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Kap. 1
OM MiRA-SENTERET

Hva og hvem er
MiRA-Senteret?

MiRA-Senterets formål
• MiRA Ressurssenter for kvinner med
minoritetsbakgrunn skal være et kompetanseog ressurssenter i minoritetskvinnespørsmål.
• MiRA-Senteret skal arbeide for å styrke
rettssikkerhet og selvorganisering blant
minoritetskvinner og unge jenter, og arbeide
for reell likestilling i det norske samfunnet.
• MiRA-Senteret skal gjennom rådgivning,
informasjons- og kursvirksomhet medvirke
til økt kunnskap om og forståelse i det norske
samfunn for minoritetskvinners situasjon og
rolle i det nye landet.
• MiRA-Senteret skal fremme og synliggjøre
unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn,
og være en åpen møteplass der vår målgruppe
skal føle likeverd og øke sitt nettverk gjennom
å møte andre kvinner.

MiRA-Senterets etiske retningslinjer
MiRA-Senteret er en ikke-statlig organisasjon som
er religiøst og partipolitisk uavhengig. Prinsippene
om likeverd, likestilling og solidaritet ligger til grunn
for senterets arbeid. Vi tar utgangspunkt i respekt for
menneskeverdet, og jobber for og med minoritetskvinners rettigheter og rettsikkerhet. Trygghet og
åpenhet er sentrale verdier i vårt arbeid.
MiRA-Senteret gjenkjennes som faglig habilt. Både
senterets brukere, offentlige instanser og andre
som henvender seg til senteret for uttalelser skal
kunne ha tillit til vår faglige habilitet på områdene
vi jobber med.
finansiering av MiRA-Senterets arbeid
I 2013 har MiRA-Senteret mottatt driftsstøtte
over statsbudsjettet og kommunalbudsjettet i Oslo.
Midlene administreres av henholdsvis Integreringsog mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Enhet for
mangfold og integrering (EMI). I tillegg driver
senteret en rekke prosjekter finansiert av ulike
bidragsytere fra blant annet ExtraStiftelsen og
Helsedirektoratet.
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Faste tilbud ved
MiRA-Senteret 2013
• Krisehjelp og rådgivning
• Rettighetsinformasjon
• Gratis advokathjelp og juridisk bistand
• Helseforum
• Individuelle støttesamtaler og
samtalegrupper
• Åpen telefonlinje for kvinner og
jenter med minoritetsbakgrunn
• Nettverksbygging/ Empowerment
• Landsdekkende organisasjonsvirksomhet og frivillig arbeid
• Åpent hus hver onsdag fra 15-19

MiRA-Senterets mangfoldige virke
og helhetlige funksjon i samfunnet
•M
 iRA-Senteret har jobbet i 25 år for
å fremme likestilling og rettigheter for
kvinner med minoritetsbakgrunn.
• Brobyggerorganisasjon
• Støtte- og hjelpeorganisasjon
• Erfarings- og kompetanseformidler
• Endringsagent
utvalgte samarbeidspartnere i 2013
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO),
FN-komiteen CEDAW, FOKUS - Forum for
kvinner og utvikling, 8.mars komiteen,
Redd Barna, Oslo kommune, Helsedirektoratet,
JURK – Juridisk rådgivning for kvinner,
Antirasistisk senter, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Konfliktrådet, Politiet,
NAKMI (Nasjonal kompetansesenhet for
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migrasjonshelse), Norsk kvinnesaksforening, Dixi
Ressurssenter for voldtatte, Helsetilsynet, International Wages for Housework Campaign i UK og
RVTS i Bergen.
MiRA-Senteret samarbeider i tillegg til dette med
andre relevante instanser gjennom ulike prosjekter,
som for eksempel lokale helse- og sosialtjenester,
bydelsforvaltninger, krisesentrene, voksenopplæring, minoritetsrådgivere i videregående skoler,
studenter og forskere fra utdanningsinstitusjoner
over hele landet.
Samarbeidsformer kan variere,
her er noen eksempler
CERD-rapportering: Ti organisasjoner har laget
en felles rapport om rasisme og diskriminering
i Norge, og MiRA-Senteret er blant organisasjonene
som har bidratt. Rapporten er redigert av

Antirasistisk Senter, og kommenterer regjeringens
redegjørelse til FNs rasediskrimineringskonvensjon.
Smykkeutstilling: I mars arrangerte MiRA-Senteret en smykkeutstilling i samarbeid med kvinneorganisasjoner og kunstindustrimuseet på
Nasjonalmuseet. Vi inviterte til en hyggelig
utstilling hvor vi så på hvordan ulike kulturer
«smykker» seg.
Barnevernstjenesten i ulike bydeler i Oslo:
MiRA-Senteret har arrangert en rekke aktiviteter,
kurs og informasjonsmøter både på MiRA-Senteret
og på arenaer i de ulike bydelene. Dette har vært
arrangementer både for barnevernansatte og
minoritetskvinner separat, og dialogmøter mellom
de to partene. Særlige satsingsområder har vært
Groruddalen, bydel Søndre Nordstrand og Sagene
bydel.

Miniseminar i Bergen: MiRA-Senteret arrangerte
et miniseminar om temaet «Likestilling i et
minoritetsperspektiv» i samarbeid med RVTS
(Regionale ressurssentre om vold, traumatisk
stress og selvmordsforebygging) og organisasjonen
AKUFO - Afrikansk kulturformidling i Bergen.

