
  

 
 

Likestilt – til hvilken pris? 

Arbeidsliv og familieliv i et minoritetsperspektiv 

 

Dato: Fredag 15. november 2013 

Tid: 09:00 – 16:00 

Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, Biskop Gunnerus’ gate 3, 0155 Oslo 

 

09:00 Registrering, te og kaffe 

09:30 Kulturinnslag ved Kjersti Fjeldstad 

09:45 Åpning ved Sunniva Ørstavik. Likestillings- og diskrimineringsombud 

10:15 
"Likestilt - til hvilken pris? Arbeidsliv og familieliv i et minoritetsperspektiv". 

Fakhra Salimi, leder MiRA-Senteret 

10:45 

"What if women want to look after their own children? Gender equality and care 

work!” Selma James, writer, co-founder of the International Wages for 

Housework Campaign and coordinator of the Global Women's Strike. 

11:30 Diskusjon/spørsmål 

11:45 Pause, te og kaffe 

12:00 
Den norske velferden: Familiepolitikk og fødselsmønstre. Mathilde Fasting, 

Idéhistoriker og Siv-øk NHH. 

12:45 Diskusjon/spørsmål 

13:00 Lunsj 

14:00 Kulturinnslag 

14:15 
Kontantstøtten - til hinder for likestilling eller lønn for omsorgsarbeid? Attia 

Mirza, feminist og hjemmearbeidende. 

14:45 Diskusjon/spørsmål 

15:00 
"Economic independence and family obligations - the challenges of gender 

equality for minority women". Humera Khan, grunnlegger av An-Nisa Society. 

15:30 Diskusjon/spørsmål 

16:00 Oppsummering og avslutning 

 

Konferanseavgift: kr. 300,- 

Inkluderer lunsj og te/kaffe 

 

Påmelding innen 08. november til MiRA-Senteret: post@mirasenteret.no. 

Påmeldingen er bindende.  

Konferanseavgiften kan betales med bankgiro, til kontonummer 1607.55.52665, eller ved fremmøte 

samme dagen. Merk innbetalingen «Konferanse 13». Kvitteringen tas med på konferansedagen.  
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Sunniva Ørstavik 

Sunniva Ørstavik er Norges likestillings- og diskrimineringsombud. Ørstavik er 

utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet som Generalsekretær 

i Rådet for psykisk helse.  

Sunniva drømmer om et bredt ungdommelig engasjement for likeverd og fellesskap.  

 

 

Selma James  

Selma James er en anerkjent forfatter fra New York og Storbritannia. Hun er kjent for 

sitt feministiske, og antirasistiske arbeid og engasjement. I 1972 grunnla hun 

«International Wages for Housework Campaign» – en kampanje som arbeider for at 

husholdning skal bli anerkjent som arbeid i offisielle statistikker, og dermed innvilger 

lønn til personer i slike stillinger.  

 

 

Mathilde Fasting 

Mathilde Fasting arbeider som idéhistoriker og prosjektleder i Civita. Fasting er 

siviløkonom fra NHH, bachelor og master i idéhistorie fra Universitet i Oslo og holder 

på med en doktorgradsavhandling om økonomen og juristen Torkel Aschehoug.  

 

 

 

 

Humera Khan 

Humera Khan er freelance-konsulent og forsker. Hun er grunnleggeren av An-Nisa 

Society, en organisasjon for kvinner som kjemper for velferd for muslimske familier. 

Gjennom organisasjonen har Khan vært involvert i ulike prosjekter som ”The 

Supplementary Muslim School” og har skrevet en bokserie om seksuell helse fra et 

islamsk perspektiv ”Cycle of Life”.  

 

 

Attia Mirza 

Attia Mirza har vært aktivist og engasjert i likestilling og diskrimineringsspørsmål i 

mange år. Hun er født og oppvokst i Oslo og var med å etablere jentenettverket på 

MiRA-Senteret. I dag er hun hjemmearbeidende kvinne og brenner fortsatt for 

kvinners rettigheter. 

 

 

Fakhra Salimi  

Fakhra Salimi er leder for MiRA-Senteret. Hun er utdannet ved Punjab Universitetet i 

Pakistan og ved Universitetet i Oslo, bl.a. med fagene sosiologi, sosialantropologi, 

samt medier og kommunikasjon.  Hun er også utdannet samtaleterapeut fra Norsk 

Institutt for Psykosyntese i Oslo.  

PRESENTASJON AV FOREDRAGSHOLDERE 


