
Hvorfor? 
MiRA-Senteret ønsker å informere minoritetskvinner (og menn) om partienes ståsted 
i forhold til spørsmål som berører minoriteters liv som barnehage og skole, arbeid og integrering, 
utlendingsloven og vold mot minoritetskvinner.

Det viktige valget
Ved å lese om de forskjellige partienes standpunkter håper MiRA-Senteret at du får nyttig 
informasjon om hvilket parti som imøtekommer dine behov og ønsker på en best mulig måte.
Vi håper denne brosjyren informerer og inspirerer deg til å stemme og la din røst bli hørt!

MiRA-Senteret inviterer til dialog

I forbindelse med stortingsvalget 14. september 2009 
har MiRA-Senteret lansert informasjonskampanjen:
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Hva MiRA spurte partiene om?
Vi har inngått samtaler med de ulike partiene for å få tilstrekkelig informasjon
om hvor de står i spørsmål som berører og opptar minoritetskvinner.

Og dette mener partiene…

Rettsikkerheten for minoritetskvinner 
MiRA-Senteret opplever til stadighet hvilke alvor-
lige konsekvenser 3-årsregelen har for mange
minoritetskvinner, da spesielt de som kommer til
landet gjennom familiegjenforening. 3-årsregelen
hindrer kvinnene i å oppnå en selvstendig status
og gjør at de i mange tilfeller blir fullstendig
avhengige av sine ektemenn. Mange minoritets-
kvinner blir værende i voldelige og usunne ekte-
skap av frykt for å bli sendt ut av Norge.

Vold mot kvinner 
MiRA-Senteret har de senere år erfart at volden
kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn utset-
tes for i sine nære relasjoner ties i hjel, samtidig
som mange voldsutsatte minoritetskvinner møtes
med manglende respekt og forståelse i hjelpe-
apparatet. Dessverre klarer hjelpeapparatet hel-
ler ikke å fange opp de minoritetsmennene som
utøver volden. Vi observerer på MiRA-Senteret at
volden kvinnene utsettes for blir stadig grovere.

Likestilling 
MiRA-Senteret arbeider for en reell likestilling
hvor rett til lik deltagelse og å bli hørt står sen-
tralt. Minoritetskvinner møter mange former for
diskriminering og forskjellsbehandling på bak-
grunn av kjønn, etnisitet, kultur og religion.
Bekjempelse av kvinneundertrykkende strukturer,
kulturer og tradisjoner, som for eksempel tvangs-
ekteskap og omskjæring, er en likestillingskamp.
En likestillingspolitikk må inkludere et minoritets-
perspektiv, så vel som et kjønnsperspektiv.

Offentlige tjenester 
MiRA-Senteret understreker viktigheten av å
sikre lik tilgjengelighet til offentlige tjenester, for
eksempel gjennom en lett tilgjengelig tolketje-
neste i hjelpeapparatet, sosialtjenesten, politiet
og rettsvesenet. Også språklig tilretteleggelse i
barnehage og skole er meget viktig. 

Arbeidsmarkedet 
MiRA-Senteret har erfart det forskningsresulta-
tene viser; personer med minoritetsbakgrunn er
de som kommer sist inn på arbeidsmarkedet, og
først ut. Spesielt opplever minoritetskvinner
usynelige barrierer som ubevisst- og strukturell
diskriminering.



Dette mener Venstre

Den 11. mai kom Venstres nestleder Trine Skei Grande og 
politiske rådgiver Ingvild Boe Hornburg til MiRA-Senteret.

Skole og barnehage
• Venstre vil forlenge dagens introduksjonstid og

belønne de innvandrerne som består norsk-
testen etter endt introduksjonskurs. Venstre
ønsker å gjøre en del av stønaden om til bonus.

• Venstre støtter ikke en parallell morsmåls-
undervisning, men ønsker å innføre et
obligatorisk 2. fremmedspråk på mellomtrinnet
(4.–7. klasse).

• Venstre er imot norsk som andrespråk hos
norskfødte med innvandrerforeldre. 

• Venstre ønsker ikke en minoritetsrådgiver på
enhver videregående skole, men slår fast at
skolens sosialfaglige rådgiving må styrkes
totalt.

Arbeid og integrering
• Venstre foreslår å innføre anonymiserte

søknader i offentlig sektor.
• Venstre er imot kvotering av minoriteter i

offentlig sektor.
• Venstre vil utvide dagens jobbsøkervisum slik

at folk utenfor EØS kan få søke jobb i Norge.

