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20 years of struggle for
gender and racial equality!
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KAPITTEL 1

OM MiRA-SENTERET
Hvorfor trenger vi et sterkt fokus på
minoritetskvinner i Norge?

Hva og hvem er MiRA-Senteret?
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
er en landsdekkende, ikke-statlig samt frivillig basert nettverksorganisasjon, som har mange års erfaring med
spørsmål knyttet til likestilling og juridiske rettigheter for
kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i Norge.
Senteret er partipolitisk uavhengig og har ingen tilknytning
til bestemte religiøse eller etniske grupper. Lenge før det
norske majoritetssamfunnet og mediene for alvor fattet
interesse for de spesielle 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 landsdekkende organisasjon
dannet av og for minoritetskvinner, er MiRA-Senteret det
eneste i sitt slag i Norden.
MiRA-Senteret har arbeidet i 20 år med å bistå unge
jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn i forhold til ulike
problemstillinger, og spesielt i forhold til akutte situasjoner
og med sosiale og juridiske spørsmål. For å kunne gi et helhetlig bilde av organisasjonen og den samfunnsmessige
betydningen av senterets arbeid fra grasrotnivå til et topppolitisk og økonomisk nivå, er det nødvendig å ta for seg
dets oppbygning og samfunnsfunksjon på en grafisk og
eksplisitt 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.
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Nyere norsk forskning om årsakssammenhengene til
depresjoner hos eldre, konstaterer at selv om årsaksbildet
er sammensatt, så er tapsopplevelse og tilpasning til tap
sentrale faktorer. Det dreier seg om tap av nære pårørende, sosialt nettverk, posisjon, mening med livet 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 minoritetsbakgrunn 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 hverdagen.
Mange av våre brukere kommer fra land med krig og fattigdom, har oppholdt seg i flyktningleirer og bærer ofte på
traumatiske minner i tillegg til savn. Andre følger av
migrasjonsprosessen er følelsen av skuffelse, isolasjon,
diskvalifisering, utrygghet, kommunikasjonsproblemer,
møte med fordommer og endret bosituasjon. For den yngre
generasjonen kan bl.a. spørsmål om identitet og kulturell
tilhørighet virke mentalt belastende.
Generasjonskonflikter, identitetsforvirring og utmattelse på grunn av veksling mellom ulike identiteter og koder
for samhandling, gjør at mange minoritetskvinner ikke klarer å bli en del av et sosialt nettverk, eller at de ikke klarer å
opprettholde nettverkene fra skole og jobb. Den kjønnede
dimensjonen 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. Dette er et aspekt som blir spesielt tydelig i samfunn hvor det eksisterer minoritetsgrupperinger.
I forhold til en integreringsprosess kan det defor gi stor
effekt å fokusere på kvinner på en forsvarlig måte.
Fra arabisk kommer ordtaket «Utdann en gutt og du
utdanner en person. Utdann en jente, og du utdanner en
nasjon». I mange land i den østlige verden blir dette ordtaket brukt i forhold til familieplanleggingspolitikk og kunnskapsreformer. I Norge har vi et medieskapt bilde 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

MiRA-Senterets mangfoldige virke og helhetlige funksjon i samfunnet:
MiRA-Senteret
er en brobyggerorganisasjon

MiRA-Senteret
er en støtte- og
hjelpeorganisasjon

MiRA-Senteret
er en erfarings og
kompetanseformidler

MiRA-Senteret
er en endringsagent

For å oppnå målet om et
vellykket integrert og
mangfoldig samfunn
kreves aktiv samhandling
mellom myndighetene,
majoritetsbefolkningen
og minoritetene. MiRASenterets mål er et gjensidig samarbeid mellom
majoritets– og minoritetssamfunnet for å løse
eventuelle problemer som
oppstår, og gi kvinner og
unge jenter med minoritetsbakgrunn styrke til å
delta i samfunnsdebatten.
Slik sett fungerer
senteret som en brobygger mellom minoritets–
og majoritetssamfunnet.

Vi har kontakt med de
mest utsatte minoritetskvinnene i samfunnet, og
vi tilbyr krisehjelp og
veiledning til de kvinnene
som på ulike måter faller
utenfor systemet og ikke
blir sikret sine menneskerettigheter.
Våre nettverksbyggende 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.

til lokale og nasjonale
myndigheter, minoritetskvinner og den øvrige
befolkningen.

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 forbindelse 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 opptatt av saker som vedrører
vold mot kvinner, 3-årsregelen og minoriteter
på skolen og i arbeidsmarkedet. 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 21 ÅR
for å fremme likestilling for innvandrer- og flyktningkvinner i Norge. Vår innsats fortsetter med uforminsket
styrke og med en stor frivillig innsats fra minoritetskvinner 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.

voksne menn, samt underkuede, hjelpeløse minoritetskvinner og unge jenter, hvis lykke avhenger av hjelp og
sympati fra det norske majoritetssamfunnet. Når dette
settes opp mot det arabiske ordtaket, ser man tydelig hvordan slike skjeve fremstillinger bidrar til å begrense mulighetene for en reell likestilling og integrering av unge og
eldre minoritetskvinner i det norske samfunnet. En viktig
målsetting for senterets arbeid er derfor å fremme mangfold, styrke individet og oppfordre til deltakelse på ulike
samfunnsarenaer. MiRA-Senteret ønsker å legge til rette
for at unge jenter med minoritetsbakgrunn skal bli bevisstgjort sine rettigheter i det norske samfunnet, og spesielt i
forhold til skole, familie, arbeidsplass og vennemiljø.

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, foredragsvirksomhet, opparbeidelse og formidling av
fagkompetanse, 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.

