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For økt forståelse og
respekt mellom elever
med forskjellig etnisk
bakgrunn og lærere
i den norske skolen.

SKOLEKAMPANJEN

la meg snakke

Vi tilbyr også kursing av lærere og andre ansatte i
skolen, samt foreldre. Her tar vi blant annet opp: 
Utfordringer og problemer som kan dukke opp i den
flerkulturelle skolen. Hvordan bedre samarbeidet
mellom skole og familie? Hvordan kan skolen bidra
til økt kunnskap om den flerkulturelle skolen? 

Ta gjerne kontakt med oss så snart som mulig for
å avtale et opplegg for deres skole. Vi nås enklest
på e-postadressen ungejenter@mirasenteret.no,
på faks 22 36 40 19 eller på telefon 22 11 69 20.

Nettverk for unge jenter tilbyr:
• Kursing og rådgivning i tvangsekteskaps-

og generasjonskonflikter, kropp og helse
• Hjelp ved problemer på skole/jobb
• Seminarer, kurs, informasjonsarbeid
• Eller kanskje du bare ønsker å snakke med noen?

KONTAKT OSS!

MiRA-Senteret
Hausmannsgt. 27 (inngang Torggt.)
Postboks 1749 Vika, NO-0121 OSLO
Telefon: 22 11 69 20. Faks: 22 36 40 19
E-post: ungejenter@mirasenteret.no
Internett: www.mirasenteret.no

MiRA-Senterets skolekampanje tilbyr følgende: 
• Begrepsdiskusjon: Hvorfor er det viktig å være

bevisst på vår begrepsbruk? Hvordan definerer
vi oss og de andre? 

• Foredrag: Likestillingskampen er ikke over, den
har fått ny farge! Hvem er vi og hvordan jobber
vi med vold mot kvinner og unge jenter?
Gjennomgang av kvinners og unge jenters
rettigheter i voldssituasjoner. 

• Filmvisning: Visning av filmen La jentene ta
ordet, en film om tvangsekteskap eller Odins
kvinner setter farge på Norden, en film om fire
minoritetsjenter i Skandinavia og deres opp-
levelse av det er å vokse opp med flere kulturer.

• Workshop: Avsluttende workshops tilrettelegges
ut fra klassens størrelse, klassesammensetning
og ønske om diskusjonstema. Eksempel på
innhold i workshop kan være tvangsekteskap og
arrangerte ekteskap, rasisme og diskriminering,
fordommer, omskjæring av kvinner o.a. 

Kurset avsluttes med en diskusjon i plenum, der
resultater fra workshopene drøftes i felleskap. 

Kurset varer i to skoletimer, er beregnet for 9. og
10. klasse (ungdomsskoletrinn) og videregående
skole, samt voksenopplæringssentra. Skole-
kampanjens innhold er pedagogisk og samfunns-
faglig tilrettelagt. 
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la meg snakke

Alle 
trenger et sted der de kan definere sin egen virke-
lighet og komme sammen på egne premisser. Kan
de unge ikke komme til oss, kommer vi til dem. Sko-
len er den viktigste arena hvor minoritetsungdom
ferdes til daglig. Det foregår diskusjoner, meninger
og holdninger drøftes, og ideer og erfaringer deles.
På skolen skjer det en synlig integreringsprosess.
Elever med forskjellig etnisk bakgrunn er daglig i
kontakt med hverandre, og de bidrar i stor grad til at
det bygges broer mellom kulturer.

MiRA-Senterets skolekampanje
MiRA-Senteret vil gjennom filmvising, foredrag og
workshops fremme tankevirksomhet som vil være
til nytte i elevenes hverdag. 

Kommunikasjon, likestilling, identitet og gene-
rasjonskonflikter, tvangsekteskap, arrangerte
ekteskap og omskjæring av kvinner er temaer vi
gjennom dialog, diskusjon og lek ønsker å ta opp.
Sammen med elever med forskjellig bakgrunn vil vi
bidra til å fremme økt forståelse mellom majoritets-
ungdom og minoritetsungdom. Ved siden av å
utfordre til brobygging mellom kulturer, ønsker vi
også å utfordre minoritetsungdom til å delta
i debatten i samfunnet, og til å fremme egne
stemmer i diskusjoner som omhandler dem.

Vår målsetting er: 
Synliggjøring og likestilling av innvandrer- og
flyktningkvinner og -jenter i Norge. 

Dette vil vi oppnå gjennom juridisk bistand, kurs-
virksomhet, informasjons- og bevisstgjøringstiltak,
nettverksarbeid i og utenfor Norge, politiske utspill,
samt kulturelle og sosiale aktiviteter. 

Satsing på ungdom er sikring av vår fremtid!
Mange unge jenter med minoritetsbakgrunn er
aktive i MiRA-Senterets nettverksgruppe. Jentene
deltar på kurskvelder, markeringer mot rasisme og
mobiliserer andre unge jenter til å komme sammen
og drøfte sin egen situasjon. 

Det arrangeres workshops hvor de drøfter
temaer som diskriminering på arbeidsmarkedet på
grunn av bruk av hodeplagg, tvangekteskap og
arrangert ekteskap, omskjæring av kvinner og
rasisme, religion og politikk. 

Jentene er også med på å planlegge og
gjennomføre aktiviteter og deltar på teaterkurs,
selvforsvarskurs, hennamalingskurs, dansekurs
og «Ta ordet»-kurs.

Hva er MiRA-Senteret?
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktning-
kvinner er en ikke-statlig, frivillig organisasjon.
Senteret er partipolitisk uavhengig og har ingen
tilknytning til bestemte religiøse eller etniske
grupper. Senteret er en interesseorganisasjon for
kvinner og jenter med bakgrunn fra eller tilknytning
til andre land enn Norge. 

• MiRA Ressurssenter for innvandrer og
flyktningkvinner er et ressurs- og kompetanse-
senter for minoritetskvinner og -jenter. 

• MiRA-Senteret arbeider for å styrke rettsikker-
heten og selvorganiseringen blant minoritets-
kvinner og -jenter og for reell likestilling for
minoritetskvinner i det norske samfunnet.

• MiRA-Senteret skal gjennom rådgivning,
informasjons- og kursvirksomhet medvirke til økt
kunnskap om det norske samfunn for
innvandrerkvinner og -jenter, og på den måten
bedre deres situasjon og rolle i det nye landet. 

• MiRA-Senteret ønsker å stimulere minoritets-
kvinner og -jenter til å delta i samfunnslivet og
samfunnsdebatten, og skal fremme kvinnenes
kultur. MiRA-Senteret vil fungere som en
brobygger mellom kvinnene og det norske
samfunnet.
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MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinners landsdekkende skolekampanje
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