MiRA-Senteret har
jobbet i 25 år for å fremme
likestilling og rettigheter for
kvinner med minoritetsbakgrunn i Norge.
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Kap.
Kap. 12
OMEn
MiRA-SENTERET
støtte- og
hjelpeorganisasjon

Krisehjelp og rådgivning
Rettighetsinformasjon, juridisk bistand, krisehjelp og rådgivning er noen
av våre viktigste tilbud til unge jenter og kvinner som er i en vanskelig situasjon.
I 2013 engasjert vi en egen rådgiver med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet
for å møte det økende behovet på området og det har gitt gode resultater.
Nedenfor er tall fra krisesaker som ble behandlet i 2013.

2013 Oversikt over krisehjelp og rådgivningssaker fordelt på ulike saksområder

tema

unge jenter*

kvinner

totalt

   5

46

51

Helseforebyggende arbeid***

58

85

143

Kropp og seksualitet****

19

   6

25

   3

   4

   7

Tvangsekteskap

32

   9

41

Vold og mishandling/skilsmisse

23

46

69

Annet

16

31

47

156

227

383

Oppholdstillatelse**

Kjønns-og etnisk diskriminering
inkl religion

SUM

*
**
***
****

Andre henvendelser

I tillegg til at privatpersoner kontakter MiRA-Senteret for krisehjelp og rådgivning, mottar vi også andre
henvendelser fra ulike helseinstanser, utdanningsinstitusjoner, NAV kontorer, interesseorganisasjoner,
kulturinstitusjoner, politiske grupperinger, forskere, studenter og privatpersoner.
Kartlegging av henvendelser er tidsmessig krevende, og vi har derfor valgt å kun telle saker innen krisehjelp og rådgivning. Men basert på tidligere års kartlegginger, estimerer vi at senteret samlet sett mottar
over 12 000 henvendelser årlig.

12-26 år
Oppholdstillatelse: inkl. saker som gjelder familiegjenforening, 3-årsregelen og politisk asyl.
Helseforebyggende arbeid: saker som gjelder psykisk helse, sosiale problemer med mer.
Kropp og seksualitet: Saker som omhandler jomfruhinnen, graviditet og omskjæring.

Antall saker ført i tabellen er kun saker som har krevd flere konsultasjoner og oppfølging gjennom samtaler
med senterets rådgiver.
Alle saker, uavhengig av antall konsultasjoner eller involverte parter, er blitt registrert som en enkel sak.
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>> Barne-, likestillings og
diskrimineringsdepartementet:
Forberedende møter til FNs kvinnekommisjons
møte i New York mars 2013.

Kap. 31
En
OM erfaringsMiRA-SENTERET
og
kompetanseformidler

>> Helse- og omsorgsdepartementet:
Muntlig innlegg på samrådsmøtet om ny
folkehelsepolitikk.

En kunnskapsbank
i minoritetskvinnespørsmål
I vårt formidlingsarbeid benytter vi oss av
viktige kanaler som blant annet høringer og
innspill til lokale og nasjonale myndigheter,
foredragsvirksomhet, innlegg, kurs og
uttalelser til media. Årsrapporten vil derfor
ta for seg et utvalg av den erfarings- og
kunnskapsformidling, samt kompetanseoppbygging som MiRA-Senteret har tatt del
i gjennom 2013.

MiRA-Senteret har gitt både skriftlige og
muntlige innspill til ulike beslutningstakere.
I 2013 har vi også prioritert møter med politikere
og politiske partier der vi har gitt innspill om
minoritetskvinners situasjon i Norge, og skapt
et rom der minoritetskvinner selv kan ta opp
temaer som er viktige for deres hverdagsliv.

>> Helsedirektoratet:
Deltakelse i referansegruppen for strategi for
innvandrerhelse i form av møter og skriftlige
innlegg.

>> Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:
Deltakelse i referansegruppen for 8. mars
feiringen.

Eksempler
– på noen møter med, og
innspill til departementer,
direktorater, etater
og politikere

>> Justis- og beredskapsdepartementet:
Jevnlige dialogmøter om vold i nære relasjoner og
om MiRA-Senterets arbeid sett i lys av psykisk
helse.

>> Oslo politidistrikt
Innspill om bekjempelse av vold i nære
relasjoner, under møte mellom politimesteren
og de landsdekkende innvandrerorganisasjonene.
Foredrag om arrangerte ekteskap og tvangsekteskap for videreutdanning i flerkulturell
forståelse ved Politihøgskolen i Oslo.

>> Dialogmøter med politiske partier,
komiteer og representanter på
Stortinget og i Oslo bystyre:
MiRA-Senterets brukere kom med innspill til
politikere angående temaer som flerdimensjonal likestilling, integreringspolitikk, ivaretakelse
av asylbarn, Oslo kommunes mangfolds- og
integreringsarbeid og andre viktige problemstillinger knyttet til minoritetskvinners situasjon
i Norge i dag.
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Internasjonalt engasjement
MiRA-Senteret var representert i den norske offisielle delegasjonen til FNs kvinnekommisjons møte i New York mars 2013. På MiRA-Senterets nasjonalkonferanse
i november hadde vi besøk av to internasjonale foredragsholdere. Både Selma James
fra organisasjonen International Wages for Housework Campaign og Humera Khan
fra An-Nisa Society, en organisasjon for kvinner som kjemper for velferd for
muslimske familier.
Skriftlige høringsinnspill 2013
• Høringsuttalelse vedrørende NOU 2012:15 Politikk for likestilling
• Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i utlendingsforskriften
(heving av underholdskravet)