Problemstillinger som tvangsekteskap, seksualitet,
identitets- og generasjonskonflikter har vært framtredende i vårt arbeid, og vi ønsker å konsentrere oss om de
psykiske vanskene som springer ut av disse problemstillingene. Vi ser det som svært viktig å ta fatt på dette med
et helhetlig perspektiv gjennom både akutt og forebyggende arbeid. MiRA-Senteret er opptatt av å synliggjøre
minoritetskvinner som enkeltindivider med egne erfaringer, tanker og ideer, slik at de blir sett på som viktige
bidragsytere i det norske samfunnet.
For oss på MiRA-Senteret er det videre et tankekors å
oppleve at selv om arbeidsledigheten i Norge har gått ned,
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re, så er gapet mellom de to grupperingene ikke blitt mindre. Mange arbeidstakere med minoritetsbakgrunn sliter
med en eller flere deltidsjobber, som gir dårlig betaling,
arbeidsforhold og kontrakter, og de får ikke jobber de i
utgangspunktet er faglig og kompetansemessig kvalifisert
for. Sosial og økonomisk fattigdom blir dermed en realitet
for mange minoritetskvinner. Samtidig opplever mange at
3-årsregelen i det norske regelverket fratar dem sentrale
menneskerettigheter. Dette er en stor utfordring sett ut fra
et kvinnelig likestillingspolitisk perspektiv.
Det er derfor fundamentalt nødvendig for det norske
samfunnet å sette et sterkt fokus på minoritetskvinner i
Norge. Det er en trist og sjokkerende erfaring å kunne
stadfeste det påfallende sammenfallet mellom årsakssammenhengene for depresjon hos eldre og hvordan mange
minoritetskvinner opplever livene sine. I tillegg er det også
urovekkende å rette blikket mot fremtiden, og se på hvilke
implikasjoner et manglende fokus og en mangelfull investering i denne målgruppen 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 ressurser i forhold til denne målgruppen.

MiRA-Senteret ønsker å:

MiRA-Senterets hovedmålsetninger

En skjematisk oversikt over senterets oppbygning

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 minoritetsbakgrunn, og vi mener det er viktig å ha innsikt i årsakssammenhenger for å forstå og håndtere deres problemstillinger på en løsningsorientert og hensiktsmessig måte.

MiRA-Senterets virksomhet kan sies å være todelt: Den
faste driften omfatter vår faste daglige tilbud med kjerneaktiviteter og administrasjon, mens våre øvrige satsingsområder varierer fra år til år, avhengig av prosjektmidler.
Som figuren nedenfor søker å vise, er senterets oppbygning 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 informasjonspåvirkning fra den
ytterste ringen og innover, og
det er denne informasjonen vi bruker til å evaluere hvilke satsingsområder og utfordringer samfunnet
står ovenfor sett
fra et minoritetskvinneperspektiv.

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.
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•
•
•

•

•

•

•

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, informasjons- og kurs-virksomhet på både
lokalt og nasjonalt plan.
Stimulere minoritetskvinner til å delta i samfunnsliv og
samfunnsdebatter, bidra til å fremme kvinnenes kultur,
og gjennom dette fungere som en brobygger 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 viktige personlige spørsmål gjennom
innflytelse og medvirkning på samfunnsplan.
Bidra til utvikling av en bedre forståelse mellom
generasjonene, ved å søke en bredere
kommunikasjonslinje mellom foreldre og barn.
Være et samlingssted for utfoldelse av personlige
uttrykk, kreativitet, solidaritet og engasjement.

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
arbeidsmarkedet, boligmarkedet og lignende.
Informasjonsarbeid.
Nettverksarbeid nasjonalt og internasjonalt.
Administrasjon.
Organisering av prosjektvirksomhet.

Administrasjon og sekretariat
MiRA-Senterets administrasjon og sekretariat består i dag
av leder, administrasjonsansvarlig, aktivitets- og prosjektkoordinator, samt veileder, alle i 100 % stillinger.
Alle ansatte ved MiRA-Senteret har bred kompetanse,
også utover sitt egentlige arbeidsområde. De er ressurssterke bl.a. i forhold til språkkunnskaper, noe som vi drar
stor nytte av siden vår målgruppe tilhører forskjellige
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 kompetanse.
Lederen utvikler MiRA-Senterets videre engasjement,
knytter kontakter, og utvikler samarbeidet med ulike organer og institusjoner. Lederen koordinerer MiRA-Senterets

arbeid i samråd med styret, arbeidsgruppa og sekretariatet. Hun gir innspill til statlige og private organer, media og
andre i saker vedrørende 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
kvinner 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
aktiviteter og kursvirksomhet på MiRA-Senteret.
Mange av henvendelsene til MiRA-Senteret handler
om utfordringer minoritetskvinner møter daglig i det norske
samfunnet. Disse hindringene gjør at denne gruppen ikke
har lik tilgang på muligheter og rettigheter som den øvrige
befolkningen. Gjennom synliggjøring av disse vanskene,
og interaksjon med ulike miljøer, bidrar MiRA-Senteret til å
fremme inkludering og reell likestilling av minoritetskvinner i Norge. Det er her viktig å påpeke at det omfattende
aktivitetstilbudet 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. Gjennom sine ulike erfaringer og
kompetanse bidrar de til å styrke grunnlaget for MiRAMiRA-SENTERET ÅRSRAPPORT 2009 13

Senteret som et ressurs- og kompetansesenter for
minoritetskvinner.
Enkelte av styremedlemmene har vært tilknyttet MiRASenteret 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.

Arbeidsgruppe
Deltakelse, frivillighet, engasjement og ansvar!
MiRA-Senterets arbeidsgruppe består av kvinner og jenter
som er ansvarlige for å planlegge og å gjennomføre 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 2009 vært spesielt aktiv og bidratt
på ulike måter til senterets arbeid: arbeidsgruppa har
jobbet spesielt i forhold til ulike forbyggende aktiviteter
relatert til tvangsekteskapsprosjektet. Vi har hatt workshop i Bergen, Haugesund og Oslo, seminar i Stavanger,
samt nettverksmøte i Trondheim. Arbeidsgruppa jobbet
også aktivt i forhold til kulturfestivalen MELA, og ikke minst
under MiRA-Senterets 20-årsjubileum den 14. november
2009. De har også bidratt med hensyn til utflukter i regi av
senteret, medieovervåkning og arkivering, i tillegg til forefallende kontorarbeid.

