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Hvem og  
Hva er mira- 
Senteret? 

MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn er en landsdekkende, ikke-statlig, 
frivillig nettverksorganisasjon som har mange års erfaring med spørsmål knyttet til likestilling 
og juridiske rettigheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i norge.

MIRA-SENTERETS FORMåL
• MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritets-
bakgrunn skal være et kompetanse- og ressurssenter 
i minoritetskvinnespørsmål.

• MiRA-senteret skal arbeide for å styrke rettssikker-
het og selvorganisering blant minoritetskvinner og 
unge jenter, og arbeide for reell likestilling i det nor-
ske samfunn.

• MiRA-senteret skal gjennom rådgivning, informa-
sjons- og kursvirksomhet medvirke til økt kunnskap 
om og forståelse i det norske samfunn for minoritets-
kvinners 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 
Likestilling og likeverd: MiRA-senteret er en ikke-
statlig organisasjon som er religiøst og partipolitisk 

uavhengig. Prinsippene om likeverd og likestilling 
ligger til grunn for senterets arbeid.

Vi tar utgangspunkt i respekt for menneskeverdet, 
og jobber for og med minoritetskvinners rettighe-
ter og rettsikkerhet. trygghet, åpenhet og solidari-
tet er sentrale verdier i vårt arbeid.

MiRA-senteret gjenkjennes som faglig habilt. Både av 
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 2014 har MiRA-senteret mottatt driftsstøtte over 
statsbudsjettet og kommunalbudsjettet i Oslo. Mid-
lene administreres av henholdsvis Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi) og enhet for mang-
fold og integrering (eMI). I tillegg mottok MiRA-
senteret prosjektstøtte fra extrastiftelsen Helse og 
rehabilitering/Redd Barna, Helsedirektoratet, Justis 
– og beredskapsdepartementet og BLD/BUFDIR. 

KAP 1 // LiKESTiLLiNG 
OG LiKEVERD 
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FASTE TILBUD vED 
MIRA-SENTERET 2014

• krisehjelp og rådgivning

• forebygging av vold i nære relasjoner

• rettighetsinformasjon

• gratis advokathjelp og juridisk bistand

•  Helseforum og helseforebyggende  
workshops 

•  individuelle støttesamtaler og 
samtalegrupper

•  Åpen telefonlinje for kvinner og jenter 
med minoritetsbakgrunn

• nettverksbygging/ empowerment

•  landsdekkende organisasjons- 
virksomhet og frivillig arbeid

• Åpent hus hver onsdag fra 15:00-19:00

SAMARBEIDSFORMER KAN vARIERE 
MEN hER ER NOEN EKSEMPLER:
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO):  
Likestillings- og diskrimineringsombudets bruker-
utvalg er et tverrfaglig utvalg for samarbeid og 
erfaringsutveksling med interessegrupper og fri-
villige organisasjoner om blant annet hatprat, dis-
kriminering i arbeidslivet, den nye universelle 
diskrimineringsloven, veiledning som fremmer 
likestilt rekruttering i arbeidslivet med mer. 

Justis- og beredskapsdepartementet: MiRA-senteret 
er med i forum for samarbeid mellom myndig-
heter og organisasjoner mot vold i nære relasjo-
ner. Forumet møtes ca to ganger i halvåret for å 
drøfte viktige utfordringer hva gjelder forebyg-
ging av vold i nære relasjoner på nasjonalt plan. 

Skyggerapportering Bejing+20: norges kvinne-
lobby har koordinert en selvstendig skyggerapport 
om gjennomføringen av forpliktelsene i Beijing-
plattformen på vegne av medlemsorganisasjonene.

RVTS Vest og AKUFO: MiRA-senteret har eta-
blert et fast samarbeid med RVts Vest (Regio-
nale ressurssentre om vold og traumatisk stress 
og selvmordsforebygging) og AKUFO – Afri-
kansk kulturformidling i Bergen for å utveksle 
erfaringer og styrke minoritetskvinners helse-
situasjon. I oktober 2014 arrangerte vi et felles 
 seminar om temaet «Vold mot minoritetskvinner 
– en likestillingsutfordring» med stort oppmøte 
og gode tilbakemeldinger fra deltagere. 