Utlendingsloven: 
Visum, asyl og familiegjenforening
• Venstre vil arbeide for at terskelen for å få

visum til Norge skal senkes, at
saksbehandlingstiden reduseres og at antall
visumpliktige land reduseres.

• Venstre er for å grunnlovsfeste retten til å søke
asyl, og lovfeste en kortere saksbehandlings-
tid. Venstre mener asylsøkere må gis mulighet
til å arbeide mens søknaden behandles.

• Venstre vil senke terskelen for å få asyl på
grunn av kjønnsbasert forfølgelse.

• Venstre vil opprettholde 3-årsregelen, men
understreker at det må føres en liberal praksis
om fravik fra 3-årsregelen i de tilfellene hvor
kvinner utsettes for vold.

• Venstre er imot å innføre en aldersgrense for
familiegjenforening, men mener en må
bekjempe de negative sidene ved familie-
gjenforening med treffsikre tiltak. 

Vold mot kvinner
• Venstre vil videreføre og styrke handlings-

planen mot tvangsekteskap. Venstre vil blant
annet innføre en viljesærklæring for alle som
er lovlig bosatt i Norge og som skal reise for å
gifte seg utenfor EU/EØS. Venstre vil videre
øke kunnskapen mot tvangsekteskap i skole-
verket, helsevesenet, blant fritidsarbeidere og
andre som jobber med unge.

• Venstre mener Norge må bekjempe tvangs-
ekteskap i miljøene, ikke ved landegrensene.

«Venstre vil belønne de inn-

vandrerne som består norsktesten

etter endt introduksjonskurs.»
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Dette mener Rødt

Den 18. mai kom Rødts partisekretær Beth Hartmann 
til dialoglunsj på MiRA-Senteret.

Skole og barnehage
• Rødt vil fjerne kontantstøtten.
• Rødt er imot private barnehager og skoler.
• Rødt mener at retten til morsmålsundervisning

må gjeninnføres der den er fjernet.

Arbeid og integrering
• Rødt er imot forbud mot hijab eller niqab.
• Rødt vil at rasismeparagrafen (§ 135 A) blir

håndhevet. Loven må bedres for å ramme
rasistiske handlinger og propaganda. 

Utlendingsloven: 
Visum, asyl og familiegjenforening
• Rødt sier nei til visum som innvandrings-

politisk virkemiddel og kontrolltiltak for å
stoppe utlendinger før de når den norske
grensen. Rødt vil øke antall kvoteflyktninger. 

• Rødt vil fjerne gebyrene for å søke oppholds-
tillatelse og 3-årsregelen. Rødt mener at en
som gifter seg med en som har oppholds-
tillatelse i Norge automatisk må oppnå egen
oppholdstillatelse. 

• Rødt vil at asylsøkere skal ha tilgang på til-
passede helsetjenester, og ønsker å styrke
kompetansen innenfor traume- og krise-
behandling i kommunenes førstelinjetjeneste.

• Rødt mener at kjønnsbasert forfølgelse skal gi
rett til asyl.

• Rødt mener innvandrere må få advokathjelp
fra første dag de er i Norge. Advokatene må
være uavhengig av staten og bistå innvan-
drerne frem til en rettferdig ferdigbehandling
av asylsøknaden foreligger.

• Rødt mener at staten må fullfinansiere bo-
settingen for de som får innvilget asyl-
søknaden sin. Rødt mener også det må gis en
økonomisk støtte ved familiegjenforening.
Familiens medlemmer skal ha rett til arbeid og
trygderettigheter. 
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Vold mot kvinner
• Rødt vil støtte organisasjoner som jobber

mot kjønnslemlesting. Rødt er imot tvangs-
undersøkelser av jenter og vil øke midlene til
forebyggende arbeid. Videre vil Rødt arbeide
for at kompetansen til ansatte i skole, helse-
og sosialsektoren styrkes slik at de kan tilby
kvalifisert hjelp til de personer som er utsatt
for kjønnslemlesting. 

• Rødt er imot tvangsekteskap, 
men konkretiserer ikke sine tiltak.

«Rødt vil fjerne kontantstøtten 

og er imot private barnehager og skoler.»

«Tar partiene minoritetskvinenes 
interesser på alvor?» 

MiRA-Senteret
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Skole og barnehage
• Fremskrittspartiet vil opprettholde kontant-

støtten, men vil legge dagens støtte inn under
en samlet barnetrygd.