14 MiRA-SENTERET ÅRSRAPPORT 2009

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 landsdekkende organisasjon som
baserer seg på frivillig arbeidsinnsats og nettverksutbygning. Det betyr at de kvinnene med minoritetsbakgrunn som er tilknyttet senteret fungerer som en
informasjonsdatabase.
Nettverksbasen til MiRA-Senteret består per i dag av
mer enn 1800 minoritetskvinner, unge jenter og 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 minoritetsbakgrunn.
De mottar informasjon om senterets aktiviteter og deres
brukere inviteres til å delta på disse.
MiRA-Senteret har etablert et eget nettverk for unge

jenter, hvor vi tilrettelegger for at de skal kunne treffes på
egne møteplasser. Jentene i nettverket deltar i senterets
arbeid for minoritetskvinner ved å arrangere egne
aktiviteter, samarbeide og knytte 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 kontakt 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 ni
frivillige organisasjoner i Norge – siden 2001 hatt konsultativt status i FNs Enonomic and Social Commission (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 tilsvarer
mellom to og tre hele årsverk, og er et verdifullt bidrag til
arbeidet for minoritetskvinners rettigheter og muligheter.
Det omfattende aktivitetstilbudet senteret tilbyr brukerne
ville ikke vært mulig uten denne innsatsen, som 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 kommer
med innspill til MiRA-Senteret om saker av betydning 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 mulighet 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 2009:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Oslo kommune ved Helse- og velferdsetaten
Oslo kommune ved Enhet for mangfold og integrering
(EMI)
Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning
Akershus fylkeskommune
Helse og rehabilitering
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)
Sosial- og helsedirektoratet (Shdir)
Institusjonen Fritt Ord
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS)

Uten denne støtten ville MiRA Ressurssenter for
innvandrer- 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 ukentlig
GRATIS juridisk veiledning fra advokat hele året.
Les mer på WWW.MIRASENTERET.NO
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KAPITTEL 2

HENVENDELSER I 2009
Formidling av erfaring og kompetanse
I 2009 har MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner hatt en jevn økning på ca. 3 % i pågang, både
per telefon, e-post og brev, samt ved personlig oppmøte.
Årsaken til dette er utvidede åpningstider og et økt aktivitetstilbud. Vår stadige satsing på forebyggende arbeid mot
tvangsekteskap, utvidelsen av det nasjonale nettverket, og
satsing på egne nettverksgrupper for unge jenter, har også
ført til en økning i henvendelser fra hele Norge.
I 2009 har vi mottatt 9734 henvendelser.
Vi registrerer også en betydelig økning i andel
henvendelser fra ulike helseinstanser, skoler, ungdomshelsestasjoner, sosionomer, psykologer og lignende, som
ønsker informasjon om vårt arbeid innen dette feltet. Andre
viktige forklaringer på denne økningen er vår styrkede
innsats i arbeidet med unge jenter, hvor vi blant annet tilbyr
nye empowerment- og rettighetsorienterte aktiviteter til
målgruppen, samt vårt omfattende informasjonsarbeid og
brede aktivitetstilbud. Vi har også hatt en jevn økning av
våre aktiviteter knyttet til senterets krise- og veiledningstilbud. I prosjektet «Selvutvikling og empowerment.
Forebyggende psykisk helsearbeid blant jenter med
minoritetsbakgrunn» i 2009, har mange kvinner og jenter
tatt kontakt vedrørende deres psykiske helse, isolasjon,
ensomhet og annet.
Henvendelsene til senteret spenner fra spørsmål om
hjelp til enkeltpersoner til informasjon til større grupper.

16 MiRA-SENTERET ÅRSRAPPORT 2009

Vi har også i 2009 blitt kontaktet for å formidle våre
erfaringer og vår kunnskap på spesifikke områder, og vi
fremstår i dag som en viktig kunnskapsbank og et ressurssenter innen minoritetskvinnespørsmål.
Vi registrerer også en stadig økende interesse for vår
foredrags- og informasjonsvirksomhet, samt kursvirksomhet i temaer som tvangsekteskap, omskjæring, psykisk
helse, rasisme og diskriminering. MiRA-Senteret mottar
også en hel rekke forespørsler fra media, der 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 gjelder spesielt i forhold til
spørsmål knyttet til transnasjonale ekteskap og flyktningsaker.
Den store oppmerksomheten mediene til tider vier
minoritetskvinner fører til at både kvinnene og personer i
hjelpeapparatet tar kontakt med oss. Spesielt er dette
tydelig i etterkant av dramatiske hendelser i innvandrermiljøer. 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 de trenger råd om
hvordan 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,
utdannelse eller 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.

Antall henvendelser 2003–2009
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For å få en oversikt over bredden av vårt arbeid i 2009,
samt for å kartlegge hvilke problemområder det forespørres hyppigst om, har MiRA-Senteret siden 2006 jobbet
med å dokumentere de ulike henvendelser vi mottar.
Denne kartleggingen har gitt oss en unik mulighet til å:
1. Få 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.

2006

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-årsregelen), 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.
• Lov og praksis i innvandrerkvinnespørsmål og
samfunnsmessige og politiske forhold i Norge som
påvirker minoritetskvinner.
• Problematikk knyttet til unge jenter.

MiRA-SENTERET ÅRSRAPPORT 2009 17

Hvem henvender seg til MiRA-Senteret?

Henvendelser om krisehjelp og veiledning

15 %

15 %

25 %

20 %
35 %

60 %

30 %

■ Minoritetskvinner og jenter
■ Offentlige institusjoner, barnevern, krisesentre
helsestasjoner, departementer og direktorater
■ Skoler
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■ Kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn
■ Helsesøstre og rådgivere
■ Offentlige institusjoner
■ Andre

KAPITTEL 3

KRISEHJELP OG VEILEDNING
Tema
Unge jenter
Asyl, opphold og familiegjenforening
9
Tvangsekteskap
35
Identitet, familiekonflikt og generasjonskonflikt 31
Vold / mishandling
12
Samlivsproblemer
9
Sosiale vansker / arbeid
16
Barnefordeling / barnevern
5
Psykisk helse
40
Jomfruhinnen, kropp, seksualitet og graviditet 28
Rasisme og diskriminering
Annet
34
Sum
219

Kvinner
26
9
5
14
23
38
13
37
4
3
17
189

Tabellen over viser antall behandlede saker ved MiRA-Senteret
fordelt på kategorier for hvilken problemtype det dreier seg om.
Tabellen viser både saker som er blitt behandlet etter personlig
oppmøte og per telefon. Henvendelsene kommer både fra
enkeltkvinner og unge jenter, eller institusjoner og privatpersoner som tar kontakt på vegne av en bruker.
Krisehjelp og veiledning per e-post er ikke inkludert i tallene.
Mange av henvendelsene har blitt fulgt opp over en lengre
periode.