Konferanser,
foredrag og kursvirksomhet

Noen eksempler på arrangerte
konferanser, samt utvalgte offentlige og
private instanser hvor MiRA-Senteret bidro
med foredrag eller deltok i paneldebatt:

• Høringsuttalelse vedrørende endring i utlendingsforskriften – tjenesteutsetting av
mottak av søknader om oppholdstillatelse
• Høringsuttalelse vedrørende Norges 21./22. rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD)
• Høringsuttalelse vedrørende endring i straffeloven 1902 og straffeloven 2005
(personforfølgelse, voldtekt og andre seksuelle overgrep, formidling av prostitusjon,
forberedelse til tvangsekteskap, foreldelsesregler)
• Høringsuttalelse PST

Likestilt – til hvilken pris?
MiRA-Senteret arrangerte et miniseminar
i Bergen og en nasjonal dialogkonferanse i Oslo
om familie- og likestillingspolitikk i løpet av
høsten 2013. Det var 40 deltakere på seminaret
i Bergen og i overkant av 90 personer som
deltok på konferansen i Oslo. Deltakerne kom
fra ulike utdanningsinstitusjoner, offentlige
tjenester, departementer og andre interesserte.
I Bergen arrangerte vi et miniseminar
i samarbeid med RVTS og Chiku Ali ved
AKUFKO. Sunniva Ørstavik, Mathilde Fasting,
Attia Mirza, Selma James og Humera Khan
var blant foredragsholderne.
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>> Antirasistisk festival
MiRA-Senteret bidro med et foredrag om
likestillingsutfordringer for minoritetskvinner i Norge og festivalen ble
arrangert av Rød Ungdom.
>> Kvinnekonferanse
MiRA-Senteret innledet til og deltok
i paneldebatt om minoritetskvinnepolitikk
på kvinnekonferansen arrangert
av SVs kvinnenettverk.
>> Konferansen «Samhandling
i ei ny tid – la oss få det til å virke»
MiRA-Senterets rådgiver og prosjektkoordinator, Khansa Ali, holdt foredrag om
folkehelse i et minoritetsperspektiv.
Konferansen ble arrangert av
Sykepleieforbundet.
>> Jentekonferansen
«Mellom bikini og burka»
MiRA-Senterets ansatt, Khansa Ali,
deltok i en paneldebatt om minoritetskvinners utfordringer og muligheter
i dagens Norge. Konferansen ble
arrangert av partiene FpU, Unge Høyre,
Unge Venstre og KrFU.
>> Karl Evang seminaret
«Stemmerett – kvinnemakt
- folkehelse»
Leder for MiRA-Senteret, Fakhra Salimi
holdt foredraget «Veien fra avmakt til
makt» som tok for seg viktigheten av
å se på sosiale forhold og ulike erfaringer
som kan påvirke helsen, for eksempel
migrasjonsprosessen. Seminaret ble
arrangert av Helsetilsynet.
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>> Rød-knapp – kampanje
Leder Fakhra Salimi holdt et innlegg om vold i nære relasjoner og ulike
utfordringer minoritetskvinner står ovenfor.
>> Norsk Forening for Familieterapi
MiRA-Senterets leder foreleste ved Norsk Forening for familieterapi ved Gamle
Logen om verdier og verdighet i møte med det andre, og om mangfold og kultur.
>>Politihøgskolen
Khansa Ali foreleste om arrangerte ekteskap og tvangsekteskap for videreutdanning i flerkulturell forståelse ved Politihøgskolen i Oslo.
>>Utdanningsinstitusjoner
Kurs, foredrag og diskusjoner om faglige tema og MiRA-Senterets arbeid for
studentgrupper fra videregående skoler, høyskoler og universitet, samt flere
voksenopplæringsinstitusjoner og videregående skoler.
Vi har også tatt imot eller besøkt flere grupper fagpersoner fra
familievernkontor og psykiske helseteam fra ulike bydeler i Oslo, helsesenter
for papirløse migranter, videregående skoler, asylmottak og andre institusjoner
for å presentere senterets arbeid og diskutere relevante problemstillinger.
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Nyhetsbildet
- her har vi vært,
blitt sett og hørt
i 2013.

«Minoritetsbarn får trolig mindre hjelp når mor og far slår»
– leder Fakhra Salimi uttaler seg om Redd Barnas rapport
«Tåler noen barn mer juling»

VG
30.1

Fakhra Salimi er gjest i radioprogrammet «Ekko» sammen med
Bernadette Kumar fra NAKMI. Tema for programmet er hvordan
migrasjon kan påvirke menneskers helse, og helseproblemer
blant minoritetskvinner i Norge i dag.

31.1

«Stemmeretten – vårt viktigste våpen». Fakhra Salimi intervjues om
demokrati, stemmerettsjubileet og MiRA-Senterets innsats for økt
valgdeltakelse blant kvinner med minoritetsbakgrunn.

Samora
1.3.

«Lever i likestillingsillusjon» Fakhra Salimi intervjues om
kvinnerettigheter og likestilling i 2013.

NRK 1

Migrapolis

1.9

NRK
P2
16.10

Ny tid
1. -7.3

«Til urnene!» om minoriteters valgdeltakelse
og MiRA-Senterets valgkampanje.