• Fremskrittspartiet er imot morsmåls-
undervisning i skolen og mener morsmåls-
opplæringen faller utenfor det offentliges
ansvarsområde.

• Fremskrittspartiet sier nei til at unge asyl-
søkere og flyktninger skal få rett til å ta
utdanning med lønn som en del av introduk-
sjonsprogrammet.

• Fremskrittspartiet er imot kvotering av
innvandrere ved opptak til skole.

Arbeid og integrering
• Fremskrittspartiet er imot kvotering av

innvandrere i arbeidslivet ved ansettelser.
• Fremskrittspartiet vil ha en begrenset arbeids-

innvandring fra land utenfor EØS, men åpner
opp for en tidsbegrenset arbeidsinnvandring
i begrenset omfang og med innskrenket
mulighet for varig opphold.

• Fremskrittspartiet ønsker likestilling på egne
premisser og vil fjerne likestillingsloven og
dagens ordning med likestillingsombud.

Dette mener Fremskrittspartiet

Den 27. mai kom partileder Siv Jensen, medlem av Arbeids- og sosialkomiteen
Kari Kjos, medlem i Justiskomiteen Solveig Horne, byråd for Helse og sosial Sylvi
Listhaug og nestformann i FrPs Ungdom Hanne Blåfjelldal til MiRA-Senteret.
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«Minimum 15 års botid 
før norsk statsborgerskap

kan invilges!»
FrP

Utlendingsloven: 
Visum, asyl og familiegjenforening
• Fremskrittspartiet vil begrense mottak av

personer fra land «utenfor den vestlige kultur-
krets» herunder flyktninger, asylsøkere og
mennesker på humanitært opphold og vil
opprettholde dagens innvandringsstopp.

• Fremskrittspartiet stiller krav om minimum
15 års botid før et norsk statsborgerskap kan
aktualiseres og godtar ikke doble statsborger-
skap.

• Fremskrittspartiet slår fast at asylstatus kun
må innvilges individuelt. Videre er det en klar
forutsetning at flyktninger og asylsøkere som
har fått oppholdstillatelse i Norge skal reise
hjem til sine respektive hjemland når forhol-
dene gjør det forsvarlig. Asylsøkere må i
påvente av ferdigbehandlet søknad oppholde
seg i lukkede mottak.

• Fremskrittspartiet vil begrense familiegjen-
forening til ektefelle og egne barn under 18 år.
Ektefellene må ha fylt 24 år, og den samlede
tilknytting til Norge må være større enn den
samlede tilknytting til et annet land. Den (de)
som ber om familiegjenforening, må kunne
forsørge de som vedkommende innvilges gjen-
forening med. Tilknytningskravet faller bort når
den som bor her har fylt 28 år.

• Fremskrittspartiet vil gjeninnføre et lovforbud
mot søskenbarnekteskap generelt, med
eventuelle muligheter for dispensasjonsrett.
Ved søknad om familiegjenforening bør
det brukes DNA-test for å forhindre slike
ekteskap.

Vold mot kvinner
• Fremskrittspartiet tar sterk avstand fra

ekteskap som inngås under tvang og arbeider
mot tvangsekteskap, men konkretiserer ingen
tiltak.

«Fremskrittspartiet vil opprett-

holde kontantstøtten og er imot

morsmålsundervisning i skolen.»
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Dette mener Kristelig Folkeparti

Den 3. juni besøkte Kristelig Folkeparti MiRA-Senteret 
og det var partiets nestleder Inger Lise Hansen og politisk 
rådgiver Gunnhild Sørås som kom.

Skole og barnehage
• Kristelig Folkeparti vil tilby gratis kjernetid for

minoritetsbarn fra de er 3 år.
• Kristelig Folkeparti vil ha oppsøkende

integreringskonsulenter i barnehagene.
• Kristelig Folkeparti vil øke kontantstøtten slik

at den utgjør 40 prosent av kostnadene ved
drift av barnehageplass, samt tilby norskkurs
med barnepass uten at støtten forsvinner.

• Kristelig Folkeparti støtter et fritt skolevalg og
mener foreldrene har rett til å velge alternativ
skolegang for sine barn om de ønsker det.

• Kristelig Folkeparti er for morsmåls-
undervisning i skolen.

Arbeid og integrering
• Kristelig Folkeparti er for kvotering som et

virkemiddel.
• Kristelig Folkeparti vil innføre anonyme

søknader som et ledd for å få innvandrere inn
på arbeidsmarkedet.

