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MiRA-Senterets nasjonalkonferanse:

«Mitt høyeste ønske er å få en jobb!»

Om minoritetskvinner, likestilling og arbeidsliv
Torsdag 24.november 2016 kl. 08.30 – 16.30

Kl. 08.30 – 08.45 Registrering og musikk ved Busi Ncube
Kl. 08.45 – 09.00 Åpning

v/ statssekretær Thor Kleppen Sættem (H)
i Arbeids- og sosialdepartementet

Kl. 09.00 – 09.30 Økonomisk selvstendighet, nøkkelen til likestilling og

integrering. Perspektiver.
v/ Fakhra Salimi, leder MiRA-Senteret

Kl. 09.30 – 10.00 Migrant women and labor market – European perspective.

v/ Dr. Maria Kontos ved Universitetet i Frankfurt og forfatter
av boka Migrant Domestic Workers and Family Life (2015)

Kl. 10.00 – 10.15 Spørsmål /diskusjon
Kl. 10.15 – 10.35 Arbeidslivstiltak, språkopplæring med yrkestrening

– hvordan sikres minoritetskvinner sysselsetting?
v/ Sigrun Vågeng, direktør i NAV
(Arbeids- og velferdsforvaltningen)

Kl. 10.35 – 10.45 Spørsmål/ diskusjon
Kl. 10.45 – 11.10 Fargeblind rekruttering – utfordringer

for arbeidsgiverorganisasjoner
v/ Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør
i Hovedorganisasjonen Virke

Kl. 11.10 – 11.30 Spørsmål/ diskusjon
Kl. 11.30 – 12.15 Lunsj
Kl. 12.15 – 12.45 Erfaringer fra Norden! Hvordan møter Sverige

minoritetskvinners arbeidslivsutfordringer?
v/ Ursula Berge, politisk leder (samhällspolitisk chef)
ved Akademikerforbundet SSR, Stockholm

Kl. 12.45 – 13.00 Spørsmål/ diskusjon

Kl. 13.00 – 13.20 Minoriteter og arbeidsliv i et rettighetsperspektiv

v/ Curt A. Lier, president i Norges Juristforbund

Kl. 13.20 – 13.30 Spørsmål/ diskusjon
Kl. 13.30 – 14.00 Rent og skittent arbeid? Etniske minoriteter i omsorgsyrkene

v/ Julia Orupabo, forsker ved Institutt for samfunnsforskning
(ISF) i Oslo

Kl. 14.00 – 14.15 Spørsmål/ diskusjon
Kl. 14.15 – 14.30 Te, kaffe og snacks
Kl. 14.30 – 15.45 Workshops

Workshop 1 (øvre plan):
Hvilke spesielle utfordringer møter kvinner med minoritetsbakgrunn på arbeidsmarkedet? Hvordan fungerer forskjellige
tiltak for å få kvinner inn i arbeid? På vei mot arbeidslivet –
kvalifiseringstiltak og praksisplasser. Erfaringer fra minoritetskvinner som er under ulike tiltak. Gode eksempler.
Innledere: Kommer senere
Workshopleder: Khansa Ali, MiRA-Senteret
Workshop 2 (nedre plan):
Hvordan påvirker minoritetsstatus dvs. navn, hudfarge eller
bakgrunn, muligheter for å få jobb? Hvordan skal vi jobbe for
gode ansettelsesprosesser – egne speilbilder eller mangfold?
Forebygging av arbeidslivsdiskriminering, gode rollemodeller,
minoritetskvinner som ressurs. Minoritetskvinners erfaringer
fra søkeprosessen, fra arbeidsintervju til ansettelse.
Innledere: Kommer senere
Workshopleder: Gro E. Høye Kvigne, MiRA-Senteret
Kl. 15.45 – 16.15 Plenumsdiskusjon og erfaringer fra workshops
Kl. 16.15 – 16.30 Oppsummering og avslutning