Barnevernstjenesten i ulike bydeler i Oslo: 
 MiRA-senteret har arrangert en rekke aktiviteter, 
kurs, dialogmøter og informasjonsmøter både i 
senterets lokaler og på arenaer i de ulike bydelene. 
Arrangementer har vært både for barnevern  ansatte 
og minoritetskvinner. særlige satsingsområder har 
vært Groruddalen, bydel søndre nordstrand og 
sagene bydel. Vi har også samarbeidet med barne-
vernskontorer i bydel Frogner og Grünerløkka. 

etablering av norgeS kvinnelobby 
MiRA-senteret var med å stifte norges kvinnelob-
by mandag 27. januar 2014 sammen med en rek-
ke andre norske kvinneorganisasjoner. norges 
kvinnelobby er et samarbeidsforum for organi-
sasjoner som har som formål å ivareta kvinners 
interesser. Lobbyen skal arbeide for å fremme alle 
kvinners menneskerettigheter i norge på grunn-
lag av Fns kvinnekonvensjon og andre grunn-
leggende dokumenter, og samler organisasjoner 
som arbeider for kvinners rettigheter i norge. 
MiRA-senterets leder sitter i styret. 

MIRA-SENTERETS MANgFOLDIgE vIRKE Og 
hELhETLIgE FUNKSjON I SAMFUNNET
•  Vi har jobbet i over 25 år for å fremme likestilling og 

rettigheter for kvinner med minoritetsbakgrunn. 
• Brobyggerorganisasjon
• støtte- og hjelpeorganisasjon
• erfarings- og kompetanseformidler
• endringsagent

hENvENDELSER
MiRA-senteret betjener over 12 000 henvendelser 
årlig per telefon, epost, post, personlig oppmøte, fra 
ulike helseinstanser, utdanningsinstitusjoner, nAV 
kontorer, interesseorganisasjoner, kulturinstitusjo-
ner, politiske grupperinger, forskere og studenter. 
Kartlegging av alle henvendelser er ressurs- og tids-
krevende og innenfor de stramme driftsrammene 
har vi dessverre ikke mulighet til det. Vi har likevel 
valgt å føre statistikk på noen viktige saker innen 
krisehjelp og rådgivning som kan gi oss bedre 
kunnskap til å utvikle gode tiltak for å forebygge 
kriser, og styrke rettsikkerhet blant kvinner og unge 
jenter med minoritetsbakgrunn.  

UTvALgTE SAMARBEIDSPARTNERE I 2014
Oslo Kommune, UPK - Utvalg for psykisk kompe-
tanseheving, Integrerings- og mangfoldsdirek-
toratet (IMDi), Helsedirektoratet, Justis- og 
bered skapsdepartementet, Politiet, nAKMI (na-
sjonalkompetanseenhet for migrasjonshelse), 
Helsetilsynet, Likestillings- og diskriminerings-
ombudet (LDO), nKVts (nasjonalt kunnskaps-
senter om vold og traumatisk stress), RVts Vest 
(Ressurssenter om vold, traumatisk stress, og selv-
mordsforebygging), Diskrimineringsrettsgruppa, 
Diakonhjemmet, Redd Barna, JobbAktiv, nor-
ges Idrettsforbund, nOAs, Helsesenter for papir-
løse migranter ved Kirkens Bymisjon, Antirastisk 
 senter, Fn-komiteen CeDAW, 8. mars-komiteen, 
Krisesentersekretariatet, norsk Kvinnesaksfore-
ning, JURK – Juridisk rådgivning for kvinner, 
 FOKUs- forum for kvinner og utvikling, somalisk 
kvinneforening, norges kvinnelobby, Forandrings-
fabrikken, norsk innvandrerforum, stiftelsen for et 
Flerkulturelt Barnevern i norge og barnevernskon-
torer i bydel Frogner, sagene og Grünerløkka. 