• Kristelig Folkeparti vil motarbeide diskrimine-
ring i arbeidslivet. De vil innføre en aktivitets-
plikt mot etnisk diskriminering, samt bruke
lønnstilskudd overfor kvalifiserte personer
med minoritetsbakgrunn for å heve minoritets-
andelen.

• Kristelig Folkeparti er for å øke antall norsk-
timer i introduksjonsprogrammet etter
individuell vurdering og mener finansierings-
ordningen for språkopplæring må gjennomgås
for å sikre tilstrekkelige ressurser.

• Kristelig Folkeparti vil at alle nye innvandrere
skal gjennomgå en obligatorisk norsk- og
samfunnsopplæring.

«Kristelig Folkeparti vil tilby gratis 

kjernetid for minoritetsbarn fra de er 3 år, og vil ha oppsøkende 

integreringskonsulenter i barnehagene.»
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Utlendingsloven: 
Visum, asyl og familiegjenforening
• Kristelig Folkeparti ønsker at Norge skal ta

imot minst 2.000 overføringsflyktinger fra
FN årlig.

• Kristelig Folkeparti mener de utlendinger som
etter avslått asylsøknad ikke kan returneres til
sitt hjemland må få midlertidig oppholds- og
arbeidstillatelse.

• Kristelig Folkeparti er imot aldersgrense ved
familiegjenforening.

• Kristelig Folkeparti vil utvide introduksjons-
kurset til og også gjelde de som kommer hit
som ledd av familiegjenforening.

• Kristelig Folkeparti mener at utlendingers
botid må kunne vektlegges i vurderingen av
opphold på grunnlag av sterke menneskelige
hensyn og særlig tilknytning til Norge.

• Kristelig Folkeparti mener alle nyankomne
flyktninger må få tilbud om en flyktningguide
i sitt nærmiljø.

• Kristelig Folkeparti mener at enslige mindre-
årige asylsøkere og flyktninger først og fremst
må få et tilbud om
fosterhjem i stedet for
å sitte på et mottak.

Vold mot kvinner
• Kristelig Folkeparti vil videreføre og styrke

handlingsplanen mot tvangsekteskap.
• Kristelig Folkeparti vil arbeide mot kjønns-

lemlestelse ved å inngå dialog med
minoritetsmiljøene, skjerpe lovgivningen, samt
styrke ressursene til politi- og påtalemyndig-
het til å etterforske de grove overgrepene. I de
tilfellene der kjønnslemlestelse forekommer
bør det kunne være grunnlag for omsorgs-
overtakelse.

«Som velger har du makt 
til å endre politikken!»

MiRA-Senteret
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Skole og barnehage
• Høyre vil videreføre kontantstøtten for å sikre

foreldrene valgfrihet. 
• Høyre er for å styrke tilbudet om 4-årskontroll,

språkkontroll og opplæring av barn
i innvandrerfamilier. 

• Høyre mener morsmålsundervisning må være
behovstilpasset. Morsmålsundervisning skal
gis som et pedagogisk supplement for å lære
seg norsk bedre. 

• Høyre mener en må sørge for raskere
godkjenningsordninger, bedre realkompe-
tansevurdering og tilbud om oppdatering av
kompetanse for å sikre at utdanningen
innvandrerne allerede har, kan brukes i Norge

Arbeid og integrering 
• Høyre er imot kvotering, men for positiv

forskjellsbehandling. 
• Høyre vil arbeide for en universell

antidiskrimineringslov.
• Høyre vil sikre en forpliktende handlingsplan

mot diskriminering på alle områder i
samfunnet. 

Dette mener Høyre

Den 9. juni besøkte Høyres leder Erna Solberg 
MiRA-Senteret sammen med 
rådgiver Anniken Hauglie.

«Høyre vil videreføre kontantstøtten for å sikre foreldrene valgfrihet, 

og er for å styrke tilbudet om 4-årskontroll, språkkontroll og

opplæring av barn i innvandrerfamilier.»
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Utlendingsloven: 
Visum, asyl og familiegjenforening
• Høyre vil opprettholde dagens 3-årsregel

i forhold til opphold med selvstendig juridisk
status. 

• Høyre mener behandlingen av den enkelte
asylsøknad må skje så raskt som mulig og
anledningen til å trenere hjemsendelse etter
avslag må begrenses, samt at samarbeidet om
returavtaler med andre asylmottakerland må
styrkes. 

