


I anledning fylkestings- og kommunestyrevalget 
12.september 2011 har MiRA-Senteret lansert en 
valgkampanje for å få flere minoritetskvinner til å 

engasjere seg i politisk debatt og stemme ved høstens 
valg. Gjennom hele kampanjen vil vi arrangere flere 

valgdueller med lokalpolitikere. Vi vil også gi 
informasjon og praktisk opplæring i valg til kvinner med 

minoritetsbakgrunn.  

Har du et spørsmål du ønsker å stille politikerne? 
Eller har du lyst til å lære mer?

Bli med på MiRA-Senterets valgdueller! 

Lanseringen av første valgduell er 6. august på Youngstorget
fra klokken 12.00-14.00. I tillegg til fremtredende politikere, 

kan vi også tilby underholdning i form av dans og musikk, 
samt et internasjonalt kjøkken med smakebiter fra 

forskjellige deler av verden. 

De andre bydelsvalgdueller er:
13. august på Stovnersenteret, fra klokken 12 -14 

20. august på Linderudsenteret fra klokken 12 – 14 
03. september på Mortensrudsenteret, fra klokken 12 - 14

Trenger du opplæring i hvordan man stemmer?
Kom innom vårt "valglokale” på MiRA-Senteret.

Besøksadresse: Storgata 38, Oslo
Tlf: 22 11 69 20
E-post: post@mirasenteret.no
www.mirasenteret.no
www,facebook.com/mira.senteret
https://twitter.com/#!/MiraSenteret



Hva ønsker de forskjellige partiene å gjøre 
med kontantstøtten?

Beholde Midt i mellom: Fjerne

KRF Venstre AP

Høyre FRP SV

Rødt

Sosialistisk Venstreparti ønsker å fjerne kontantstøtten. De 
mener at kontantstøtten hindrer kvinner til å delta aktivt i 
arbeidslivet og at barna taper ved å ikke gå i barnehage. SV vil 
at alle velferdsordninger skal være likt for norske statsborgere 
og andre som har et annet oppholdsgrunnlag i Norge. 

Rødt ønsker å fjerne kontantstøtten og i stedet tilby gratis 
barnehage. Om kontantstøtten fortsatt skal eksistere skal den 
være lik for alle.

Arbeiderpartiet ønsker å styrke kontantstøtten for ettåringer, 
og vurderer å øke engangsstønaden. De vurderer å fjerne 
kontantstøtten for toåringer. 



Hva ønsker de forskjellige partiene å gjøre 
med kontantstøtten?

Venstre vil opprettholde kontantstøtten, men mener at den 
bare bør gjelde for ettåringer. Venstre ønsker ikke å begrense 
støtten til norske statsborgere.

Fremskrittspartiet vil videreføre ordningen med kontantstøtte, 
men den skal kun gjelde for norske statsborgere og personer 
fra EØS-område.

Høyre ønsker å videreføre dagens ordning med kontantstøtten. 
Det betyr at den videreføres likt for innvandrere som for norske 
statsborgere.

Kristelig Folkeparti vil videreføre og øke kontantstøtten. 
Kontantstøtten skal gjelde alle, uavhengig av etnisitet eller 
andre forhold. 



Ønsker partiene å tilby 
morsmålundervisning på grunnskolen?

Ja Uklart Nei

Høyre AP FRP

KRF SV

Rødt Venstre

Høyre

Fremskrittspartiet er i mot morsmålsundervisning på skolen. De 
vil heller bruke ressursene på å styrke norskundervisning for 
minoriteter. 

Venstre har ikke programfestet morsmålstilbud, men mener 
opplæring i morsmål skal skje i regi av foreldre og 
organisasjoner. De vil også godkjenne morsmål som et 2. språk 
på mellomtrinnet. 

Sosialistisk Venstreparti har ikke programfestet 
morsmålstilbud på skolene, men mener at alle barn som 
ønsker det, så langt som praktisk mulig, skal tilbys 
morsmålsopplæring og tilbud om morsmål på forskjellige 
nivåer.



Ønsker partiene å tilby 
morsmålundervisning på grunnskolen?

Arbeiderpartiet har ikke programfestet morsmålstilbud på 
skolene, men mener morsmålsundervisningen bør ha som 
formål å bygge opp under norskundervisningen. 

Høyre ønsker å godkjenne minoritetselevers morsmål som 2. 
fremmedspråk på skolen.

Kristelig Folkeparti ønsker å beholde morsmålsundervisningen 
på skolen. Dette er frem til det er forskningsmessig 
dokumentert at det gir bedre læring for tospråklige barn at den 
fjernes.