MiRA-senteret samarbeider i tillegg til dette med 
andre relevante instanser gjennom ulike prosjekter, 
som for eksempel lokale helse- og sosialtjenester, 
departement og direktorater, bydelsforvaltninger, 
krisesentrene, voksenopplæring, minoritetsråd-
givere i videregående skoler, studenter og forskere 
fra utdanningsinstitusjoner over hele landet. 
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forebygging 
 av vold i nære  

 relaSjoner

rettighetsinformasjon, juridisk bistand, forebygging av vold i nære relasjoner, krisehjelp og råd-
givning er noen av våre viktigste tilbud til unge jenter og kvinner som er i en vanskelig situasjon. 
med støtte fra justis- og beredskapsdepartementet, har mira-Senteret gjennom 2014 klart  
å møte det økende behovet på området og det har gitt gode resultater. nedenfor er tall fra kri-
sesaker som ble behandlet i 2014.

tabell 1. Oversikt over krisehjelp og rådgivningssaker i 2014, fordelt på ulike saksområder.

* Oppholdstillatelse: inkluderer saker som gjelder familiegjenforening, 3-årsregelen og politisk asyl.
** Helseforebyggende arbeid: Saker som gjelder psykisk helse, sosiale problemer, barnevern med mer.
*** Kropp og seksualitet: Saker som omhandler jomfruhinne, 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. 

KAP 2 // EN STØTTE- 
OG HJELPEORGANiSASJON 

MIRA gåR TIL KvINNER
Rettighets- og informasjonsstand  Gjen-
nom høsten 2014 har MiRA-Senteret stått 
på stand og gitt rettighetsinformasjon til 
kvinner og unge jenter med minoritetsbak-
grunn i deres nærmiljø, som en del av vår 
informasjonskampanje for å forebygge vold 
i nære relasjoner. Vi har hatt informasjons-
stand på seks kjøpesentre i fire forskjel-
lige bydeler i Oslo Kommune (Gamle Oslo, 
Alna, Søndre Nordstrand og Grorud). 

I tillegg har vi hatt rettighets- 
og informasjonsstand på: 
•  Nordisk Forum i Malmø:  

New action on women’s rights 
•  Verdensdagen for psykisk helse ved  

Nydalen videregående skole
• Etterstad videregående skole
• Frydenberg videregående skole 
• Globaliseringskonferansen
• Melafestivalen 

TEMA ANTALL SAKER 

OPPhOLDSTILLATELSE* 54

hELSEFOREByggENDE ARBEID** 166

KROPP Og SEKSUALITET*** 32

KjØNNS- Og ETNISK DISKRIMINERINg INKL. RELIgION 11

TvANgSEKTESKAP 21

vOLD Og MIShANDLINg/SKILSMISSE 96

ANNET 38

tOtAlt 418
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KAP 3 // EN ERFARiNGS- OG 
KOMPETANSEFORMiDLER

INNSPILL TIL OFFENTLIgE 
ETATER Og POLITISK LEDELSE:

• Møte med statsminister Erna Solberg om hatefulle 
ytringer: I november inviterte statsminister erna 
solberg MiRA-senteret til et møte om hvordan be-
kjempe hatefulle ytringer. Flere representanter fra 
regjeringen var til stede, i tillegg til interesseorganisa- 
sjoner og enkeltpersoner. 

•Innspillsmøte om likestillingsmeldingen ved Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet: MiRA-
senteret ga innspill til stortingsmelding for likestilling 
mellom kvinner og menn, om minoritetskvinners  
spesifikke situasjon og muligheter på arbeidsmarkedet, 
og hvordan forebygging av vold og arbeidstilknytning 
henger sammen.

• Innspillsseminar om familiepolitikk ved Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet: MiRA- 

senteret ga innspill om familiepolitikk på BLDs 
innspillseminar i november, hvor vi blant annet 
poengterte viktigheten av å satse på rettighets-
informasjon og bemyndiggjøring av alle kvinner, 
og at en god familiepolitikk må legge til rette for 
alle former for samboerskap og samliv. 

• Innspill til handlingsplan for forebygging av uøn-
skede svangerskap og abort, Oslo bystyre: MiRA- 
senteret ga muntlige innspill til Oslo Kommunes 
handlingsplan for forebygging av uønskede svanger- 
skap og abort blant unge jenter med minoritetsbak-
grunn. 