• Høyre vil innføre et meldepliktsystem for
personer som søker om asyl og som ikke bor
på mottak, og for personer som har fått avslag
og venter på utsendelse. Gjentatte brudd på
meldeplikten må kunne føre til forvaring. 

• Høyre er for å utvide antallet norsktimer i
introduksjonsprogrammet til 300, og ytter-
ligere 300 hvis man ikke består språktesten.

• Høyre vil innføre en obligatorisk språk- og
kunnskapstest for alle som søker norsk
statsborgerskap. 

Vold mot kvinner
• Høyre vil forsterke arbeidet mot tvangs-

ekteskap, kjønnslemlestelse og diskriminering. 
• Høyre vil etablere systemer som gjør at helse-

personell melder kjønnslemlestelse til politiet
og ikke bare til barnevernet.

• Høyre vil videreføre arbeidet med handlings-
planen mot tvangsekteskap, men er imot en
24-årsregel og et tilknytningskrav.

«Skal vi godta annenrangs borgerskap?»
MiRA-Senteret
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Skole og barnehage
• Arbeiderpartiet er imot kontantstøtten, og vil

gradvis avvikle støtten når full barnehage-
dekning er oppnådd og alternative ordninger
etablert.

• Arbeiderpartiet er for å tilby gratis kjernetid i
barnehage for alle 3–5-åringer i områder med
mange minoritetsspråklige, og vil utvide
ordningen til flere områder enn i dag.

• Arbeiderpartiet er for å følge opp barn som har
mangler i norskkunnskaper ved 4-årskontroll,
samt deres foreldre.

• Arbeiderpartiet vil ha en gjennomgang av
morsmålsopplæringen og vil at flere skal få
tilbud om morsmålsopplæring som 
2. fremmedspråk.

• Arbeiderpartiet vil videreutvikle ordningen
med minoritetsrådgivere på skoler med flere
enn 25 prosent elever med innvandrer-
bakgrunn.

Arbeid og integrering
• Arbeiderpartiet ønsker å gi innvandrerkvinner

tilbud om kvalifiseringsprogram der arbeids-
rettet norskopplæring kombineres med
ordinær arbeidspraksis.

• Arbeiderpartiet mener at i stillinger i det
offentlige hvor det er kvalifiserte søkere med
minoritetsbakgrunn skal minst én kalles inn til
intervju.

• Arbeiderpartiet mener kvinner med
innvandrerbakgrunn kan oppleve dobbel
diskriminering (kjønn og etnisitet) og vil vie
dette større oppmerksomhet.

Dette mener Arbeiderpartiet

Den 10. juni var Arbeiderpartiet på MiRA-Senteret. 
Fra partiet stilte statsråd Anniken Huitfeldt og 
seniorrådgiver Sissel Salomon.

«Arbeiderpartiet er imot kontantstøtten, 

og vil gradvis avvikle støtten når full barnehagedekning er oppnådd 

og alternative ordninger etablert.»
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Utlendingsloven: 
Visum, asyl og familiegjenforening
• Arbeiderpartiet vil opprettholde dagens 

3-årsregel i forhold til opphold med
selvstendig status.

• Arbeiderpartiet vil redusere antallet illegale
innvandrere gjennom flere returavtaler og
flere ressurser til Politiet.

• Arbeiderpartiet vil ta imot minst
1500 kvoteflyktninger. 

• Arbeiderpartiet vil bedre samarbeidet med
kommunene om etablering av asylmottak, og
styrke kompetansen i mottakene.

• Arbeiderpartiet vil at enslige mindreårige asyl-
søkere skal få et omsorgstilbud gjennom
barnevernet. Tilbudet skal gi det enkelte barn
en trygghet og stabilitet mens de er i Norge. 

Vold mot kvinner
• Arbeiderpartiet vil bekjempe tvangsekteskap

ved å videreføre dagens handlingsplan mot
tvangsekteskap. 

• Arbeiderpartiet vil styrke rettssikkerheten for
ofre for voldtekt og kjønnslemlestelse og
utvide retten til bistandsadvokat.

«MiRA-Senteret savner konkrete 
handlinger fra de politiske partiene 

for å styrke rettsikkerheten 
for minoritetskvinner!»
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Dette mener Sosialistisk Venstreparti

Den 17. juni besøkte Sosialistisk Venstre MiRA-Senteret. 
På møtet kom partisekretær Silje Schei Tveitdal og 
leder for etnisk likestillingsutvalg Gülay Kutal.