Rødt vil ha lovfestet rett til undervisning i og på morsmålet, 
tospråklige klasser i grunnskolen for minoritetsspråklige elever 
og vil satse på utdanning av minoritetsspråklige lærere og 
morsmålslærere.



Hvilke partier støtter norskundervisning til 
alle innvandrerkvinner, også de som kommer 

gjennom familiegjenforening?

Ja til norskkurs for 

familiegjenforente

Uklart Nei til norskkurs for 

familiegjenforente

KRF Venstre FRP

Rødt Høyre

AP

SV

Vil beholde dagens 600 timer Uklart Vil ikke beholde 600 timer

AP Rødt

SV KRF

Venstre FRP

Høyre



Hvilke partier støtter norskundervisning til 
alle innvandrerkvinner, også de som kommer 

gjennom familiegjenforening?

Rødt har ikke tallfestet hvor mange timer norskkurs som skal 
være obligatorisk, men mener alle nyankomne skal ha krav på 
undervisning i norsk, også de som kommer gjennom 
familiegjenforening eller gifter seg med norske borgere.

Kristelig Folkeparti har ikke tallfestet hvor mange timer 
norskkurs som skal være obligatorisk, men mener 
norskundervisning skal være et tilbud også for de som 
kommer gjennom familiegjenforening og for 
arbeidsinnvandrere.

Sosialistisk Venstreparti vil beholde de 600 timene med 
obligatorisk norskkurs, slik det er i dag. SV mener også at 
arbeidsinnvandrere og familiegjenforente skal få tilbud om 
norskopplæring.

Arbeiderpartiet støtter dagens ordning med 600 timer 
obligatorisk norskkurs for innvandrere og de som kommer 
gjennom familiegjenforening og er i aldersgruppen 16-55 år. 
Aldersgruppen 55-67 år kan, men må ikke, få språkopplæring.



Hvilke partier støtter norskundervisning til 
alle innvandrerkvinner, også de som kommer 

gjennom familiegjenforening?

Venstre vil ha 600 timer med norskundervisning og vil styrke 
undervisningen gjennom introduksjonsloven. Venstre mener 
at mange som kommer gjennom familiegjenforening ikke 
trenger norskkurs, men at de som trenger det bør få et 
tilbud. 

Høyre ønsker å utvide introduksjonsordningen, slik at man har 
rett til 600 timer, og opp til 3000 ved behov. De har ikke 
stadfestet om dette gjelder for familiegjenforente.

Fremskrittspartiet vil ikke tallfeste hvor mange timer 
norskkurs som skal være obligatorisk, men mener det skal 
være individuelt. De ønsker bare å tilby norskundervisning til 
de som har fått oppholdstillatelse eller vedtak om asyl. Det 
samme gjelder deres familiemedlemmer. De som kommer 
gjennom familiegjenforening må selv betale for 
norskopplæring. 



Hvilke partier vil forby bruk av hijab?

Vil ikke forby hijab i visse 

sammenheng

Uklart Vil forby hijab i visse 

sammenheng

SV Rødt FRP

Venstre AP

KRF

Høyre

Kristelig Folkeparti ønsker å forby bruk av hijab innenfor 
enkelte offentlige myndighetsroller som fagdommere og 
militæret, men mener hovedregelen i norsk arbeidsliv skal 
være at en kan få lov til å kle seg slik som en ønsker. 

Arbeiderpartiet ønsker å forby religiøse symboler i offentlige 
myndighetsroller som politi og dommere, men mener 
hovedregelen ellers bør være at man kler seg slik man vil. 

Fremskrittspartiet vil forby bruk av hijab i barnehage, 
grunnskole og SFO samt innenfor politiet.



Hvilke partier vil forby bruk av hijab?

Venstre mener at det offentlige ikke bør regulere bruk av hijab.

Høyre mener at man skal kunne velge om man vil ha hijab eller 
ikke så fremt det ikke går utover prinsippet om nøytrale 
uniformer.

Rødt er uklar i sin mening i bruk av hijab på arbeidsplassen. De 
mener allikevel at hver enkelt har rett til å bestemme egne 
klesplagg.

Sosialistisk Venstreparti vil ikke forby bruk av hijab, enten det 
gjelder offentlige etater, grunnskolen eller andre steder.



Hvilke tiltak vil partiene ta for å få 
minoritetskvinner ut i arbeid?

