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Hva og hvem er MiRA-Senteret?
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
er en landsdekkende, ikke-statlig, frivillig nettverksorgani-
sasjon som har mange års erfaring med spørsmål knyttet til
likestilling og juridiske rettigheter for kvinner og unge jen-
ter med minoritetsbakgrunn i Norge. Senteret er partipoli-
tisk uavhengig og har ingen tilknytning til bestemte religi-
øse eller etniske grupper. Lenge før det norske majoritets-
samfunnet og mediene for alvor fattet interesse for de spe-
sielle forholdene en del kvinner med minoritetsbakgrunn
lever under i Norge, satte vi denne gruppas situasjon på
dagsorden. Så lenge senteret har eksistert har vi også vært
i en frontposisjon i arbeidet med å fremme reell integrering
av minoritetskvinner i det norske samfunnet. Som en lands-

dekkende organisasjon dannet av og for minoritetskvinner,
er MiRA-Senteret det eneste i sitt slag i Norden.

MiRA-Senteret har arbeidet i 30 år – der 20 av disse
årene er under navnet MiRA-Senteret, og 10 år var under
navnet Foreign Women’s group – med å bistå unge jenter
og kvinner med minoritetsbakgrunn i forhold til ulike pro-
blemstillinger, og spesielt i forhold til akutte situasjoner,
sosiale og juridiske spørsmål. For å kunne gi et helhetlig
bilde av organisasjonen og den samfunnsmessige
betydningen av senterets arbeid fra grasrotnivå til et topp-
politisk og økonomisk nivå, er det nødvendig å ta for seg
oppbygning og samfunnsfunksjon på en grafisk og ekspli-
sitt måte. At flere kvinner og kvinnegrupper ønsker å være
en del av vårt nettverk, viser at vi lykkes i å ta fatt i viktige
samfunnsspørsmål som stadig flere er berørt av. 

Hvorfor trenger vi et sterkt fokus
på minoritetskvinner i Norge?
Nyere norsk forskning innen helse om årsakssammen-
hengene knyttet til depresjoner hos eldre, konstaterer at
selv om årsaksbildet er sammensatt, så står faktorer som
tap og tapsopplevelser, samt tilpasning til tap sentralt.
Det dreier seg om tap av nære pårørende, tap av sosialt
nettverk, tap av posisjon, tap av mening med livet, tap av
innhold i hverdagen og ikke minst tap av fysisk helse og
funksjonsevne. 

Når vi sammenlikner disse resultatene med hvordan
mange minoritetskvinner i Norge opplever livene sine, er
det et foruroligende og skremmende bilde som trer frem;

For unge jenter, kvinner og barn med minoritets-
bakgrunn er psykisk helse tett koblet sammen med 
nettopp sosiale forhold, livssituasjon og familierelasjoner.
Det å flytte til et nytt land medfører tap av sosiale nettverk,
og for mange også tap av følelsen av mestring i hverda-
gen. Mange av våre brukere kommer fra land med krig og
fattigdom og har oppholdt seg i flyktningleirer og bærer
ofte på traumatiske minner i tillegg til savn. Andre følger
av migrasjonsprosessen kan være følelsen av skuffelse,
isolasjon, diskvalifisering, utrygghet, kommunikasjons-
problemer, møte med fordommer og endret bosituasjon.
For den yngre generasjonen kan bl.a. spørsmål om
identitet og kulturell tilhørighet virke mentalt belastende. 

Generasjonskonflikter og identitetsforvirring, eller
bare utmattelsen det å veksle mellom ulike identiteter og
koder for samhandling kan føre til, gjør at mange
minoritetskvinner – unge som eldre – ikke klarer å bli en
del av et sosialt nettverk, eller ikke klarer å opprettholde
de nettverkene de blir en naturlig del av som konsekvens
av det å gå på skole/jobb. Kjønnede dimensjonener er et
vesentlig aspekt ved både målgrupper og målsetting ved
MiRA-Senterets ulike tiltak. Det er en kjensgjerning at
kvinner i mange samfunn er de som blir de bærende
symbolene på befolkningens ære og respekt for seg selv
og andre – et aspekt som blir spesielt tydelig i samfunn
hvor det eksisterer minoritetsgrupperinger. Effekten man
kan oppnå ved å fokusere på kvinner på en forsvarlig
måte i forhold til en integreringsprosess kan derfor
være stor.

Det arabiske ordtaket «Utdann en gutt og du utdanner
en person. Utdann en jente, og du utdanner en nasjon»,
blir i mange land i den østlige verden i dag brukt i forhold til

KAPITTEL 1

INTRODUKSJON: OM MIRA-SENTERET

A4_Årsrapport2008_4k  09.02.09  21:36  Side 6



MiRA-SENTERET ÅRSRAPPORT 2008 7

familieplanleggingspolitikk og kunnskapsreformer. Når
dette ordtaket settes opp mot et medieskapt bilde her i
Norge, preget av en svært stereotyp og dikotomisk
fremstilling av innvandrerbefolkningen, der man alt for lett
gir inntrykk av at gruppen i hovedsak består av kriminelle
unge gutter og voksne menn, samt underkuede, hjelpe-
løse minoritetskvinner og unge jenter hvis lykke avhenger
av hjelp og sympati fra det norske majoritetssamfunnet,
ser man tydelig hvordan slike skjeve fremstillinger bidrar
til å begrense mulighetene for en reell likestilling og
integrering av blant annet minoritetskvinner- unge jenter –
og barn i det norske samfunnet. Et viktig målsetting for
senterets arbeid er derfor å fremme mangfold, styrke

individet og oppfordre til deltakelse på ulike samfunns-
arenaer. MiRA-Senteret ønsker å legge til rette for at unge
jenter med minoritetsbakgrunn skal bli bevisstgjort sine
rettigheter i det norske samfunnet generelt, og i forhold til
skole, familie, arbeidsplass og vennemiljø spesielt. 

Problemstillinger som tvangsekteskap, seksualitet,
identitets- og generasjonskonflikter har vært framtred-
ende i vårt arbeid, og vi har de siste årene fokusert
spesielt på de psykiske vanskene som springer ut også av
disse problemstillingene, og som vi ser som svært viktige
å ta fatt på med et helhetlig perspektiv gjennom akutt og
forebyggende arbeid. MiRA-Senteret er opptatt av å synlig-
gjøre minoritetskvinner som enkeltindivider med egne

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 minoritets-
samfunnet for å løse
eventuelle problemer som
oppstår, og gi kvinner og
unge jenter med minori-
tetsbakgrunn styrke til å
delta i samfunnsdebatten. 

Slik sett fungerer
senteret som en brobyg-
ger mellom minoritets– og
majoritetssamfunnet.

MiRA-Senteret 
er en støtte- og 
hjelpeorganisasjon 

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

Våre nettverksbyg-
gende 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, politiske
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 fag-
kompetanse, 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 fungere
som endringsagenter i det
norske samfunnet. Dette
foregår gjennom politisk
arbeid, deltagelse i media
og utarbeidelse av
høringsuttalelser i forbin-
delse med ny lovgivning. 

MiRA-Senteret sitter i
ulike utvalg og nemnd, vi
har en bred foredrags- og
møtevirksomhet, og deltar
i ulike arbeidsgrupper i
arbeidet mot rasisme og
diskriminering i Norge. 

Senteret har blant
annet vært spesielt opp-
tatt av saker som vedrører
vold mot kvinner, 3-års
regelen og minoriteter på
skolen og i arbeidsmarke-
det. I den sammenheng
har MiRA-Senteret
utarbeidet og gjennomført
et eget valgfag som heter
Jenter kan, og som er et
likestillingsfag beregnet
på den videregående
skolen.

MIRA-SENTERET HAR ARBEIDET I 30 ÅR 
for å fremme likestilling for innvandrer- og flyktning-
kvinner i Norge. Vår innsats fortsetter med uforminsket
styrke og med en stor frivillig innsats fra minoritets-
kvinner selv. Den spesielt store aktiviteten ved senteret
de senere årene, viser at senteret er sterkt og
levedyktig, og at vi lykkes med å fornye oss og drive
vårt arbeid videre. 
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erfaringer, tanker og ideer, og at de dermed blir sett på
som viktige bidragsytere i det norske samfunnet. 

Det er videre et tankekors for oss på MiRA-Senteret å
oppleve at selv om arbeidsledigheten i Norge har gått ned
både i den etnisk norske befolkningen og blant innvandre-
re som en gruppe, så er forholdet, gapet, mellom de to
grupperingene ikke blitt mindre. Mange arbeidstakere
med minoritetsbakgrunn sliter med en eller flere dårlig
betalte deltidsjobber, dårlige arbeidsforhold/kontrakter,
eller med å ikke få jobber de i utgangspunktet er kvalifisert
for, både faglig og kompetansemessig. Sosial og økono-
misk fattigdom blir dermed en realitet mange minoritets-
kvinner befinner seg i. Samtidig opplever mange minori-
tetskvinner i Norge store utfordringer i et kvinnelig like-
stillingspolitisk lys ved å bli fratatt sentrale menneske-
rettigheter gjennom det norske regelverket i form av for
eksempel 3-års regelen. 

Det er derfor fundamentalt nødvendig for det norske sam-
funnet å sette et sterkt fokus på minoritetskvinner i Norge.
Ikke bare er det en trist og sjokkerende erfaring å kunne
stadfeste det påfallende sammenfallet mellom beskrivel-
sene av, og årsakssammenhengene for, depresjon hos
eldre og hvordan mange minoritetskvinner opplever live-
ne sine, men det er også urovekkende å rette blikket mot
fremtiden og prøve å se på hvilke implikasjoner et mang-
lende fokus og en mangelfull investering i denne målgrup-
pen kan ha på de kommende generasjoner av innvandrere
og på det norske samfunnet for øvrig. MiRA-Senteret ser
det derfor som påtvingende viktig å sette inn flere ressur-
ser i forhold til denne målgruppen.

MiRA-Senterets hovedmålsetninger
Formålet for MiRA-Senterets arbeid og virke er å jobbe
i forhold til det helhetlige aspektet i menneskers liv. Vår
målgruppe er unge jenter, kvinner og barn med minoritets-
bakgrunn, og vi mener det er viktig å ha innsikt i årsaks-
sammenheng for å forstå og håndtere deres problem-
stillinger på en løsningsorientert og hensiktsmessig måte. 

MiRA-Senteret ønsker å bidra til at innvandrer-
og flyktningkvinner:
• oppnår reell likestilling og inkludering i det norske

samfunnet.
• integreres i det norske samfunnet på egne premisser.
• ikke opplever rasisme eller diskriminering basert

på kjønn, kultur, etnisitet eller religion.
• blir bedre rustet til å mestre de utfordringer de møter

både i privatsfæren og i det offentlige rom.

• i større grad blir framstilt som en viktig ressurs i et
mangfoldig samfunn, og at den stereotype
oppfatningen av kvinnene blir brutt ned.

MiRA-Senteret ønsker å:
• være et kompetanse- og ressurssenter i

minoritetskvinnespørsmål.
• arbeide for å styrke rettssikkerhet og selv-organisering

blant innvandrerkvinner.
• medvirke til økt kunnskap om og forståelse for

minoritetskvinners situasjon og rolle gjennom
rådgivning og informasjons- og kursvirksomhet både
på lokalt og nasjonalt plan.

• stimulere minoritetskvinner til å delta i samfunnslivet og
samfunnsdebatten og samtidig bidra til å fremme kvin-
nenes kultur, og gjennom dette fungere som en brobyg-
ger mellom minoritetskvinner og det norske samfunnet.

• oppmuntre kvinner og jenter til å utvikle- og styrke seg
selv, samt til å ta høyere utdannelse. Slik at de kan
påvirke de viktige personlige spørsmål gjennom
innflytelse og medvirkning på samfunnsplan.

• bidra til utvikling av en bedre forståelse mellom
generasjonene. Dette ved å søke en bredere
kommunikasjonslinje mellom foreldre og barn. 

• være et samlingssted for utfoldelse av personlige
uttrykk, kreativitet, solidaritet og engasjement.

En skjematisk oversikt over Senterets oppbygning
MiRA-Senterets virksomhet kan sies å være todelt:
Den faste driften omfatter våre faste, daglige tilbud med
kjerneaktiviteter og administrasjon, mens våre øvrige
satsingsområder varierer fra år til år, avhengig av
prosjektmidler. 
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Som figuren nedenfor søker å vise, er senterets opp-
bygning basert på nettverk, der informasjonsflyten og den
gjensidige kontakten med grasrota er som ringer i vannet
som brer seg utover. Samtidig har vi en essensiell infor-
masjonspåvirkning fra den ytterste ringen og innover, og
det er denne informasjonen vi bruker til å evaluere hvilke
satsinsgområder og utfordringer samfunnet står ovenfor i
et minoritetskvinneperspektiv. 

Gjennom aktiviteter og tiltak evner MiRA-Senteret å
innhente og formidle viktig informasjon som vi vet bedrer
integreringen av minoritetskvinner og sikrer dem
inkludering i det norske samfunnet.

Fast drift
Følgende områder inngår i MiRA-Senterets faste drift: 
• Krisehjelp- og veiledning.
• Akutt og forebyggende arbeid i forhold til vold mot

kvinner.
• Akutt og forebyggende arbeid i forhold

til tvangsekteskap og omskjæring.
• Arbeid i forhold til rasisme og

diskriminering på arbeids-
markedet, i forhold til bolig
og lignende.

• Informasjonsarbeid.
• Nettverksarbeid nasjo-

nalt og internasjonalt.
• Administrasjon.
• Organisering av pro-

sjektvirksomhet.

Administrasjon og 
sekretariat 
• MiRA-Senterets administrasjon og

sekretariat består i dag av leder,
administrasjonsansvarlig, aktivitets- og prosjekt-
koordinator, samt veileder i 100 % stillinger. 

• Alle ansatte ved MiRA-Senteret har bred kompetanse,
også utover sitt egentlige arbeidsområde. De er res-
surssterke bl.a. i forhold til språkkunnskaper, noe som
vi drar stor nytte av siden vår målgruppe tilhører for-
skjellige nasjonaliteter. Vi er godt rustet til å hjelpe og
støtte de som trenger det mest. 

• Foruten å drive utstrakt politisk virksomhet, utvikler
MiRA-Senterets leder også senterets faglige kompe-
tanse. Lederen utvikler MiRA-Senterets videre enga-
sjement, knytter kontakter og utvikler samarbeidet
med ulike organer og institusjoner. Lederen koordine-
rer MiRA-Senterets arbeid i samråd med styret,

arbeidsgruppa og sekretariatet. Hun gir innspill til stat-
lige og private organer, media og andre i saker vedr.
innvandrer- og flyktningkvinner. 

• Vår administrasjonsansvarlig står for den daglige
driften av senteret og utfører og fordeler de daglige
administrative oppgaver. 

• MiRA-Senterets veileder gir råd og krisehjelp til kvin-
ner og jenter med minoritetsbakgrunn. Hun informerer
også om vår virksomhet til en del av våre besøkende. 

• Prosjekt- og aktivitetskoordinator arbeider blant annet
med unge jenter med minoritetsbakgrunn. Hun driver
veiledning av unge jenter i tillegg til å koordinere akti-
viteter og kursvirksomhet på MiRA-Senteret.

MiRA-Senteret konfronteres daglig med elementer i
samfunnet som hindrer minoritetskvinners like muligheter
og rettigheter som den øvrige befolkningen i samfunnet.

Gjennom synliggjøring av disse van-
skene, og interaksjon med

ulike miljøer, bidrar MiRA-
Senteret til å fremme

inkludering og reell
likestilling av

minoritetskvin-
ner i Norge.
Det er her vik-
tig å påpeke at
det omfatten-

de aktivitets-
tilbudet MiRA-

Senteret tilbyr
våre brukere ikke

ville vært mulig uten
den omfattende frivillige

innsatsen som legges ned. 

Styret 
• MiRA-Senteret har i dag et eksternt styre som i tillegg

til senterets leder, består av fem kvinner med ulik
bakgrunn og kompetanse. 

• Enkelte av styremedlemmene har vært tilknyttet MiRA-
Senteret i en årrekke og fungerer som gode ressurser
for senteret. Andre har blitt valgt inn på grunnlag av
kompetanse og faglig bakgrunn innen feltet. Styret har
en rullerende praksis, slik at det med jevne mellomrom
skiftes ut medlemmer for å få inn nye.

• Gjennom sine ulike erfaringer og kompetanse bidrar
de til å styrke grunnlaget for MiRA-Senteret som et
ressurs- og kompetansesenter for minoritetskvinner.
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Arbeidsgruppe 
Deltakelse, frivillighet, engasjement og ansvar!
• MiRA-Senterets arbeidsgruppe består av kvinner og

jenter som er ansvarlige for å planlegge og å gjennom-
føre ulike aktiviteter i regi av MiRA-Senteret. 

• Arbeidsgruppa møtes jevnlig og definerer selv sin
arbeidsmåte og framdriften av aktiviteter innenfor
prioriterte områder. Dette foregår i henhold til årsplan
og i samsvar med MiRA-Senterets gjeldende
retningslinjer. 

• Arbeidsgruppa har i 2008 vært spesielt aktiv og
bidratt på ulike måter til senterets arbeid: arbeids-
gruppa har jobbet spesielt i forhold til ulike forbyg-
gende aktiviteter relatert til tvangsekteskaps-
prosjektet: vi har hatt fire nasjonale konferanser på
temaet i fire ulike byer: Tromsø, Trondheim, Bergen og
Oslo, samt i forhold til ulike workshops, nettverks-
konferansen, helseforum, kulturfestivalen MELA,
utflukter, medieovervåkning og arkivering, i tillegg til
forefallende kontorarbeid.

• Det er ingen begrensning på hvor mange som kan sitte
i arbeidsgruppa, og stadig rekrutteres ressurssterke
jenter og kvinner til å mobilisere og organisere
minoritetskvinner med forskjellige nasjonaliteter. 

Nettverket
Minoritetsjenter trenger å stå sammen for å finne våre
egne løsninger på ulike problemer. På MiRA-Senteret
treffer jeg jenter som møter på samme utfordringer som
meg og jeg trenger ikke å forklare hele tiden. 

Ung jente 

• MiRA-Senteret er en organisasjon som baserer seg på
frivillig arbeidsinnsats og på nettverksutbygning. Det
betyr at tilknyttede kvinner og andre organisasjoner
fungerer både som en sikkerhetsventil i forhold til vali-
dering av problemstillinger i samfunnet som springer ut
i fra minoritetsspørsmål og som informasjonsdatabase.

• Databasen til MiRA-Senteret består per i dag av mer
enn 1800 minoritetskvinner og unge jenter, samt andre
personer og organisasjoner fra hele landet.

• Ved å være tilknyttet MiRA-Senterets nettverk får man
tilbud om å delta på senterets forskjellige aktiviteter
slik som kurs, møter, seminarer og samtalegrupper.
Medlemmene i nettverket mottar informasjon om
senterets aktiviteter og prosjekter.

• Assosiert tilknytning er mulig for personer og
organisasjoner, samt instanser som arbeider med
saker knyttet til kvinner og unge jenter med minoritets-
bakgrunn. De mottar informasjon om senterets aktivi-
teter og deres brukere inviteres til å delta på disse.
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• MiRA-Senteret er også et møtested for unge jenter. Vi
har et eget nettverk for denne gruppen. Jentene i
nettverket deltar i MiRA-Senterets arbeid, og de
arrangerer egne aktiviteter, samarbeider og knytter
kontakter seg i mellom. Alle som er medlem i nettverket
får tilsendt invitasjoner til arrangementer og aktiviteter
for unge jenter. 

• MiRA-Senteret driver nettverksbygging på lokalt,
nasjonalt og nordisk plan slik at alle minoritetskvinner
som bor i Norge eller andre nordiske land har mulighet
til å være tilknyttet MiRA-Senterets nettverk.

• Nettverket har også internasjonale forgreninger.
MiRA-Senteret betegnes som en NGO, som deltar årlig
på møter i forhold til minoritetskvinneproblematikk på
høyt internasjonalt nivå. 

• Det internasjonale nettverket består av personer og
organisasjoner med ulik bakgrunn, kompetanse og
interesser. Vi har særlig knyttet kontakter med frivillige
organisasjoner som arbeider med kvinnespørsmål eller
driver antirasistisk arbeid, i tillegg til bl.a. dansere og
kunstnere. Felles for dem alle er interesse for spørsmål
som angår minoritetskvinner. MiRA-Senteret har – som
en av kun 9 frivillige organisasjoner i Norge – siden
2001 hatt konsultativ status i ECOSOC. Dette gir oss
ytterligere mulighet til å synliggjøre situasjonen til
minoritetskvinner i Norge på et internasjonalt plan.
Senteret skal arbeide videre med å bevare og utvide
dette nettverket, samt arbeide med innvandrer- og
flyktningspørsmål på global basis.

Frivillig innsats
For meg er det viktig å engasjere meg i en organisasjon
hvor jeg sammen med andre kan gjøre noe med de
utfordringene vi minoritetsungdom møter på.

Frivillig 

• Den frivillige innsatsen ved MiRA-Senteret er beregnet
til i overkant av to hele årsverk. Frivillig innsats er et
verdifullt bidrag til arbeidet for minoritetskvinners
rettigheter og muligheter.

• Det omfattende aktivitetstilbudet MiRA-Senteret tilbyr
brukerne ville ikke vært mulig uten den omfattende
frivillige innsatsen som legges ned. Dette er en innsats
vi ikke kunne klart oss uten, og den er selve grunnlaget
for MiRA-Senterets kontakt med minoritetskvinner i
Norge. 

• De frivillige mobiliserer andre kvinner til å delta, komme
sammen og debattere ulike problemstillinger. De kom-
mer med innspill til MiRA-Senteret om saker av betyd-

ning for dem, og de stiller som ressurspersoner i ulike
debattfora eller samarbeidsgrupper.

• Kvinnene arbeider frivillig fordi de er opptatt av egen og
andre minoritetskvinners situasjon, og fordi de vil gjøre
en innsats for fellesskapets beste.

• De frivillige er kvinner med bakgrunn fra mange deler
av verden, blant annet Bangladesh, Bosnia, Cuba,
Eritrea, England, Filippinene, Gambia, India, Irak, Iran,
Kenya, Makedonia, Marokko, Mosambik, Pakistan,
Polen, Somalia, Spania, Sri Lanka, Sudan, Syria,
Thailand, Tyrkia, Uganda og Venezuela.