• Helsedirektoratet – sykehusenes abortnemnder: 
MiRA-senteret holdt foredrag om kulturelle og re-
ligiøse aspekter i møte med abortsøkende kvinner 
under Helsedirektoratets nasjonale konferanse for 
sykehusenes abortnemnder fra alle landets fylker. 

en kunn- 
SkapSbank  
i minoritetS- 
kvinneSpørSmÅl 

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 kunnskapsformidlingen, samt 
kompetanseoppbygging som mira-Senteret har tatt del i gjennom 2014. mira-Senteret har gitt 
både skriftlige og muntlige innspill til ulike beslutningstakere.
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• Gerd Liv Valla, tidligere LO leder møter minori-
tetskvinner: Gerd Liv Valla besøkte MiRA-senteret 
for å diskutere minoritetskvinner og arbeidsliv. Flere 
kvinner delte sine erfaringer med henne, om blant 
annet lengre perioder fra praksisplass til praksisplass 
uten å få tilbud om jobb. Valla ble inspirert av å høre 
kvinnenes engasjement for å skaffe seg arbeid og 
 lovet at hun skulle jobbe videre med saken. 

INTERNASjONALT ENgASjEMENT
I 2014 hadde MiRA-senteret besøk av nederlands 
ambassadør Bea ten tusscher som ønsket å få mer 
kunnskap om norsk barnevernsarbeid og minoritets-
familier. Vi hadde også besøk av delegasjonen eurocities 
fra Milano og Genova. På MiRA-senterets nasjonale 
nettverkskonferanse i november deltok Kristin tran 
fra Feministisk Initiativ sverige/ european Parlament  
i Brussel, Leila Qaraee leder for Kvinnors nätverk  
i sverige og Maryam Abdulkarim, visepresident  
i Kvinnesaksforbundet Unionen i Finland. 

MiRA-senterets leder deltok på Fn-regionalkonfe-
ranse om Beijing +20 i Genève, hvor de europeiske 
statene rapporterte hvordan de har implementert 
handlingsplanen Beijing 1995.

MIRA-SENTERETS SKRIFTLIgE 
hØRINgSINNSPILL 2014 

• Høringsuttalelse vedrørende forslag til  
reservasjonsordning for fastleger

• Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer  
i utlendingsforskriften (heving av underholds- 
kravet og ny hjemmel for unntak).

• Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer  
i utlendingsloven (24-årsgrense for familieetablering).

• Høringsuttalelse vedrørende forslag til ny, utvidet 
unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten  
i foreldrepengeordningen.

VOld mOt minOritetskVinner  
– en likestillingsutfOrdring 

MiRA-senteret arrangerte seminar i Bergen og en 
nasjonal nettverkskonferanse i Oslo om vold mot 
minoritetskvinner som et likestillingsproblem. 
Hensikten med arrangementene var å fokusere på 
forskjellige former for vold og drøfte muligheter 
til å støtte kvinner i prosessen med å komme ut 
av voldsspiralen. Det var omkring 50 deltagere på 
seminaret i Bergen og 110 personer som deltok på 
nettverkskonferansen i Oslo. Flere av deltagerne 
i Oslo kom fra ulike utdanningsinstitusjoner,  
offentlige tjenester og departementer. Deltagelse fra 
minoritetskvinner var ekstra stor og flere av dem 
understreket viktigheten av temaet, og ønsket opp-
følging og mer kunnskap. 

kOnferAnsen nOrdisk fOrum:  
new ActiOn On wOmen’s rights

MiRA-senteret ønsket å sette det flerdimensjonale 
norden på dagsorden under konferansen nordisk 
Forum i Malmø i juni, og inviterte derfor nordiske 
kvinner med minoritetsbakgrunn til å diskutere 
fremtidens likestillingsutfordringer i de ulike  
nordiske landene. 

Med over 90 oppmøtte, positive tilbakemeldinger i 
etterkant av seminaret og en spennende debatt, lyktes 
MiRA-senteret med å synliggjøre og inkludere 
minoritetskvinneperspektivet som en naturlig del av 
mainstream likestillingsdebatt under konferansen 
nordisk Forum i Malmø.

utVAlg fOr psykiAtrisk kOmpetAnse-
heVing (upk), OslO kOmmune

MiRA-senteret foreleste om den usynlige smerte og 
vold i nære relasjoner for UPK som er et utvalg som skal 
bidra til å styrke den generelle psykiatrikompetansen i 
1. linjetjenesten i ulike bydeler i Oslo Kommune.

sekstimerskOnferAnsen
MiRA-senteret holdt innlegg om hva sekstimersdagen 
kan bety for de som er utestengt fra arbeidsmarkedet 
under sekstimerskonferansen på Litteraturhuset i 
forbindelse med Kjersti ericsson sin 70 årsdag. 

