn. Målet med turen var at kvinner og barn med mino-
ritetsbakgrunn, som ellers ikke har muligheten til å være
med på hyttetur på fjellet og gå på ski, skulle få prøve ut
det som er en selvfølge for mange etnisk norske barn.
Dette ble en svært vellykket tur for både små og store
som fikk gå på skiskole og prøve seg i akebakken,
samtidig som deltakerne ble godt kjent med hverandre i
løpet av helgen.

Tertitten togtur Urskog-Hølandsbanen
En annen av våre utflukter i 2010 var en god gammel-
dags tog tur med damptoget «Tertitten». Rundt 30
kvinner og barn ble hentet på senteret i en veteranbuss
og kjørt til toget som følger en strekning på banen som
blir beskrevet som «et levende museum». Togturen ble
avsluttet med at kvinner og barn hadde en piknik i det

Kapittel 7

Aktiviteter og arrangementer

A4_Årsrapport2010  21.02.11  22:03  Side 18



MiRA-SENTERET ÅRSRAPPORT 2010 19

grønne. Mange av kvinnene ble fylt av nostalgi fordi
veteranbussen og toget vekket minner fra deres hjem-
land.

Melafestivalen
MiRA-Senteret var også i 2010 representert på kultur-
festivalen Mela. Vi hadde en flott stand, der vi delte ut
informasjonsmateriell og informerte om MiRA-Senteret.
Flere av jentene og kvinnene i nettverket vårt deltok som
frivillige. Også i år var det hennamaling i MiRA-teltet.

Eidfest
Etter en lang måned med fasting var det tid for å feire
Eid. I den forbindelse inviterte MIRA-Senteret til vår
egen Eidfest. Fredag 17. september kom det 30 fest-
stemte kvinner og barn til MiRA-Senteret for å feire Eid. 

Juleverksted og julefest
I desember arrangerte vi både et juleverksted for store
og små, men også en julefest, der det kom nesten 40
kvinner og barn som lekte, danset, spiste god mat og
hadde en hyggelig kveld sammen.

Museumsbesøk
Teknisk museum og Folkemuseet 

Turer i norsk natur, akedag på vinterstid, og
workshop kombinert med piknik på Hovedøya
MiRA-Senteret har i 2010 hatt et meget høyt aktivitets-
nivå. Dette har vært mulig på grunn av stor innsats fra
frivillige i nettverket. 

«Lytt til meg – la meg snakke!»
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«Ta ordet»-kurs/workshops med temaer:
• «Kjærlighet og ekteskap»
• «Identitet og selvfølelse»
• «Motivasjon – fremtidens utfordringer»
• «Å hevde seg selv»
• «Bryllupstradisjoner»

Boksirkler
MiRA-Senteret har arrangert to boksirkler over
følgende aktuelle bøker:
• «Huset ved moskeen» av Kader Abdolah
• «Morgen i Jenin» av Susan Abdulhawa

Kapittel 8

Kurs og workshops

«Min kropp, mitt valg – stopp tvangsekteskap!»
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2010 har vært et svært spennende år for MiRA-Senteret.
Alle planlagte og gjennomførte aktiviteter, nettverks-
arbeid og ulike tiltak har vært viktige kilder til videre
erfarings- og kunnskapsoppbygning. Vårt mål har vært
systematisk og gjennom ulike kanaler å formidle våre
erfaringer og kunnskap, med den visjon å bedre leve-
kårene for minoritetskvinner og -unge jenter. MiRA-
Senteret har i 2010 bidratt med kompetanseheving i
minoritetskvinnespørsmål til privatpersoner, myndig-
heter og til ulike instanser og organisasjoner. Gjennom
krisehjelp og rådgivning, foredragsvirksomhet, politisk
arbeid, selvorganisering og nettverksarbeid har vi lykkes
i å formidle minoritetskvinners egne erfaringer og pers-
pektiver, og synliggjort ulike faktorer som hindrer mino-
ritetskvinners reelle likestilling og inkludering på alle
samfunnsplan. 

Etter mange års arbeid med spørsmål knyttet til
minoritetskvinner, likestilling og rasisme fremstår vi i
dag som et godt etablert ressurssenter i minoritets-
kvinnespørsmål. Utgivelser av ulike publikasjoner, fore-
drags- og kursvirksomhet og annet informasjonsarbeid
har derfor stått sentralt i vårt arbeid også i 2010. Slik det
fremkommer i årsrapporten har vi nådd ut til et bredt
publikum bestående av privatpersoner, offentlige hjel-
peinstanser, departementer og andre organisasjoner. 

Vi er glade for at vi i 2010 har klart å gjennomføre alle
prosjekter og aktiviteter etter planen. 

Sekretariatet, arbeidsgruppa og styret vurderer
organisasjonens måloppnåelse som svært god. MiRA-
Senteret har bistått både kvinner med minoritetsbak-
grunn og fagpersoner, nasjonale og lokale myndigheter,
offentlig ansatte og andre som arbeider med minoritets-
kvinners og jenters situasjon, med informasjon, erfa-
rings- og kunnskapsformidling, samt rådgivning. 

Vi er svært takknemlige overfor alle bevilgende
instanser som har gjort det mulig for oss å tilby unge
jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn så mange og
varierte aktiviteter. 

Vi takker alle bidragsytre: Integrerings- og mang-
foldsdirektoratet (IMDi), Oslo kommune ved Enhet for
mangfold og integrering (EMI), Oslo kommune Byråds-
avdeling for barn og utdanning, Akershus fylkes-
kommune, ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering,
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD),
Helsedirektoratet og stiftelsen Fritt Ord.

Uten deres støtte ville MiRA Ressurssenter for
kvinner med minoritetsbakgrunn ikke kunne ha
opprettholdt senterets aktiviteter på dagens nivå.

Kapittel 9

Måloppnåelse

«Vold er ikke kjærlighet!»
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«Vold kan ikke forklares bort 
av hverken religion eller kultur!»
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Postadresse: 
Postboks 1749 Vika, NO-0121 Oslo

Besøksadresse: 
Storgata 38, Oslo (4. etasje)

Vi har åpent alle hverdager mellom kl. 09.00–16.00

Telefon: (+47) 22 11 69 20
Faks: (+47) 22 36 40 19

E-post: post@mirasenteret.no
Internett: www.mirasenteret.no

MiRA-Senteret
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