• Kvinnenes yrkes- og utdanningsbakgrunn varierer i stor
grad. Kvinnene har også meget variert bakgrunn med
tanke på familiesituasjon og livserfaringer, noe som gir
senteret enestående kompetanse i spørsmål som angår
minoritetskvinner i Norge. Ved hjelp av disse kvinnene
får MiRA-Senteret tilgang til et bredt spekter av erfaring
og kunnskap som bidrar til en stadig utvikling av vår
organisasjon som kommer våre brukere til gode. MiRA-
Senteret brede kontaktflate gir oss også en unik mulig-
het til å bygge opp kompetanse om hva som fremmer
inkludering og hva som hindrer like muligheter. 

Bidragsytere
MiRA-Senteret vil benytte anledningen til å takke følgende
støtteinstanser for de økonomiske bevilgningene i 2008:
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), Integre-
rings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Oslo kommune ved
Helse og sosialetaten, Oslo kommune ved Enhet for Mang-
fold og Integering (EMI), Oslo Kommune Byrådsavdeling
for barn og utdanning, Akershus fylkeskommune,  Helse og
rehabilitering, Barne- og likestillingsdepartementet (BLD),
Sosial- og Helsedirektoratet (Shdir), Institusjonen Fritt Ord,
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Forum
for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS). 

Uten denne støtten ville MiRA Ressurssenter for innvan-
drer- og flyktningkvinner ikke kunne opprettholdt senterets
aktiviteter på dagens nivå.

MiRA-Senteret har åpent for besøk og
telefonhenvendelser hele uken, mellom
kl. 09.00–16.00 mandag til fredag.

I tillegg har MiRA-Senteret Åpent Hus
hver onsdag fra kl. 15.00–19.00, samt 
gratis juridisk veiledning fra advokat 
annen hver torsdag hele året.
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En jevn økning av henvendelser
I 2008 har MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flykt-
ningkvinner hatt en jevn økning i pågang både pr. telefon,
e-post og brev, samt ved personlig oppmøte. En årsak til
dette er vår nye og mer intense satsing på vårt forebyg-
gende arbeid mot tvangsekteskap. Utvidelse av vårt nasjo-
nale nettverk og satsing på nettverksgrupper for ungejen-
ter som også innebærer en rekke nye og utfordrende akti-
viteter for målgruppen har ført til henvendelser fra hele
landet i større grad enn tidligere. Informasjon om tvangs-
ekteskap og om rettigheter og muligheter målgruppen sit-
ter med har nok også gjort sitt til at terskelen for å søke
hjelp har blitt lavere for mange denne problemstillingen er
aktuell for. Vi har mottatt i underkant av 9500 henvendelser
i 2008, mot ca 9300 i 2007. 

MiRA-Senteret flyttet til nye lokaler i løpet av sommer-
månedene 2008, og var i perioder uten internett og telefon.
Vi anser derfor ikke at oversikten over henvendelser er
fullstendig, men tendensene og variasjonene i de regis-
trerte henvendelsene er likevel tydelige nok.

I prosjektet «Usynlig smerte: Utvikling av selvinnsikt,
indre trygghet og livsglede» som har vært inne i sitt siste år
nå i 2008, har mange kvinner og jenter tatt kontakt ved-
rørende deres psykiske helse, isolasjon, ensomhet m.m.
Vi registrerer også en betydelig økning
i andel henvendelser fra ulike helse-
instanser, skoler, ungdomshelsestasjo-
ner, sosionomer, psykologer og lignen-
de med ønske om informasjon og om
vårt arbeid innen dette feltet. Vår styr-
kede innsats i arbeidet med unge
jenter, hvor vi blant annet tilbyr nye
empowerment- og rettighetsorienterte
aktiviteter til målgruppen, vårt omfat-
tende informasjonsarbeid og brede
aktivitetstilbud, er andre viktige års-
aksforklaringer den betydelige økning-
en i antall henvendelser vi har mottatt
siden 2006.

Henvendelsene til senteret spen-
ner fra spørsmål om hjelp til enkelt-
personer til informasjon til større
grupper. Vi har også i 2008 blitt kontak-
tet for å formidle våre erfaringer og vår

kunnskap på spesifikke områder, og vi fremstår i dag som
en viktig kunnskapsbank og et ressurssenter i minoritets-
kvinnespørsmål. 

Vi registrerer også en stadig økende interesse for vår
foredrags- og informasjonsvirksomhet, samt kursvirksom-
het i temaer som tvangsekteskap, omskjæring, psykisk
helse, rasisme og diskriminering m.m. MiRA-Senteret mot-
tar også en hel rekke mediehenvendelser hvor vi blir bedt
om å holde innlegg, samt 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 transnasjonale ekteskap og flyktningsaker. 

Den store oppmerksomheten mediene til tider vier
minoritetskvinner fører til at både kvinner, unge jenter og
personer i hjelpeapparatet tar kontakt med oss. Spesielt er
dette tydelig i etterkant av dramatiske hendelser i innvan-
drermiljøer. Mange formidler sine bekymringer og forteller
om stigmatisering og diskriminering som et resultat av
ensidig mediefokus. Andre typer henvendelser MiRA-
Senteret mottar dreier seg om spørsmål om innvandrer- og
flyktningkvinners rettigheter og muligheter i Norge. Mange
kvinner sliter med å finne frem i det norske systemet, de
ønsker et større sosialt nettverk eller trenger råd om hvor-

KAPITTEL 2

HENVENDELSER I 2008

0

2000

4000

6000

8000

10000

Antall henvendelser 2002–2008

2002

5245 5380

6994

2003 2004

7274
8136

9300

2005 2006 2007

9450

2008

A4_Årsrapport2008_4k  09.02.09  21:37  Side 12



dan de kan utvikle sine liv på egne premisser. Noen av
kvinnene som tar kontakt med MiRA-Senteret har store
problemer i familien, i forhold til oppholdstillatelse eller
utdannelse og arbeid. MiRA-Senteret gir krisehjelp og
veiledning til kvinner som ønsker vår assistanse.

Henvendelsene gir oss et innblikk i hvilke konkrete
områder det er størst behov for erfarings-, kompetanse- og
kunnskapsformidling både rettet mot enkeltindivider, men
også til lokale og nasjonale myndigheter, ulike kommunale
instanser, forskere og media. Informasjonen er også et
viktig redskap til å kartlegge hvilke likestillingspolitiske
utfordringer vi står overfor. Dette gir oss en unik mulighet til
å sette ytterligere fokus på disse temaene både i vårt
grasrotsarbeid, men også i forhold til det politiske arbeidet
senteret bedriver. 

Formidling av erfaring og kompetanse
MiRA-Senteret har gjennom årenes løp lykkes i å bygge
opp bred kompetanse i minoritetskvinne- og unge jenter-
spørsmål. En av våre viktigste oppgaver er å formidle
denne kunnskapen videre til nasjonale og lokale myndig-
heter, samt til den øvrige befolkningen. Dette gjøres både
skriftlig og muntlig, gjennom høringsuttalelser, media, kurs
og foredrag, samt gjennom publikasjoner og utgivelser. For
å få en oversikt over bredden av dette arbeidet, samt for å
kartlegge hvilke problemområder som det forespørres
hyppigst om, har MiRA-Senteret siden 2006 jobbet med å
utvikle en oversikt over ulike henvendelser vi mottar.
Denne kartleggingen av ulike henvendelser har gitt oss en
unik mulighet til å: 

1. Få en oversikt over omfanget av egen kunnskaps og
erfaringsformidling til nasjonale og lokale myndigheter,
kommunale instanser og til den øvrige befolkningen.

2. Få kartlagt problemområder med særlig behov for
ytterligere kompetanseheving i spørsmål som berører
kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. 

MiRA-Senteret har videre registrert at behovet for
informasjon, kunnskapsformidling, samt faglig og juridisk
kompetanseheving er spesielt stor innenfor følgende felt: 
• Tvangsekteskap
• Psykisk helse 
• Kropp og seksualitet
• Generasjonskonflikter/familiekonflikter
• Juridiske spørsmål knyttet til opphold (særlig 3-års

regelen), arbeid og utdanning (særlig godkjenning av
formell kompetanse fra utlandet), psykisk, fysisk og
strukturell vold mot minoritetskvinner og fattigdom

• Rasisme og diskriminering
• Likestilling og inkludering 
• Kjønnsbasert forfølgelse 

For å kunne få en viss oversikt over aktuelle problem-
områder og problemstillinger som på ulikt vis formidles til
MiRA-Senteret, og for å vise hvilke problemstillinger som
fortsatt er aktuelle for brukere og andre som jobber med
minoritetskvinnespørsmål i Norge, har vi funnet det frukt-
bart å dele registrerte henvendelser inn i følgende tre
hovedkategorier, og som vist nedenfor, er forholdet mellom
kategoriene tilsvarende fra i fjor:
• Psykisk helse. Henvendelser under denne kategorien

er henvendelser som helt og holdent går på problem-
stillinger underlagt psykisk helse-problematikken. At
ca. 16 % av de registrerte henvendelsene faller inn
under denne kategorien, gir klare signaler om et eksis-
terende behov for et bedre støtte-og hjelpeapparat. 

• Lov og praksis i minoritetskvinnespørsmål og
samfunnsmessige og politiske forhold i Norge som
påvirker minoritetskvinner. Det viser seg at problem-
stillinger som underligger denne kategorien av
henvendelser, også er meget omfattende. Ca. 40 % av
alle registrerte henvendelser som kommer fra offent-
lige etater og institusjoner, samt privatpersoner (ikke
unge jenter) er underlagt denne kategorien.
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• Unge jenter. Dersom vi ser på henvendelser fra
jentene selv, og henvendelser fra andre vedrørende
unge jenter under ett, ser vi at dette er problem-
stillinger som samlet sett utgjør ca. 44 % av det totale
anslaget. 

Unge Jenter
En kategori av henvendelser det har vært særlig viktig
for oss å kartlegge, er henvendelser fra/vedrørende unge
minoritetsjenter som vokser opp i Norge i dag.
Bakgrunnen for det, er at en slik kartlegging vil kunne gi
sterke signaler om fremtidig samfunnsutvikling, samt
en pekepinn mot hvilke nye utfordringer og problem-
stillinger det norske samfunnet etter hvert vil 
stå ovenfor. 

Det sterke fokuset MiRA-Senteret nå har på ulike
problemstillinger som går ut ifra disse kategoriene, som
for eksempel tvangsekteskap og seksualitet, og som
berører unge jenter med minoritetsbakgrunn på en 
direkte eller indirekte måte, fører til at flere og flere unge
jenter tar kontakt for å snakke om disse temaene.

Figuren nedenfor viser hvordan telefonhenvendelser
fra unge minoritetsjenter fordeler seg prosentvis. 
Den største andelen av henvendelser er i stor grad
rettighetsorientert, noe MiRA-Senteret ser som en positiv
utvikling basert på en vellykket informasjonskampanje fra
senterets side. Samtidig ser vi en økning i forhold til
henvendelser fra unge jenter på temaene kropp og
seksualitet og ekteskap/generasjonskonflikter. 

Hvem henvender seg?
MiRA-Senteret har lenge ønsket å lage en oversikt over
hvem det faktisk er som henvender seg til senteret for å få
informasjon om ulike temaer. Ved siden av henvendelser
vedrørende konkrete krisesaker, mottar MiRA-Senteret et
stort antall forespørsler fra ulike instanser, myndighets-
organer og privatpersoner med det for øye å øke deres
kompetanse på temaer som angår minoritetskvinner og
unge jenter, og for å få informasjon om de spesielle for-
holdene minoritetskvinner og unge jenter lever under.
Samtidig gir oversikten et innblikk i hvilke deler av for
eksempel det offentlige hjelpeapparatet det er størst
behov for kompetanseheving i minoritetskvinnespørsmål.
Å drive omfattende kunnskapsheving blant nasjonale og
lokale myndigheter, kommunale instanser m.m. er en viktig
del av MiRA-Senterets arbeid.

MiRA-Senteret har talt opp 1200 telefonhenvendelser
i forhold til kategorien konkret kompetanse- og erfarings-
formidling. 800 av disse kommer fra skoler (8,6%), andre
organisasjoner (12,1%), kvinner- og unge jenter med
minoritetsbakgrunn (56,2 %), andre offentlige kommunale
og statlige instanser bortsett fra skoler (16,2 %) og media
(6,7%). 

MiRA-Senteret kontaktes dermed av ulike skoler i for-
hold til erfarings- og kompetanseformidling minst en gang i
uka. Vi får telefonhenvendelser innenfor denne kategorien
fra kommunale og statlige instanser i underkant av tre
ganger i uka, mens det tilsvarende tallet for minoritets-
kvinner er 7,5 telefonhenvendelser pr. dag. Dette viser med
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all tydelighet at MiRA-Senteret er en viktig aktør i de ulike
debattene som berører minorietskvinners liv og levevilkår,
og at minoritetskvinners stemmer får et effektivt talerør
gjennom MiRA-Senteret.

Oversikten ovenfor er ment å være en pekepinn på hvil-
ke instanser og personer som i større grad enn andre hen-
vender seg til MiRA-Senteret. Disse henvendelsene blir
kategorisert under samlebegrepet «kompetanse og erfa-
ringsformidling».

Henvendelser i forhold til krisehjelp og
veiledningstilbudet på MiRA-Senteret
Vi har hatt en jevn strøm av henvendelser i hele 2008 med
forespørsler om sosial og juridisk veiledning og hjelp.
Kvinner med minoritetsbakgrunn tar kontaktet med oss via
telefon, e-post, faks og ved personlig oppmøte. Et stort
antall av kvinnene har også blitt henvist til oss fra ulike
instanser. Mange har også fått vite om oss gjennom
venninner eller slektninger, som tidligere har fått hjelp ved
MiRA-Senteret. 

Henvendelsene har blant annet dreid seg om tvangs-
ekteskap, kropp, seksualitet og helserelaterte spørsmål,
generasjonskonflikter, identitetsspørsmål, familie-
konflikter, vold og mishandling, barnefordeling, skilsmisse,
barnebidrag, flyktning- og asylspørsmål, boligspørsmål,
diskriminering på arbeidsplassen og mer. 

I tillegg til at dette tilbudet retter seg mot vår målgrup-
pe, nemlig kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn,
har vi i 2008 hatt en stadig strøm av henvendelser fra det

offentlige hjelpeapparatet. Et betydelig antall av disse
kommer fra saksbehandlere, psykologer, leger og helse-
søstere som er bekymret for deres bruker og som trenger
konkrete råd i enkeltsaker. Usikkerhet og redsel for å ta
gale avgjørelser på grunn av mangel på kunnskap og inn-
sikt i kulturen, viser seg å være en av de viktigste årsakene
til at hjelpeapparatet tar kontakt med oss. Disse henven-
delsene inngår i krisehjelp og veiledningsoversikten
presentert nedenfor. 

I tillegg til ungdomsskoler og videregående skoler,
skole- og ungdomshelsetjenesten, legesentre, psykologer,
BUP-tjenesten, sosialkontorer og helsestasjoner, registre-
rer vi en betydelig økning i henvendelser til krisehjelp og
veiledningstilbud fra voksenopplæringssentra, kvalifise-
ringssentra, inkludert fra prosjektet «Ny Sjanse» og fra
sykehus rundt om i landet. 

Ved siden av henvendelser vedrørende konkrete
krisesaker mottar MiRA-Senteret et stort antall fore-
spørsler fra ulike instanser, myndighetsorganer og privat-
personer om å øke deres kompetanse på temaer som
angår minoritetskvinner og unge jenter, og for å få informa-
sjon om de spesielle forholdene minoritetskvinner og unge
jenter lever under. 

Kapittel 3 i årsrapporten omhandler krisehjelp og vei-
ledningstilbudet på MiRA-Senteret. Vi har derfor funnet
det mest naturlig heller å innlemme statistisk informasjon
om henvendelser i forhold til dette arbeidsområdet som et
delkapittel der. 
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KRISEHJELP OG VEILEDNING
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Reell likestilling gjennom formidling av
informasjon om rettigheter og muligheter. 
Brukeren i sentrum.

Krisehjelp og veiledning er blant MiRA-Senterets viktigste
arbeidsområder og vi ser at behovet for et slikt tilbud er
stort. Gjennom krisehjelp- og veiledningsarbeidet dekker vi
et bredt spekter av problemstillinger kvinner og unge jen-
ter med minoritetsbakgrunn møter på. Dette gjelder både
innenfor familien, men også i møte med det offentlige. Den
erfaringen og kunnskapen vi tilegner oss gjennom krise-
hjelp- og veiledningsarbeid brukes aktivt for å fremme like-
stilling og like muligheter for våre brukere. Vi anser det
som vår oppgave å formidle disse erfaringene og perspek-
tivene videre til ulike beslutningstakere. 

Empiriske erfaringer og utfordringer fra
satsingsområder underlagt krisehjelp og
veiledningsarbeidet 
Dette delkapittelet vil ta for seg empiriske erfaringer MiRA-
Senteret har gjort seg, og de samfunnspolitiske utfordring-
erne disse erfaringene medfører, i forhold til ulike satsings-
områder underlagt krisehjelp- og veiledningsarbeidet.
Empirien tydliggjør viktigheten av dette arbeidet og under-
streker problemstillinger som kan oppstå i samfunnet i
forhold til en minoritetskvinneproblematikk på en eksplisitt
og konkret måte.

Diskriminering og rasisme
«Er det traumatisk for tyrkere å bli fratatt sine barn?»

Referert fra telefonhenvendelse fra en 
etnisk norsk sosialarbeider 

Mange innvandrer- og flyktningkvinner søker hjelp fra
MiRA-Senteret fordi de har opplevd å bli diskriminert på
grunn av kjønn, religion og hudfarge. Hvert år forteller
mange kvinner oss om diskriminering på boligmarkedet, på
studiestedet eller på arbeidsplassen. Vi ser også en stadig
økning av den såkalte hverdagsrasismen. Omfanget av
disse problemstillingene kommer også klart frem gjennom
vårt krisehjelp- og veiledningstilbud, og vi ser stadig en
økning i antall henvendelser relatert til dette. 

«En pakistaner kommer fra Pakistan, en iraner kommer fra
Iran, men hvor kommer en innvandrer fra? Og i hvor mange
generasjoner må innvandrere leve i Norge før de ikke
lenger blir oppfattet som innvandrere?»

Utsagn fra minoritetskvinne

Mange minoritetsungdom som har vokst opp i Norge deler
ofte språk, klesdrakt, utdanning og erfaringer med sine
etnisk norske jevnaldrende, men opplever allikevel rasis-
me. Dette er i mange tilfeller en skjult form for rasisme, som
ofte går ut på at de blir tilsidesatt sosialt sett eller forbigått i
forbindelse med for eksempel arbeids- eller boligsøking.
Unge jenter med minoritetsbakgrunn møter mange fordom-
mer, og de synes det er sårende å bli tilsidesatt på grunn av
hudfarge eller sin kulturelle bakgrunn. Også fra universitet
og høgskoler rapporterer minoritetsjenter til MiRA-Sente-
ret at de har opplevd rasisme og diskriminering, mobbing
og utestenging, på grunn av religion og hudfarge. 

Fattigdom
«Mitt barn har fått nye venner, han har utfordret seg selv
og jeg har fått tilbringe tid sammen med mitt barn uten
hverdagslig stress.»

Utsagn fra ung deltaker på Beitostølen-turen

12.–14. desember tok MiRA-Senteret med seg en gruppe
på 30 personer bestående av minoritetsmødre og deres
barn til Beitostølen på hyttetur for blant annet å gå på ski
kurs og delta på seminar om identitet og hverdagsliv i
Norge. Dette var familier som ellers ikke har verken sosial
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eller økonomisk mulighet til å ta med barna på slike opp-
levelser, og flere av barna uttrykte sterk glede og for-
ventning over å kunne fortelle om turen på skolen til
klassekamerater senere. 

I følge statistisk sentralbyrå, har innvandrerbefolkningen
i Norge 2/3 av gjennomsnittsinntekten til befolkningen for
øvrig. Ikke-vestlige innvandrere (unntatt østeuropeere)
befinner seg – uansett hvilken periode vi ser på – i domine-
rende grad i den nederste delen av den norske inntekts-
fordelingen, og over 80 prosent av denne innvandrer-
gruppen befinner seg faktisk i de to nederste kvartilene1.

Minoritetskvinner er mer utsatt enn andre i forhold til å
falle i en fattigdomsfelle blant annet fordi de ofte har kom-
met hit gjennom familiegjenforening, og ikke har et sosialt
nettverk og språkkunnskaper som kan skape muligheter
for inntektsgivende arbeid. Det gjør dem avhengige av
mannen og hans familie. 3-års regelen fører i sin tur til at de
ikke blir en del av samfunnet på selvstendig grunnlag før
de har vært gift og bodd sammen med sin ektemann i mini-
mum 4,5 år. Minoritetskvinner som befinner seg i en skills-
missesituasjon før tre år er gått, føler seg ofte forhånds-
stemplet og mistenkeliggjort når de henvender seg til
enkelte hjelpeinstanser, og det stilles spørsmål om kvinne-
nes troverdighet i forhold til om separasjonen er reell eller
ikke. I tillegg er kvinner i en slik situasjon ofte hjemme-
værende minoritetskvinner som har omsorg for mindre-
årige barn, og som kanskje aldri har vært yrkesaktive.

I forhold til det generelle arbeidsmarkedet, er det
dessverre også vår erfaring at det er gjennomsnittlig
vanskeligere for minoritetskvinner enn for etnisk norske
kvinner å komme inn på arbeidsmarkedet, uavhengig av
sosial bakgrunn.

MiRA-Senteret har i en årrekke hatt en storsatsning på
arbeidet med unge jenter. Gjennom dette arbeidet har vi
erfart at mange jenter med minoritetsbakgrunn allerede
befinner seg i faresonen for å havne i fattigdom. For ung-
dom kan dette oppleves spesielt vanskelig, og konsekven-
sene være alvorlige. Dette er ofte barn av foreldre som har
hatt vanskelige levekår og har vært avhengige av sosial-
stønad for å klare seg. Situasjonen disse jentene befinner
seg i fører ofte til at de ikke har mulighet til å delta på for
eksempel fritidsaktiviteter. Dette kan oppleves sterkt ned-
verdigende og stigmatiserende, og er med på å bryte ned
jentenes selvbilde og selvtillit. Fattigdommen hindrer
dermed ungdoms muligheter til å integreres i samfunnet,
både innenfor skole, arbeid og fritid. 

7. juni 2008 tok MiRA-Senteret med en gruppe på 100

minoritetskvinner og barn med opprinnelse fra ulike land,
og med ulik sosial bakgrunn, på en tur til Hunderfossen
familiepark i Lillehammer. Gjennom aktiv sosialisering og
nettverksbygging, kunnskaps- og erfaringsformidling, og
innblikk i norsk kultur og tradisjon, klarte vi å kombinere
flere formålsparagrafer viktige for MiRA-Senterets
visjoner. 

