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Statsråd Karita Bekkemellem Orheim
Barne- og familiedepartementet
PB 8036 Dep
0030 Oslo
Kopi:

Ulike politiske partier og frivillige organisasjoner
Media i forbindelse med pressemelding

Oslo, 28. mars 2000
Deres ref: 99/04962
Ang. BFDs bevilgninger til prosjekter mot tvangsekteskap
Barne- og familiedepartementet har nylig bevilget rundt 3,4
millioner kroner til prosjekter mot tvangsekteskap. Av disse
midlene er MiRA-Senterets prosjekt rettet mot unge
minoritetsjenter tilgodesett med kun kr 150.000,-.
MiRA-Senteret reagerer skarpt på BFDs fordeling av midler. Vår
organisasjon har i en årrekke jobbet med denne
problemstillingen, i motsetning til en del andre organisasjoner
som nylig har startet dette arbeidet. Til tross for vår
omfattende innsats hvor vi har bidratt med innspill og
aktiviteter fra jentenes eget perspektiv er vårt arbeid altså til
de grader nedprioritert. MiRA-Senterets nettverksgruppe for
unge jenter med minoritetsbakgrunn har selv drøftet
spørsmålet om arrangerte ekteskap og tvangsekteskap. De har
gitt verdifulle innspill som igjen har hjulpet oss til å
videreutvikle arbeidet slik at det får mest mulig
gjennomslagskraft, både hos jentene selv og deres familier.
MiRA-Senterets erfaring og kompetanse har i stor grad bidratt
til den omfattende handlingsplanen mot tvangsekteskap som
BFD la frem i desember 1998, noe departementet selv påpeker
i dokumentet. Vår kunnskap blir altså verdsatt på papiret, men
ikke i handling.
MiRA-Senterets prosjekt for unge jenter har tidligere mottatt
kun én bevilgning fra BFD. Ved hjelp av egeninnsats, frivillig
arbeid og støtte fra egne nettverk og ressurspersoner har vi i
mange år arbeidet for å bygge opp svært viktig kunnskap om
problemstillingen tvangsekteskap/arrangerte ekteskap. Når så
myndighetene endelig tar problemet på alvor og avsetter tid til
å utvikle en handlingsplan og setter av økonomiske midler til
frivillige organisasjoner opplever vi altså at innvandrerkvinners
eget initiativ blir oversett og avspist med et minimalt beløp.
Dette er dessverre ikke en ny fremgangsmåte fra
myndighetenes side, vi har gang på gang sett at minoriteters
engasjement blir ignorert til fordel for etablissementets egne
prosjekter. Ett eksempel på denne forskjellsbehandlingen er
det faktum at tre organisasjoner, ORKIS, SEIF og Quo Vadis
separat og i samarbeid har mottatt kr 1,767.000,- fra årets
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bevilgning mot tvangsekteskap (pluss ekstrabevilgninger på til
sammen kr 550.000,- fra KRD/UDI!). Vi er svært bekymret
over denne praksisen fra departementets side, og ber om at
statsråden gjennomgår saken på nytt og innvilger ytterligere
midler til MiRA-Senterets arbeid mot tvangsekteskap i 2000.
Med vennlig hilsen
MiRA-Senteret
Fakhra Salimi, leder
Lukk vinduet >>
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