KONFERANSER, FOREDRAg Og KURSvIRKSOMhET 
noen eksempler på arrangerte konferanser, samt utvalgte offentlige og private 

instanser hvor mira-Senteret bidro med foredrag, seminar eller deltok i paneldebatter:
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kOnferAnsen «bArn i grenselAnd»
MiRA-senteret holdt foredrag på barnevernskon-
feransen «Barn i grenseland» arrangert av Jobb aktiv. 
Konferansen handlet om barn som er i grenseland 
mellom flere tjenester med fokus på psykiatri og 
minoriteter. 

seminAr i regi AV 
kVinneuniVersitetet i nOrden

Under et seminar i regi av Kvinneuniversitetet i 
norden, holdt MiRA-senteret foredrag for ungar-
ske og  kypriotiske nGOer om minoritetskvinner 
og arbeidsliv på Litteraturhuset i Oslo. Blant andre 
foredragholdere som var tilstede var JURK, Krise-
sentersekretariatet og LDO.

fAgdAg Ved diAkOnhjemmet sykehus
MiRA-senteret foreleste om sykdomsforståelse i en 
flerkulturell kontekst for ansatte ved avdeling for 
revmatisme på Diakonhjemmet sykehus. 

mArkering AV jurks 40 Års-jubileum
MiRA-senteret holdt innlegg under JURKs 40 års jubi-
leum om minoritetskvinner, likestilling og rettigheter. 

bArnAs VerdensdAger 
 nettVerkssAmling 

MiRA-senteret holdt foredrag for arrangørene 
av Barnas verdensdager ved Rikskonsertene om 

senterets arbeid og hvordan vi mobiliserer 
frivillige. Barnas verdensdager er en del av Oslo 
World Music Festival. 

mArkering AV fns internAsjOnAle dAg 
fOr AVskAffelse AV VOld mOt kVinner

I forbindelse med Fns internasjonale dag for av-
skaffelse av vold mot kvinner, holdt Fakhra salimi 
foredraget «Kultur eller struktur? Vold mot 
minoritets kvinner» ved seminaret Vold mot kvinner 
– en global epidemi arrangert av CARe og Rød 
Knapp i Gamle Logen. etterfulgt av appell utenfor 
stortinget i fakkeltog mot vold mot kvinner. 

utdAnningsinstitusjOner
MiRA-senteret har arrangert kurs, foredrag og 
diskusjoner om ulike faglige temaer for student-
grupper fra videregående skoler, høyskoler og  
universitet, samt flere voksenopplæringsinstitusjoner 
og videregående skoler. Vi har også tatt imot eller 
besøkt flere grupper fagpersoner fra familievern-
kontorer og psykiske helseteam fra ulike bydeler  
i Oslo, helsesenter for papirløse migranter, helse-
stasjoner, asylmottak og andre institusjoner for  
å presentere senterets arbeid og diskutere relevante 
problemstillinger.

mirA-senteret i nyhetsbildet
her har vi vært, blitt sett og hørt i 2014:

 «en kritisk tid for likestillingen» om fakhra Salimi sin deltagelse i geneve, 
fns kvinnekommisjons forberedelsesmøte til bejing + 20 som markeres

i new york i mars 2015. 

 fakhra Salimi gjestet aktuelt på nrk2 for å diskutere forebygging av hatefulle 
ytringer med statsråd Solveig Horne og likestillingsombudet Sunniva ørstavik. 

 «Antirastisk kamp är avgörende för nordisk feminism» fakhra Salimi intervjues 
om viktigheten av en flerdimensjonal likestillingspolitikk, og behovet for flere 

arenaer hvor rasifiserte kvinner kan møtes og definere sin egen kamp.

«litt mer feminist» om minoriteters valgdeltakelse 
og mira-Senterets valgkampanje. 

«kvinnorna drappas hårt i asylprocessen» fakhra Salimi uttaler seg 
om konsekvensene av tre-årsregelen i norge og nødvendigheten av at 

kvinners oppholdstillatelse bedømmes individuelt. 

fakhra Salimi intervjues om fredsprisvinneren malala. intervjuet ble 
direktesendt på tv 2 nyhetskanalen fredag 10. oktober, 

samme dag som vinnerne av årets fredspris ble annonsert.