MiRA-Senteret med sine sosiale arrangementer og
aktiviteter blir derfor et tilbud til unge jenter med
minoritetsbakgrunn som på sikt har en integrerende effekt
i forhold til denne gruppen.

Fattigdomsproblematikken rammer også spesielt eldre
minoritetskvinner. Ofte har ikke kvinnene et språk som kan
hjelpe dem i å finne frem i systemet som kan få dem ut av
fattigdommen. De sliter med å finne frem til hjelpeappara-
tet for å søke på ordninger og ytelser som kan hjelpe dem
til en bedre økonomi. Dette er kvinner som er pensjonister
eller nærmer seg pensjonsalder. Mange er enker og enkel-
te har lenge vært uføretrygdede med minimal trygd. De får
ofte problemer med å betjene utgifter relatert til deres
helsesituasjon, da ytelsen de mottar går til å dekke faste
utgifter som husleie, strøm m.m. Kvinnene mangler ofte et
nettverk som kan støtte dem økonomisk eller hjelpe dem til
å fremskaffe nødvendig dokumentasjon som kan bidra til at
de kan søke hjelp fra for eksempel sosialkontoret. Mange
eldre minoritetskvinner unngår å søke hjelp, fordi de altfor
ofte opplever kommunikasjonsproblemer i møte med
hjelpeapparatet. De opplever å møte negative holdninger
fra sosialmottakene og saksbehandlerne, og manglende
interesse for å hjelpe dem. 
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MiRA-Senterets forebyggende og terapeutiske tilbud, for
eksempel gjennom individuelle og gruppevise samtaler,
samt veiledning i forhold til og kartlegging av det norske
sosial- og helsevesenet, er tiltak som kommer denne
gruppen kvinner til gode.

Vold og mishandling 
Dessverre har MiRA-Senteret erfart saker i 2008 med
stadig grovere vold i nære relasjoner. Dette er vold som er
fullstendig sammenlignbar med den type vold torturofre
rapporterer om. Denne utviklingen bekymrer MiRA-
Senteret sterkt, og senteret kommer til å ha et ekstra sterkt
fokus på vold mot kvinner i 2009 for bedre å kunne kart-
legge bakenforliggende faktorer som kan være utløsende
mekanismer her.

Med vold mot kvinner menes alle typer og former for
vold, det være seg av psykisk eller fysisk art. Tre av våre
hovedsatsingsområder innenfor denne problematikken er
vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og omskjæring, og
senteret jobber både forebyggende med veiledning og
samtalegrupper, samt sosialiserende og helsebringende
gjennom ulike aktiviteter, og akutt, der vi tar imot brukere
som trenger å henvises videre til krisesentre og bokollek-
tiv, politi, psykologer, leger, advokater med mer.

Brukere som er eller har blitt utsatt for fysisk vold og
psykisk mishandling, og som har tatt ut en politianmeldelse
eller som vurderer dette, er plassert innunder denne kate-
gorien. Dette er alle kvinner som opplever store problemer
med å komme seg ut av en tilværelse bestående av vold og
mishandling. Noen erfarer at det offentlige støtteapparatet

svikter med tanke på blant annet bolig, støtte til livsopp-
hold, reelt attføringstilbud og tett oppfølging av personer
som kan hjelpe dem på forskjellige måter i en overgangs-
fase. Brukerne er dårlig økonomisk bemidlede personer og
ikke alle kan bevege seg fritt i det norske samfunnet. Kvin-
nene fører eller har ført en tilværelse på ektefellens pre-
misser som har vært bundet til hjemmet. Kvinnene har sjel-
dent hatt anledning til å gjøre seg kjent med hvordan det
norske samfunnet er bygd opp og hvordan ting i realiteten
fungerer. De er ofte ikke språklig kyndige nok til å be om
hjelp eller oppfølging.

Kvinnene i denne kategorien erfarer i en del tilfeller at
myndighetene ikke tar deres klager om voldelig ektefelle
på alvor. Noen kvinner erfarer at de ikke møtes med forstå-
else eller toleranse, og at det kreves for høy språkkompe-
tanse for å få nødvendig hjelp. 

Migrasjon og utvikling
Som i tidligere år, har MiRA-Senteret også i 2008 arbeidet
med minoritetskvinnespørsmål på internasjonal plan og vil
fortsette dette arbeidet i 2009. Nedenfor følger høydepunk-
ter i MiRA-Senterets internasjonale arbeid.
• MiRA-Senteret har siden 2001 hatt konsultativ status i

ECOSOC. Vi er svært glade for denne posisjonen, som
gir oss mulighet til å synliggjøre situasjonen til minori-
tetskvinner i Norge på et internasjonalt plan. 

• Et annet viktig fora hvor MiRA-Senteret har markert seg
internasjonalt, er i FN. MiRA-Senteret var representert
og hadde innlegg ved FN’s kvinnekommisjon i New York
i februar 2008. MiRA sitt innlegg fokuserte på finansie-
ring for likestilling, med hovedvekt på minoritetskvin-
ners problemstillinger og ståsted i det hendseende, på
kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og trafficking. 

• Videre mottok MiRA-Senteret i 2006 midler fra TV-
aksjonen for å gi støtte til Federación de Mujeres
Cubanas (FMC) sitt informasjonsarbeid overfor cuban-
ske kvinner. Prosjektet hadde som målsetning å bidra
til å forebygge vold mot og utnyttelse av cubanske
kvinner, samt å gi informasjon om hvilke tilbud og
rettigheter som eksisterer for kvinner og barn som er
utsatt for overgrep i landet. Som del av prosjektet har
Federación de Mujeres Cubanas blant annet utarbei-
det skriftlig informasjonsmateriell, artikler, en informa-
sjonsfilm og en nettside som informerer om voldspro-
blematikken. Informasjonen er blitt distribuert til for-
skjellige organisasjoner, grupper og individer på Cuba.
Dette inkluderer ledere og brukere av familiekontorer,
leger, advokater osv, samt kvinner over hele Cuba. 
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Migrasjon og utviklingsarbeid viser at minoritetskvinne-
spørsmål på lokalt plan ikke lenger kan skilles fra nasjona-
le eller internasjonale forhold. Minoritetskvinners egne
erfaringer vil derfor være særdeles viktig i utformingen av
en helhetlig politikk om migrasjon og utvikling. MiRA-Sen-
terets brede kontaktflate og spisskompetanse på feltet, vil
derfor være viktige redskaper for myndighetene i denne
prosessen. Bevisstgjøring av minoritetskvinnenes egne
erfaringer vil bidra til en bedre utnyttelse av de ulike res-
sursene som finnes blant minoritetskvinner, en viktig faktor
som vil bidra til å bedre deres livssituasjon og styrke deres
status i familiære, samfunnsmessige og økonomiske for-
hold. 

Omskjæring av kvinner
«Omskårne kvinners frihet er begrenset i og med at de ikke
kan snakke om følelsene sine. De lever med et problem
som resten av samfunnet vet lite om2.» 

Jenter i Norge som har opplevd å bli utsatt for et slikt
inngrep, fortjener å møte riktige holdninger fra sitt sosiale
nærmiljø, ikke stigmatisering og diskriminering. Det antas
at de psykologiske langtidskonsekvensene blir større for
omskårne jenter og kvinner som lever og bor i vestlige
samfunn hvor FGM (Female Genital Mutilation) tradisjonelt
ikke praktiseres. Ikke-tilstedeværelse, dårlig konsentra-
sjon og dårlig akademisk uttelling, er noen av de psyko-
logiske aspektene ved FGM som ofte ikke blir satt i sam-
menheng med unge jenters utdanning. Det blir derfor eks-
tra viktig å ta vare på og støtte jenter som har opplevd å bli
utsatt for dette inngrepet, og være forsiktig med ikke å
fremmedgjøre dem i forhold til andre barn. Jenter som har
blitt omskåret må få et riktig tilbud i forhold til eventuelle

fysiske og psykiske plager som kan oppstå i forbindelse
med omskjæringen, samtidig som det er maktpåliggende
at budskapet om at omskjæring ikke betyr mindreverd blir
hørt, både i egne miljø og i storsamfunnet forøvrig. 

«Å være omskåret var betraktet som en nødvendig del
av det å være kvinne, vakker, moralsk og anstendig3.» 

MiRA-Senteret har i alle år jobbet i forhold til omskjæ-
ringsproblematikken, og fokus på at omskjæring ikke betyr
det samme som mindreverd er en meget viktig bestanddel i
vårt forebyggende og holdningsskapende arbeid. Senteret
jobber i tillegg aktivt i forhold til brukere og
helsevesen/skole for å skape et miljø av trygghet for jenter
som på ulike stadier berøres av denne tematikken. 

I land der FGM praktiseres, er det ikke negativt for en
jente/kvinne å være omskåret. Hun høyner sin status, hun
får respekt fra sine medmennesker, og det er noe hun er
stolt over. Det å være omskåret sier noe om henne som
person, at hun er ærbar og ren. Samtidig er estetikk en del
av helhetsbildet. I et samfunn hvor de fleste jenter blir
omskåret, blir en uomskåret jente i en seksuell sammen-
heng fysisk sett på som lite attraktiv4. 

Endring skjer innenifra. Og det er viktig for senteret at vi
er i kontakt med foreldre og familie til jenter som er bekym-
ret for å bli omskåret, eller som allerede har blitt utsatt for
dette inngrepet, for å kunne formidle viktig informasjon om
helsemessige langtids- og korttidskonsekvenser, og for å
kunne bidra med å legge til rette for en fruktbar dialog
generasjonene imellom. Det er en utfordring å arbeide mot
denne undertrykkende tradisjonen samtidig som jentene
og kvinnenes egenverd og integritet bevares og ivaretas på
best mulig måte. Senterets terapitilbud, og tilbud om indivi-
duell oppfølging har her vist seg å være et nyttig verktøy.
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Sosiale vansker, familie- og generasjonskonflikter
og identitetsproblematikk
Dette gjelder i høy grad kvinner som har problemer med
det offentlige hjelpeapparatet, deriblant sosialsentrene,
barnevernet, trygdekontoret, NAV og andre instanser.
Kvinnene trenger for eksempel hjelp til bytte av bolig, tolk-
ning av brev fra det offentlige som avkrever dokumenta-
sjon vedrørende ulike saksforhold, og hjelp med å finne
arbeid eller søke om tilrettlagt undervisning. Dette er også
kvinner som har problemer på arbeidsplassen enten med
andre ansatte eller arbeidsgiver. Enkelte av kvinnene
erfarer også at de er utsatt for feil diagnostisering eller at
deres dokumenterte psykosomatiske tilstander ikke tas på
alvor av ulike offentlige hjelpeinstanser. Videre i denne
kategorien befinner det seg kvinner som har tvister på
gang med barnevernet. Noen kvinner føler seg umyndig-
gjort og erfarer at deres argumenter ikke blir hørt. 

Noen brukere formidler erfaringer knyttet til problemer
med eller svikt i det offentlige apparatet hovedsakelig
grunnet språkvansker eller mangel på reelle tilbud fra det
offentlige. Begrenset informasjon om ulike offentlige
etater og de ansvarsfelt som inngår her, er også en gjen-
nomgående problemstilling. 

I forhold til familie og generasjonskonflikter møter vi
ofte unge jenter som har et konfliktfylt forhold til sine fami-
lier eller sine sosiale omgivelser. Enkelte av jentene er
ikke enige med sine foreldre angående ulike husregler i
forbindelse med ute og innetid, kleskoder, oppførsel og
annet. Andre jenter har en bra tilværelse hjemme, men

støter på problemer i storsamfunnet; på skolen, arbeids-
plassen eller blant venner. Atter andre erfarer at de ikke
kan slappe av noen steder og har problemer med å define-
re seg selv. Ofte forteller de selv at de har «identitetspro-
blemer» – vet ikke hvem de er, hva de vil eller hvor de
hører hjemme. De føler seg «utenfor» uavhengig av om de
er hjemme med familien eller ute blant venner og storsam-
funnet forøvrig.

Pågående konflikter med foreldre og søsken, men
også andre slektsmedlemmer inngår også i denne katego-
rien. Konfliktene omfatter blant annet uenigheter knyttet
til ønske om skilsmisse og om å flytte ut hjemmefra,
svigerfamilie som blander seg inn i ekteskaplige forhold
og generelle kommunikasjonsproblemer. Brukerne påpe-
ker savn, ensomhet og ønske om hyppigere kontakt med
familien. 

De fleste av brukerne i denne kategorien har oppsøkt
fastlege og deretter psykolog/psykiater for å få hjelp til å
håndtere de emosjonelle sidene ved sine livsforhold.
Noen av disse brukerne har fortalt om at de har vært i kon-
takt med fagpersoner som har stilt seg lite forståelige til
problemstillingene kvinnene har kommet med. I tillegg er
manglende videreformidling eller manglende bevissthet
fra brukers side når det gjelder egne behov eller grense-
setting, ofte gjennomgående i disse sakene.

Psykisk helse, kropp og seksualitet 
Kun de henvendelser hvor bruker selv vektlegger psykiske
elementer, registreres spesifikt under kategorien «psykisk
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helse». Det kan her nevnes at flere lider av søvnproble-
mer, spiseforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer, mave-
problemer, smerter i maveregionen, nummenhet, selv-
mordstanker, sorg over tap av kontakt med familiemed-
lemmer og tilhørighet til en familie, bekymringer for fremti-
den, identitetsproblemer og annet. En del har problemer
med å fungere som optimale samfunnsborgere gjennom
yrkesaktivitet eller utdanning. Flere er for eksempel syk-
meldte, faller ut av arbeidslivet eller utdanningssystemet
og/eller går på medikamenter.

Det skal her legges til at stadig flere unge jenter, helt
ned til 11-års alder henvender seg til senteret grunnet
psykiske forhold knyttet til en vanskelig livssituasjon.
MiRA-Senteret finner det bekymringsverdig at så mange
barn og ungdom lider av ulike plager som kan relateres til
psykisk velvære eller rettere sagt fravær av dette. En gjen-
nomgående tendens er at kvinner og unge jenter som har
ulike psykiske og psykosomatiske plager kommer fra
svært dårlige økonomiske kår.

Gjennom hele 2008 har vi hatt en jevn strøm av saker
relatert til problemstillinger underlagt temaene kropp og
seksualitet. Jomfruhinneproblematikken er et særlig frem-
tredende problemområde innenfor denne kategorien.
Mange helsearbeidere har understreket at våre informa-
sjonsbrosjyrer om jomfruhinnen, graviditet, abort, kropp og
seksualitet (herunder også informasjon om seksuelt over-
førbare sykdommer) lenge har vært etterlengtet, da de
opplever en stadig økende grad av jenter med minoritets-
bakgrunn som tar kontakt nettopp med spørsmål som går
på disse temaene. At det var minoritetskvinner selv som
står bak denne stadig pågående informasjonskampanjen
har vi også fått en rekke svært positive tilbakemeldinger
på. Særlig har unge jenter trukket frem den positive signal-
effekten av å kunne få råd og veiledning av minoritets-
kvinner selv i spørsmål knyttet til kropp og seksualitet. 

Henvendelsene vedrørende jomfruhinneproblematik-
ken har hovedsakelig omhandlet jenter som har innledet
et seksuelt forhold til kjæreste, men som angrer dette og
ønsker en rekonstruksjon. Videre har jentene fokusert på
redsel for at deres jomfruhinne ikke lenger er inntakt etter
samleie og frykt for represalier fra familien dersom dette
oppdages. Minoritetsjenter har også vært opptatt av å få
krisehjelp og veiledning i spørsmål om hvordan de kan
møte krav om jomfrudom ved ekteskapsinngåelse. Jente-
ne har av forskjellige årsaker vist bekymring for å ha mis-
tet jomfruhinne, bl.a. har ufrivillig seksuell omgang og
press fra partner, vært noen av årsaken. Vi har i disse
sakene lagt vekt på å bearbeide traumer og skamfølelse,
samt gjenopprette troen på egen integritet og selvfølelse.

Samlivsproblemer 
De fleste sakene under denne kategorien omfatter uenig-
het om hvordan ektepar velger å forholde seg til selve
ekteskapet. Det kan dreie seg om anvendelse av penger,
barneoppdragelse, ønsker om aktiviteter utenfor hjemmet
og på hvilke premisser det sosiale livet skal føres. Det ser
ut til at det er gjennomgående stor mangel på kommunika-
sjon mellom ektefellene. De har problemer med å uttrykke
seg overfor hverandre og lytte til motpartens ønsker og
behov og dermed ha mulighet til å komme frem til enighet. 

Alle brukerne i denne kategorien ønsker psykologisk
oppfølging samt en tredje part som kan mekle mellom ekte-
fellene. Noen brukere forteller at de har allerede prøvd
mekling gjennom familierådgivningskontor og oppsøkt
psykologisk hjelp uten særlig nytte. Noen brukere forteller
at de har blitt møtt med uforståelighet og fremmedgjøring
når de har oppsøkt hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet
og private tilbud hos psykologer og psykiatere.

Familiegjenforening, opphold og 3-års regelen
Brukere som allerede har oppholdstillatelse i landet og
som søker om gjenforening med ektefelle og/eller barn
dominerer denne gruppen. Den omfatter også brukere som
allerede befinner seg i Norge, men som grunnet brudd
med ektefelle, har fått sin oppholdstillatelse trukket tilbake.
Noen anser det som umulig å vende tilbake til opprinnel-
sesland grunnet mangel på beskyttelse fra myndighetene
der. En retur innebærer ofte faren for ekteskapsinngåelse
med en partner kvinnen ikke ønsker og/eller en tilværelse
med sosial utstøtelse grunnet økonomisk knapphet og
mangel på tilstrekkelig sosial anseelse i opprinnelseslan-
det. I denne kategorien finnes også kvinner som har giftet
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seg arrangert, men som etter at ektefelle har ankommet
riket, ønsker å bryte ut av ekteskapet. Kvinnene kan fortelle
om samlivsproblemer grunnet ulikt verdisyn og økonomis-
ke utfordringer. Når det gjelder problemstillinger knyttet til
opphold gjelder dette også brukere som ønsker å få nære
familiemedlemmer, søsken eller foreldre, til Norge. Det
anses av herboende at den part som ikke er i Norge lever
under bekymringsfulle livsbetingelser. Bekymringene går
blant annet ut på foreldre som ikke lenger er i stand til å ta
vare på seg selv og som av den grunn trenger daglig
omsyn. Erfaringer tilsier at denne gruppen av henvendel-
ser vil øke parallelt med de bekymringer første genera-
sjons innvandrere har i forhold til sine aldrende foreldre i
opprinnelseslandet. Sakene under denne kategorien
omfatter også redsel for at yngre søstre, uten opphold i
Norge, skal utsettes for tvangsekteskap i hjemlandet. 

Erfaringer tilsier at lang behandlingstid fra innvan-
dringsmyndighetenes side, lite brukervennlig regelverk,
samt uklarheter knyttet til skjemaer og betingelser som
kreves oppfylt av herboende oppleves vanskelig av våre
brukere. Lettere tilgjengelig informasjon og hjelp til å fylle
ut de ulike skjemaene påpekes som nødvendig. I tillegg
fastholder senteret sitt krav om selvstendig opphold for
minoritetskvinner fra dag én. Dette for å sikre kvinner
nødvendig rettsikkerhet. 

Flyktningsaker – kjønnsbasert forfølgelse
Herunder inngår kvinner som har søkt om asyl i Norge.
Enkelte av disse kvinnene kommer til senteret for å be om
hjelp med å svare på avslag fra UDI eller UNE på sine søk-
nader om opphold. De har da allerede vært i kontakt med
både advokat og andre organisasjoner, som grunnet
manglende kjønnsperspektiv i asylfeltet ikke har kunnet
hjelpe kvinnen. Noen kvinner kommer til senteret for å be

om hjelp til å flytte fra en kommune hvor de i utgangspunk-
tet har blitt plassert, men som de ønsker å flytte fra. Andre
kvinner igjen har allerede flyttet fra bosettingskommunen
og trenger hjelp med det praktiske i en overgangsfase.
Noen av de kvinnene som faller innunder denne kategorie-
ne er også brukere som har store psykiske problemer og
søker om hjelp for å bearbeide disse. Flere av disse kvinne-
ne har da allerede prøvd et tilbud fra det offentlige, men
opplever at hjelpen ikke er tilstrekkelig.

Oversikt over krisehjelp og veiledningstilbudet
MiRA-Senterets veileder tar i mot kvinner og jenter med
minoritetsbakgrunn til individuelle konsultasjoner ved per-
sonlig oppmøte og telefonrådgiving. Hun veileder i forhold
til problemstilling, og ved behov henviser hun brukeren til
riktig instans innenfor det eksisterende offentlige hjelpe-
apparatet, for eksempel advokat, psykolog, barnevern eller
annet. Senteret har også formidlet kontakt med familie-
rådgivningskontorer, politi, barnevern, krisesentre, samt
andre organisasjoner. Senteret har i flere tilfeller bidratt
med å formulere ulike skriv i form av støtte- eller klagebrev
som svar på ulike vedtak offentlige etater har inngått.
Krisehjelp- og veiledningsarbeidet gjennomføres ut ifra
prinsippet «hjelp til selvhjelp» og mange av henvendel-
sene krever tett oppfølgning. Dette arbeidet er krevende,
men viktig og vi får sterke signaler fra kvinnene om at dette
oppleves som inkluderende og trygghetsskapende. 

Vårt tilbud om krisehjelp og veiledning er et tilbud
mange unge jenter lenge har benyttet seg av. Vi har tidlig-
ere ikke ført en egen statistikk over krisesaker som bare
omhandler unge jenter, men har alltid samlet tallene i våre
faste kategorier. I år har vi valgt å opprette en egen over-
sikt for krisehjelp og veiledning for unge jenter som inn-
befatter problemområdene: tvangsekteskap, familie- og
generasjonskonflikter og identitetsspørsmål, familie-
gjenforening, kropp og seksualitet, vold og mishandling,
diskriminering og rasisme. Veiledning til unge jenter er en
del av vårt helseprosjekt og som oversikten nedenfor viser
benyttes tilbudet hyppig. 

At flere og flere jenter tar kontakt med hjelpeapparatet
er etter MiRA-Senterets syn et viktig signal om at
empowerment- og rettighetsorientert arbeid nytter. 

