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Norges Juristforbunds pris for rettssikkerhet og likhet for loven 

 

Rettssikkerhetsprisen 2015 
 

 

Juryen gjorde 10. september 2015 følgende enstemmige vedtak: 

 

Rettssikkerhetsprisen for 2015 tildeles 

Fakhra Salimi og MiRA-senteret 

 

 

Rettssikkerhetsprisen 

Rettssikkerhetsprisen er opprettet av Norges Juristforbund og ble første gang utdelt i 2006. Prisen er i 

2015 et stipend på kr 50 000,-. 

Rettssikkerhetsprisen skal tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet 

av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å: 

 Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde. 

 Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for 

personlige krenkelser. 

 Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket. 

 Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk 

kompetanse. 
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Juryens begrunnelse 

MiRA-senteret og senterets leder Fakhra Salimi får Rettssikkerhetsprisen 2015 for sin mangeårige 

innsats for å styrke rettssikkerheten til innvandrer- og flyktningkvinner i Norge. Senteret er ikke-statlig, 

partipolitisk uavhengig og uten tilknytning til noen religiøse grupper. 

Gjennom tett samarbeid med jurister jobber MiRA-senteret gjennom både direkte juridisk rådgivning og 

styrking av den juridiske kompetansen hos minoritetskvinner. Senteret betjener over 12 000 

henvendelser årlig per telefon, e-post og personlig oppmøte. I fjor var hele 418 av disse krisesaker, der 96 

av dem omhandlet vold, mishandling og skilsmisse.  

MiRA-senteret ledes av Fakhra Salimi (født 1957 i Pakistan). Hun tok selv initiativ til senteret i 1989. 

Salimi har vært engasjert i kvinne- og likestillingsspørsmål siden 1976 og har gjennom karrieren gitt ut 

filmer og publikasjoner, hatt en rekke styreverv og er redaktør for MiRA-senterets magasin.  

Det faste tilbudet fra MiRA-senteret omfatter krisehjelp og rådgivning, gratis advokathjelp og juridisk 

bistand, åpent hus fire timer hver onsdag og åpen telefonlinje for kvinner og jenter fra innvandrer- og 

flyktningmiljøet. Ved siden av fungerer det også som møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner 

og jenter med minoritetsbakgrunn. Senteret arbeider bl.a. med spørsmål relatert til likestilling, vold mot 

kvinner, forebygging av tvangsekteskap. Det tar jevnlig imot skoleklasser til temaseminarer.  

Et eksempel på prosjekter hvor MiRA-senteret bidrar utover direkte juridisk rådgivning, er prosjektet 

«Mødre som veiledere». Her trener de opp minoritetskvinner til selv å kunne yte veiledning, også om 

juridiske temaer, til sine nettverk. Prosjektet har hatt særlig fokus på å øke kunnskapen om barns 

rettigheter og konsekvenser av oppdragervold, samt å styrke kvinnenes nettverk i lokalmiljøet. 

MiRA-senteret arrangerer også temakvelder med foredragsholdere som har høy faglig kompetanse. Dette 

bidrar til at tilhørerne blir kjent med sine rettigheter og lærer hvordan de kan hevde disse. 

MiRA-senterets ansatte er dessuten svært engasjert i rettspolitiske spørsmål, både gjennom offentlig 

debatt og lobbyvirksomhet som talerør for minoritetskvinner. De skriver leserinnlegg og arrangerer 

demonstrasjoner. På denne måten arbeider de for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, 

menneskerettigheter og trygghet for personlig krenkelse. 

 

Juryens medlemmer 

Juryen for Rettssikkerhetsprisen 2015 har bestått av: 

 Hege Brækhus, professor dr. juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske 

universitet. 

 Sven Ole Fagernæs, tidl. regjeringsadvokat og sysselmann på Svalbard. 

 Siv Hallgren, advokat/partner i Advokatfirmaet Elden DA. 

 Guri Hjeltnes, dr. philos., direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, 

professor II ved Handelhøyskolen BI. 

 Knut Storberget, advokat, stortingsrepresentant, tidl. justisminister. 

 

Tidligere vinnere av Rettssikkerhetsprisen 

2014: Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett  

2013: Asbjørn Kjønstad 
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2012: Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK), Oslo, Juss-Buss, Oslo, Jushjelpa i Midt-Norge, Trondheim,  

Jussformidlingen i Bergen og Jusshjelpa i Nord-Norge, Tromsø. 

2011: Tore Sandberg 

2010: Carsten Smith 

2009: Ada Sofie Austegard og Stine Sofies Stiftelse 

2008: Gatejuristen (Cathrine Moksnes) 

2007: Trygve Lange-Nielsen 

2006: Anders Bratholm 

 

 

 