 «reagerer på at menn har fått instruks om å ikke håndhilse på malala (17)
 under nobelbesøket» fakhra Salimi reagerer på instruksene og synes det er trist at  

personer rundt malala vil opprettholde kjønnssegregerende idealer når vi heller bør 
fremme henne som rollemodell.

 «Verre for kvinner» i forbindelse med kvinnedagen 8. mars 
ble fakhra Salimi intervjuet om sine kampsaker. 21.2

Ny tid

20.6

Ny tid

«barn som ikke kan norsk bør ikke se på tV fra hjemlandet» – fakhra Salimi 
reagerer på Carl i. Hagen sitt forslag om å etablere en egen integreringsetat (ie) 
i oslo kommune som skal varsles dersom ikke foreldrene har en plan for å lære 

barnet norsk etter fødselen.

Østlands-
sendingen

NRK

«mødre hjelper mødre» den tidligere statssekretæren i bld, maria Hoff 
aanes, holdt innlegg og delte ut diplomer til mødre som ble sertifisert som 

veiledere under mira-Senterets arrangement «minoritetskvinner og 
likestillingsutfordringer» på litteraturhuset i mars.

3.3

Barne-, 
likestilling- og 
inkluderings-
departementet

6.11

Likestillings-
ombudet

11.11

Feministiske-
perspektiv 

Sverige 

25.11

Debattpro-
grammet Aktuelt 

NRK

13.10

Nyhetskanalen
TV2 

9.12

Dagbladet

«flere innvandrere på sosialhjelp» fakhra Salimi intervjues 
om minoritetskvinner og arbeidsliv. 3.3

Vårt land 

17.2

14.6

Svenske 
Dagbladet 
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ANDRE DEBATTINNLEgg 
I DAgSAvISEN NyE MENINgER: 
norges kvinnelobby er stiftet (28.01)

barnevern til beste for hvem (29.04)

Straffrihet i ytringsfrihetens navn (02.06) 

feminismen er for alle men noen få  
definerer innholdet (25.06) 

vold mot minoritetskvinner øker (12.08), 

tvangsekteskap hindres ikke av kvinne-
fiendtlige regler (16.09)

fedrekvoten – mannens kamp (03.10)

Hatefulle ytringer undergraver våre  
felles verdier (27.11)

18 19



erfaringS- 
utvekSling og  

kompetanSeHeving 

i 2014 har mira-Senteret bidratt med kompetanseheving og erfaringsutveksling i hjelpeappa-
ratet innenfor temaer som forebygging av vold i nære relasjoner, barnevern, psykisk helse, 
 kultur og identitet, abortforebygging, kommunikasjon og om sykdomsforståelse i et minori-
tetsperspektiv. Å formidle våre erfaringer og dermed øke kompetansen i hjelpeapparatet er en 
svært viktig del av mira-Senterets virksomhet.

KAP 4 // EN ENDRiNGSAGENT

kunnskApsutVikling Og selVhjelps-
trening fOr mødre sOm Veiledere

I 2014 har MiRA-senteret arrangert 25 kurs for  
kvinner som ønsker å bli veiledere i sine nærmil-
jøer. Vi har holdt antall deltagere på mellom 10 - 15  
kvinner, slik at alle får individuell oppfølging, tett 
kontakt med kursledere og seg imellom. Vi har arran-
gert sju praktiske verksteder med i gjennomsnitt 13 
deltagere for å trene kvinner i veilederrollen. I tillegg 
til dette arrangerte vi åtte utflukter til ulike steder  
på Østlandet for i gjennomsnitt 45 familier med 
barn. Vi har i gjennomsnitt hver måned gitt 16 
kvinner tilbud om gratis trening på et treningssenter. 