Tabellen nedenfor viser antall behandlede saker ved
MiRA-Senteret fordelt på kategorier for hvilken problem-
type det dreier seg om. Tabellen viser både saker som er
blitt behandlet etter personlig oppmøte og per telefon.
Henvendelser i saker kommer både fra enkeltkvinner og
unge jenter, eller institusjoner og privatpersoner som tar
kontakt på vegne av en bruker.
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Kvinnene som har kontaktet MiRA-Senteret representerer
et stort spekter av det mangfoldet av nasjonaliteter som
finnes i Norge. Vi har fått henvendelser fra kvinner som har
tilknytning til blant annet følgende land: Afghanistan, Arme-
nia, Aserbajdsjan, Bangladesh, Bosnia, Brasil, Canada,
Chile, Colombia, Cuba, Danmark, Den Dominikanske Repu-
blikk, Ecuador, Elfenbenskysten, England, Eritrea, Etiopia,
Filippinene, Frankrike, Gambia, Ghana, Guatemala, Irak,
Iran, Israel, Italia, Jamaica, Jemen, Jordan, Kenya, Kina,
Guinea, Hvitrussland, India, Indonesia, Kongo, Kosovo,
Albania, Kroatia, Latvia, Libanon, Libya, Litauen, Marokko,
Mexico, Nigeria, Norge, Pakistan, Palestina, Peru, Polen,
Portugal, Russland, Rwanda, Sierra Leone, Slovakia,
Somalia, Spania, Sri Lanka, Sudan, Sverige, Syria, Tanza-
nia, Thailand, Tyrkia, Tyskland, Uganda, Uruguay, USA,
Venezuela, Vietnam, Zambiav Zimbabwe og statsløse.

Kvinnene er bosatt over hele Norge, blant annet Oslo,
Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Vest-Agder,
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Oppland, Sør-
Trøndelag, Troms, Nordland og Finnmark. 

Forebyggende veiledning for å forhindre
tvangsekteskap 
MiRA-Senteret har jobbet svært mye i forhold til forebyg-
gende arbeid mot tvangsekteskap i 2008, et arbeid som
ønskes fortsatt også i 2009. Spesielt krisehjelp og veiled-
ningstilbudet til unge jenter som frykter, har blitt eller er
utsatt for tvangsekteskap har vist seg å være en viktig del
av dette arbeidet. 

Krisehjelp- og veiledningssaker som omhandler
tvangsekteskap er ofte sammensatte saker, og dreier seg
hovedsaklig om unge jenter som ofte allerede er i konflikt
med foreldrene. Dette kan være konflikter som grunner i

strengere rammer og regler hjemme, generasjonskonflik-
ter, det å balansere mellom flere kulturer, identitetsproble-
matikk med mer. For mange av jentene utgjør disse konflik-
tene en stor psykisk belastning som igjen går utover skole
og jobbsituasjonen. Mange av jentene som kommer til
MiRA-Senteret uttrykker i tillegg at de føler de ikke blir for-
stått av hjelpeapparatet. De påpeker at dette virker øde-
leggende inn på den tilliten de føler de må ha til hjelpe-
apparatet, og resulterer i dårlig kommunikasjon med den
rådgivende instansen. 

Henvendelser til senteret i forhold til det krisehjelp og
veiledningsarbeidet vi gjør når det gjelder tvangsekteskap,
er hovedsakelig fra bekymrede lærere, venninner og
arbeidsgivere som trenger råd i forhold til unge jenter som
de kjenner som kan være i fare for å bli tvangsgiftet, samt
fra unge jenter selv. I nyere tid får vi også henvendelser fra
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Krisesaker med behov for oppfølging Unge jenter Kvinner
Asyl/ familiegjenforening/ 7 29
opphold/3-års regelen
Tvangsekteskap 27 5
Familie- og generasjonskonflikter/identitet 41 6
Vold og mishandling 15 12
Samlivsproblemer/skilsmisse 3 27
Sosiale vansker/arbeid/økonomi/bolig 14 21
Barnefordeling/barnevern 29
Kropp og seksualitet 34 33
(jomfruhinne, graviditet, omskjæring)
Rasisme og diskriminering/flyktningssaker 19 1
Psykisk helse 21 5
Annet 54 9
Total 165 177

Krisehjelp og veiledning per e-post er ikke inkludert i tallene. 
Mange av henvendelsene har blitt fulgt opp over en lengre periode.
Totalt antall krisesaker med behov for oppfølging for 2008 er 342. 
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ulike kommunale og statlige instanser og personer som
jobber spesifikt rettet mot tvangsekteskap. 

Bakgrunn for henvendelsene grunner ofte i mangel på
kommunikasjon mellom generasjonene. Det dreier seg her
om unge jenter som trenger råd i forhold til hvordan de kan
klare å kommunisere bedre med sine foreldre, og blant
annet fortelle dem at de ønsker å velge sine ektefeller selv.
Det er viktig å være obs på at en stor prosentdel av jentene
har et ønske om å komme til en forståelse med foreldrene
og trenger råd og veiledning i forhold til det. MiRA-
Senteret tilbyr derfor også megling mellom barn og
foreldre dersom det skulle være ønskelig.

Alle tvangsekteskaps saker er ikke like, og det er heller
ikke jentene som blir utsatt for det. MiRA-Senterets
erfaring er videre at ikke alle tvangsekteskapssaker nød-
vendigvis er akuttsaker; senteret har i mange tilfeller
avverget en potensiell tvangsekteskapssak ved å få til en
dialog med den jenta det gjelder og foreldrene. 

Krisehjelp og veiledning – et helhetlig perspektiv
Henvendelser vi mottar innenfor krise- og veilednings-
arbeidet omfatter sammensatte problemstillinger. Det er
svært sjeldent at en kan isolere problemet kvinnene i
utgangspunktet har oppsøkt oss for, fra hele hennes livs-
situasjon. En kvinnes saksforhold som for eksempel har
blitt kategorisert under «familiegjenforening og opphold»
kan i tillegg til de spesifikke problemstillingene knyttet til
denne kategorien, også ha psykiske problemer, være

utsatt for vold og mishandling samtidig med å ha proble-
mer med familien. Tabellen ovenfor viser kun den spesifik-
ke problemstillingen kvinnen i utgangspunktet har tatt
kontakt med oss for og som hun selv fokuserer på. For å få
en helhetlig oversikt over brukerens situasjon kartlegges
alle involverte parter og de ulike saksforholdene som van-
skeliggjør kvinnens livssituasjon. Slik kan vi finne frem til
langsiktige løsninger og synliggjøre alle ledd som bør
involveres for å imøtekomme brukerens behov. 

Erfaringer fra krisehjelp- og veiledningssarbeidet for-
teller oss at minoritetskvinners utsatte situasjon på flere
områder også påvirker deres familiære, økonomiske og
helsemessige situasjon. Vi finner at de fleste av de pro-
blemområdene vi dekker gjennom krisehjelp og veiledning,
også er nært knyttet til kvinnene og jentenes psykiske
helse. Minoritetskvinners vanskelige livssituasjon opple-
ves svært mentalt belastende og nedbrytende for flere av
våre brukere. Noe vi ser på som svært bekymringsfullt. 

Antall henvendelser ført i tabellen gjenspeiler antall
saker som har krevd oppfølging gjennom samtale med
senterets veileder. Saker som har krevd flere konsultasjo-
ner, uavhengig av antall involverte parter, har blitt regis-
trert som en enkel sak. Dette innebærer at en sak kan ha
omfattet en enkelt samtale med veileder, eller det kan ha
forekommet flere samtaler ved personlig fremmøte og på
telefon, samt korrespondanse via e-mail.

Erfaringer fra arbeidet med krisehjelp og veiledning
viser at det offentlige apparatet i en del tilfeller ikke har til-
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strekkelig kompetanse til å i møtekomme minoritetskvinner
og jenter når de oppsøker hjelp. Det er bekymringsverdig
at så stort antall av senterets brukere støter på så store
vansker i storsamfunnet, i tillegg til de spesifikke familiære
problemer de må forholde seg til. Ut i fra hva sentrets
brukere forteller, opplever mange å bli avvist eller å ikke få
den hjelpen de har behov for, grunnet mangel på innsikt og
kompetanse hos den enkelte saksbehandler. Enkelte saks-
behandlere og andre fagpersoner har tilbøyelighet med å
ikke forholde seg til individet som ber om hjelp grunnet
mangel på forståelse eller kunnskap om den etniske
bakgrunnen kvinnen eller jenta har. 

Når problemstillinger kategoriseres ut i fra begreper
som anses for å være kulturspesifikke, blir den enkeltes
problemer ofte uhåndterlige. I 2008 har dette særlig vært
tydelig i forhold til spørsmål knyttet til tvangsekteskap,
rekonstruksjon av jomfruhinne og psykisk helse. MiRA-
Senteret erfarer at det i forhold til tvangsekteskap ofte er
vel så viktig å fokusere på familien som på individet, og at
stereotypier og fordommer i samfunnet kan føre til at unge
jenter med minoritetsbakgrunn enten selv lurer på om de
er i faresonen, eller at de av andre hjelpeinstanser har blitt
plassert i denne kategorien uten at det egentlig finnes
belegg for dette i den aktuelle saken. I forhold til jomfruhin-
neproblematikken, har vi kartlagt at hovedproblemer
knyttet til rekonstruksjon av jomfruhinner kan forbindes
med tema som kropp og seksualitet, grensesetting, synet
på de ulike kjønnene og kjønnsrollemønstre. Når det gjel-

der spørsmål om psykisk helse ser vi at en del terapeuter
og annen helsepersonell ofte er opptatt av saksforhold
knyttet til kulturelle forhold på bekostning av de personlige
forholdene den enkelte sliter med. Fokus på «flyktningen»
med sin landspesifikke tilhørighet foretrekkes som
utgangspunkt for analyse fremfor «smerte», «ensomhet»,
«identitet», «nærhet» og andre individuelle forhold. 

Hva gjelder sentrets brukere generelt, kan det nevnes
at de aller fleste ser ut til å ha behov for å styrkes i å formu-
lere sine behov og tydeliggjøre sine krav overfor nærmeste
familie og offentlige myndigheter. For å imøtekomme disse
behovene har senteret ulike empowerment- og rettighets-
orienterte aktiviteter som skal bemyndiggjøre den enkelte
bruker. I den forbindelse kan «Ta ordet» – kurset, skole-
kampanjen og individuell og gruppeterapi fremheves.
Gjennom disse, og andre tilbud, prøver sentret å bistå bru-
kerne i å utvikle seg på det personlige plan slik at de finner
frem til sin egen styrke for deretter å skaffe seg en mer
balansert og berikende hverdag.

NOTEHENVISNINGER
1) http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/

200604/13/art-2006-10-10-01.html
2) Asha Barre, i «Omskjæring av kvinner», 

Temahefte nr. 1, MiRA-Senteret 2002.
3) Safia Yusuf Abdi, i Arena nr. 11/02:12.
4) «Omskjæring av kvinner», Temahefte nr. 1, 

MiRA-Senteret 2002.
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Erfarings- og kunnskapsformidling til lokale og
nasjonale myndigheter, etater og institusjoner, og
den øvrige befolkningen.

Kompetanseheving gjennom blant annet høringer og
innspill til lokale og nasjonale myndigheter, foredrags-
virksomhet, innlegg og kurs, samt uttalelser til media, er
viktige kanaler vi benytter oss av i vårt formidlingsarbeid
rettet mot lokale og nasjonale myndigheter, etater og
institusjoner og den øvrige befolkningen. Årsrapporten vil
derfor ta for seg et utvalg av vår erfarings- og kunnskaps-
formidling, samt kompetanseoppbygging som senteret har
tatt del i i 2008.

Høringsuttalelser og innspill til ulike
beslutningstakere 
Representasjon og formidling av minoritetskvinne-
perspektiv i offentlig sammenheng som gjennom møter og
høringsuttalelser, utredninger, stortingsmeldinger og
andre offentlige dokumenter. 

MiRA-Senteret har i 2008 uttalt seg i en rekke høringer
og gitt både skriftlige og muntlige innspill til ulike beslut-
ningstakere. Dette arbeidet er et viktig ledd i vår oppgave
med å formidle erfaringer og kunnskap til nasjonale og
lokale myndigheter om våre observasjoner omkring hvor-

dan lovverk og forskrifter oppleves i praksis for minoritets-
kvinner og unge jenter. 

I 2008 har vi prioritert en rekke møter med politikere og
politiske partier. Disse møtene har vært viktige fora for å
formidle informasjon og erfaring om minoritetskvinner og
unge jenters situasjon i Norge. For MiRA-Senteret har
møtene også vært en viktig anledning til å legge frem våre
visjoner og fremtidsplaner i arbeidet for å bedre
situasjonene for minoritetskvinner- og unge jenter. 

Nedenfor følger en oversikt over høringsuttalelser og
innspill fra MiRA-Senteret til departementer, storting og
politikere og politiske partier: 

Høringer 
• Justis – og politidepartementet: Politiattest for 

personer som skal ha oppgaver knyttet til mindrårige.
• Barne- og likestillingsdepartementet: 

Kvinner og homofile i trossamfunn.
• Justis – og politidepartementet: NOU 2008:4 «Fra ord 

til handling – bekjempelse av voldtekt krever handling».
• Barne- og likestillingsdepartementet: «Kartlegging av 

diskriminering i statlig sektor – første trinn».
• Nordisk råd: Medlemsforslag 1433/velferd om tiltak 

for å hindre kjønnslemlestelse av kvinner.
• Barne- og likestillingsdepartementet:

Barnelovutvalgets forslag til endringer i barneloven.
• Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Forslag til 

endring i utlendingsforskriften § 10 – forskriftfesting 
av krav om lovlig opphold på søknadstidspunktet.

• Arbeids- og inkluderingsdepartementet: 
Høring – endring av utlendingsforskriften § 49 
– bortfall av bosettingstillatelse.

• Barne- og likestillingsdepartementet: 
Endring av likestillingsloven § 4 
– forbud mot å spørre om graviditet.

• Tromsø kommune:
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

• Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Regler i ny 
utlendingsforskrift og endringer i gjeldende utlendings-
forskrift – Krav til sikret underhold og innføring av ny 
intervjuordning for å motvirke tvangsekteskap.

KAPITTEL 4

MIRA-SENTERET: EN KUNNSKAPSBANK
I MINORITETSKVINNESPøRSMÅL
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Møter og innspill til departementer, direktorater,
etater, politikere og politiske partier
MiRA-Senteret møtte i 2008 en rekke politikere og byrå-
krater der innspill om minoritetskvinners situasjon i Norge
ble gitt. Innspill ble blant annet gitt til ulike avdelinger
undelagt følgende instanser:
• Arbeids- og integreringsdepartementet
• Barne- og likestillingsdepartementet
• Bergen kommune
• ECRI
• Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
• Justis- og politidepartementet
• Likestillings- og diskrimineringsombudet
• Nordisk råd 
• Oslo kommune
• Oslo politiet
• Sosial- og helsedirektoratet
• Tromsø kommune 
• Trondheim kommune
• Utenriksdepartementet

Foredrag og kursvirksomhet
Gjennom foredrag og kursvirksomhet bidrar MiRA-Sente-
ret til å øke ulike aktørers kompetanse på minoritetskvin-
nespørsmål.Representanter fra MiRA-Senteret har holdt
flere foredrag over varierende temaer i løpet av 2008. Noen
av oppdragsgiverne har ønsket å høre mer om MiRA-Sen-
terets arbeidsmetoder og perspektiver, historie og integre-
rings- og likestillingsarbeid, og blant de viktigste temaene
kan vi nevne tvangsekteskap, omskjæring, psykisk helse,
vold mot kvinner, kropp og seksualitet, ytringsfrihet, minori-
tetskvinners rettigheter og minoritetskvinner i mediene. 

MiRA-Senteret har blant annet holdt kurs og foredrag
for følgende offentlige og private instanser: 
• Antirasistisk senter; 

«MiRA-Senterets arbeid mot rasisme».
• Bydel Gamle Oslo ved Vålerenga sosialtjeneste; 

Om MiRA-Senteret og tvangsekteskap.
• Bydelsbarnevernet og Barne- og familieetaten; 

«Minoritetsjenters ståsted og erfaringer i en 
tvangsekteskapsproblematikk».

• Bærum kommune; Om MiRA-Senteret.
• Drammen kommune og Drammen politi; 

Om Tvangsekteskap. Hva dette innebærer og 
MiRA-Senterets arbeid mot denne problemstillingen.

• Eidsvollsbygningen; 
Foredrag i rikssalen om vårt arbeid og virke.

• Film fra sør festivalen; «Tvangsekteskap».

• Helse- og sosialdirektoratet; 
«MiRA-Senterets arbeid mot forebygging av HIV og 
seksuelt overførbare infeksjoner».

• IMDI; «La meg snakke».
• Jentekonferansen 2008 i regi av Sanitietskvinnene; 

Om tvang og valgfrihet. Hva er tvangsekteskap? 
• Kontaktkonferansen 2008 mellom myndighetene og 

det sivile samfunn arrangert av BLD, FOKUS og LDO; 
«Utfordring til myndighetene i forhold til en bedre 
ivaretakelse av minoritetskvinners rettigheter i det 
norske samfunnet».

• Oslo handelsgym; «Tabuenes andre ansikt».
• Sinsen helsestasjon, Helsefaglig forum; 

Om MiRA-Senteret og helseproblematikk.
• Stiklestad Nasjonale kultursenter; 

«Vi er med!» minoritetskvinner i Norge.
• Vinderen distriktspsykiatriske senter, 

om psykisk helse; «Den usynlige smerte».
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Foredrag/kurs i forhold til skoler 
Ungdomskoler og videregående skoler, samt voksenopp-
læringssentre (inkludert Ny Sjanse, Introduksjonsprogram-
ment og andre attføringsordninger) er en viktig arena å
drive forebyggende arbeid rettet mot unge jenter og deres
foreldre i spørsmål som berører vår målgruppe på. Fore-
dragene og kursene underlagt vårt arbeid i skolene tar
sikte på å ta opp temaer tilknyttet familie, helse, tvangsek-
teskap, likestilling, identitet og å informere om MiRA-Sen-
terets arbeid og hvilke tilbud vi har for de ulike målgruppe-
ne.

Under følger en alfabetisk oversikt over enkelte
skoler/instanser vi har holdt kurs og foredrag for og som er
underlagt denne kategorien. Det bemerkes at det har vært
flere foredrag ved ulike avdelinger underlagt enkelte av
skolene/instansene: 
• Arna barneverntjeneste
• ASOK endringstjenester
• Bærum voksenopplæring
• Dalane videregående skole i Rogaland
• Folkeuniversitetet i Asker
• Helsfyr voksenopplæring
• Kvalifiseringssenteret VIA, Bydel Søndre Nordstrand,

Ny sjanse + introduksjonsordningen 
• Oslo handelsgym
• Oslo voksenopplæring; for elever
• Oslo voksenopplæring; for lærere 
• Sandaker videregående skole
• Sinsen voksenopplæring
• Smedstua voksenopplæring
• Sofienberg videregående skole 
• Sogn videregående skole
• Urtehagen friskole
• Vålerenga skole

Mediehenvendelser 
MiRA-Senteret mottar ofte henvendelser fra ulike medier.
Vi har vært i fokus i forbindelse med mange forskjellige
temaer, slik som bruk av hodeplagget niqab, rasisme, fler-
kulturelle spørsmål, tvangsekteskap, integrering av
minoritetskvinner m.m. 

Medienes fokus på minoritetskvinner er ikke alltid
positivt. Minoritetskvinner blir ofte plassert i ufortjente
offer-roller, eller det blir gjort sensasjoner ut av de pro-
blemene de støter på i det norske samfunnet eller i sine
familier. Vi har blant annet opplevd at mange medier
tilsynelatende kun er interessert i å bringe frem og tolke
nyheter ut i fra etnisk norske verdier, og vi ser at det er
etniske nordmenn som i det store og hele uttaler seg om
problemstillinger som angår minoritetskvinner i Norge.
Disse forholdene har medført store utfordringer for oss når
det gjelder å få våre egne perspektiver frem. 

MiRA-Senteret har i 2008 gitt innspill til svært mange
henvendelser fra media, og selv om ikke alle mediehen-
vendelsene resulterer i mediedekning, ser vi at vi i stor
grad er med på å legge premisser for hvilke perspektiver
som formidles til myndighetene. Vår rolle er ofte å bidra til
å nyansere det svært polariserte mediebildet av kvinner og
unge jenter med minoritetsbakgrunn, for på den måten å
synliggjøre minoritetskvinnenes egne perspektiver og
erfaringer. MiRA-Senteret ønsker å fremme prinsipielle
diskusjoner rundt likestilling og inkluderingsspørsmål. Vi vil
bidra til at kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn sikres
muligheten til å diskutere rettigheter, likestilling og inklude-
ring på egne premisser. 
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Nedenfor følger noen eksempler fra der MiRA-Senteret
har deltatt eller blitt referert til i media i 2008:
• 01.02: «Borgerrettigheter for innvandrerbefolkningen 

– en utfordring for globaliserte Norge» i 
«Globale Norge – hva nå? Mangfold, identitet og 
utenrikspolitiske utfordringer» utgitt av DU.

• 09.02: Aftenposten Intervjuet – «Rastløs ildsjel».
• 08.03: Ny tid.
• 08.03: Egen modul på kvinnemuseet i San Fransisco, 

om minoritetskvinner.
• 10.03: Eidsvoll Ullensaker, 

«Innvandrerkvinnene i fokus».
• 01.04: Info om MiRA i NOU 2008:4 i «Fra ord til handling 

– bekjempelse av voldtekt krever handling».
• 15.04 Aftenposten: «Er integrering negativt for 

innvandrerkvinners psykiske helse?»
• 23.04: Inytt, IMDI.
• 07.05: Aftenposten. 

Utdeling av Menneskerettighetsprisen for journalistikk.

• 21.05: NRK Radio. Kåseri: Tvangsekteskap.
• 28.05: Aftenposten «Setter Norge 50 år tilbake».
• 01.06: IMDIrapporten integreringskart 2008; 

«Tvangsekteskap kan forebygges».
• 04.06: Klassekampen – «Bombe i kaotisk land».
• 08.08: Aftenposten. «Jeg leser når jeg trenger å bli sint».
• 26.09: Kåseri P4.
• 06.10: TV2 Nyhetene om Jomfruhinneproblematikken.
• 08.10: Adresseavisen «Jobber mot tvang».
• 07.11: TV2 Nyhetskanalen; om vold i nære relasjoner.
• 08.11: Dagsavisen;

«Slått og misbrukt hele barndommen».
• 22.11: Dagbladet «Tvangsekteskap er ikke min kultur!»
• 13.12 NRK; Migrapolis; «Tabuenes andre ansikt».
• «Se meg nå» – Faktakunnskap om vanlige barn med 

uvanlige livserfaringer (ReddBarna temahefte 2008); 
«Du er ikke mindre verd!»
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Gjennom skriftlig og audiovisuelt materiell.