Skole og barnehage
• SV er imot kontantstøtten.
• SV vil innføre gratis kjernetid på alle

alderstrinn i barnehagen i områder der kon-
sentrasjonen av språklige minoriteter er høy. 

• SV mener det må ansettes flere tospråklige
assistenter. 

• SV er for morsmålsundervisning i skolene.
Unger må få tilpasset morsmålsopplæring i
form av lese- og skriveopplæring og tospråklig
fagopplæring på sitt morsmål.

• SV vil innføre en tolkebistand på foreldremøter
i barne- ungdoms- og videregående skole.

• SV vil gjøre det enklere å få tidligere
utdannelse og relevant arbeidserfaring
godkjent. 

Arbeid og integrering 
• SV vil innføre kvotering av minoritetsspråklige

arbeidssøkere ved ansettelse i offentlig sektor.
• SV støtter ikke anonyme søknader. 
• SV er imot å forby klesdrakter eller kleskoder

som uttrykker kulturell, sosial eller religiøs
tilhørighet. 

• SV vil innføre en aktivitets- og rapporterings-
plikt mot etnisk diskriminering i arbeidslivet.

• SV vil bekjempe trakassering, rasisme og vold
rettet mot etniske minoriteter aktivt. Blant
annet vil SV at politiet skal følge nøye med på
utviklingen i de høyreekstreme miljøene.

«SV er imot kontantstøtten, og vil innføre gratis kjernetid 

på alle alderstrinn i barnehagen i områder 

der konsentrasjonen av språklige minoriteter er høy.»
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Utlendingsloven: 
Visum, asyl og familiegjenforening
• SV er imot 3-årsregelen og mener individet

skal ha selvstendig juridisk status fra dag en. 
• SV vil verne retten til asyl, og sikre folk som

flykter til Norge en rettferdig behandling av
sin søknad.

• SV vil styrke asylsøkeres rettsikkerhet og
mener utlendingsnemnda må erstattes av et
system med særdomstol.

• SV vil sikre kvinners rett til å få innvilget asyl
på bakgrunn av kjønnsbasert forfølgelse
i hjemlandet.

• SV vil arbeide for at alle typer oppholds-
tillatelse skal gi rett til familiegjenforening.
Videre vil SV at familiegjenforening må gis
uten noe tilleggskrav i form av botid, arbeid,
økonomi eller lignende.

• SV vil gi tilbud om norskopplæring, psykiatrisk
hjelp, ulike velferdstilbud og barnehage til
flyktninger og asylsøkere. 

Vold mot kvinner
• SV mener kjønnslemlestelse er et svært grovt

og ulovlig overgrep. SV vil arbeide mot kjønns-
lemlestelse gjennom informasjonstiltak, styrke
skolehelsetjenesten, øke kompetansen i skoler
og barnehager og bedre hjelpetilbud til de som
frykter, eller har blitt utsatt for, overgrep.
SV vil foreslå påbud om offentlig påtale ved
kjønnslemlestelse. 

• SV mener tvangsekteskap er ulovlig og at det
er opp til den enkelte å velge hvem og når en
vil gifte seg.

«Still krav til partiene!»
MiRA-Senteret
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Valg 2009
14. september:
Stortingsvalget er den 14. september, husk legitimasjon!
Stemmerett:
Alle over 18 år med norsk statsborgerskap har stemmerett.
Valgkort:
Du får tilsendt et valgkort med informasjon om hvor og når du kan stemme.
Forhåndsstemme:
Frem til 11. september kan du forhåndsstemme i hvilken som helst kommune.
Registreringskommune:
På valgdagen må du stemme i den kommunen du var registrert bosatt den 30. juni 2009.
Mer informasjon:
www.valg.no
www.mirasenteret.no

Hvorfor stemme?
Endring: 
Gjennom engasjement skaper du endring.
Dine verdier: 
Ved å stemme bestemmer du hvilke verdier og menneskesyn som er representert på stortinget.
Din fremtid og dine interesser: 
Ved å stemme påvirker du din egen fremtid og ivaretar dine interesser.
De andre: 
Ved å ikke stemme vil andre velgere bestemme over din fremtid.

MiRA-Senteret
Postadresse: PB 1749 Vika, NO-0121 Oslo
Besøksadresse: Vi holder til i Storgata 38, Oslo (4. etasje)
Telefon: 22 11 69 20. Faks: 22 36 40 19
E-post: post@mirasenteret.no

www.mirasenteret.no
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