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,
Armenia, Aserbajdsjan, Bangladesh, Bosnia, Brasil,
Canada, Chile, Colombia, Cuba, Danmark, D. Dominikanske
republikk, 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, Statsløse, Sudan,
Sverige, Syria, Tanzania, Thailand, Tyrkia, Tyskland,
Uganda, Uruguay, USA, Venezuela, Vietnam, Zambia og
Zimbabwe.
Kvinnene er bosatt over hele Norge, blant annet Oslo,
Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Vest-Agder,
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Oppland, SørTrøndelag, Troms, Nordland og Finnmark.
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KAPITTEL 4

MiRA-SENTERET - EN KUNNSKAPSBANK
I MINORITETSKVINNESPØRSMÅL
Erfarings- og kunnskapsformidling til lokale og
nasjonale myndigheter, etater og institusjoner, og
den øvrige befolkningen.
I vårt formidlingsarbeid benytter vi oss av viktige kanaler
som blant annet høringer og innspill til lokale og nasjonale
myndigheter, foredragsvirksomhet, innlegg og kurs, samt
uttalelser til media. Årsrapporten vil derfor ta for seg et
utvalg av den erfarings- og kunnskapsformidling, samt
kompetanseoppbygging som senteret i 2009 har tatt del i.

Høringsuttalelser og innspill til ulike
beslutningstakere
MiRA-Senteret har i 2009 uttalt seg i 16 høringer, og gitt
både skriftlige og muntlige innspill til ulike beslutningstakere. Dette arbeidet er et viktig ledd i vår oppgave med
å formidle erfaring og kunnskap til nasjonale og lokale
myndigheter. I 2009 har vi også prioritert en rekke møter
med politikere og politiske partier, og særlig opp mot
stortings- og sametingsvalget 2009.
I forkant av stortings- og sametingsvalget hadde vi
dialoglunsjer med de ulike politiske partiene, der kvinner
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og unge jenter fra nettverket også var til stede. Under
dialoglunsjene diskuterte representantene fra de politiske
partiene innvandringspolitiske spørsmål med minoritetskvinner fra MiRA-Senterets nettverk. De respektive
partiene fikk mulighet til å informere om sine standpunkt
med hensyn til spørsmål som berører minoriteters liv, som
barnehage, skole, arbeid og integrering, utlendingsloven,
visum, asyl og familiegjenforening og vold mot minoritetskvinner. Bakgrunnen for møtene var tanken om at økt
valgdeltakelse fremmer demokrati, og at det å delta som
aktiv samfunnsborger og bidra til medbestemmelsesretten
i samfunnet, også fremmer inkludering og en bedre
integrering.
Når kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn
oppfordres til å bruke sin stemme og la sin røst bli hørt, er
dette også med på å utvikle et mer inkluderende samfunn.
Høy valgdeltakelse er et kjennetegn på et sunt demokrati.
Økt deltakelse blant innvandrerbefolkningen er et kjennetegn på god integrering.
Nedenfor følger en oversikt over høringsuttalelser og
innspill fra MiRA-Senteret til departementer, storting og
politikere og politiske partier:

Høringer
Arbeids- og inkluderingsdepartementet:
Endringer i utlendingsforskriften – Oppfølging av regjeringens innstramning av asylpolitikken – Tiltak 1, 2, 4, 6 og 12.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet:
Høringsuttalelse i forhold til forslag til endring i lov av
15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres
opphold her (utlendingsloven) og enkelte andre lover.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet:
Forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.melding nr.
18 (2007–2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter
til ny utlendingslovs kapittel 3 om arbeid og studier mv.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet:
Høringsbrev om ny utlendingsforskrift.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet:
Utkast til forskrifter til kapittel 13 i ny utlendingslov
(Særskilte regler for EØS/EFTA-borgere mv.) og enkelte
mindre lovendringer.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet:
Høring – kapittel 4, 17, 18 og 20 i ny utlendingsforskrift.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet:
Høring – Krav om fire års utdanning eller arbeidserfaring
i Norge for referansepersoner med oppholdstillatelse på
humanitært grunnlag i saker om familiegjenforening.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet:
Høring – Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med forskrifter og utlendingsforskriften.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet:
Høring – Forslag til endringer i lov 10. juni 2005 nr. 51 om
norsk statsborgerskap (statsborgerloven) og forskrift
30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk
statsborgerskap (statsborgerforskriften).
Barne- og likestillingsdepartementet:
Forslag til endring barneloven paragraf 30 tredje ledd.
Barne- og likestillingsdepartementet:
Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet.
Barne- og likestillingsdepartementet:
Høring – utredning om ungdoms fritidsmiljø og deltakelse
og innflytelse lokalt.
Barne- og likestillingsdepartementet:
Høring – Om rett til lønn under omsorgspermisjon ved
fødsel og adopsjon og under ammefri.
Barne- og likestillingsdepartementet: Høring – Forslag om
å innføre en ordning med stans av offentlige ytelser og
barnebidrag ved internasjonal barnebortføring.
Det kongelige justis- og politidepartement:
Høring – forslag om endringer i passforskriften.
Utlendingsdirektoratet:
Høringsbrev – utkast til rundskriv om registrering av navn.