MiRA-Senteret anser det som svært viktig å videreformidle
informasjon og erfaringer fra vårt arbeid også i skriftlig og
audiovisuell form, og vi driver derfor en omfattende infor-
masjonsvirksomhet. Vi får ofte henvendelser fra skole-
elever, studenter, skolerådgivere, politikere, personer i
hjelpeapparatet og andre som ønsker informasjon om situ-
asjonen til kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn.
Gjennom mange ulike typer skriftlig materiell formidler vi
informasjon både til de ovennevnte og til personer med
minoritets- og majoritetsbakgrunn. Vi formidler også infor-
masjon muntlig på ulike seminarer, konferanser og møter.
På vår hjemmeside finnes oversiktlig informa-
sjon og tilbud fra MiRA-Sente-
ret samlet på ett sted. 

I 2008 har vi formidlet
ca 6400 informasjonspakker –
og brev, samt en rekke kopier av
vår nye film om minoritetskvinner
og seksualitet, Tabuenes andre
ansikt. Videregående skoler i
Tromsø, Trondheim, Bergen og
Oslo med en stor andel av minori-
tetsungdom har fått denne filmen
tilsendt gratis til bruk i undervis-
ningen. Filmen blir nærmere
beskrevet senere i kapitlet. Denne
filmen er, sammen med filmen «La jentene ta ordet» (om
tvangsekteskap) og filmserien Odins kvinner, blant de av
våre produkter som er mest etterspurte. Formidling av
skriftlig og audiovisuell informasjon er således et av MiRA-
Senterets viktigste landsdekkende tilbud.

Flere av MiRA-Senterets publikasjoner, blant annet
både artikler i MiRA-Magasinet samt ulike bøker og tema-
hefter utgitt av MiRA-Senteret, er inkludert i pensum på
høgskoler og universiteter rundt om i landet. Dette gjør
MiRA-Senterets materiell lettere tilgjengelig i akademia og
vi får anledning til å øke vårt viktige arbeid med kunnskaps-
formidling også blant studenter og forskere. MiRA-Sente-
ret bidrar samtidig til å løfte minoritetskvinneperspektivet
inn i forskjellige fagdisipliner og bringe svarte feministers
perspektiver inn i den norske forskningen. 

MiRA-Magasinet
MiRA-Magasinet har i løpet av sin eksistens lykkes i å
sette søkelyset på en rekke viktige kvinnepolitiske spørs-
mål som har betydning for livene til minoritetskvinner i
Norge og internasjonalt, og er en av våre viktigste kilder til
å spre informasjon. Magasinet har kommet ut med to
utgaver i året siden 1994. 

Kvinner med minoritetsbakgrunn har gjennom MiRA-
Magasinet uttrykt sine meninger, tanker, krav og visjoner
både som kvinner og som minoriteter i det norske samfun-
net. Magasinet har blant annet satt søkelyset på patriar-
kalske strukturer i det norske samfunnet, som allierer seg
med mannskultur blant minoritetsgrupper og undertrykker

kvinner. Det har også vært viktig å synliggjøre
rasistisk kjønnsdiskriminering og marginalisering.
Magasinet har portrettert en lang rekke kvinner i
forskjellig alder og med ulik bakgrunn, som med
sine sterke stemmer har satt premissene for sin
egen kamp. Minoritetskvinner har gjennom MiRA-
Magasinet lykkes i å sette ulike problemer på dags-
orden, og mange av disse har det på myndighets-
plan blitt iverksatt ulike tiltak mot, forskning og
undersøkelser om.

I 2008 har det kommet ut et dobbeltnummer
1. desember som har vold mot kvinner som et gjen-
nomgående hovedtema. Bakgrunnen for det er
den erfaringen MiRA-Senteret har gjort seg i løpet

av året på saker som viser en skremmende samfunnsutvik-
ling der ekstrem vold og seksualisert vold i større grad har
blitt en del av det generelle samfunnsbildet. I denne ut-
gaven belyses voldtektsrapporten på en helt annen måte
enn hvordan rapportens tall ble fremstilt i media, og sterke
kvinner som Rita Sletner og Sarita Skagnes intervjues i for-
hold til vold i nære relasjoner. Dobbeltnummeret har også
et sterkt fokus på kvinner i Mellom-Amerika, og på MiRA-
Senterets sterke satsing på arbeid mot tvangsekteskap, og
spesielt den landsdekkende kampanjen «Tvang er ikke
min kultur» som har blitt holdt i fire sentrale byer i Norge i
løpet av 2008. I tillegg kan det leses om MiRA-Senterets
prosjekt i forhold til jordskjelvsrammede kvinner i Pakistan,
der vår innsamlingsaksjon ble avsluttet med en reise til de
jordskjelvsrammede områdene for å overrekke penger og
utstyr til utvalgte kvinner i den hardest rammede regionen.

KAPITTEL 5

INFORMASJONSVIRKSOMHET OG 
KUNNSKAPSFORMIDLING
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Utgivelse av rapporter og annet informasjonsarbeid
Språkproblemer er dessverre ofte en hindring for at kvin-
ner med minoritetsbakgrunn tar kontakt med hjelpeappa-
ratet. Mange tar kontakt med oss og etterlyser informasjon
på eget språk. MiRA-Senteret har i dag utarbeidet infor-
masjonsmateriell på flere språk og ser at behovet for å
utvide dette arbeidet stadig blir større. Vi har i dag materiell
på følgende språk: norsk, engelsk, spansk, tyrkisk, urdu,
persisk, somali, sorani og arabisk. Vi ser at det å ha infor-
masjon på mange språk har positive ringvirkninger også
når det gjelder å frigjøre kvinnene fra stadig å være
avhengig av andre til språklig hjelp. 

MiRA-Senteret anser det som svært viktig at minori-
tetsbefolkningen får informasjon om sine rettigheter,
plikter og muligheter innen helsevesenet. Tilgang til infor-
masjon på ulike språk og tilgjengeligheten av disse er der-
for etter MiRA-Senterets syn svært viktig. MiRA-Senteret
har i 2008 lagt fokus på dette også i vårt informasjons-
arbeid rettet mot offentlige myndigheter. 

Oversettelse av «Den usynlige smerte»
– brosjyrer om vårt psykiske helse prosjekt
I forbindelse med vårt omfattende
psykiske helseprosjekt «Den usynlige
smerte» har MiRA-Senteret også i år
utgitt to brosjyrer, en kortere og en
lengre versjon. Vi har valgt å utarbeide
to ulike brosjyrer hvor den ene gir kort
og lettfattelig informasjon om vårt
helsearbeid og de aktiviteter som
tilbys innenfor dette felt. Brosjyre
nummer to gir en mer utdypende
redegjørelse for flere temaer som er
relevant for målgruppens psykiske vel-
være. Vi har mottatt svært positive tilbakemeldinger fra
våre brukere vedrørende brosjyrene og både privatperso-
ner og offentlige instanser fra hele landet har vist interesse
for disse. Brosjyrene gir informasjon om prosjektet og om
de aktivitetene som er en del av det. Brosjyrene har i 2008
blitt oversatt til urdu og persisk, som tillegg til språkene vi
oversatte til i fjor; somali, arabisk, spansk, tyrkisk og eng-
elsk.

Produksjon og oversettelse av «Ditt valg»
I forbindelse med tvangsekteskapsprosjektet, er den
populære brosjyren «Ditt valg» om arrangerte ekteskap og
tvangsekteskap og hvor man kan henvende seg for hjelp
blitt produsert på åtte ulike språk; Norsk, engelsk, urdu,
arabisk, somali, sorani, persisk og tyrkisk. 

Produksjon og oversettelse av 
«Redd for å miste jomfruhinnen?»
– en brosyre om alt om jomfruhinnen
og hva den betyr for deg
Brosjyren «Redd for å miste jomfru-
hinnen?» har vært ekstremt populær, og
spesielt skoler og helsestasjoner har
bestillt denne brosjyren. MiRA-Senteret
har gjennom krisehjelp og veiledning
kartlagt at det finnes et stort behov for informasjon om
kroppens fysiologi, og spesielt om jomfruhinnen, som for
mange er omspunnet av myter og rykter. Mange unge
jenter med minoritetsbakgrunn vet ikke at ikke alle er født
med jomfruhinnen, de er redde for å gifte seg arrangert og
av kjærlighet fordi de har drevet med sport og frykter de
ikke har en jomfruhinne, samtidig som mange jenter som
har hatt sex sliter med dette i etterkant fordi de føler de har
brutt tabuer og verdier, og fordi de er redde for at familien
skal finne ut om deres privatliv. Brosjyren er oversatt til
hele seks språk i tillegg til at den er på norsk; engelsk,
tyrkisk, urdu, arabisk, somali og persisk.

Brosjyren «Tabuenes andre ansikt»
Brosjyren «Tabuenes andre ansikt» presenterer temaene
som taes opp i filmen, samt minoritetskvinnene som deltar
i den. Dette er en fin informa-
sjonsbrosjyre som kan brukes i
undervisningssammenheng
sammen med filmen.

Bordkalender
Glede og fellesskap! 
«Hver dag når jeg våkner vil jeg ha mer av livet».

Kalenderen for 2009 viser MiRA-Senterets arbeid for
en bedre hverdag for minoritetskvinner i bilder fra ulike
aktiviteter, som viser gjennomgående livsglede og håp.
Psykisk helse har i flere år nå vært et satsingsområde for
MiRA-Senteret, og denne kalenderen er både et vitnes-
byrd på dette arbeidet
samtidig som den også er
å se som en hyllest til alle
de minoritetskvinnene
som har bidratt til en
bedre hverdag for seg
selv og andre i regi av
senterets aktiviteter. Kalenderen er sendt ut til hele vårt
nettverk, våre samarbeidspartnere og til politikere,
departementer m.m. som et ledd i vårt synliggjørings-
arbeid. 
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Opptrykk av tidligere utgivelser
En rekke av MiRA-Senterets svært populære rettighets- og
informasjonsbrosjyrer har gjennom året blitt trykket opp i
nytt opplag. I 2008 gjelder dette «Kjærlighet er å ta ansvar»
og «Ditt valg».

Annet informasjonsmateriell 
I forbindelse med ulike prosjekter, aktiviteter og kampanjer
har vi utarbeidet forskjellige typer informasjons- og promo-
teringsmateriell. I 2008 har vi hatt flere konferanser, helse-
forum, seminarer og workshops i forhold til ulike aktiviteter
underlagt både tvangsekteskapsprosjektet «La meg
snakke», og også i forhold til «Den usynlige smerte» som
har fokus på psykisk helse, og ulike former for informa-
sjonsmateriell, deriblant brev, invitasjoner, løpesedler,
plakater, konferansemateriell og promoteringsmateriell,
har blitt produsert i den forbindelse.

Oversikt over annet informasjons-
materiale produsert i 2008:

Buttons
MiRA-Senteret har produsert buttons i to størrelser
med påskriften «MITT VALG. Tvangsekteskap er ikke
min kultur!». I tillegg har vi produsert buttons i to ulike
farger med påskriften «TVANG + EKTESKAP = 
TVANGSEKTESKAP».

T-skjorter
I forbindelse med kampanjen har MiRA-Senteret
produsert lady-fit T-skjorter, samt T-skjorter med større
størrelser. Disse har påskriften «MITT VALG. Tvang er ikke
min kultur!».

Penner
MiRA-Senteret har produsert penner i ulike farger med
mottoene «MITT VALG!» og «JENTER KAN!».

Buttons, T-skjorter og penner har
allerede rukket å bli svært populære.
Hensikten med dem er å skape blest
om kampanjene, og å bidra til å gjøre
unge jenter med minoritetsbakgrunn stolte
over seg selv, sine valg og sin egen bakgrunn. 

Plakater og løpesedler
MiRA-Senteret har utarbeidet en rekke spennende
plakater og løpesedler i forbindelse med de store
arrangementene våre som helseforumet med fokus på

minoritetsbarn og psykisk helse, HIV/AIDS konferansen og
de ulike konferansene på tvangsekteskap.

Informasjons- og aktivitetsstands
I 2008 har MiRA-Senteret i flere sammenhenger formidlet
informasjon om vår egen virksomhet og drevet nettverks-
arbeid i flere sosiale sammenkomster og arrangementer.
Gjennom disse standene får vi mulighet til å formidle infor-
masjon til vår målgruppe, samt rekruttert nye kvinner og
jenter til vårt nettverk. 

MiRA-Senteret har også hatt informasjonsstand på
ulike konferanser og seminarer, blant annet på egne arran-
gementer som «Ta ordet»-kurs, Skolekampanjen, på vår
nasjonale helsekonferanse «Minoritetsbarn og psykisk
helse», og på de ulike nasjonale konferansene «Tvang er
ikke min kultur!».

I tillegg til ved egne arrangementer har vi i 2008 hatt
informasjons- og aktivitetsstands blant annet på følgende
eksterne arrangementer: 
• Bjerke MELA
• Fargerike dager, Oslo kommune
• Høgskolen i Oslo, fagdag
• Jentekonferansen i Oslo
• Kilden infosenter, Kjønnsforskningsmessen
• Kulturfestivalen MELA
• Litteraturhuset, Den store tidsskriftdagen
• Nasjonalbiblioteket, Grenseløst nasjonalbibliotek
• Norsk Pakistansk Studentforening NPSS, 

Motivasjonsmesse på Rockefeller
• X-plosive kvinnefestivalen

Internettutvikling
Våre hjemmesider blir aktivt brukt til informasjons-
formidling og sidene blir stadig oppdatert med informasjon
av faglig art og om MiRA-Senterets aktiviteter, samt pro-
sjekter. Våre høringsuttalelser og innspill i ulike debatter
som omhandler vår fokusgruppe legges også ut til offentlig
gjennomsyn. Hjemmesidene brukes aktivt for å formidle,
og mobilisere til deltakelse og innspill over hele landet. Vi
registrerer at stadig flere tar i bruk vårt nettsted, og at
Internett blir viktigere og viktigere som informasjons-
medium. Vi mottar daglige henvendelser fra skoleelever og
studenter som ønsker informasjon om arbeidet vi gjør, om
minoritetskvinners situasjon og lignende. Fordi det har
vært begrenset kapasitet i sekretariatet, er det en stor for-
del for oss å kunne legge denne typen informasjon på
hjemmesidene våre, slik at informasjonen kan hentes
direkte ut fra sidene. 
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Film
Filmen «Tabuenes andre ansikt» ble ferdigstilt og lansert
høsten 2008 på en kombinert film- og temakveld på
senteret. Det var et stort oppmøte, og mange som ønsket
komme fikk ikke plass. Filmen tar opp hvilket forhold
kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn har til sin egen
kropp, seksualitet og egne relasjoner. Den tar et oppgjør
med forestillingene om disse kvinnene som undertrykte og
uten innflytelse over sine egne liv. I «Tabuenes andre
ansikt» presenterer kvinnene selv sine historier. 

MiRA-Senteret har i
tillegg i 2008 produsert
en liten presentasjons-
film om senteret, det
arbeidet vi utfører og de
målsetningene vi har.
Denne introduksjonen
brukes i forhold til ulike
foredrag, stands,
workshoper og
konferanser MiRA-
Senteret deltar på.

Medieovervåkning
MiRA-Senteret startet i 2003 opp arbeidet med å utarbeide
et eget arkiv der artikler, kronikker, rapporter, bøker,
kommentarer o.l. fra aviser og nettsider blir systematisert.
Arbeidet er blitt videreført i 2008 og arkivet blir blant annet
flittig brukt av unge jenter og kvinner som er opptatt av
temaer knyttet til likestilling, rasisme og minoritetspolitikk,
og som ønsker å få innsikt i den debatten som blir ført i
Norge.
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KAPITTEL 6

PROSJEKTER OG AKTIVITETER
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Toleranse, bevisstgjøring og empowerment.
Bli med!

PROSJEKTER
I tillegg til senterets faste aktiviteter har MiRA-Senteret
hatt følgende hovedsatsningsområder i 2008: 

• Prosjekter rettet mot unge jenter med minoritets-
bakgrunn, «La meg snakke»: Med fokus på akutt og
forebyggende arbeid i forhold til tvangsekteskap og
omskjæring.

• Den usynlige smerte: Psykisk helse blant minoritets-
kvinner- og unge jenter med minoritetsbakgrunn.

• Prosjektet Seksualitet og bevisstgjøring av egne valg.
Abortforebyggende tiltak. 

• Integreringstiltaket «Møteplasser» med vekt på
samhandling mellom generasjoner.

Første halvdel av dette kapittelet presenterer hoved-
formålene ved de ulike hovedsatsingsområdene MiRA-
Senteret har hatt i 2008. Gjennomførte aktiviteter og mate-
riell som har blitt produsert i tilknytning til prosjektene og
statistikk i forhold til henvendelser, krisehjelp og veiled-
ning, samt erfaringsformidling tas opp separat i egne
kapitler. Det samme gjelder informasjonstiltak som fore-
drag- og kursvirksomhet og debattforum. Dette for å ha en
ryddig og fin oversikt over senteret som helhet.

«La meg snakke» – MiRA-Senterets forebyggende
arbeid mot tvangsekteskap
«Jeg er redd for å miste familien min».

Fra krisehjelp og veiledning

Prosjektet «La meg snakke – forebyggende arbeid mot
tvangsekteskap» er et landsdekkende prosjekt som støttes
av IMDI. Denne støtten er en svært viktig anerkjennelse av
senterets mangeårige arbeid mot tvangsekteskap, og vi er
svært glade for at minoritetskvinners egen innsats og
metoder blir tillagt så stor betydning.

Årets prosjekt har gjort det mulig for MiRA-Senteret
både å gå dypere inn i tvangsekteskapsproblematikken, og
å arbeide bredere og mer helhetlig i forhold til forebygging
av tvangsekteskap og relaterte overgrep. Nettverks-
bygging blant jenter over hele landet har i 2008 utgjort den

viktigste delen av arbeidet. Vi har også drevet aktivt infor-
masjons- og synliggjøringsarbeid, og MiRA-Senteret satte
i den forbindlese i gang en kampanje vi har kalt «Tvangs-
ekteskap er ikke min kultur!» som blant annet innebar fire
store konferanser i fire sentralbyer; Tromsø, Trondheim,
Bergen og Oslo.

Det har blitt skrevet mye om tvangsekteskap og arran-
gerte ekteskap i norske medier helt siden begynnelsen av
1990-tallet, og de fleste er i dag blitt oppmerksomme på at
tradisjonen med å arrangere ekteskap for sine barn er blitt
en del også av norsk virkelighet. Det er først når et arran-
gert ekteskap på en eller annen måte kan forbindes med
tvang, enten det er av fysisk eller psykisk art, at grensen
overskrides og partene som deltar kan bli karakterisert
som ofre og overgripere av ulik grad. Som en følge av et
stadig større behov i tillegg til det voksende fokuset på pro-
blemstillingen, opprettet MiRA-Senteret allerede i 1996 et
eget nettverk for unge jenter med minoritetsbakgrunn,
blant annet med det for øye å fokusere på synliggjøring og
bekjempelse av problemstillingene som unge minoritet-
sjenter møter i forhold til tvangsekteskap. Tvangsekte-
skapsproblematikken avgrenses dermed ut i fra brukerens
egen anvendelse av begrepet og de reelle forholdene
saken viser til. Press, fysisk og psykisk vold fra familiemed-
lemmer og dårlig kommunikasjon mellom generasjonene
er eksempler på dette. Jenter som har tatt kontakt og som
er, eller frykter å bli utsatt for tvangsekteskap, finner det
problematisk i å fortelle sine foreldre at de ikke vil gifte seg.
De færreste av de jentene som har vært i kontakt med
MiRA-Senteret har ønske om å bryte med familien. De aller
fleste av jentene har vært i kontakt med rådgiver eller
helsesøster på skolen, men flere opplever å ikke bli møtt
med forståelse for hvorfor de ikke vil bryte med sine famili-
er. Mange av jentene som oppsøker oss utifra en slik pro-
blemstilling har det til felles at de ikke kommuniserer åpent
med sine foreldre. De aller fleste av jentene har ikke fortalt
sine foreldre at de ikke ønsker å gifte seg eller hvorfor de
ikke vil inngå ekteskap ut i fra premisser satt av foreldrene.
Enkelte har i etterkant av forlovelse, som de har samtykket
til, ombestemt seg, men klarer ikke å formidle dette videre.
Mange av jentene er fortvilet og har store konsentrasjons-
vansker som går utover skoleprestasjoner. 

Senterets helhetlige arbeid i forhold til tvangsekteskap
innbefatter både forebygging og holdningsskapende
arbeid, samt akutte strakstiltak. Dette er arbeid som
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utføres gjennom krisehjelp og veiledningstilbud, tilbud om
individuelle og gruppevise samtaler med MiRA-Senterets
egne terapeuter, samt aktiviteter som setter selvutvikling
og bevisstgjøring i fokus. Informasjonsformidling til andre
berørte parter er også viktig, blant annet til offentlig
ansatte og til foreldre og annen familie. I akutte situasjoner
har MiRA-Senteret mulighet til å henvise videre til riktige
instanser, anskaffe advokathjelp, og kontakte politi eller
krisesenter – blant annet ved Bokolletivet – dersom perso-
nen det gjelder trenger å få seg et sted å bo umiddelbart. 

En viktig erfaring MiRA-Senteret gjør seg bruk av, er at
det ofte er fundamentalt nødvendig med oppfølging av per-
soner som på en eller annen måte har blitt fanget opp gjen-
nom senterets ulike tilbud. Hver sak som registreres blir
fulgt opp av veileder på senteret, og spesielt tilbudet om å
være en meglingspart mellom jenta og familien er viktig i
den sammenheng. Senterets tilbud til unge jenter er orga-
nisert på en måte som gjør at de kan benytte seg av flere
aktiviteter parallelt, og dermed får en opplevelse av å ha et
bredt apparat i ryggen. MiRA-Senterets arbeid foregår på
jentenes egne premisser og vi tilbyr også tiltak og aktivite-
ter der jentene til daglig ferdes, for eksempel på skolen. 

Etter over 20 års arbeid i forhold til tvangsekteskap, har
MiRA-Senteret utviklet en spisskompetanse på problem-
stillingen som består av både erfaringsnær og erfarings-
fjern kunnskap. En av hovedutfordringene i dag – også for
norske politikere og medier – er å utvikle en dypere forstå-
else for kompleksiteten som ligger iboende tvangsekte-
skap som begrep, og så bruke denne forståelsen til å få
positive og produktive resultater i arbeidet mot tvangs-
ekteskap i praksis. Å anerkjenne og støtte senterets hel-
hetlige perspektiver og helhetlige arbeid, vil derfor på en
fundamental måte styrke regjering-
ens handlingsplan mot tvangs-
ekteskap og dennes målsetninger.