«Fakhra Salimi vinner årets Jentepris 2013».
På FNs jentedag fikk Fakhra Salimi PLAN Norges Jentepris for
sitt arbeid for minoritetsjenters rettigheter i Norge og for å ha
skapt forståelse for norsk kultur i innvandrermiljøer.
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NRK
P2

Andre mediehenvendelser
eller debattinnlegg:
Utrop (30.1), Aftenposten (30.1),
Dagsavisen (8.3), PAK Radio (13.4).
Dagsavisen Nye meninger (14.2),
(15.3), (26.4), (30.4), (18.6), (28.8),
(26.9), (15.10), (14.11), (19.11) og
(10.12).
Annet:
Intervju med Fakhra Salimi,
leder for MiRA-Senteret i boken
Krysnings-punkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge
av Beret Bråten og Cecilie Thun.
Akademika forlag 2013.
Kapittelbidrag fra foredraget
«Vi er med» av Fakhra Salimi, leder
for MiRA-Senteret i boken Vi – og
de andre.Foredrag ved Stiklestad
nasjonale kultursenter 2013.

Plan
Norge
11.10

Leder Fakhra Salimi er gjest i radioprogrammet «Ekko» sammen med
Bernadette Kumar fra NAKMI. Tema for programmet er hvordan
migrasjon kan påvirke menneskers helse, og helseproblemer
blant minoritetskvinner i Norge i dag.
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Kap. 4
en endringsagent

Erfaringsutveksling
og kompetanseheving
I 2013 har MiRA-Senteret bidratt med kompetanseheving
i hjelpeapparatet på områder innenfor barnevern, psykiatri, minoritetshelse,
forebygging av vold i familien, tvangsekteskap og frihetsberøvelse særlig av jenter.
Vi mottar stadig henvendelser fra organisasjoner og andre relevante aktører, om tilbud og
muligheter for foredrag og vi prøver å stille opp til tross for begrensede ressurser.
Å formidle våre erfaringer og dermed øke kompetansen i hjelpeapparatet,
er en svært viktig del av alle våre prosjekter.

Kursserien har handlet
om temaer som
• Barns rettigheter nasjonalt og internasjonalt,
med fokus på barneloven og barnekonvensjonen
• Barneoppdragelse og oppvekstvilkår med fokus
på positiv grensesetting, barns behov i dagens
samfunn og kommunikasjon mellom foreldre
og barn
• Forebygging av fysisk avstraffelse av barn
med fokus på familieliv, psykiske sen-skader
og atferdsproblemer
• Stress- og konflikthåndtering
• Informasjon om barnevern og deres virke.

Minoritetsfamilier i møte
med barnevernet
Prosjektet «Minoritetsfamilier i møte med
barnevernet» er et treårig prosjekt som startet
opp i 2013. Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen
Helse og Rehabilitering/Redd Barna og målet er
å forebygge vold i barneoppdragelsen og øke
forståelsen mellom barnevernsansatte og
minoritetskvinner.
I 2013 satte vi i gang et tverrfaglig samarbeid mellom barnevern, nettverk av minoritetskvinner og
andre relevante aktører, for sammen å identifisere
nøkkelproblemstillinger som hindrer en god
dialog mellom minoriteter og barnevern. Dette
resulterte i et debattforum mellom minoriteter og
barnevern, kartlegging av informasjonsmateriale
20

til bruk i hjelpeapparatet og veiledningskurs for
ansatte i barnevernet. Vi startet samtalegrupper
og støttegrupper for minoritetskvinner som har
mistet sine barn til barnevernet. Resultatene
brukes i senterets arbeid med bevisstgjøring av
minoritetskvinners viktige rolle i barneoppdragelsen
og i familien.
Hovedmålene er å forebygge angst, stress og
andre psykiske belastninger som kan oppstå hos
minoritetskvinner og deres barn i møte med
barnevernet, og bedre kommunikasjonen mellom
minoriteter og barnevern. En forbedret kommunikasjon mellom disse gruppene, vil føre til at
barnevernet øker sin flerkulturelle forståelse og
blir mer kultursensitive. Minoriteter vil også få en
bedre forståelse av hvordan barnevernet jobber.

Prosjektet «Mødre som veiledere»
I 2013 utviklet MiRA-Senteret et viktig tiltak for å
engasjerer mødre med minoritetsbakgrunn i lokalsamfunnet. Vi arrangerte åtte kurs og syv workshops
for mødre om temaer relatert til morsrollen
og barneoppdragelse. Vi har gitt trening og
veiledning til over 80 mødre for å etablere lokale
mødregrupper. Det er 16 mødre som har blitt
sertifisert som veiledere, og som i 2014 skal utvikle
egne mødregrupper med veiledning fra MiRASenteret. Det var 150 barn som deltok i forskjellige
aktiviteter arrangert i regi av prosjektet. Dette
tiltaket støttes av Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet over statsbudsjett
og fortsetter i 2014. I løpet av 2013 har vi særlig
etablert et godt samarbeid med bydeler som
Groruddalen, Søndre Nordstrand og Sagene.
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Kap. 5
Empowerment
gjennom deltakelse

SATSNING PÅ UNGE JENTER
– EMPOWERMENT GJENNOM DELTAKELSE
Empowerment av unge jenter med minoritetsbakgrunn
er en viktig satsning for MiRA-Senteret. Ungdommen
er samfunnets fremtid, og det er derfor viktig at de er
med og definerer sin egen utvikling.
I 2013 arrangerte vi i overkant av 20 aktiviteter for unge
jenter med minoritetsbakgrunn. Det var et bredt tilbud
fra fritidsaktiviteter som for eksempel skogsturer ved
Sognsvann og Nøkkelvann, og workshops med blant
annet fokus på samfunn, gjenbruk og miljøbevissthet,
magedanskurs og filmkvelder. Blant disse aktivitetene
har vi også arrangert flere debattforumer med ulike
temaer og informasjonskvelder med besøk fra blant
annet Krisesentersekretariatet, JURK og Dixi Ressurssenter for voldtatte.
Aktiviteter som også var populære i 2013 var kulturkvelder, å gå på skøyter på Frogner stadion, hennamaling og jobbsøkerkurs.