Møter med og innspill til departementer, direktorater,
etater, politikere og politiske partier
MiRA-Senteret har i 2009 møtt en rekke politikere og
byråkrater der innspill om minoritetskvinners situasjon
i Norge har blitt gitt. Her kan blant annet nevnes:
Barne- og likestillingsdepartementet:
Dialogmøte om tvangsekteskap.
Barne- og likestillingsdepartementet:
Møte om barnevernets rolle.
Barne- og likestillingsdepartementet:
Utveksling av erfaringer knyttet til samarbeid med
barnevernet.
Barne- og likestillingsdepartementet:
Ideutvekslingsmøte – 100-årsmarkering av kvinners
stemmerett.
Barne- og likestillingsdepartementet:
Ideutvekslingsmøte – organisasjonenes innsats for økt
likestilling for jenter og kvinner med innvandrerbakgrunn.
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet:
Møte om nasjonalt botilbud for utsatte for tvangsekteskap.
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet:
Samarbeidsmøte i forbindelse med frivillige
organisasjoners rolle i etableringen av nasjonalt botilbud
for utsatte for tvangsekteskap.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:
Om MiRA-Senterets tvangsekteskapsprosjekt
«La meg snakke», og samarbeid med organisasjonen
SACH Struggle for Change, i Pakistan.
Justisdepartementet:
Dialogmøte om radikalisering og voldelig ekstremisme.
Likestillings- og diskrimineringsombudet:
Håndtering av henvendelser om diskriminering.
Likestillings- og diskrimineringsombudet:
Konflikthåndtering.
Likestillings- og diskrimineringsombudet:
Møte om Graverutvalgets innstilling og aktivitetsog redegjørelsesplikten.
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Brukerråd i Utlendingsdirektoratet:
Om familieinnvandring.
Helsedirektoratet:
Møte om utviklingstrekkrapport 2009.
Møte i referansegruppe for oppfølging av
handlingsplanen: «Handlingsplan for å fremme likestilling
og hindre etnisk diskriminering 2009–2012».
Felles brukerforumsmøte:
Om «Graverutvalget, NOU 2009: 14 Et helhetlig
diskrimineringsvern».
Oslo kommune, Enhet for mangfold og integrering:
Familievern i et minoritetsperspektiv.
FOKUS: Representantskapsmøte.
Politiet i Oslo: Møte vedrørende offentliggjøring av tall
på overfallsvoldtekter.
IMDI: Kompetanseteamet mot tvangsekteskap.
MiRA-Senteret fikk besøk av Dansk Kvindehus fra Århus.
Fafo-frokost:
Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:
Kompetanseteamet mot tvangsekteskap.
Møte med Oslo kommune på MiRA-Senteret.
Dixi på besøk på MiRA-Senteret.
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MiRA-Senteret har blant annet holdt kurs og foredrag
for følgende offentlige og private instanser:
SV-seminar på Stortinget. Fakhra Salimi snakket om
minoritetsbarn og oppvekstvilkår.
Bokollektivet, underlagt krisesenteret. MiRA-Senteret
informerte ansatte og beboere om MiRA-Senteret.
Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Fakhra Salimi viste filmen «Tabuenes andre ansikt».
Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Litteraturhuset. Hilsen fra Fakhra Salimi til likestillingslovens 30-års jubileum.
Høgskolen i Oslo, Fakhra Salimi hadde foredrag om
Gender, Media and Journalism.
Aker Universitetssykehus, klinikk for psykisk helse.
MiRA-Senteret holdt foredrag om «Den usynlige smerte».
MiRA-Senteret holdt foredraget:
«Arrangert ekteskap og Tvangsekteskap».
Rikshospitalet. MiRA-Senteret holdt foredrag om filmen
«Tabuenes andre ansikt» under jordmordagene.
Oslo Rådhus. Fakhra Salimi holdt tale under avslutningen
av sykepleieutdanningen.
MiRA-Senteret holdt workshop om tvangsekteskap
i Bergen.
MiRA-Senteret hadde nettverksmøte om tvangsekteskap,
Trondheim.
Røde kors, ORKIS. MiRA-Senteret holdt foredrag om filmen
«Tabuenes andre ansikt».
Fakhra Salimi hadde innlegg på kurs om «minoritetskvinner mot tvangsekteskap» med tema «kvinners rettigheter» i regi av Empo (kirkens bymisjon) i Bergen.
Høyskolen Diakonova. MiRA-Senteret holdt forelesning
om: «Innvandrerkvinner, barneoppdragelse og vold».

MiRA-Senteret holdt workshop tvangsekteskap,
Stavanger.
Temadag om tvangsekteskap i Bergen,
MiRA-Senteret i samarbeid med RVTS.
Temadag om tvangsekteskap i Haugesund,
i samarbeid med RVTS.
MiRA-Senteret hadde innlegg: «Tvangsekteskap er ikke
min kultur!» på konferanse om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i Trondheim, i regi av RVTS, Bufetat og
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
MiRA-Senteret holdt workshop om tvangsekteskap i Oslo.
MiRA-Senteret deltok med presentasjon av
MiRA-Senteret på fargerike dager på Via kvalifiseringssenter på Holmlia.
MiRA-Senteret holdt workshop:
«Ta Ordet! Tvangsekteskap er ikke min kultur» på nettverkssamling (konferanse) om tvangsekteskap på Oslo
kongressenter i regi av Bufetat, Oslo kommune og RVTS.
MiRA-Senteret holdt workshop: «Ta Ordet!» på Jentekonferansen 2009 i Stavanger i regi av Sanitetskvinnene.