Prosjektet «Usynlig Smerte»
MiRA – Ressurssenter for jenter og
kvinner med minoritetsbakgrunn har
gjennom sitt mangeårige arbeid
drevet veiledning, opplysningstiltak
og selvutviklende aktiviteter overfor jenter og kvin-
ner med etnisk minoritetsbakgrunn. De siste årene har vi
merket en økende pågang av konkrete henvendelser som
gjelder psykisk helse, både fra brukere selv og fra deler av
hjelpeapparatet som er i kontakt med minoritetsjenter- og
kvinner. Vår organisasjon har lang erfaring med arbeid
med og for kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn knyt-
tet til ulike temaer som familiekonflikter, identitet, diskrimi-

nering på arbeidsplassen, vold i nære relasjoner, skilsmis-
se, tvangsekteskap, barnefordeling m.m. Mange av disse
utfordringene rammer minoritetskvinner- og jenter spesielt
og vi ser at flere at våre brukere som møter slike utfor-
dringer i livet også har behov for tilbud som kan ivareta
deres psykiske helse. Dette var bakgrunnen for at vi ønsket
å igangsette et prosjekt som rettet seg spesielt mot minori-
tetskvinner og deres psykiske helsesituasjon. Vi mente det
var nødvendig å sette i gang tiltak som fokuserte spesielt
på å ivareta den psykiske helsen til våre brukere. Basert på
vår brede kontaktflate, vår kulturelle og faglige kompetan-
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se og lange erfaring, ønsket MiRA-Senteret både å være
en kunnskapsbase og en brobygger mellom unge jenter og
eldre generasjoner, mellom ulike instanser i det offentlige
hjelpeapparat og mellom hjelpeapparatet og minoritets-
kvinner- og jenter selv.

«Den usynlige smerte»: Utvikling av selvinnsikt, indre
trygghet og livsglede har blitt gjennomført over en 3-års
periode fra 2006–2008 med støtte fra Helse og
Rehabilitering.

Prosjektet «Seksualitet og bevisstgjøring av egne valg».
Abortforebyggende tiltak
Et viktig felt i vår ungdomssatsning er arbeidet knyttet 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. 

MiRA-Senteret har også gitt innspill til studieplanen for
helse og kultur, videreutdanningskurs for helse- og sosial-
arbeidere, 10 studiepoeng, Høgskolen i Telemark.

Krisehjelp og veiledning er et viktig tilbud for unge jen-
ter, da de ofte er i ulike situasjoner som gjør at de trenger
voksne å snakke med, men kanskje ikke har et nettverk der
dette er mulig. Som vist under kapittel 2 om henvendelser,
hører ca. 16 % av henvendelsene fra unge minoritetsjenter
under kategorien kropp og seksualitet, mens anslagsvis 40
% går på ulike rettighetsspørsmål og 14% er underlagt
tvangsekteskap og generasjonskonflikter.

I tillegg har MiRA-Senteret en rekke kurs, temakvelder
og workshops som går ulike problemstillinger minoritet-
sjenter møter på i hverdagen sin. Dette ligger under de
ulike kategoriene tidligere i kapittelet.

Integreringstiltaket «Møteplasser» med vekt på
samhandling mellom generasjoner 
Jenter kan: Ta ordet, velge selv, bestemme selv, sette
grenser, si ja, si nei, flørte, bølle, bygge nettverk og lære.

Vårt mål med dette arbeidet er å fremme jentenes
muligheter på alle områder i livet, slik at de «kommer på
banen», blir sett og hørt, får kontroll over egne liv og opp-
når innflytelse på det samfunnsmessige plan. Alle aktivi-
teter foregår utelukkende på jentenes egne premisser. 

I tillegg til å arbeide med ulike spørsmål som berører
unge jenter med minoritetsbakgrunn på individnivå driver
vi også omfattende informasjons- og erfaringsformidling til
det norske hjelpeapparatet og til ansvarlige myndigheter. 

MiRA-Senteret jobber for å bedre minoritetskvinners
levekår i Norge, men med spesielt fokus på Oslo. Vi søker å
oppnå reell likestilling for innvandrer- og flyktningkvinner
og jobber for en bedret integrering på egne premisser.
Senteret har siden 1980- tallet jobbet under slagordet
«Kamp mot rasisme er også kvinnekamp», og vi ser dess-
verre fremdeles at kvinner og jenter med minoritetsbak-
grunn konfronteres med fordommer og rasisme. Gjennom
tiltaket «Møteplasser» gir vi kvinnene muligheten til å
påvirke sin egen situasjon som minoritet i Norge, og å
bruke sine egne ressurser i kampen mot rasisme og diskri-
minering. MiRA-Senteret ønsker med prosjektet «Møte-
plasser» å tilby kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn
et sted der de kan delta på aktiviteter som vil utvikle deres
selvtillit, samt skape engasjement omkring de temaene
som berører livene deres. På denne måten vil vår målgrup-
pe bli bedre rustet til å håndtere de utfordringene de møter
i hverdagen. MiRA-Senteret vet av erfaring at selvtillit er et
viktig grunnlag for god integrering.
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AKTIVITETER
Andre halvdel i kapittel 6 sammenfatter de ulike aktivitet-
ene MiRA-Senteret har gjennomført i løpet av 2008. Som
vist har vi i 2008 klart å opprettholde et meget høyt
aktivitetsnivå på tross av at senteret også har gjennomgått
store endringer som følge av flytting. Dette har kun vært
mulig på grunn av stor innsats fra frivillige i nettverket.

Kulturelle møteplasser
MiRA-Senteret har etter mange henvendelser, særlig fra
jentene i nettverket, etablert møteplasser med fokus på
kulturelle opplevelser. For mange av våre brukere er deres
bevegelsesradius meget begrenset, og spesielt for unge
jenter er det ikke alltid like lett å delta på slike aktiviteter.
Sene forestillinger eller manglende nettverk kan begrense
deres mulighet til å delta. 

Vi satser på filmvisning og kinobesøk, samt besøk på
teateroppsetninger som tar opp problemstillinger som
berører målgruppen vår spesielt, men også temaer som
skaper debatt i samfunnet for øvrig. Noen av jentene i
nettverket er sjelden på kino og på teaterforestillinger, og
utrykker å savne dette. I etterkant av film og teateropp-
settet har vi diskutert og debattert temaene som blir tatt
opp. Dette har gitt våre brukere mulighet til å reflektere
rundt viktige temaer som for eksempel rasisme og for-
dommer, integrering og inkludering, identitet og
relasjoner. 

Filmkveld 
MiRA-Senteret viste våren 2008 filmen «Mot veggen» av
Fatih Akin, en prisbelønte tysk-tyrkiske film som både er
gripende, vond og vakker. Den handler om Cahit og Sibel

som inngår et proforma ekteskap for å redde Sibel fra sin
konservative familie. Cahit er et menneskelig vrak, Sibel en
livsglad ungjente. Til tross for forskjellene forelsker de seg,
noe som kan få negative konsekvenser.

Temaene som ble tatt opp i filmen var nært opp til
problemstillinger flere av jentene som deltok sliter med til
daglig, og det ble en meget personlig og sterk debatt i
etterkant. 

Bjerke-Mela
Dette var andre gang Bjerke-Mela ble arrangert, og første
gang MiRA-Senteret var med og holdt informasjonsstand.
I tillegg til MiRA-Senterets stand var det mange andre ulike
stands, forskjellige typer underholdning, mat samt andre
attraksjoner ffra forskjellige land.

Mela
MiRA-Senteret hadde i år mange besøkende til vår stand
under Mela festivalen. Vi hadde også mange jenter og
kvinner med minoritetsbakgrunn som deltok som frivillige,
i overkant av 20 stykker. Fredag ettermiddag ble teltet
pyntet. Vi hadde god plass i teltet i år, og det gjorde
gjennomføringen av både informasjonsarbeidet og henna-
malingen enklere enn tidligere. Lørdag hadde vi vår
populære hennamaling. Under hele helgen benyttet MiRA-
Senteret sjansen til å dele ut informasjon om MiRA-
Senterets arbeid på standen. 

MiRA-Senteret har stort utbytte av å delta på Mela.
Festivalen har mange tusen besøkende, og det er en god
mulighet for å spre informasjon om vårt arbeid. For sente-
rets frivillige er også Mela svært populært. Mange pynter
seg og møter opp for å bidra i arbeidet vårt, for å treffe
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gamle og nye kjente og høre på de mange konsertene.
Dette året var det også en del presse til stede, og standen
fikk blant annet besøk av Dronning Sonja.

Eid-fest
MiRA-Senteret ønsket å ha en aktivitetsdag der muslimske
kvinner i alle aldre og med ulik etnisk bakgrunn kunne
komme sammen og bygge nettverk og relasjonelle bånd.
Fastemåneden Ramadan bød på en anledning, og MiRA-
Senteret inviterte til vår egen Eid-fest fredag 10. oktober. 
30 feststemte kvinner og barn feiret med god mat og drikke,
musikk dans og latter. Kvinnene uttrykte stor glede over at
MiRA-Senteret hadde husket deres høytid og ville være
med å feire sammen med dem, og mange brukte anled-
ningen til å ta en prat med senterets ansatte om ulike
problemstillinger de møter i hverdagen.

Julegløgg
MiRA-Senteret inviterte i 2008 for første gang til julegløgg
i våre nye lokaler. Blant de inviterte var det andre organi-
sasjoner, politikere og frivillige, som ble ønsket
velkommen med gløgg og kaker. Etter en uformell start ble
deltagerne invitert til å se MiRA-Senterets nye film «Tabu-
enes andre ansikt» om minoritetskvinner og seksualitet
som nylig hadde blitt lansert. I den hektiske førjulstiden
ble julegløgg på MiRA-Senteret et hyggelig avbrekk for
alle som kom.

Kurs og workshops
Temakvelder
Fokus på fag- og kunnskapsoverføring. 

I likhet med tidligere år, har MiRA-Senteret også i år
arrangert temakvelder for minoritetskvinner om temaer de
er opptatt av og som de er berørt av. Hovedideen bak dette
tiltaket er å øke den politiske og samfunnsmessige bevisst-
heten hos brukerne av senteret. Vi registrerer at
temakveldene er et viktig ledd i MiRA-Senterets
integreringsarbeid, og det er et faglig fora med fokus på
kunnskapsoverføring til våre brukere. Gjennom slike
sammenkomster får minoritetskvinnene innblikk i hva som
skjer i samfunnet. Dette foregår i en kontekst der mange
finner trygghet, noe som resulterer i at kvinnene våger å
stille spørsmål om ting de er uenig i og de blir trent i å
forholde seg til mennesker med andre oppfatninger.
Temakveldene er åpne også for etnisk norske og er viktige
for å knytte kontakt med andre organisasjoner og
institusjoner. Møtene starter med innlegg fra inviterte
personer og etterfølges av diskusjon mellom innlederne og
øvrige deltagere. 

Vi har valgt å holde møtene på kveldstid slik at flest
mulig deltakere kan dra nytte av dem. Det er de frivillige
minoritetskvinnene selv som har kommet med forslag til
innledere. 

Temakveld
Nettvett. Lær å bruke nettet på en trygg måte!
Barn og unge bruker internett til å hente informasjon og til
å holde kontakt med venner og kjente. Redd Barna snakket
om hva slags forholdsregler barn bør ta når de er på nettet,
slik at de kan bruke nettet på en trygg måte, med påfølg-
ende gruppearbeid og diskusjoner om hvordan voksne kan
involvere seg mer i barns mediebruk uten at det går på
bekostning av barns privatliv.

De som var til stede under temakvelden hadde mange
spørsmål de ønsket svar på.Deltagerne uttrykte at de fikk
mye ut av vårens temakveld, og det er gledelig å se at
debattgleden og interessen for temaet er så stor blant
unge kvinner med minoritetsbakgrunn. 

Film- og temakveld
Høsten 2008 arrangerte MiRA-Senteret en kombinert film
og temakveld. Bakgrunnen for det, var at MiRA-Senteret
lanserte den nye filmen «Tabuenes andre ansikt» om mino-
ritetskvinner og deres forhold til og tanker om egen kropp
og seksualitet. 

Filmen tar et oppgjør både med kulturelle tabuer, og
med forestillingene om disse kvinnene som undretrykte og
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uten innflytelse over egne liv. I «Tabuenes andre ansikt»
presenterer kvinnene selv sine historier.

Det var en kveld med høyt aktivitetsnivå, med mange
spørsmål som skulle besvares og luftes i plenum. Kropp og
seksualitet, særlig i forhold til et minoritetskvinne-
perspektiv, er en problematikk som MiRA-Senteret har
jobbet mye med de siste årene, og det virker som det
stadig er behov for kompetanseheving på feltet.

Deltakerne bestod både av fagpersoner, privatperso-
ner og personer som jobber opp mot denne problematik-
ken, noe som førte til mange spennende diskusjoner.

«Ta ordet»-kurs – Migrasjon og identitet,
samt tvangsekteskap
Vårens kurs satte fokus på temaene tvangsekteskap, samt
på effekter av migrasjon satt i sammenheng med identitet.
Temaene hersketeknikker, høy og lav status, konflikt og
konflikthåndtering ble tatt opp i et minoritetskvinne-
perspektiv.

Sommersamling «Jenter hjelper jenter» 
og «Ta ordet»-kurs
MiRA-Senteret markerte starten på sitt nettverksarbeid i
forbindelse med prosjektet «La meg snakke» – forebyg-
gende arbeid mot tvangsekteskap, lørdag 31. mai 2008.
Det var viktig å skape en hyggelig og avslappet stemning
blant deltagerne, derfor la vi samlingen til en gresslette
ved klosterruinene på Hovedøya i Oslofjorden. Dette ble en
dag med strålende solskinn! 

Hensikten med samlingen var å etablere tette bånd
mellom deltagerne og legge til rette for åpenhet og disku-
sjon omkring temaer som deltagerne selv var opptatt av. De
fleste av deltagerne var jenter eller unge kvinner, men noen
hadde også tatt med seg mødrene sine, eller små barn. 

Sommersamlingen ble tilrettelagt av prosjektets ko-
ordinator. En av kvinnene som var med å starte forløperen
til MiRA-Senteret tilbake på 1970-tallet (Foreign Women’s
Group) holdt et innlegg der hun snakket om MiRA-Sente-
rets historie og arbeid, og om hvordan det var å komme til
Norge som kvinnelig iransk flyktning på 1970-tallet. Hun
delte sin historie med de andre, fortalte om sitt politiske
arbeid i Iran, om hvordan hun ble tatt i mot i Norge, samt
om sin senere karriere i sosialvesenet her i Norge. Det ble
også en debatt om 3-års regelen. De unge jentene som var
til stede hadde mange spørsmål om hva man krav på når
det gjelder familiegjenforening og de var nysgjerrige på å
høre om de kvinnepolitiske prinsippene som bør tas opp i
tilknytning til 3-års regelen. 

Deretter ble det avholdt et «Ta ordet»-kurs. Dette ble

ledet av en ung kvinne med kurdisk bakgrunn. Hun snakket
først om sine erfaringer fra å komme til Norge alene i ung
alder, og mange ville gjerne stille henne spørsmål i forbin-
delse med dette. Deretter fikk deltagerne innblikk i de ulike
hersketeknikkene som eksisterer, og det ble diskutert i
hvilke sammenhenger disse ofte kommer til uttrykk – for
eksempel i familien, på jobb og skole. Det ble påpekt hvor
viktig det er å ha sin egen stemme. Betydningen av å stå i
mot press, forventninger og fordommer ble også tatt opp. 

MiRA-Senteret vurderer arrangementet som svært vel-
lykket. Det ble en intim stemning, og flere generasjoner av
kvinner fikk åpnet seg og snakket ærlig om sine egne
personlige erfaringer om spørsmål som gjaldt familierela-
sjoner, om å komme til Norge, om sine framtidsdrømmer og
yrkes- og utdanningsplaner. Noen av deltagerne har vært
tilknyttet MiRA-Senteret i lengre tid, mens andre hadde
kortere erfaring med senteret. Den første gruppen delte av
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sine erfaringer i spesielt god grad. De fortalte om senteret
og motiverte spesielt de yngre jentene til å benytte seg av
senterets tilbud. Mange ga uttrykk for at de ønsket å enga-
sjere seg mer i MiRA-Senterets arbeid, og delta på alle de
aktivitetene vi kan tilby i forbindelse med «La meg snakke»
i løpet av høsten. 

Noen av deltagerne uttrykte det slik: «Jeg føler at
«Ta ordet»-kurset er laget akkurat for meg! Jeg synes ofte
det er så veldig vanskelig å si hva jeg mener. Jeg klarer
ikke å få uttrykt alle tankene jeg har inni hodet mitt. I klas-
sen blir jeg for eksempel veldig irritert over meg selv når
jeg ikke tørr å si hva jeg mener, og når andre kommer meg i
forkjøpet!» og «Dagen var helt nydelig!»

Det var tydelig at flere av deltagerne følte stort behov
for et sosialt nettverk. Alle uttrykte at de var svært fornøy-

de med dagen, og at det var godt å bli kjent med nye men-
nesker og få snakket om egne og andres erfaringer.

«Ta Ordet»-kurs om hersketeknikker
Høstens «Ta ordet»-kurs fokuserte på hersketeknikker, ta
ordet i en forsamling og debatteknikker. Også kroppsspråk
og en bevisst holdning til hva man ønsker å formidle gjen-
nom verbale og visuelle virkemidler ble fokusert på.

Deltakerne deltok entusiastisk, og vi hadde en fruktbar
og produktiv workshop der jentene selv tok initiativ til å
være på banen.

«Ta ordet»-kurs – Minoritetsjenter, kropp og seksualitet.
Med fokus på jomfruhinnen og tvangsekteskap.
9. desember var MiRA-Senteret til stede på den store
Jentekonferansen på Sentrum Scene i Oslo, og holdt tre
ulike moduler for til sammen ca. 250 9. klasse-jenter. En av
modulene var å holde informasjonsstand, mens de to
andre modulene, var to «Ta ordet»-kurs som gikk kontinu-
erlig med 10 minutters pause imellom. Hovedfokuset på
«Ta ordet»-kursene var tvangsekteskap, men også seksu-
alitet, kjæresterelasjoner, jomfruhinnen, familiekonflikter
og identitet var blant temaene som ble tatt opp. 

MiRA-Senteret valgte å la kursene være interaktive og
brukerstyrte, og det var jentene selv som la premissene for
hva som skulle diskuteres. 

Kursholderne brukte sjangsen til å utfordre jentene, og
det ble mange sterke og gode reaksjoner fra deltakerne,
som tok utfordringen og hev seg inn i debatten.

Dansekurs trinn 1, 2, 3 og 1 
I løpet av 2008 arrangerte MiRA-Senteret fire ulike mage-
danskurs på ulike nivåer. Dette er kurs som er svært popu-
lære og som alltid er fullbooket før oppstart. Magedans er
en meget bra form for trening som gir kroppsbeherskelse
og bevegelighet. Kursene skal også bidra til å skape venn-
skap og bygge nettverk med andre kvinner og unge jenter.
Flere av deltakerne deltar også på mange av senterets
andre aktiviteter, og økt kroppsbeherskelse fører for
mange av dem også til økt selvtillit. 

Hennamalingskurs/
workshops
MiRA-Senterets hennamalingskurs har blitt en populær
tradisjon. Årets kurs/workshops ble holdt i forbindelse med
kulturfestivalen MELA. Kurset var åpent for alle som ville
lære å male henna, helt gratis. I overkant av 20 personer
benyttet seg av dette tilbudet, både unge og gamle med
opprinnelse fra mange forskjellige land. Mange etniske
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nordmenn var spesielt interesserte i å vite mer om hva
hennamaling er, og hvordan det kan brukes. Etter kurset/
workshopsen kunne alle barn som ønsket bli malt med
henna å dette gjort i MiRA-Senterets aktivitetstelt. Svært
mange benyttet seg av dette, og det var ganske store køer.
Mange slo seg også ned og prøvde selv å male henna.
Stemningen i teltet var på topp.

Kurs i avslapningsteknikker
Instruktør på kurset var Inge Ås fra Iliana akademiet. Hun
fokuserte på bruk av yoga til selvutvikling, samtidig som
deltakerne fikk en innføring i hvordan musklene jobber når
man puster riktig, hvilke muskler som trenes når man
trener og hvilke muskler som egentlig må trenes opp.
Kurset ble delt i to deler, med lunch som en sosial nett-
verksbyggende samlingsarena, og der andre delen foku-
serte mer på å lære øvelser man kan gjøre morgen og
kveld på privat basis. Terapeutisk bruk av lys, vann, musikk
og pusteøvelser var også sentrale deler i kurset.

Deltakerne uttrykte at de følte kurset hadde vært svært
vellykket, og mange var glade for pusterommet det hadde
gitt dem i hverdagen. Flere uttrykte også at det hadde vært
deilig å få fokusere på seg selv og egen velvære, samtidig
som det hadde vært lærerikt i forhold til betydningen av å
kunne slappe av og puste riktig. 

Nettverksbygging og skikurs på Beitostølen
– Minoritetskvinner og barn i løypa!
I 2007 dro MiRA-Senteret sammen med en gruppe unge
minoritetsjenter på hyttetur til beitostølen, der skikurs og
seminar var en del av programmet. I 2008 opplevde vi en
storm av henvendelser på om dette skulle bli en
gjentakelse også i år. 

Og det ble det. Men med visse endringer; MiRA-Sente-
ret ønsket å fokusere mer på den sosiale og økonomiske
fattigdomsproblemattikken som rammer mange kvinner og
barn med minoritetsbakgrunn, og utarbeidet derfor et
tilsvarende tilbud til unge minoritetsmødre med barn.

Fredag 12. desember var det klart for MiRA-Senterets
overnattingstur til Beitostølen. Med masse godt humør
møtte 30 minoritetskvinner- og barn opp ved Jacob kirke
klare for avreise. Dette var første gang MiRA- senteret har
arrangert en overnattingstur der også barn er med, og
dette var en utfordring også for oss. 

Deltakere var unge minoritetsmødre i alderen 23–38,
mange av dem hadde aldri gått på ski tidligere, noe som
også gjaldt flere av barna. Målet med turen var at kvinner
og barn med minoritetsbakgrunn som ellers ikke har mulig-
heten til å være med på hyttetur på fjellet og gå på ski, skul-

le få lov til prøve ut det som er en selvfølge for mange under
oppveksten. Samtidig fikk de en mulighet til å sosialisere
seg med andre kvinner og barn og bygge egne nettverk.