#mangfoldskaperglede
www.mirasenteret.no

OM MiRA-SENTERET:
MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn har i over 25 år
arbeidet med likestilling av minoritetskvinner i Norge, og fungerer som et
nasjonalt ressurssenter på integrerings- og likestillingsfeltet. Senteret er av
og for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn, og vi jobber for synliggjøring av de ressurser minoritetskvinner og- jenter besitter – som enkeltindivider
med sine historier, erfaringer og sin kunnskap. Vi er partipolitisk uavhengige og
uten tilknytning til bestemte religiøse eller etniske grupper.
Vårt tilbud er brukerstyrt og lavterskelbasert. Gjennom juridisk bistand, krisehjelp- og rådgivningstjenester, informasjons- og nettverksarbeid, kursvirksomhet, politisk deltagelse og kulturelle og sosiale aktiviteter, jobber vi for reell likestilling på tvers av rase, klasse og kjønn.
Kvinner tilknyttet senteret støtter andre kvinner i sitt nærmiljø, skaper
møtesteder og bygger nettverk. Gjennom vår virksomhet ønsker vi å styrke
minoritetskvinners rettigheter og å skape fristeder for samvær, dialog og
selvutvikling.

Lik oss på Facebook @MiRA-Senteret!

#mangfoldskaperglede

MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
Besøksadresse: Storgata 38, 0182 Oslo
Tlf: 22 11 69 20
E-post: post@mirasenteret.no
www.mirasenteret.no

Konferansen arrangeres med støtte fra
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Om konferansens
foredragsholdere:

Maria Kontos:

Dr. Maria Kontos er seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning ved
J. W. Goethe University, Frankfurt. Hun har jobbet med flere transnasjonale
EU-prosjekter om minoritetskvinner, integrering på arbeidsmarkedet,
velferdspolitikk og migrasjon. Hennes nyeste publikasjon er: “Negotiating
Social Citizenship Rights of Migrant Domestic Workers: the Right to Family
Reunification and Family Life in Policies and Debates”.

Sigrun Vågeng:

Sigrun Vågeng har vært NAV-direktør siden oktober 2015 og
kom fra stillingen som direktør i Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Hun var administrerende direktør i KS inntil
2013 og fra 2014 til 2015 ledet Vågeng ekspertgruppen som
har vurdert tiltak som kan bidra til et enklere, mer effektivt og
brukertilpasset NAV.

Vibeke Hammer Madsen:
Vibeke Hammer Madsen er administrerende direktør i Virke,
næringslivets nest største hovedorganisasjon. Madsen har
vært direktør i Statoil Retail med ansvar for Business Support
for Europa og PA Consulting Group, som partner og ansvarlig
blant annet for området “People, Organisation & Change”.

Ursula Berge:

Ursula Berge er politisk leder (samhällspolitisk chef) ved Akademikerförbundet SSR, Stockholm. Hun har tidligere vært leder for den venstreorienterte tankesmien Agora, politisk redaktør for Norrländska
Socialdemokraten og politisk rådgiver ved Kulturdepartementet i
1998 - 1999. Berge er engasjert i spørsmål om demokrati,
velferdspolitikk, likestilling og integrering.

Curt A. Lier:

Curt A. Lier har vært president i Norges Juristforbund i snart seks år.
Før det var han bl.a. leder for Akademikerne Stat i fire år. Lier har også
sittet i flere lederstillinger i politiet blant annet som seksjonssjef ved
Oslo politidistrikt. Lier er engasjert i menneskerettighetsspørsmål i
juridiske prosesser.

Julia Orupabo:

Julia Orupabo er sosiolog (ph.d) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun jobber med integrasjonsspørsmål knyttet til etnisitet
og kjønn i utdanning og arbeidsliv. Orupabo har nylig utgitt boken
«Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber».

Fakhra Salimi:
Fakhra Salimi grunnla MiRA-Senteret i 1989 og har ledet
Senteret siden. Salimi er utdannet ved Universitetet i Punjab
i Pakistan og Universitetet i Oslo i fagene sosiologi, sosialantropologi, medier og kommunikasjon. Hun var redaktør
for MiRA-magasinet i 15 år og har skrevet en rekke faglige
publikasjoner i Norge og i utlandet om kjønn, rasisme og
interseksjonalitet.