Mødre som veiledere har som hensikt å øke kvinner 
med minoritetsbakgrunn sin kunnskap om likestil-
ling, barns rettigheter, konsekvenser av oppdra-
gervold, hjelpe dem med å mestre stress og styrke 
kvinnenes nettverk i lokalmiljøet. tilbudet funge-
rer også som en brobygger mellom mødrene og 
deres barn, og mellom familiene og det offentlige 
hjelpeapparatet.

tilbudet har store ringvirkninger ettersom den 
kunnskapen mødrene tilegner seg om det norske 
samfunn og om fysisk og psykisk helse, blir formidlet 
 videre til svært mange kvinner i deres nærmiljø. 
Dette gir positive resultater i form av økt delta-
gelse i ulike samfunnsarenaer som for eksempel  
i arbeidslivet, bedre språkferdigheter, forebygging 
av psykisk lidelser som depresjon og livsstilssyk-
dommer som diabetes type 2. Dette tilbudet til  
minoritetskvinner har bidratt med å oppnå økt  
likestilling i familien.

Å bygge tillitt: minOritetsfAmilier 
i møte med bArneVernet

Prosjektet «Minoritetsfamilier i møte med barne-
vernet» 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 2014 har MiRA-senteret arrangert tolv kurs i  
oppdragelsesmetoder og oppvekstsvilkår med  
i gjennomsnitt 16 deltagere på hvert kurs. Deltagere 
på kursene var hovedsakelig mødre som har mistet 
omsorgen for barna sine eller er i kontakt med  
barnevernet. I støttegruppen for kvinner hadde vi  
seks workshops med i gjennomsnitt tolv deltagere, 
hvor målet er å styrke kvinners selvbilde og 
muligheter til å utvikle et konstruktivt samarbeid 
med barnevernet. Kvinner fikk også tilbud om  
å snakke med en terapeut, i tillegg til at det ble  
arrangert ti sam talegrupper for å bearbeide sorg og 
traumer.

Prosjektet har også fokus på å øke kompetanse hos 
barnevernsansatte om flerkulturell forståelse. Vi 
arrangerte fire kurs/seminarer til over 100 barne- 
vernsansatte og andre som arbeider på feltet. 
Vi hadde fire dialogmøter med barneverns- 
ansatte og videreutviklet det faglige nettverket med;  

Forandringsfabrikken, norsk Innvandrerforum,  
somalisk Kvinneforening, Litauisk Forening i norge, 
Organisasjon for Barnevernsforeldre og stiftelsen 
for et Flerkulturelt Barnevern i norge.

erfAringsutVeksling Og kOmpetAnse-
heVing i hjelpeAppArAtet

I 2014 har MiRA-senteret bidratt med kompetanse- 
heving i hjelpeapparatet på områder innenfor barne- 
vern, psykisk helse, minoritetshelse, forebygging av 
vold i nære relasjoner som blant annet tvangsekte-
skap og frihetsberøvelse særlig av unge jenter.  

Vi mottar stadig henvendelser fra organisasjoner 
og andre relevante aktører, om tilbud og muligheter 
for foredrag og 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 MiRA-senterets virksomhet. 
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empowerment 
gjennom deltagelSe  
– om SekSualitet, kropp  
og møte med de andre   

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 og hverdag.

KAP 5 // ET FRiSTED 
OG ÅPEN MØTEPLASS

empOwermentrettede AktiViteter
I 2014 har MiRA-senteret arrangert åtte workshops 
om seksualitet og kropp, tre ta ordet-kurs og fem  
aktiviteter for unge jenter i alderen 13-26 år.  I gjennom- 
snitt har 17 unge jenter med minoritetsbakgrunn 
deltatt på hver workshop.

 Våre empowermentrettede aktiviteter som gokart-
kjøring, klatring, svømming og dansing var veldig 
populære, og nærmere 40 unge jenter deltok på 
disse aktivitetene.

NOEN FOKUSOMRåDER FOR UNgE jENTER 
I 2014 
•  Kropp, seksualitet og identitet
•  styrking av sosiale nettverk og forebygging av 

ensomhet og isolasjon
•  Grensesetting – bevisstgjøring i forhold til egne 

valg og ta ansvar for dette
•  Politisk bevisstgjøring rundt demokratiske  

prosesser, rettigheter og plikter
• Forventningspress, hverdagsliv og mediebruk 

Gjennom MiRA-senterets forebyggende helse-
arbeid med unge jenter i 2014, har vi også etablert 
samarbeid med norges Idrettsforbund, Amathea 
og sUss, og gitt høringsinnspill lokalt og nasjonalt 
til handlingsplaner om forebygging av uønskede 
svangerskap og abort. 
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sOmmerAktiViteter  
fOr kVinner Og bArn
I 2014 arrangerte MiRA-Senteret følgende 
aktiviteter for kvinner og barn:
• Besøk på teknisk Museum
• Besøk på Museum for samtidskunst 
• Utflukt til Oslo Reptilpark 
•  Utflukt til Botanisk hage og  

naturhistorisk Museum
• Utflukt til Hunderfossen
• Utflukt til Hovedøya

I gjennomsnitt har 45 mødre med barn deltatt 
på hver aktivitet. 