Nedunder følger en oversikt over skoler/instanser vi
har holdt kurs og foredrag for. Det bemerkes at det har
vært flere foredrag ved ulike avdelinger underlagt
enkelte av skolene/instansene:
To klasser fra Sofienberg vgs var på MiRA-Senteret for å
se filmen «Tabuenes andre ansikt», og for å høre om det
arbeidet vi gjør og aktivitetene vi kan tilby.
Lærere og elever fra Via kvalifiseringssenter Søndre
Nordstrand fikk informasjon om våre aktiviteter.
Jentegruppe fra Bjørnholt skole sammen med to
minoritetsrådgivere var på besøk på senteret.
Elever fra Diakonova høgskole ønsket å vite mer om
omskjæring.
Elever og en minoritetsrådgiver fra Sogn videregående
skole var på besøk på MiRA.
Elever og lærere fra Nittedal voksenopplæring var på
besøk på senteret.
Oslo Handelsgym.
Sofienberg videregående skole.
Besøk fra rådgiver i helseavdelingen i Asker Kommune,
og elever fra Bleiker videregående skole.
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Nedenfor følger noen eksempler fra der MiRASenteret har deltatt eller blitt referert til i media i 2009:
Januar 09. Bulletine 1-09: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. «Feminister: Slemme eller bare sære?»
02.01. VG: Nyttårsfeiringen, kommentar til Kongens tale.
29.01. Vårt Land: Fem ganger større risiko for å bli slått.
Mest vold i innvandrerfamilier.
29.01. NRK Radio P1: Om vold i innvandrerfamilier.
29.01. NRK Babel: Om vold i innvandrerfamilier.
17.02. P4 NRK Radio: Om hijab i politiet, debatt med Karita
Bekkemellem Orheim.
17.02. VG Nett: Hijab i politiet.
17.02. VG: «Minoritetsfeminist: Karita er mentalt omskåret»
20.02. Klassekampen: Politisk omskåret hijab debatt.
20.02. Utrop: «Argumentene mot hijab er ulogiske»
25.02. P2: «Sånn er livet.»
Om likestillingsloven 30-årsjubileum.
05.03. Journalen: «Kvinnedagen bør synliggjøre mangfold»
06.03. Siste.no: «Kraftig irritert over parolekritikk»
06.03. Sogn avis: «Kraftig irritert over parolekritikk»
06.03. Morgenbladet: «Gratulerer med dagen!»
06.03. NRK Migrapolis: «Norske feminister tror de vet best»
06.03. Vestby avis: «Irritert over parolekritikk»
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06.03. Rogalands avis: «Kraftig irritert over parolekritikk»
08.03. P1: «Mellom himmel og jord.» Om likestilling og
minoritetskvinner.
08.03. P2 Migrapolis: Om likestilling og minoritetskvinner.
19.03. Aftenbladet: «Hijab i politiet i mange land»
03.04. Ny tid: Sviket mot innvandrerkvinnene.
15.04. Bergens tidene: «Innvandrere bak alle anmeldte
overfallsvoldtekter»
15.04. Demokraten: «Innvandrere bak alle anmeldte
overfallsvoldtekter»
15.04. Adresseavisen: «Innvandrere bak alle anmeldte
overfallsvoldtekter»
15.05. Namdalsavisa: «Begås av innvandrere»
15.04. NRK Dagsrevyen. «Overfallsvoldtekter i Oslo»
22.04. NTB Pressemeldinger: «Løfter er til for å holdes:
MiRA-Senteret inviterer politikere og minoritetskvinner
til valgdialog»
24.04. Agderavisen.com: «MiRA-Senteret inviterer
politikere og minoritetskvinner til valgkamp»
01.05. Venstre.no: «Dialogmøte om kvinneundretrykking»
10.05. TV2 Nyhetskanalen: «Dialogmøte om kvinneundertrykking og tvangsekteskap»

11.05. Dagsavisen: «Huitfeldt for kompromissløs»
28.05. Morgenbladet: «Kjære politiske motstander
Abid Raja»
17.06. Aftenposten: Innvandrerkvinner 20 år etter.
22.06. KK: Norsk sex nå.
24.06. Høgskolen i Oslos nettavis: «Gullklokker og bunader»
29.06. Høgskolen i Oslos nettavis: Åpent møte om regionale
utfordringer og høgskolens rolle.
30.06. Bergens Tidende
01.07. NRK P1: «Grovt brudd på menneskerettighetene.»
Fakhra Salimi på «Her og nå».
September. Fett – Valgtemanummer: Fakhra Salimi om
Feminisme og den rød-grønne regjeringen.
30.09. Utrop
02.10. Ny Tid: «Skremt av debatten.» Fakhra intervjuet om
mottakelse av hederspris fra X-plosiv, Aslak Nores nye
bok, og Utrops utspill om regjeringen som nyrasistisk.
09.10. Ny Tid: «X-plosivt engasjement»
06.11. Klassekampen: Fakhra Salimi intervjuet om
Muslim Dating.
06.11. Klassekampen: Annonse om MiRA-Senterets
20-årsjubileum.

07.11. Klassekampen: Annonse om MiRA-Senterets
20-årsjubileum.
08.11. NRK Migrapolis: Fakhra Salimi intervjuet.
10.11. Aftenposten Aften: Fakhra Salimi om
«Hijab i sporveien».
14.11. Klassekampen: Fakhra Salimi intervjuet.
«Sterkere enn noen gang»
15.11. Dagbladet: Fakhra Salimi om
«Tvangstanker om tvangsekteskap».
16.11. Dagsavisen: Intervju med Fakhra Salimi.
«Vil i heisen med Mette-Marit»
19.11. OXLO Nyhetsbulletin: (Enhet for mangfold og
integrering). MiRA Ressurssenter for innvandrer- og
flyktningkvinner 20 år. Intervju med Fakhra Salimi.
02.12. Aften aften kårer årets Osloborger 2009:
Fakhra Salimi nominert. Artikkel: « Fortsatt rebell».
14.12. Radio Norge: Intervju med Fakhra Salimi.
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KAPITTEL 5

INFORMASJONSVIRKSOMHET OG
KUNNSKAPSFORMIDLING
MiRA-Magasinet
I 2009 feiret MiRA-Magasinet 15 år! I anledningen 15-årsdagen, ble det gitt ut et dobbeltnummer av bladet. Publiseringen av jubileumsnummeret var dessuten tett opp til
markeringen av MiRA-Senterets 20-årsjubileum, og temaet for dobbeltnummeret var «Minoritetskvinners egen
kamp for likestilling gjennom 20 år», herunder magasinets
betydning for synliggjøring av minoritetskvinner og problemstillinger knyttet til deres tilværelse i Norge. Jubileumsnummeret av MiRA-Magasinet var karakterisert av
et tilbakeblikk på årene som har vært. Her møtte man blant
annet mange av de sterke kvinnene som har vært del av
MiRA-Senterets lange historie. Årets utgave var imidlertid
det siste nummeret av MiRA-Magasinet i papirutgave, og
fra 2010 blir magasinet elektronisk. Vi på MiRA-Senteret
ser frem til de nye utfordringene en digitalisering av bladet
vil innebære, og mulighetene dette fører med seg. Vi ser
allerede verdien av at en elektronisk utgave av magasinet i
enda større grad enn tidligere vil kunne nå ut til den yngre
generasjonen av kvinner med minoritetsbakgrunn.