Venstre ønsker å innføre en prøveordning på seks år med 
avgiftsincentiver for at arbeidsgivere skal ansette nyankomne 
asylsøkere og familiegjenforente uten arbeidshistorikk i Norge. 
Partiet vil pålegge staten og kommuner tidsfrister for å nå 
konkrete mål for å øke andelen av minoriteter ved ansettelse. 
Partiet ønsker også å innføre anonyme søknader i offentlig 
sektor, samt mentorordninger og nettverksbygging i 
arbeidslivet for høytutdannede innvandrere og arbeidstakere 
med spesielle behov på vei ut i arbeidslivet. Venstre vil styrke 
diskrimineringsloven for å forebygge diskriminering av 
innvandrere. 

Fremskrittspartiet har ingen politikk for aktiv rekruttering av 
innvandrere til arbeidsmarkedet. De mener dårlig språk og 
mangel på arbeidstrening er årsaken til at mange innvandrere 
sliter med å komme i arbeid. De vil derfor styrke 
norskopplæring og tilby midlertidige stillinger. 

Rødt har ingen politikk for aktiv rekruttering av innvandrere 
til arbeidsmarkedet. I stedet vil de innføre gratis barnehage, 
seks-timers arbeidsdag og norskopplæring. 



Hvilke tiltak vil partiene ta for å få 
minoritetskvinner ut i arbeid?

Høye har ingen konkret politikk for aktiv rekruttering av 
innvandrere til arbeidsmarkedet, men ønsker å bevilge mer 
penger til organisasjoner som driver med integrering, styrke 
antall timer i introduksjonsprogrammet og gi gratis 
barnehagetilbud, dersom mor eller far er en del av 
introduksjonsordningen. 

Kristelig Folkeparti vil styrke oppsøkende 
integreringskonsulenter, gi flere aktivitetstilbud, mulighet for 
språkopplæring med barnepass til innvandrermødre og større 
satsning på "Ny Sjanse” prosjektet.

Sosialistisk Venstreparti mener at et godt tiltak for å få flere 
kvinner ut i arbeid er å tilby gratis barnehage og SFO, kombinert 
med oppsøkende tiltak for å gi minoritetskvinner utenfor 
arbeidslivet språkopplæring, arbeidstrening og sosiale nettverk, 
for eksempel gjennom prosjektet ”Ny sjanse”. 

Arbeiderpartiets plan er å  videreføre og utvide ”Ny Sjanse” 
prosjektet. I tillegg vil partiet legge til rette for lavterskel 
jobbtrening og kompetansebygging i tilknytning til offentlige 
arenaer der man når kvinner med innvandrerbakgrunn.  



Have you lived in Norway for the last three years?

Then you can vote in the municipal and county 
councils’ elections this September!

Do you want to participate in deciding your own 
future?

You can influence the politics in multicultural Oslo by 
voting for the party that protects your rights. 

Your vote counts!



The MiRA-Centre calls for all 
women to vote in the 
forthcoming election! 

You can influence the politics in 
Oslo by using your vote!

Do you need to learn how to 
vote?

Come by the MiRA-Centre!

Visiting address: Storgata 38, Oslo
Tlf: 22 11 69 20
E-mail: post@mirasenteret.no
www.mirasenteret.no
www,facebook.com/mira.senteret
https://twitter.com/#!/MiraSenteret



MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn er en 
møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter. 

Gjennom det fellesskapet våre brukere er med på å skape, fremmes 
og synliggjøres de ressurser og potensialer minoritetskvinner og -

jenter besitter.

Synliggjøringen består av å fremheve det mangfold av historier, erfaringer og 
ressurser senterets brukere besitter i sin deltakelse som aktive og likeverdige 

borgere i samfunnsdebatter, arbeidslivet og andre sosiale arenaer.

MiRA-Senterets målsetting er å fremme aktiv deltakelse i utformingen av et 
samfunn hvor borgere er likestilte i skapelsen av sine hverdagslige liv. Du er 

velkommen til å kontakte oss hvis du ønsker å ta del i vårt engasjement.

Ikke nøl, kontakt oss hvis du vil: 
• snakke med noen 
• ha råd og veiledning grunnet en vanskelig situasjon 
• øke ditt sosiale nettverk og/eller samfunnsengasjement

Vi tilbyr råd og veiledning vedrørende: 
• utdanningsvalg
• problemer hjemme eller på skolen 
• kommunikasjon mellom generasjoner
• juridiske spørsmål 
• dine rettigheter i forbindelse med bl.a. samliv, ekteskap og skilsmisse 
• diskriminering

Meld deg inn i vårt nettverk og bidra med å realisere dine ideer i fellesskap med andre 
engasjerte kvinner og jenter. Du kan også sende oss en e-post med dine forslag til 

aktiviteter eller en tilbakemelding på vårt arbeid her på senteret.