Barna ble sendt på egen skiskole, mens mødrene
skulle gå på skikurs, og så være med på en 5 km lang skitur.
En ny og spennende opplevelse for både barn og voksne.
På søndag var det satt av tid til et miniseminar der identitet
og sosiale roller ble tatt opp. MiRA-Senteret brukte også
anledningen til å la deltakerne evaluere turen, og respon-
sen var overveldende. Mange av kvinnene uttrykte at det
hadde vært stort å få være med på noe slikt, at barna deres
ikke ville reise hjem, og at de hadde følt et samhold med
sine barn som gjorde dem lykkelige. 

Workshop «Kvinner og relasjoner»
Workshopen tok utgangspunkt i fokus på hvordan man kan
lære å hevde seg selv, sette sine egne grenser og ta egne
valg. Dette var en fin mulighet for kvinner med minoritets-
bakgrunn å treffes på en felles møteplass der de kunne
dele av sine erfaringer som mødre, ektefeller, døtre eller
venninner. Workshopen ble ledet av to gode og inspirer-
ende terapeuter! Det var også mulighet for barnepass.

Workshop «Unge jenter og relasjoner» – veivalg
Fokus her var på unge jenter i forhold til egen grenseset-
ting, valg og konsekvenser. Målet var at vi sammen skal bli
bevisste på våre egne evner til styrke og forandring. Tema-
er som ble diskutert var ekteskap, kjærlighet, seksualitet,
familie og venner
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Unge jenters nettverksgruppe «La meg snakke»
«La meg snakke» er en landsdekkende nettverksgruppe
for unge jenter med minoritetsbakgrunn der formålet er å
bygge sosiale nettverk med utgangspunkt i forebyggende
aktiviteter og kurs. MiRA-Senteret anser det som svært
viktig at unge jenter med minoritetsbakgrunn som er en
aktiv del av senteret selv skal få muligheten til å bidra aktivt
i dette prosjektet. Både i forkant og underveis i prosjektet
har jentene selv kommet med tilbakemeldinger og innspill
når det gjelder den konkrete gjennomføringen av aktivite-
ter. Innspillene har vært av svært stor betydning for oss, da
de har satt oss i stand til å gjennomføre aktiviteter og tiltak
ut fra hovedmålgruppens egne behov.

For å oppnå bedre kommunikasjon og en åpnere dialog
jentene imellom, ble det bevisst valgt å holde et deltakeran-
tall på mellom 10–20 ungdommer. Dette viste seg å være en
strategisk innfallsvinkel – deltakerne fant tonen raskt og
det var lettere å oppnå en følelse av samhold og tillit i grup-
pene. Etter hver aktivitet har det blitt holdt et samlende eva-
lueringsmøte der også ulike samfunnsmessige problemstil-
linger som berører jentenes privatliv har blitt tatt opp og
diskutert. Siden oppstarten av denne nettverksgruppen,
har det vært holdt ulike aktiviteter på og utenfor senteret
hver helg. Dette har vært både i form av mindre aktiviteter,
som debattforum, men UngeJenters nettverksgruppe har
også organisert større helgeaktiviteter som Spillekveld,
Klatring, Go-Cart, Id- og juleverksted og Capoeira. 

Aktiviteter som klatring, Go-cart og capoeira er svært
empowermentrettede, og har det felles at det er flere bar-
rierer som brytes; dette er for det første arenaer minoritet-
sjenter ikke beveger seg mye på. I tillegg er det prosentvis
ikke mange jenter i det hele som deltar på slike aktiviteter.

Det adrenalinrushet deltakerne føler når de er med i et
Grand-Prix-løp, og den selvtilliten de sitter igjen med etter
å ha forsert en klatrevegg, er ubeskrivelige følelser som er
viktige byggesteiner videre i vårt forebyggende arbeid.
Alle de større helgeaktivitetene har vært meget vellykkede
både i utførelse og oppfyllelse av sine målsetninger, men
også i forhold til interessepågang fra jentene selv.

Konferanser og større møter
Nettverkskonferanse om minoritetskvinner og 
HIV/AIDS «Et liv i skyggen»
Mange som lever med HIV eller AIDS opplever ofte sterke
stigma, både på arbeid, blant venner og i familie. Dette kan
lett føre til sosial isolasjon og frykt for den påkjenningen
det innebærer å stå fram med sin diagnose. Heldigvis gjø-
res viktig arbeid i flere miljøer for å støtte personer med
HIV eller AIDS, og for å motarbeide myter i samfunnet som
helhet. Men det er ennå langt igjen. 

Når det gjelder minoritetskvinner og HIV/AIDS finnes
det svært lite kunnskap. Det har blitt kjent den siste tiden at
disse ofte får svært mangelfull informasjon og oppfølging
fra helsevesenet, og at asylsøkende kvinner ikke får
opphold selv om de har HIV og får medisinsk oppfølging i
Norge. I tillegg må minoritetskvinner med HIV/AIDS forhol-
de seg til en ekstra dimensjon av tabu, skam og diskrimine-
ring på grunn av kjønn og hudfarge. Dette er påkjenninger
som burde vært overflødige for mennesker som lever med
en kronisk diagnose. 

Det er tydelig at rettighetene til minoritetskvinner som
lever med HIV eller AIDS i Norge ikke er ivaretatt. MiRA-
Senteret ønsket derfor med denne konferansen å kaste lys
over et område som hittil har vært lite berørt. Konferansen
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tok blant annet opp helseomsorgen til papirløse, de juridis-
ke rettighetene til minoritetskvinner med HIV/AIDS og
hvordan vi kan bekjempe tabu, myter og skam. 

Vi inviterte minoritetskvinner, helsepersonell, frivillige
organisasjoner og andre for diskusjon og utveksling av
erfaringer om minoritetskvinner og HIV/AIDS, og vi hadde
over 100 deltakere. To av hovedutfordringene vi presenter-
te for deltakerne var: 
• Hva vet vi egentlig om minoritetskvinner i Norge som

lever med HIV eller AIDS?
• Hvilke utfordringer møter disse kvinnene i det norske

samfunnet?

Helseforum
MiRA-Senterets egne konferanser som vi har samlet
under fellesbetegnelsen Helseforum, har vært viktige
arenaer for opplysningsarbeid, utveksling av erfaringer og
kunnskapsspredning til og mellom faglige instanser og res-
surspersoner. Helseforumene har hatt en helt sentral plass
i MiRA-Senterets arbeid med psykisk helse, både fordi vi
har utvidet nettverket, nådd flere kvinner og jenter med
minoritetsbakgrunn og bidratt til utvikling i fagmiljøer og
etater som jobber med psykisk helse og minoritetsbefolk-
ningen. Vi har arrangert ett helseforum for hvert prosjektår
– med fokus på forskjellige forhold som berører og angår
minoritetskvinners og jenters psykiske helse. For hvert hel-
seforum har vi arrangert to workshop’er om forumets
tema. Her vil alle konferansedeltakerne kunne komme til
orde og diskutere relevante problemstillinger med minori-
tetsjenter selv, fagpersoner og ansatte i det offentlige hjel-
peapparatet – og det legges opp til debatt og konstruktiv
dialog for at minoritetsbarn skal få en bedre hverdag både
her og gjennom hele konferansene. 

I 2008 var temaet for helseforumet Minoritetsbakgrunn
– ressurs eller byrde? Minoritetsbarn og psykisk stress.

Mange minoritetsbarn opplever å balansere hverdag-
ene sine mellom forskjellige og til tider motstridende virke-
ligheter. En del lever også med svært tradisjonelle foreldre
og jenter tildeles ofte et stort ansvar innad i familien. Utfor-
dringene knyttet til det å være formidlere av storsamfun-
nets kultur og normer til foreldre og øvrig familie, og van-
skelighetene mange barn møter når de søker innpass i
majoritetssamfunnet – påvirker i stor grad deres psykiske
helse. Fredag 7. november 2008 arrangerte MiRA-Senteret
det siste Helseforumet. Konferansen ble avholdt på Hånd-
verkeren konferansesenter i Oslo, og samlet over 80 delta-
kere fra det offentlige hjelpeapparatet, minoritets-
organisasjoner, krisesentre og også mange minoritets-
kvinner- og jenter selv.

Fakhra Salimi, leder for MiRA-Senteret, Sarita Skag-
nes, som i fjor gav ut selvbiografien «Bare en datter» om en
voldelig oppvekst i Norge og India, psykolog Yalila Castro
Guerrero fra Alternativ til vold, Jasmine Røseid fra Mental
Helse og gestalt terapeut og sosionom Tom Sydhagen
delte sine erfaringer, opparbeidete kunnskap og kvalifiser-
te perspektiver på minoritetsbarns psykiske helse. Sentralt
stod også de utfordringene og mulighetene hjelpeappara-
tet kan møte i arbeid med minoritetsbarns psykiske helse. 

Følgende spørsmål var ledende for konferansen: 
• Hvordan kan det offentlige og øvrig hjelpeapparat

bidra til at overgangen mellom hjem og storsamfunn
blir lettere?

• Hvordan kan minoritetsbarn- og jenter finne styrke
og selvtillit i sin bakgrunn og en stemme i det offentli-
ge rom? 

• Hva kan gjøres for å se og forbedre minoritetsbarns
psykiske helse?

Konferansen samlet ca. 100 engasjerte deltakere.

Aktivitetsdag mor og datter/barn
Det er en selvfølge i dagens Norge at kvinner reiser alene,
både i inn- og utland. Men er det en selvfølge for kvinner
og jenter med minoritetsbakgrunn å reise lange strekning-
er på egen hånd? Mange minoritetskvinner- og jenter har
aldri reist utenfor byen de bor i, og mange er heller ikke
ofte utenfor sine nærområder. En felles årsak til det er
blant annet at kvinnene tror at de ikke klarer å reise alene
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til et ukjent sted i Norge hvor de må orientere seg selv, og
har dermed bare hørt om andre steder men aldri hatt
muligheten eller tatt steget til å oppleve disse ved å reise
dit på egenhånd. 

I år gikk sommerutflukten til Hunderfossen familiepark
ved Lillehammer. Det var ingen overraskelse av påmel-
dingene ville strømme inn, og turen, som fant sted 7. juni,
var fulltegnet allerede i begynnelsen av mars. Dermed var
dobbeltdekkeren med plass til 100 personer helt full da vi
reiste. Det var stor spredning i etnisk bakgrunn, og kvinner
og barn i alle aldre deltok. 

MiRA-Senteret har også i tidligere år dratt til Hunder-
fossen familiepark, og alltid med like gode resultater. I hjer-
tet av parken finnes det et stort grillområde, og alle kvinne-
ne må på ulike måter hjelpe til med å forberede mat, dele ut
og passe på at alle har det bra. Også rydding av spise-
området er en viktig del av dagens arbeidsoppgaver. 

Kvinnene delte seg så inn i mindre grupper og gikk
samlet rundt på de ulike aktivitetene. Barna tok førerkort
for elektriske biler, familier prøvde rafting sammen, og
kvinnene fikk en innføring i både norsk kultur og tradisjoner
gjennom en guidet tur gjennom Norges mest kjente og
kjære folkeeventyr. 

Vi fikk også denne gangen svært positive tilbakemel-
dinger. Mange av mødrene formidlet at det beste med
turen var at det ga dem muligheten til å gi en positiv
opplevelse til sine barn. 

«Tvang er ikke min kultur!» – MiRA-Senterets
landsdekkende kampanje mot tvangsekteskap
I høst lanserte MiRA-Senteret kampanjen «Tvang er ikke
min kultur!» Kampanjen er landsdekkende og har som mål
å styrke og engasjere kvinner og jenter med minoritets-
bakgrunn, heve kompetansen i hjelpeapparatet og bringe
minoritetskvinners egne perspektiver inn i tvangsekte-
skapsdebatten. Målet er at minoritetskvinner over hele
landet skal ta kontrollen tilbake, synliggjøre seg og ta opp-
gjør både med undertrykking i egne miljøer og fordomme-
ne i det norske samfunnet. 

Kampanjen ble offisielt åpnet 6. september i Tromsø,
før den ble fulgt opp med tilsvarende konferanser i Trond-
heim, Bergen og Oslo. Det har vært et viktig poeng for
MiRA-Senteret at det har vært en person fra den distrikts-
politiske ledelsen som har åpnet konferansene, for å
synliggjøre det ansvaret som også ligger hos myndighete-
ne i forhold til forebygging av tvangsekteskap. 

MiRA-Senteret anser det som svært viktig å involvere
lokale krefter i planlegging, mobilisering og praktisk gjen-
nomføring av konferansene. På denne måten tilegner vi
oss mer kunnskap både om arbeidet som gjøres lokalt, og

om hvilke utfordringer disse står overfor. Samtidig tilbyr vi
jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn over store deler
av landet informasjon om sine rettigheter, gir dem en
mulighet til å utvikle seg og de får informasjon om sente-
rets arbeid. Lokale aktører og hjelpeapparat får også økte
kunnskaper om tvangsekteskap og hvordan denne og
relaterte problemstillinger kan forbygges. 

I forhold til innhold, har konferansene hatt et spennen-
de panel av profilerte minoritetskvinner fra inn- og utland
med høy grad av kompetanse på temaet, i tillegg til tilbud
om to ulike workshops. Workshopene har tatt opp spørs-
mål som «Hvordan arbeide mot tvangsekteskap? Hvordan
kan hjelpeapparatet og andre som er en del av unge jen-
ters omgivelser arbeide mot tvangsekteskap? Hvordan
lære å si nei? Hvor går grensen mellom tvangsekteskap og
arrangerte ekteskap?», spørsmål som fremmet levende
diskusjoner og engasjerte deltakere. Hovedfokuspunkter
for de ulike innspillene og diskusjonene var betydningen av
selvtillit og mestring, tvangsekteskap i forhold til vold mot
kvinner og likestilling, ulike personlige erfaringer og per-
spektiver på problematikken, endringer i minoritetsmiljøe-
ne, og nye kulturelle mønstre.

Deltagerne på konferansen har hatt en fin sammenset-
ning av personer med faglig og personlig interesse for
tematikken; ansatte innenfor skole, hjelpeapparatet og
også andre frivillige organisasjoner, samt kvinner og unge
jenter med minoritetsbakgrunn. Dette resulterte i fine
debatter og meningsutvekslinger, der kunnskapsoverføring
mellom grasrot og hjelpeapparat var en essensiell faktor. 

En fellesnevner ved konferansene er at mange delta-
gere har gitt tilbakemeldinger om at dette var et tema de
ikke hadde mye kunnskap om på forhånd, og at konferan-
sen i så måte hadde vært utrolig lærerik for dem. MiRA-
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Senteret fikk også tilbakemeldinger om viktigheten av å
holde slike fora og bygge denne typen nettverk også i gris-
grendte strøk der mange minoriteter på mange måter føler
seg usynliggjorte. Mange har gitt uttrykk for å ha blitt
positivt overrasket over at det var minoritetskvinner selv
som tok til orde og var eksperter på et tema som i stor grad
gjelder dem selv.

Andre aktiviteter 
Krisehjelp og veiledning
Akutthjelp i enkeltsaker, samt forebyggende samtaler for
å hindre for eksempel tvangsekteskap.

Individuell samtaleterapi/støttesamtaler,
samt samtalegrupper
Et hovedinntrykk fra individuell samtaleterapi/støtte-
samtaler og samtalegruppene gjennom tre år, er at mange
av deltakerne fikk formidlet en enorm følelse av lettelse
over å treffe andre jenter og kvinner i lignende situasjoner
eller med lignende erfaringer som dem selv. Mange sitter
med den oppfatningen av at de er alene med sine opplevel-
ser, og gjennom både individuelle samtaler og ikke minst i
samtalegruppene, blir de klar over at dette ikke er tilfelle.
Enkelte kvinner klarte å øke sin personlige styrke gjennom
deltakelse i samtalegrupper, at deres egne livssituasjoner
endret seg totalt. Mot til å kjempe for egne rettigheter, og til
å være tilstede for sine barn, er blant konkrete påviste
eksempler på hva samtalegruppene medvirket til.

Temaene som har vært aktuelle i disse sakene har vært
jomfruhinneproblematikk, vold i familien, tvangsekteskap,

ensomhet og vansker etter skilsmisse. Dårlig selvbilde,
brutte relasjoner og manglende tillit til omgivelsene er pro-
blemstillinger som har vært behandlet i de individuelle
samtalene med terapeutene. For mange av brukerne av
støttesamtalene har det vært viktig å bygge opp trygge og
sunne relasjoner, og å forsøke å tre ut av en offerrolle. I en
del tilfeller har de psykiske vanskene gjort seg gjeldende
over lengre tid, og flere forteller at de ikke har blitt møtt
med forståelse hos andre deler av hjelpeapparatet. 

Åpen telefonlinje for kvinner og jenter
med minoritetsbakgrunn
Dette tilbudet er videreført fra 2006, og tilbudet bare øker i
popularitet. Vi mottar mange henvendelser fra både indivi-
duelle kvinner og unge jenter, og fra forskjellige instanser
slik som skoler, barnevernsinstitusjoner, sykehus, lege-
sentre, DPSer, helsestasjoner osv. Spørsmålene er svært
varierte, og de dreier seg om alt fra konkrete problem-
stillinger som gjelder individuelle saker, til mer generelle
temaer som har relevans for minoritetskvinners psykiske
helsesituasjon og til hvilke tilbud MiRA-Senteret kan gi
målgruppen. Generelt har vi observert svært mange
spørsmål knyttet til unge jenters seksuelle helse, og psy-
kiske vansker knyttet til dette. Dette gjelder blant annet i
forbindelse med tvangsekteskap, jomfruhinneproblema-
tikk og kjærester. Mange opplever også svært stor grad av
ensomhet og sosial isolasjon knyttet til det å være skilt
eller uten arbeid eller familie her i landet. 

Gratis juridisk veiledning 
MiRA-Senteret er meget tilfreds over at det har vært mulig
å tilby gratis juridisk veiledning på senteret ved advokat
annen hver torsdag hele året i 2008. Dette er et tilbud
svært mange har gjort seg nytte av, og flere av sakene
som er kommet inn på senteret er blitt tatt videre med
positive resultater. Kvinner som har gjort seg bruk av
denne ordningen har både blitt henvist hit av andre offent-
lige/private instanser, har hørt om oss av andre eller fått
vite om tilbudet gjennom ulike aktiviteter og stands arran-
gert av senteret. Informasjon fra dette arbeidet er også en
viktig kilde til økt kunnskap om reelle problemstillinger
minoritetskvinner- og jenter møter på i dagens Norge.

Ressursgruppe
Gruppa består av åtte personer med bakgrunn som lege,
psykolog, terapeuter og andre personer med faglig bak-
grunn innenfor problemstillingen minoritetskvinner, barn
og psykisk helse som brukes i forhold til ulike problemstil-
linger senterets brukere møter i sine hverdager. 
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«Åpent hus» – hver onsdag kl. 15.00–19.00
Mange kvinner som henvender seg til oss har svært få
eller ingen sosiale nettverk. De ønsker å komme i kontakt
med andre kvinner, norske eller andre minoritetskvinner,
men ønsker ikke å delta i faste aktiviteter. En del av dem
forteller at de ofte føler at de ikke behersker språket godt
nok eller de ønsker ikke å gi så mye av seg selv. De ønsker
ofte et møtested hvor de kan treffe andre kvinner til en
uformell sammenkomst. Mange av de som kommer innom
senteret på ettermiddagstid er også unge jenter som har
behov for en samtale, har spørsmål i forbindelse med
skolearbeid eller andre praktiske ting. Tilbudet har også
blitt benyttet av kvinner og jenter som trenger veiledning i
f.eks. internettbruk eller opprettelse av mailadresse, og
mange har benyttet seg av MiRA-Senterets nyhetsarkiver
og boksamling. De har fått tips om jobbsøking, lest aviser,
søkt på Internett og fått tips og hjelp i forbindelse med for-
beredelse av skolearbeid, samt fått hjelp til å forberede
innlegg til ulike debatter og foredrag. Frivillige ved MiRA-
Senteret har vært aktivt engasjert i disse kveldene.

Debattforum 
Debattforum er et ledd i MiRA-Senterets arbeid hvor målet
er å tilby unge kvinner og jenter et møtested som gir rom
for spontanitet og engasjement. Vi ser en økning i jenter
som tar kontakt i etterkant av store samfunnsdebatter som
omhandler dem selv som minoritet og jente. Debattforumet
har også vært forum for diskusjon av fag- og skjønnlittera-
tur, tidsskrifter og dagspressen. Deltakerne er flinke til å
oppfordre hverandre til å lese, skrive og delta i debatten
som omhandler dem selv For mange av deltakerne er
MiRA-Senteret et viktig sted å lufte ut sine tanker og møte
andre jenter som er opptatt av de samme samfunnsproble-
mene. Antall deltakere på debattforumet varierer fra 3–10
personer. Debattforum arrangeres fortløpende og finner
sted på senterets lokaler. I 2008 har vi gjennomført 31
forummøter. Aktiviteten er brukerstyrt. 

MiRA-Senteret synes det er viktig å skape debatt blant
minoritetskvinner og oppmerksomhet rundt temaer som
religion, tradisjon, diskriminering, tvangsekteskap og
omskjæring. Vi ønsker at kvinnene selv skal komme på
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banen for å drøfte disse temaene, noe vi også gir anled-
ning til både i debattforumet og på våre nettsider. Det er
unge minoritetsjenter og minoritetskvinner som selv velger
hvilke temaer de ønsker å ta opp. Debattmøtene forutset-
ter en meget stor grad av frivillig innsats og ofte er det del-
tagerne selv som bidrar til både praktisk tilrettelegging og
gjennomføring av arrangementene

Tema for debattforumene har vært 
(gjentakende temaer taes ikke med):
• Hvordan blir en møtt blant unge jevnaldrende når det 

gjelder sin kulturelle bakgrunn? Fordommer og person-
lige spørsmål om forlovelse, ekteskap og omskjæring. 

• Minoritetskvinner og rettssikkerhet.
• Minoritetsjenter og seksualitet.
• Hva er et arrangert ekteskap? Hva legges i begrepet? 

Og blir det misforstått dit hen at det alltid eller som 
regel innebærer tvangsekteskap? Skal noen få 
forskere ha enerett på kunnskapen om disse 
problemstillingene?

• Norsk innvandrings- og flyktningepolitikk, 
sammenlignet med USA. 