Noen fokusområder
for unge jenter i 2013
• Bevisstgjøring rundt demokratiske prosesser,
rettigheter og plikter
• Kropp, seksualitet og identitet
• Styrking av sosiale nettverk, for å forebygge ensomhet
og isolasjon
• Grensesetting – bevisstgjøring i forhold til å ta
egne valg og ta ansvar for dette

Seksuelt, tabu og
bevisstgjøring av
egne valg – Abortforebyggende tiltak

Seksualitet og kroppsbevissthet er et viktig
arbeidsfelt på MiRA-Senteret og vi har
jobbet aktivt med opplysningsarbeid i 2013.
Vi jobber med informasjonsvirksomhet om
seksualhelse hele året og arrangerer spesifikke
aktiviteter målrettet mot å øke kunnskap om
forebygging av abort og bruk av prevensjonsmidler. I 2013 arrangerte vi seks debatt- og
informasjonsforum og ga informasjon og
veiledning til i gjennomsnitt 15 jenter og
kvinner i tjueårsalderen ved hvert forum.
Dette var kvinner og unge jenter som var
usikre på egen seksualitet og egne grenser
eller hadde behov for informasjon.
Temakveld om kropp og seksualitet, var en
viktig arena både for voksne kvinner og unge
jenter; de skapte et rom hvor ingenting var
tabu; hvor tanker, problemer og usikkerheter
kom frem og kvinnene støttet hverandre i
deres valg. For mange av dem var dette deres
eneste mulighet til å diskutere disse temaene
åpent, hvor de kunne lære om, og diskutere
emner som var tabubelagte eller pinlige.
Opplysnings – og holdningsskapende arbeid
med hensyn til kropp og seksualitet fremmer
likestilling og styrker unge jenter og kvinner
med minoritetsbakgrunn til å ta egne valg.
MiRA-Senteret jobber for at unge jenter
og kvinner skal få vist frem sine sterke og
selvstendige sider. Gjennom aktiviteter og
temakvelder jobber vi for å opparbeide
selvtillit, utforske egne meninger, bygge nettverk og bli sterkere både fysisk og psykisk.
Dette er empowerment i praksis!
Med støtte fra Helsedirektoratet
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Ta ordet på eidsvoll
Aktiviteten «Ta ordet på Eidsvoll» bestod
av Ta-ordet kurs for kvinner og unge jenter
med minoritetsbakgrunn, samt utflukter
til Eidsvoll 1814. Stemmerettsjubileet ble
markert gjennom utstillinger og aktiviteter,
og dette ga en fin ramme for MiRASenterets eget tiltak «Ta ordet på Eidsvoll».
I tillegg til omvisning, leide vi Rikssalen for
et par timer. Her ble kvinnene oppmuntret
til å iverksette det de har lært gjennom
«Ta ordet-kursene», både gjennom
diskusjoner og rollespill.
Målet med tiltaket «Ta ordet på Eidsvoll»
var å stimulere unge jenter og kvinner med
minoritetsbakgrunn til å se seg selv som del
av storsamfunnet, og å øke deres kunnskap
om og bevissthet rundt demokratiets
utvikling i Norge.
Slik har vi skapt økt tillitt og tilhørighet til
det norske samfunnet. Tiltaket har også
lagt til rette for etablering av vennskapsrelasjoner på tvers av etnisk bakgrunn,
og økt deltakernes kjennskap til Eidsvoll
som nasjonalt symbol.
Med støtte fra Akershus fylkeskommune

Kompetanseheving
og mobilisering av
minoritetskvinner
i forbindelse med
Stortingsvalget 2013
I forkant av Stortingsvalget 2013 ga MiRASenteret informasjon og opplæring til over
to tusen kvinner, og blant dem var det flere
førstegangsvelgere. Vi holdt åtte stands på
arrangementer som eksempelvis Melafestivalen hvor det var cirka 300.000 personer
innom i løpet av tre dager, vi delte ut over
500 flyers for å mobilisere minoritetskvinner,
vi arrangerte seks dialogmøter mellom
profilerte politikere og minoritetskvinner,
og to store debatter hvor alle partiene ved
Stortinget var representert. Vi har i alle år
vært opptatt av demokratiske prosesser
og politisk bevisstgjøring.
I forbindelse med Stortingsvalget motiverte
vi unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn til å lære mer om mulighetene for
politisk påvirkning i Norge, slik at de kan
være med å ta ansvar for sin egen og landets
fremtid. Med dette oppnådde vi økt valgdeltagelse blant unge jenter og kvinner med
minoritetsbakgrunn og vi videreformidlet
valgmobiliseringskampanjen på landsdekkende basis.
Med støtte fra Kommunal- og
regionaldepartementet
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Kap. 6
En brobyggerorganisasjon