Utgivelse av rapporter og
annet informasjonsarbeid
MiRA-Senteret anser det som
svært viktig at minoritetsbefolkningen får informasjon
om sine rettigheter, plikter og
muligheter. Tilgang til informasjon på ulike språk og tilgjengeligheten av disse er derfor
etter MiRA-Senterets syn svært
viktig. MiRA-Senteret har i 2009
hatt fokus på dette også i vårt
informasjonsarbeid rettet mot
offentlige myndigheter og minoritetskvinner.
Fra forskere, studenter, asylmottak, skoler, organisasjoner
og enkeltpersoner har vi mottatt
et svært økende antall bestillinger av vårt informasjonsmateriell. Våre rettighetsbrosjyrer
og temahefter har vært særlig populære. I 2009 har vi
utarbeidet følgende informasjonsmateriell:
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Bordkalender «20 years of struggle for gender and
racial equality!»
MiRA-Senterets kalender for 2010 «20 years of struggle for
gender and racial equality!» tar deg gjennom MiRA-Senterets historie. Kalenderen er sendt ut til hele vårt nettverk,
våre samarbeidspartnere og til politikere, departementer
m.m. som et ledd i vårt informasjonsarbeid.

Opptrykk av tidligere utgivelser
En rekke av MiRA-Senterets svært populære rettighetsog informasjonsbrosjyrer, og filmer har gjennom året blitt
trykket opp i nytt opplag. I 2009 gjelder dette:
• Brosjyren «Bli med».
• Brosjyreplakaten «Jenter ser framover».
• Brosjyren «Den usynlige smerte».
• Brosjyre om MiRA-Senteret.
• Undervisnings/informasjonsfilmen
«Norske verdier sett med minoritetskviners øyne».
• Presentasjonsfilmen «Om MiRA», en film til bruk ved
foredrag, seminarer og workshops, ble produsert
høsten 2008, og trykket opp våren
2009.

Annet informasjonsmateriell
I forbindelse med ulike prosjekter, aktiviteter og kampanjer har vi utarbeidet forskjellige typer informasjons- og promoteringsmateriell. I 2009 har vi hatt flere
konferanser, seminarer og workshops i
forhold til ulike aktiviteter underlagt
både tvangsekteskapsprosjektet «La
Meg Snakke», og også i forhold til
«Selvutvikling og empowerment» som
har fokus på psykisk helse, og ulike former for informasjonsmateriell, deriblant brev, invitasjoner, løpesedler, plakater, konferansemateriell og promoteringsmateriell, har blitt produsert i den forbindelse.

Oversikt over annet informasjonsmateriale
produsert i 2009:
•

Valgbrosjyre «La din
røst bli hørt!» 2009:
MiRA-Senteret ønsket
å nå ut til minoritetsbefolkningen spesielt, og
den øvrige befolkningen
generelt, med informasjon om de ulike partienes standpunkter med
hensyn til innvandringspolitiske spørsmål. Derfor utarbeidet vi en brosjyre, på
bakgrunn av informasjonen og kunnskapen vi tilegnet
oss gjennom dialogmøtene med de politiske partiene.
Brosjyren var tematisk, med hovedvekt på rettigheter,
muligheter og tilbud minoritetskvinner har i Norge i
dag. Brosjyren var ment å skulle øke deres politiske
bevissthet.

•

Buttons:
MiRA-Senteret har produsert buttons med påskriftene
«Ta Ordet!», «La meg snakke!», og hatt et opptrykk av
buttons med påskriften «Mitt valg!».

•

T-skjorter:
I 2009 har MiRA-Senteret produsert nye t-skjorter.
Disse har påskriftene «La meg snakke!», «Ta Ordet!»,
og «Rasisme er også kvinnekamp!». Alle t-skjortene
finnes i mange flotte farger.

•

Plakater og løpesedler:
MiRA-Senteret har i 2009 utarbeidet nye
plakater og løpesedler i forbindelse med
arrangementet vårt i forbindelse med
MiRA-Senterets 20-årsjubileum.

•

Caps:
MiRA-Senteret produserte i 2009 capser
med påskriften «Mitt valg!».

Informasjons- og aktivitetsstands
I 2009 har MiRA-Senteret drevet nettverksarbeid og
formidlet informasjon om vår egen virksomhet i flere
sosiale sammenkomster og arrangementer. Gjennom
disse standene får vi mulighet til å formidle informasjon 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
arrangementer som «Ta ordet»-kurs, Skolekampanjen og
på de ulike nasjonale konferansene «Tvang er ikke min
kultur!», «La meg snakke» og «La din røst bli hørt!».

I tillegg til ved egne arrangementer har vi i 2009 har
hatt informasjons- og aktivitetsstands på blant
annet følgende eksterne arrangementer:
•
•
•
•
•
•

Konserthuset, feiring av kvinnedagen 8. mars i regi
av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
KIM Jubileumsfeiring.
MELA-festivalen.
Torgdagen, Grønland Torg.
Jentekonferansen i Kristiansand.
På videregående skoler i samarbeid med minoritetsrådgiverne (Bjørnholt videregående skole, Sandaker
videregående skole og Ulsrud videregående skole).