• Ekteskap – hvilke ulike verdier ligger til grunn for 
inngåelse av ekteskap? Kjærlighet, økonomi, status og 
familiens forventninger. Mannens versus kvinnes rolle 
i tradisjonelle og moderne samfunn.

• Tvangsekteskap, arrangerte ekteskap og kjærlighets-
ekteskap. Foreldrenes vektlegging av ære og skam. 
Hvordan løse dilemmaet om å velge selv uten å måtte 
bryte med familien? Kategorisering av typen «dem og 
oss» blant de som arbeider mot tvangsekteskap.

• 3-års regelen.
• Likestilling som hinder for integrering? Diskusjon om 

artikkel i Drammens tidene med utspill fra 
Sonol Karagôz, nestleder i Drammens innvandrerråd.

• Familiekonstellasjoner i minoritetsmiljø. 
Arrangerte ekteskap.

• Jomfruhinnedebatt. Bevisstgjøring av det å stå 
for egne valg og egne handlinger.

• Eldreomsorgen. Hva skjer når minoritetene blir eldre 
og inntar gamlehjemmene?

• Betydningen av dåp som overgangsrituale.
• Om økning av bruk av hijab i Libanon, 

og hvilke bakenforliggende grunner det kan ha.
• Norsk innvandrings- og integreringspolitikk 

sammenlignet med andre land. 
Religionens plass i norsk debatt og samfunnsliv. 

• Barneoppdragelse, sammenheng mellom barns 
psykiske utvikling og barns oppvekstvilkår 
i barnehage og hjem.

• Prostitusjon.
• Flerkoneri, og om muslimske menn som gifter seg med 

flere på islamsk måte, men som har en kone gjennom 
Norsk giftemål. Menn som har en kone i Norge og en 
kone i hjemlandet, og menn som har flere koner i Norge.

• Etnisk diskriminering i offentlig sektor. 
• Brobygging og dialog med foreldregenerasjonen 

i arbeidet mot tvangsekteskap.
• Mannens versus kvinnens rolle i

tradisjonelle og moderne samfunn.
• Utdannelse og fremtidplaner.
• Vold i familien.
• Jenter og utdanning.
• Likestilling og kjønn.
• Hjelpeapparatet i forhold til tillit 

og forståelse fra unge minoritetsjenter.
• Giftemål med nære slektninger.
• Kosthold og ernæring. Spiser immigranter 

fra Midt-Østen mer usunt?
• Kjærlighet og seksuelle relasjoner.
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Nettverksbygging 
Samlingskvelder hvor jentene har knyttet kontakter og
snakket om ting som opptar dem. Arbeidsgrupper hvor
jentene har laget rapporter, temahefter og leserinnlegg om
saker av betydning for dem, som for eksempel tvangsekte-
skap og arrangerte ekteskap. I 2008 har vi med uforminsket
styrke fortsatt vårt arbeid rettet mot unge jenter med
minoritetsbakgrunn. Arbeidet med unge jenter er i et fore-
byggende perspektiv og målsetter bevisstgjøring og
empowerment. 

MiRA-Senteret har i tillegg en egen nettverksgruppe
for unge jenter med minoritetsbakgrunn. Målet med denne
er å tilby jentene et sted der de kan utvikle seg og definere
sine liv på egne premisser, samt delta i aktiviteter etter
eget ønske og interesse. Vårt arbeid med unge jenter er
rettighets- og empowermentorientert. Vårt arbeid er så-
ledes helhetlig og bredt og vi tilbyr unge jenter med minori-
tetsbakgrunn et trygt nettverk og forebyggende aktiviteter,
samt akutthjelp i krisesituasjoner. Nettverket består av
unge jenter og kvinner i alderen 13–26 år.

MiRA-Senterets arbeid i skolene
MiRA-Senteret har holdt flere kurs og foredrag om unge
jenters situasjon på ulike skoler og også tatt i mot skole-
klasser på MiRA-Senteret. Det er blitt fokusert på mange
viktige temaer, bl.a. vold i familien som tvangsekteskap,
jenters rett til frihet fra undertrykkelse og vold og retten til å
la egen stemme bli hørt. Vi har også satset på å nå frem til
foreldre og ansatte på skolen. En oversikt over skoler og
voksenopplæringssentre der skolekampanjen er gjennom-

ført er å finne på side 30. MiRA-Senteret har også tilbud om
skolepakker til bruk i undervisning eller for skolens biblio-
tek. Den består i dag av temahefte om omskjæring, tvangs-
ekteskap og minoritetskvinner og medier, boken Odins
kvinner, fagrapporten «Til døden skiller oss ad», temahefte
og rapport om minoritetskvinner og vold i nære relasjoner,
filmen «Tabuenes andre ansikt», samt en rekke informa-
sjons- og rettighetsbrosjyrer. Denne har blitt sendt ut til en
rekke skoler rundt om i landet. 

Internasjonalt samarbeid i forhold til vold mot kvinner
I mars 2008 var MiRA-Senteret på Cuba for å følge opp et
samarbeidsprosjekt med en cubansk kvinneorganisasjon
på Cuba (omtalt også tidligere, under migrasjon på side 18)
på flere plan. Senteret gjennomførte blant annet et hel-
dags besøk hos Editorial de la Mujer, FMC sitt eget forlag.
Forlaget utgir tidsskriftet «Mujeres» (Kvinner) som utkom-
mer fire ganger per år, tidsskriftet «Muchacha» rettet spe-
sielt mot jenter og unge kvinner og en hel del annet infor-
masjonsmateriell. MiRA-Senteret ble meget imponert over
stabens arbeid; deres store engasjement, evne til kreativi-
tet og nytenkning. Forlaget jobber aktivt med å påvirke
kvinner, så vel som menn, når det gjelder kvinners rettighe-
ter. De arbeider blant annet i forhold til vold mot kvinner,
diskriminering av svarte kvinner og HIV/AIDS problema-
tikk. Den første utbetalingen fra TV-aksjonens midler ble
blant annet benyttet i forbindelse med trykkingen av arti-
kler om vold i familien i «Mujeres». Dette ble starten på en
serie med artikler om samme problemstilling i alle de sene-
re utgavene av magasinet. 
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Internasjonalt humanitært arbeid
For litt over tre år siden ble Kashmir rammet av et kraftig
jordskjelv. 75.000 mennesker mistet livet, og man regner
med at fire millioner mistet sine hjem. Episenteret for skjel-
vet befant seg på den pakistanske siden av grensen, i den
mest avsidesliggende og fattige delen av Pakistan. Bare
under to prosent av kvinnene i denne delen av landet
kunne skrive og lese. Etter jordskjelvet ble tusenvis av
kvinner enker, og like mange lemlestet etter skader. Nå, tre
år etter er situasjonen fremdeles svært vanskelig for veldig
mange. I store områder er det mangel på vann, mange bor
fremdeles i telt og har mistet sine næringskilder. 

Umiddelbart etter jordskjelvet satte MiRA-Senteret i
gang en innsamlingsaksjon som fikk navnet «Fra kvinner til
kvinner». Det var minoritetskvinner selv, blant annet med
bakgrunn fra de landene som var rammet, som tok initiativ
til aksjonen. Aksjonen fikk inn til sammen 43.000 kroner.
Selv om beløpet er beskjedent i en større sammenheng,
har det uvurderlig betydning for de kvinnene som får nytte
av dem. 

Det ble fra starten av bestemt at pengene uavkortet og
med opptjente renter skulle brukes på investeringer til
noen utvalgte kvinner som var spesielt berørt av jordskjel-
vet, blant dem enslige forsørgere. MiRA-Senteret inngikk
et samarbeid med den pakistanske organisasjonen
Struggle for change (SACH) som påtok seg å finne fram til
de aktuelle mottakerne av midlene, og koordinere prosjek-
tet med lokale organisasjoner. 

I Kashmir fikk MiRA-Senterets representanter selv

møte de totalt 36 kvinnene som mottok støtten. Disse var
bosatt i tre ulike distrikter i Kashmir – Den’na, Serinager og
Mozafarabad. Kvinnene fikk overlevert egenkapital eller
utstyr som symaskiner og broderimaskiner. Dette skal
gjøre det mulig for kvinnene å etablere egne, inntektsgi-
vende foretak, slik at de kan bli økonomisk selvhjulpne.
Kvinner spiller en svært viktig rolle både for sine familiers
overlevelse, og for gjenoppbyggingen av lokalsamfunn
etter katastrofer som dette, og takket være alle de som har
bidratt til MiRA-Senterets innsamlings-aksjon har de 36
kvinnene og deres familier i pakistanske Kashmir fått en
unik mulighet til å styrke sin økonomiske uavhengighet. 

Dette arbeidet har gitt oss en unik mulighet til å få inn-
sikt i ulike utfordringer knyttet til migrasjon og utviklings-
spørsmål, både på internasjonalt og nasjonalt plan. Det har
også gitt oss anledningen til å gi innspill til utformingen av
Norges helhetlige politikk på området, samt til ytterligere å
øke vår kompetanse på ulike sider ved migrasjon, dette til
fordel for minoritetskvinner i Norge.

Organisasjonsvirksomhet og frivillig arbeid
En viktig del av prosjektet. Den frivillige innsatsen tilsvarer
to årsverk. 

Politisk arbeid og selvorganisering
Arbeidet går ut på å øke politisk bevissthet, engasjement
og solidaritet blant minoritetskviner. I inneværende år står
Stortingsvalget 2009 et sentralt i dette arbeidet.
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MiRA-Senteret har som tidligere deltatt på en rekke
seminarer, kurs og konferanser. Vi har også arrangert egne
seminarer, temakvelder og debattforum hvor faglige disku-
sjoner om ulike temaer som berører minoritetskvinner- og
unge jenter har funnet sted. Sistnevnte er beskrevet under
satsningsområder, aktiviteter og kursvirksomhet,
seminarer og workshops.

MiRA-Senteret har i tillegg til det som er listet opp
under kapittelet om aktiviteter og kursvirksomhet,
seminarer og workshops blant annet også deltatt på
følgende konferanser, seminarer og kurs:
• UD – oppfølgingsmøte i forbindelse med 

kvinnekommisjonen i New York.
• IMDI og åpent hus i forhold til starten på skoleringen 

til minoritetsrådgiverne.
• UD Rundebordseminar med Støre.
• LDO Vold mot kvinner.
• Senter mot incest, Svart på hvitt om incest.
• The FK North-South Forum 2008.
• Care Norge/UNIFEM. Nei til vold mot kvinner.
• Justisdepartementet – Vold i nære relasjoner.
• Sosial- og helsedirektoratet, 

Utviklingstrekkrapporten 2009 Migrasjon og helse.
• Barne og familieetatens fagdag om Tvangsgifte.
• Politihuset på Grønland 

– orientering om voldtektsrapport.
• Bydelsbarnevernet og Barne- og familieetaten, 

felles fagdag i forhold til tvangsekteskap og 
vold i nære relasjoner.

• AID Seminar om den pakistanske 
innvandrerbefolkningen.

• Oslo kommune, Hvem har rett til gratis opplæring 
i norsk? Oslo voksenopplæring.

• Helse og velferdsetaten. Infomøte om lokale 
møtesteder for eldre innvandrere.

• Rådgiverdagen på HiO.
• Idèdugnad Sosial- og helsedirektoratet om seksuell 

helse og HIV-forebyggende strategier blant 
afrikanere i Norge.

• Kjønnsforskningsmessen, Kilden infosenter. 
MiRA-Stand.

MiRA-Senteret har et utstrakt samarbeid med ulike
organisasjoner, enkeltpersoner og institusjoner innen våre
arbeidsområder. Vi har stor nytte av å innhente informa-
sjon fra andre erfaringsområder, og samtidig kan vi bidra til
at vår kompetanse blir benyttet i flere sammenhenger. 

Vi har gjennom året hatt en rekke forskjellige sam-
arbeidspartnere på ulike arbeids- og innsatsområder.
Disse er, i tillegg til departementer, advokater, høgskoler,
politiske partier og representanter, egne ressurspersoner
og fagfolk. Her kan for eksempel nevnes prosjektet
«Etniske minoritetskvinner og muligheter i Norge» med
Nadheim Kvinnesenter, ECOSOC/UN (MiRA-Senteret har
konsultativ status) og med FOKUS. MiRA-Senteret har
også fortsatt sitt samarbeid med Oslo Byarkiv i forbindelse
med prosjektet «Det multikulturelle samfunn i arkivene»,
der vi har bidratt med å bringe vårt informasjonsmateriale,
årsrapporter, rapporter og diverse annet materiell til
arkivet.

Møter med representanter fra internasjonale
institusjoner 
MiRA-Senteret mottar stadig henvendelser også fra andre
land, som Sverige, Danmark og Finland. Vi blir kontaktet av
myndigheter, enkeltpersoner eller organisasjoner fra disse
landene, og blir forespurt om råd og veiledning i konkrete
saker og prosjekter. 

Gjennom vårt arbeid er vi i kontakt med kvinner og
kvinneorganisasjoner over hele Norden, og får derfor
utvidet våre kunnskaper om situasjonen i andre land. Det

KAPITTEL 7

DELTAKELSE PÅ SEMINARER, KURS 
OG KONFERANSER
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er viktig for minoritetskvinner at det finnes bindeledd mel-
lom de ulike landene slik at kompetansen på de aktuelle
områdene utvikles. På lengre sikt kan det internasjonale
samarbeidet bidra til en økt integrering og en bedret
situasjon for innvandrer- og flyktningkvinner. 

MiRA-Senteret har de siste årene arbeidet for å bygge
et nettverk av minoritetskvinner på nordisk plan.
Gjennom mange år har vi knyttet til oss et nettverk av
ressurspersoner som deltar i forskjellige prosjekter og
samarbeidsformer. Ressursene som finnes er nå samlet i
et formelt nettverk som består av ressurspersoner og
organisasjoner som arbeider med integrering av
minoritetskvinner og utvikling av mangfold i alle de
nordiske landene.

Møte med internasjonale institusjoner
• Møte med krisesenteret i Oslos besøk fra Sri Lanka 

på MiRA-Senteret. 
Erfaringer og utfordringer i arbeidet med barn og unge.

• Møter med Federación de Mujeres Cubanas i Cuba. 
Om vold mot kvinner på Cuba, avslutning av 
prosjektsamarbeid.

• Møter med SACH, Pakistan. 
Overrekkelse av innsamlingspenger til jordskjelvs-
rammede kvinner i Kashmir, samt intervjuer og møter 
med sentrale aktører og sivilbefolkningen.

• FN Kvinnekommisjon 2008 i New York. 
Financing for gender equality (development).

• Den Cubanske ambassaden.
• Ecri. Om den 4. Rapporten på Norge. 

Fora MiRA-Senteret er representert i 
• Rådet for psykisk helse 
• SOHEMI (Shdir)
• Medietilsynet: 

Støtteutvalget for minoritetsspråklige tidsskrifter 
• Handels- og servicenæringens hovedorganisasjons 

gründernettverk for kvinner. 
• Hovedutvalget for Helse og Rehabilitering 
• Regjeringens menneskerettighetspris 
• Driftstyre ved Sandaker videregående skole
• Styremedlem, Høgskolen i Oslo. 
• Referansegruppe for utvalget som skal utrede en 

samlet lov mot diskriminering i regi av 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet

• UDI brukerutvalg i forhold til familieinnvandring 
• Programkomite, Helse og Omsorgsdepartementet

Andre samarbeidspartnere i 2008 og de senere år
• Advokatfirmaet Launy & Co
• Afrikan Youth in Norway (AYIN)
• Afro-svenskarnas Riksforbund, Sverige
• Antirasistisk Senter
• Barne- og ungdomsrådet i Oslo
• Bydel Gamle Oslo
• Dansegruppen Kalyani
• FEMM
• Flyktningehjelpen
• FOKUS
• Foreningen for somaliske kvinner og barn
• Forum for utvikling og miljø
• Frivillighetssentralen 
• Innvandreres helse og sosialgruppe (IHSG)
• Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)
• INVEST Nettverk. Trondheim.
• Islamsk Råd
• JURK
• JussBuss 
• KIM
• Kontaktutvalget for innvandrere og helse 
• Krisesenter, Hønefoss og Moss
• Kvinnefronten 
• Kvinnemuseet
• LO Oslo 
• Lovutvalget for lov mot etnisk diskriminering 
• Minority Rights Group, An-Nisa Society, 

– Muslim College Crossroads Women’s Centre, UK
• Mudo Instituttet
• Nett BK 
• NIFU STEP (Studies in innovation, reseach & education)
• NOAS
• NORAD, UD og den norske ambassaden i Pakistan 
• Norsk Folkehjelp 
• Norsk senter for menneskerettigheter
• Norsk-russisk kultursenter
• NSRR 
• OMOD
• Queendom
• Radda Barnen, Sverige 
• Regnbuen antirasistisk organisasjon, Tromsø og Narvik
• Rådgivningskontoret for voldsoffre 
• SACH, Aurat Foundation og Shirkat Gah, Pakistan 
• Samarbeidsråd for integrering
• Southall Black Sisters 
• Vahl Skole, kvinneundervisningen
• Q-News, England
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2008 har vært et svært spennende år for MiRA-Senteret.
Alle planlagte og gjennomførte aktiviteter, nettverksarbeid
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 kunn-
skap, med den visjon å bedre levekårene for minoritets-
kvinner- og unge jenter. 

MiRA-Senteret har i 2008 bidratt med
kompetanseheving i minoritetskvinnespørs-
mål til privatpersoner, myndigheter og til
ulike instanser og organisasjoner. Gjennom
krisehjelp og rådgivning, foredragsvirksom-
het, politisk arbeid, selvorganisering og nett-
verksarbeid har vi lykkes i å formidle minoritets-
kvinners egne erfaringer og perspektiver og synlig-
gjort ulike faktorer som hindrer minoritetskvinners reelle
likestilling og inkludering på alle samfunnsplan. 

I tillegg har den store satsingen på forebygging i for-
hold til tvangsekteskap og seksuell og psykisk helse vist
særdeles positive resultater. Dette viser at vi har tillit hos
målgruppene, og at vi er med på å dekke et eksisterende
behov blant kvinner og unge jenter med minoritetsbak-
grunn som lever og bor i Norge.

Vårt nettverk vokser stadig, noe vi tolker som en synlig-
gjøring av at vi har lykkes i å skape et trygt og utfordrende
miljø for unge minoritetsjenter hvor de engasjerers og
mobiliseres. Vi er svært tilfreds over at stadig flere unge
jenter oppsøker senteret og bidrar med erfaringer, kreativi-
tet og kunnskap som videreutvikler denne ungdoms-
satsingen. Det er også et tydelig signal om at informasjon
om arbeidet vi driver og hjelpen vi tilbyr når ut til de som
trenger det. Svært mange har i 2008 benyttet seg av våre
tilbud, både av strakstiltak som krisehjelp og veiledning og
av vårt omfattende forebyggende, rettighets- og
empowerment rettede arbeid. 

Økt selvtillit gir bedre integrering
MiRA-Senteret tror på empowerment og synliggjøring av
minoritetskvinner og unge jenters stemmer og ressurser
i arbeidet mot undertrykking og usynliggjøring. Gjennom
mobilisering av vår målgruppe bidrar vi til selvorganisering
blant minoritetskvinner og unge jenter, dermed gis de
muligheten til å styrke seg selv og bli selvstendige kvinner.
Det er økt selvtillit og bevisstgjøring som muliggjør
integrering av minoritetskvinner. MiRA-Senteret tilbyr

derfor en arena hvor kvinner med ulik bakgrunn kan
komme sammen, dra nytte og lærdom av hverandre og
bemyndiggjøres. 

Etter mange års arbeid med spørsmål knyttet til minori-
tetskvinner, likestilling og rasisme fremstår vi i dag som et
godt etablert ressurssenter i minoritetskvinnespørsmål.

Utgivelser av ulike publikasjoner, foredrags- og
kursvirksomhet og annet informasjonsarbeid

har derfor stått sentralt i vårt arbeid også i
2008. Slik det fremkommer i årsrapporten har
vi nådd ut til et bredt publikum bestående av
privatpersoner, offentlige hjelpeinstanser,

departementer og andre organisasjoner. 
2008 har også vært et år da MiRA-Senteret

har lykkes i å sette søkelys på vanskelige, men viktige
likestillingspolitiske spørsmål som ulike nivåer av vold mot
kvinner, diskriminering på arbeidsplass, jomfruhinne-
debatten m.m. Vi har også gjennomført flere store og vik-
tige arrangementer som har samlet flere hundre deltakere
fra hele landet. En stadig økende interesse for vårt arbeid,
både på grasrotsnivå, men også på det politiske og prinsi-
pielle nivå, inspirerer oss ytterligere til å arbeide med
spørsmål knyttet til minoritetskvinner- og unge jenter. 

Vi er glade for at vi i 2008 har klart å gjennomføre alle
prosjekter og aktiviteter etter planen. Vi har avsluttet det
tredje og siste året av det treårige prosjektet «Den usynlige
smerte, utvikling av selvinnsikt, indre trygghet og livsgle-
de». Arbeidet har blitt godt kjent blant minoritetskvinner og
hjelpeapparatet rundt om i landet, og vi ser frem til å
arbeide videre med og utvide vår satsning innenfor feltet
psykisk helse blant minoritetskvinner og unge jenter. 

Sekretariatet, arbeidsgruppa og styret vurderer
organisasjonens måloppnåelse som svært god. MiRA-
Senteret har bistått både kvinner med minoritetsbakgrunn
og fagpersoner, nasjonale og lokale myndigheter, offentlig
ansatte og andre som arbeider med minoritetskvinners og
jenters situasjon med informasjon, erfarings- og kunn-
skapsformidling, samt rådgivning. 

Vi er svært takknemlige overfor alle bevilgende instan-
ser som har gjort det mulig for oss å tilby unge jenter og
kvinner med minoritetsbakgrunn så mange og varierte
aktiviteter. Vi takker igjen for alle økonomiske tilskudd, og
ber om støtte også i 2009 slik at vårt viktige langsiktige og
forebyggende arbeid kan videreføres til fordel for
innvandrer- og flyktningkvinner i Norge.

KAPITTEL 8

AVSLUTTENDE KOMMENTARER
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Årsrapport 2008 MiRA-Senteret
Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Postadresse:
Postboks 1749 Vika, NO-0121 Oslo

Besøksadresse:
Storgata 38, Oslo (4. etasje)
Vi har åpent mandag til fredag mellom kl. 09.00–16.00

Telefon: 22 11 69 20
Faks: 22 36 40 19

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

Andre e-postadresser:
ungejenter@mirasenteret.no
krisehjelp@mirasenteret.no
prosjekt@mirasenteret.no
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