AKTIVITETER, ARRANGEMENTER
OG INFORMASJONSVIRKSOMHET

Åpent hus
– et fristed for jenter og kvinner

Kortfilm-workshop

Informasjonsvirksomhet
- og debattforum

Helseforum

I 2013 hadde vi åpent hus hver onsdag. Kvinner og unge
jenter fra alle nasjonaliteter er velkommen på MiRASenteret for å utveksle erfaringer og bygge nettverk.
Her kan en delta i diskusjoner eller prate om løst og fast
over en kopp te, spørre om råd eller surfe
på internett. Noen kvelder har vi organiserte aktiviteter
i form av debatt- og informasjonsforum, forfatterbesøk,
filmkvelder eller workshops om relevante tema.
MiRA-Senterets arbeidsgruppe av frivillige er drivkraft
både i planleggingen av, og gjennomføringen av disse
kveldene.

I løpet av våren og sommeren 2013 arrangerte vi
uttallige informasjons og debattforum om kvinners
stemmerett, valg og demokrati i forbindelse med
stemmerettsjubileet for kvinner og Stortingsvalget
i september. MiRA-Senteret arrangerte også dialogforum med ulike politiske partier. Vi har sendt ut
mer enn 2500 informasjonspakker og brev til våre
nettverksmedlemmer om valg på landsbasis. Kvinner
og unge jenter med minoritetsbakgrunn forberedte
møtene og ledet debattforumene.
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MiRA-Senterets kortfilm-workshop foregikk over en
periode på 10 uker våren 2013, den ferdige filmen
«These shoes are made for walking» hadde premiere
på MiRA-Senteret i april og har siden blitt vist på
Sagene kulturfestival. De engasjerte deltakere fikk
muligheten til å følge hele prosessen fra idémyldring
til filmpremiere. Prosessen startet med et besøk på
Filmmuseet i Oslo, etterfulgt av fire aktivitetskvelder
på MiRA-Senteret. Etter en introduksjon til kortfilm
som kommunikasjonsmedium, formet deltakerne selv
filmens motiv og uttrykk gjennom planlegging, filming
og redigering.

Det ble arrangert seks helseforumer i 2013. Disse ble
arrangert i samarbeid med en frivillig allmennlege, som
ga helseråd til kvinner på MiRA-Senteret. Deltakerne
har stor innflytelse på hvilke tema som skal tas opp, og
tar aktivt del i samtalen.
I løpet av første halvdel av året 2013 har det særlig blitt
fokusert på psykiske helse, med tema som søvnkvalitet,
depresjon, angst, barns psykiske utvikling og foreldres
rolle som omsorgspersoner. I den andre halvdelen ble
det fokusert på seksualitet, prevensjon og tekniske
forhold ved samleie samt rettigheter og intimgrenser.
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Kurstilbud
MiRA-Senteret har hatt et variert kurstilbud
for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i 2013. Kursene har svært ulike
siktemål, men felles for dem alle er at de
tar sikte på å styrke deltakernes selvfølelse,
stimulere til nye vennskap og gi mestringsfølelse. Kurstilbud/konferanser rettet mot
hjelpeapparatet beskrives under kapittel 3.
• Ta ordet-kurs
• Kurs i orientalsk dans
• Kurs for mødre som vil bli veiledere
i alternative oppdragerstrategier i eget
lokalmiljø
• Valgopplæring – hvordan stemme i praksis
• Jobbsøkerkurs

Vinterglede- og juletrefest:
Tur til Beitostølen – integrert
og empowered med MiRA-Senteret
For å gi kvinner og barn med minoritetsbakgrunn en opplevelse av norsk natur og vinteraktiviteter, inviterte MiRA-Senteret 32 kvinner og
barn til Beitostølen i desember for å være sammen en hel helg med kursvirksomhet og skiopplæring. Målet for turen var også at mødre og
barn skulle få reise bort og ha en fin opplevelse
sammen. Vi var på skiturer med skiinstruktør
og akte i idyllisk norsk vinterlandskap. Turen var
også en del av evalueringsmøte og avslutning av
kurset «Mødre som veiledere» for 2013. I løpet
av ett år har mødre med minoritetsbakgrunn fått
opplæring i barns rettigheter, stress- og konflikthåndtering og barnevern med mer.
Julefest med grøt, gløgg,
verksted og musikk
MiRA-Senterets tradisjonsrike julefest var igjen
en stor suksess i 2013. Det var over hundre
besøkende innom festen i løpet av kvelden. Vi fikk
storfint besøk av både stortingsrepresentant for
partiet Venstre, Ola Elvestuen og Fylkesmannen
i Oslo og Akershus Valgjerd Svarstad Haugland.
Fylkesmannen bidro som nisse og delte ut
pakker til de mange forventningsfulle barna som
hadde vart med på juleverksted. Avslutningsvis
ble MiRA-Senteret fylt med sang og musikk
av Raymond Sereba som spilte på afrikanske
trommer til store glede for både barn og voksne.