Våre buttons og t-skjorter 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.
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Internettutvikling
Våre nettsider blir aktivt brukt til informasjonsformidling,
og sidene ble totalfornyet høsten 2008/våren 2009. Vi er
stolte av å kunne presentere temaer og problematikk som
senteret jobber med på en oversiktlig og lettfattelig måte,
og arbeidet mot tvangsekteskap blir her spesielt synliggjort. Sidene vil etter hvert kunne bli lest på 9 språk, for å
sikre at den viktige informasjonen som her blir formidlet,
når ut til de som trenger den. Nyheter og linker til andre
som jobber med tilsvarende problematikk blir også
presentert på sidene. Nettsidene blir stadig oppdatert med
informasjon av faglig art og om MiRA-Senterets aktiviteter,
samt om våre prosjekter. Våre høringsuttalelser og innspill
i ulike debatter som omhandler vår fokusgruppe legges
også ut til offentlig gjennomsyn. Nettsidene 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 informasjonsmedium. Vi mottar daglige henvendelser fra skoleelever og
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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
fordel for oss å kunne legge denne typen informasjon på
hjemmesidene våre, slik at informasjonen kan hentes
direkte ut derfra.

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 2009, 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
Toleranse, bevisstgjøring og empowerment
– Bli med!
Blant MiRA-Senterets hovedsatsingsområder i
2009, var PROSJEKTENE:
•
•

•
•

La Meg Snakke: MiRA-Senterets forebyggende arbeid
mot tvangsekteskap
Selvutvikling og empowerment:
Psykisk helse blant minoritetskvinner og unge jenter
med minoritetsbakgrunn
Seksualitet og bevisstgjøring av egne valg:
Abortforebyggende tiltak
Integreringstiltaket Møteplasser: med vekt på
samhandling mellom generasjoner

Ansatte og frivillige har alle vært med på å få til
blant andre disse AKTIVITETENE:

I 2009 ble det arrangert flere STORE MØTER og
KONFERANSER, blant andre:

•
•
•

•

Stand på MELA-festivalen
Filmkvelder
Eid-fest

MiRA-Senteret har arrangert TEMAKVELDER,
WORKSHOPS og KURS med fokus på fag- og kunnskapsoverføring. Arrangementene har vært for
minoritetskvinner, og temaene har vært blant annet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ta ordet-kurs
Kurs i juridiske rettigheter
Magedanskurs
Hennamalingskurs
Unge Jenters Nettverksgruppe La Meg Snakke
Tegne- og malekurs: Alle mine farger
Workshop: Identitet er min styrke
Workshop: Glad i livet!
Workshop: Hvorfor er det viktig å stemme?
Workshop: Diskriminering på bakgrunn av seksuell
legning
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•
•
•

MiRA-Senterets 20-årsjubileum; aktivitetsmesse og
jubileumskonsert
Aktivitetsdag for mor og barn på Hunderfossen
Tvang er ikke min kultur! MiRA-Senterets landsdekkende kampanje mot tvangsekteskap
La din røst bli hørt! MiRA-Senterets valgkampanje

Andre tilbud ved MiRA-Senteret i 2009 har vært:
•
•
•
•
•
•
•
•

Individuell samtaleterapi/støttesamtaler, og
samtalegrupper
Åpen telefonlinje for kvinner og jenter med
minoritetsbakgrunn
Gratis juridisk veiledning
Åpent hus hver onsdag klokken 15:00–19.00
Debattforum
Nettverksbygging
Organisasjonsvirksomhet og frivillig arbeid
Arbeid i skolene
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KAPITTEL 8

AVSLUTTENDE KOMMENTARER
Som tallene over viser har 2009 vært et spennende år for
MiRA-Senteret. Senteret har feiret sine første 20 år, og
markert jubileet med å vise fram de sterkeste og mest
fargerike representantene for minoritetskvinnene.
Likestillingspolitiske utfordringer, rasisme og diskriminering, kropp og seksualitet, utdannelse og arbeid er blant
fokusområdene våre for 2009. 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
Aktivitetstilbudet og
det økende antall henvendelser i 2009 synliggjør helt
eksplisitt viktigheten av vårt
arbeid, og ikke minst viktigheten
av å støtte og bygge opp senteret,
på en måte som gjør at en større del av
samfunnet kan gjøre seg nytte av denne ressursen. MiRA-Senterets fremtidsvisjon er å bygge et
aktivitetshus, som evner å romme det mangfold av aktiviteter og prosjekter som til sammen danner en helhetlig base,
og som fordrer til økt integrering og samfunnsdeltakelse
minoritetsgrupperinger og storsamfunn imellom.
2009 har vært et svært spennende år for MiRASenteret. 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 kunnskap, med den visjon å bedre levekårene for
minoritetskvinner og unge jenter. MiRA-Senteret har i 2009
bidratt med kompetanseheving i minoritetskvinnespørsmål
til privatpersoner, myndigheter, ulike instanser og organisasjoner. Gjennom krisehjelp og rådgivning, foredrags32 MiRA-SENTERET ÅRSRAPPORT 2009

virksomhet, politisk arbeid, selvorganisering og nettverksarbeid har vi lykkes i å formidle minoritetskvinners egne
erfaringer og perspektiver, og synliggjort ulike faktorer
som hindrer minoritetskvinners reelle likestilling og inkludering på alle samfunnsplan.
Etter mange års arbeid med spørsmål knyttet til minoritetskvinner, 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 også i
2009 stått sentralt i vårt arbeid. Som det fremkommer i årsrapporten har vi nådd ut til et bredt publikum
bestående av privatpersoner, offentlige
hjelpeinstanser, departementer og
andre organisasjoner.
Vi er glade for at vi i 2009
har klart å gjennomføre alle
prosjekter og aktiviteter etter
planen.
Sekretariatet, arbeidsgruppa og styret vurderer
organisasjonens måloppnåelse som svært god.
MiRA-Senteret har bistått
både kvinner med minoritetsbakgrunn, fagpersoner, nasjonale og lokale myndigheter, offentlig ansatte og andre som arbeider
med minoritetskvinners og jenters
situasjon, med informasjon, erfarings- og kunnskapsformidling, samt rådgivning.
Vi er svært takknemlige overfor alle bevilgende
instanser 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 2010, slik at vårt viktige langsiktige og
forebyggende arbeid kan videreføres til fordel for innvandrer- og flyktningkvinner i Norge.

Årsrapport 2009 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