Sommeraktiviteter for
kvinner og barn:
I 2013 hadde MiRA-Senteret følgende
aktiviteter for kvinner og barn:
• Besøk på Teknisk Museum
• Utflukt til Norsk Folkemuseum
• Utflukt til Hunderfossen
• Piknik i Frognerparken
• Spilldag med laserspill på MegaZone
Det var 25 til 30 deltakere på hver aktivitet.
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Tilslutning til markeringer
• One billion rising – flashmob mot kjønnsbasert
vold og voldtekt
• Markering av kvinners kamp for likestilling
(8. mars - markering)
• Tale ved bekransningen av Sigrid Undseths
skulptur
• Tale på Rådhuset i Oslo for nye statsborgere
• Tale på Litteraturhuset i forbindelse med FNs
internasjonale dag mot vold mot kvinner i regi
av Rød-knapp-kampanjen
Informasjonsvirksomhet og
kunnskapsformidling

gjennom skriftlig og
audiovisuell materiell:
• Brosjyren «Stopp vold i nære relasjoner!»
Utgitt på 8 språk
• Brosjyren «Empowerment – av mødre med
minoritetsbakgrunn!»
• Flyer «Minoritetskvinner kan påvirke
politikken i Norge»
• Kortfilm «These shoes were made for walking»
• Bordkalender: «Feiring av mangfold
– Grunnloven 200 år!»
• Elektronisk nyhetsbrev 12 utgaver.
Gjennom MiRA-Senterets månedlige nyhetsbrev
har vi informert om aktiviteter på senteret, og
tatt opp aktuelle problemstillinger eller nyhetssaker. Det har blitt sendt ut tolv utgaver av
nyhetsbrevet i 2013 (per e-post) til hele nettverket vårt bestående av over 2000 personer og
institusjoner.

Sosiale medier
MiRA-Senterets facebook-side har blitt
hyppig brukt gjennom året. Vår tilstedeværelse på facebook, og den tilknyttede
twitter-kontoen, fyller flere funksjoner:
• Mobilisering til egne arrangementer og
arrangementer vi støtter opp om
• Nettverksbygging og kontakt med
samarbeidspartnere
• Informasjonsvirksomhet og kunnskaps
formidling
• Redusert terskel for å ta kontakt med senteret
Informasjons- og aktivitetsstand
• Antirasistisk festival i Oslo,
den 16. februar (informasjonsstand)
• Flerkulturell 8. marsfeiring i Folketeateret
arrangert av IMDi (informasjonsstand)
• Bydelsdagene på Sagene (informasjonsog aktivitetsstand med valgopplæring)
• Bydelsdagene på Kampen (informasjonsog aktivitetsstand med valgopplæring)
• Stand under verdensdagen for psykisk helse
på Nydalen Videregående Skole.
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Kap. 7
2013/2014

Måloppnåelse
og veien videre
2013 har vært et svært spennende og innholdsrikt år for MiRA-Senteret.
Alle aktiviteter, nettverksarbeid og ulike tiltak har vært viktige kilder til videre
erfarings- og kunnskapsoppbygning. Vårt mål har vært å gi et helhetlig tilbud til
minoritetskvinner og unge jenter men også å formidle våre erfaringer
og kunnskap gjennom ulike kanaler til andre som er opptatt av
å bedre levekårene til målgruppen.

MiRA-Senteret har i 2013 bidratt med kompetanseheving i skoler, til privatpersoner, myndigheter,
organisasjoner og til andre ulike instanser. Gjennom
krisehjelp og rådgivning, foredragsvirksomhet,
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 i samfunnet.
Etter mange års arbeid med spørsmål knyttet til
likestilling og rasisme fremstår vi i dag som et godt
etablert ressurssenter i minoritetskvinne-spørsmål.
Utgivelser av ulike publikasjoner, foredrags- og
kursvirksomhet, høringsinnspill til politiske
komiteer og departementer og annet informasjonsarbeid har stått sentralt i vårt arbeid også i 2013.
Det har vært vesentlig for MiRAs virksomhet at vi
er tilgjengelige og klarer å holde åpent hus og
arrangere aktiviteter for kvinner og unge jenter
med minoritetsbakgrunn. MiRA-Senterets funksjon
som møteplass med et helhetlig tilbud av lavterskelaktiviteter, krisehjelp, rettighetsinformasjon og
veiledning, og er selve grunnlaget for vårt arbeid.
Det er gjennom direkte kontakt med kvinnene at
vi opparbeider oss kunnskap om og forståelse for
hvordan komplekse samfunnsforhold påvirker
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deres livssituasjon og finner løsninger for de
mange utfordringer.
Stortingsvalget i september og 100-års jubileum
for stemmerett for kvinner har i særlig grad
preget vårt arbeid i 2013. MiRA-Senteret har
i alle år jobbet med demokratiske prosesser og
politisk bevisstgjøring av kvinner. I forbindelse
med stortingsvalget 2013 motiverte vi unge jenter
og kvinner med minoritetsbakgrunn til å lære
mer om politisk påvirkning, slik at de kan være
med å bestemme Norges fremtid. Vi håper at vi
har bidratt til å prege statistikken som viser økt
valgdeltagelse blant unge jenter og kvinner med
minoritetsbakgrunn.
Slik det fremkommer i årsrapporten har vi nådd
ut til et bredt publikum. Vi opplever å få svært
mange henvendelser fra både små og store institusjoner og organisasjoner som ønsker å besøke
senteret, eller inviterer oss til å ta del i deres
arbeid, være med i referansegrupper, bidra med
foredrag eller innlegg i forbindelse med møter
eller arrangementer. Vi forsøker å bidra der vi kan,
men har dessverre ikke nok kapasitet til å følge
opp alle henvendelser.

Veien videre
MiRA-Senteret vil fortsette med et helhetlig tilbud
til kvinner med minoritetsbakgrunn og vil videreføre
mangfold gjennom deltakelse som gjennomgangstema for våre aktiviteter i 2014. Vi vil fokusere
på betydningen av at jenter og kvinner med
minoritetsbakgrunn bevisstgjøres egne ressurser
og stimuleres til å delta i samfunnslivet på egne
premisser. I år 2014 er 200-årsjubileet for Norges
Grunnlov og MiRA-Senteret ønsker å bidra med
jubileeumsaktiviteter. Grunnloven er et samlende
dokument som på mange vis er styrende for samfunnsutviklingen og det enkelte individs rettigheter
og plikter uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn og
tro. Vi ønsker derfor å la Grunnlovsjubileet prege
også MiRA-Senterets aktiviteter i 2014.

Videre vil vi takke de mange kvinnene som på
frivillig basis har bidratt med å planlegge og
gjennomføre aktiviteter, deltatt i erfaringsutveksling og kommet med innspill. Uten
deres støtte ville MiRA Ressurssenter for
kvinner med minoritetsbakgrunn ikke
kunne ha opprettholdt senterets aktiviteter
på dagens nivå.

Med tilstrekkelige økonomiske midler som en
forutsetning, vil MiRA-Senteret i 2014 fortsette våre
brede og rikholdige tilbud av kurs og aktiviteter der
vi har som mål at minoritetskvinner og jenter skal
opparbeide gode sosiale nettverk, komme ut
i arbeid og bli deltakende aktører i samfunnet. Slik
vil de aktivt kunne påvirke sin egen livssituasjon.
Økonomisk støtte
Vi takker alle bidragsytere: Regjeringen ved
Barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet,
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi),
Oslo kommune ved Enhet for mangfold og integrering (EMI), Justis- og beredskapsdepartementet,
Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale
tjenester, Akershus fylkeskommune, ExtraStiftelsen
Helse og Rehabilitering/Redd barna, Helsedirektoratet
og FOKUS for økonomisk støtte.
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Fakhra Salimi

Lønnet arbeid
– den eneste målestokken
for likestilling?

«… likestilte foreldreskap og valgfriheten for
både kvinner og menn, er helt sentralt for oss»
sier Statsråd Solveig Horne i Barne- og
Likestillingsdepartementet.
Har minoritetsbefolkningen like muligheter for valgfrihet hva gjelder likestilte foreldreskap? Når vi ser
på familieliv og arbeidsliv i et minoritetsperspektiv
ser vi at det er færre yrkesaktive kvinner med
minoritetsbakgrunn enn det er i befolkningen totalt.
Temaet minoritetskvinner og arbeidsliv er et
omdiskutert tema og løsningen er ofte å styrke
introduksjonskursene. Tall fra SSB viser at kvinnelige
deltakere fullfører disse kursene i mindre grad enn
menn, ofte på grunn av omsorg for små barn.
Flere studier viser også at kvinner med lite
utdanning og store omsorgsoppgaver, i praksis
får et mindre arbeidsrettet tilbud med lavere
intensitet, og et tilbud som er mindre individuelt
tilpasset. Flertallet av disse kvinnene får verken
språk - eller arbeidspraksis, og kontinuiteten og
progresjonen brytes når kvinnene ikke får noe tilbud
mens de er hjemme med omsorgen for små barn.
MiRA-Senteret mener at verdiskapning skjer
i hjemmene på lik linje med lønnet arbeid i det
offentlige. Det viser seg at en høy andel kvinner
i alderen 25-59 år enten er fulltids hjemmearbeidende
eller jobber mindre enn 20 timer per uke. Dette
er tilfelle enten de er etnisk norske eller med
minoritetsbakgrunn, om de har lite utdanning,
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nedsatt helse eller store omsorgsforpliktelser.
«Housework is real work» sier Selma James, en
anerkjent feminist og forfatter. Hun gjester MiRASenteret nasjonalkonferanse «Likestilt - til hvilken
pris? Arbeidsliv og familieliv i et minoritetsperspektiv» på fredag 15. november. I 1972
grunnla hun kampanjen «International Wages
for Housework Campaign» – en kampanje som
arbeider for at husarbeid skal bli anerkjent som
arbeid i offisielle statistikker. I forlengelsen av
hennes viktige budskap, hevder vi at et mål i
likestillingsdebatten bør være at alle er med – også
de kvinnene som ønsker å gjøre omsorgsarbeid
hjemme. Diskusjonen bør i større grad fokusere
på forholdet mellom rike og fattige, majoritet og
minoritet, sosiale forskjeller og anerkjenne at det
er ulike måter å leve livene sine på.
Til nå har likestillingsdebatten i stor grad handlet
om å få flest mulig kvinner ut i arbeid og inn
i sjefsstillinger, mens hjemmeværende og deltidsarbeidende kvinner blir sett på som et tilbakesteg.
Denne holdningen skaper større avstand kvinner
i mellom og underminerer hjemmearbeidende
kvinners bidrag til verdiskapning i samfunnet.
Vi mener at hvis idealet for likestilling er at alle
kvinner skal være økonomisk uavhengig og skal ha
en lønn å leve av, bør husarbeid inkluderes
i kategorien «lønnet arbeid». Det er da vi kan sikre
velferdsordninger også for kvinner som skaper
verdier gjennom husarbeid.
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NOTATER

LES OG SE MER PÅ
WWW.MiRASENTERET.NO
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