Åpent hus  – et fristed fOr jenter  
Og kVinner
I 2014 hadde vi åpent hus hver onsdag. Kvinner 
og unge jenter fra alle nasjonaliteter er velkommen 
på MiRA-senteret 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.  

Vinterglede- Og julefest
Tur til Bergvang gård i naturskjønne omgivelser: 
For å gi kvinner og barn med minoritetsbakgrunn 
en opplevelse av norsk natur og vinteraktiviteter, 
inviterte MiRA-senteret til en heldagstur til  
Bergvang Gård. Bergvang Gård ligger i natur-
skjønne omgivelser i Asker og tilbyr spennende 
aktiviteter som hundekjøring, rideturer og 
gårdsbesøk. Resultatet ble en innholdsrik og  
aktiv dag fylt med latter og glede for dem alle 36 
entusiastiske kvinner og barn som deltok. 

Barnas fargerike julefest med trommelek, tegne- 
kurs og hennamaling: MiRA-senterets tradi- 
sjonsrike julefest ble igjen en stor suksess 
i 2014. I år valgte vi å ha et ekstra fokus 
på barna når vi skulle arrangere en julefest, og 
resultatet ble barnas fargerike julefestival på 
Håndverkeren i Oslo. Dagen var fylt med glede, 
sang og musikk og det strømmet inn familier 
med barn. 

Kunstneren Kouame sereba formidlet spennende 
eventyr gjennom trommelek, dans og musikk, 
mens tegneren Haakon Lie lærte de engasjerte 
barna noen enkle tegneteknikker. Gjennom hele 
dagen kunne deltagerne lage flott juledekor ved 
juleverkstedet og få hennamaling av våre flinke 
frivillige. Avslutningsvis kom nissemor for å dele 
ut gaver til de mange forventningsfulle barna 
sammen med leder av partiet Venstre, trine skei 
Grande. 

fOtOkAmpAnjen  
#yOureVerydAystruggle
Gjennom 2014 har MiRA-senteret arrangert en 
stor fotokampanje #youreverydaystruggle, hvor 
vi har oppfordret kvinner og unge jenter til å sette 
sin kamp på dagsorden. Kampanjens ti beste bil-
der ble utstilt under MiRA-senterets nasjonale 
nettverkskonferanse i november, hvor også vinner - 
bilde tatt av Mary Bast ble kåret.

AKTIvITETER, 
ARRANgEMENTER  
Og INFORMASjONS- 
vIRKSOMhET

kAp 6 // en brobygger- 
organiSaSjon
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tilslutning til mArkeringer:
•  Markering av kvinners kamp for like stilling 

i 8. mars-tog, med egen parole «Kampen mot 
rasisme er også kvinnekamp!»

•  Konferansen om sekstimersdagen i 
 forbindelse med Kjersti ericsson  
sin 70 årsdag

• JURKs 40 års jubileum 
•   Fns internasjonale dag mot vold  

mot kvinner i regi av Rød knappkampanjen 
og CARe

• Fakkeltog mot vold mot kvinner

infOrmAsjOnsVirksOmhet  
gjennOm skriftlig Og AudiO Visuell 
mAteriell: 
•  Brosjyren: «struggle for justice and equality»
•  Bordkalender: «Min hverdagskamp  

– å ta kontroll over mitt eget liv!» 
•  Videointervju: «selma James in  

conversation with Fakhra salimi»
•  elektronisk nyhetsbrev tolv utgaver til  

over 900 personer

OpprOp mOt regelendring-
er i utlendingslOVen
I forbindelse med regjeringens høringsforslag 
om økt underholdskrav og 24-års grense for 
familieetablering, opprettet MiRA-senteret en 
gruppe på facebook med tittelen: «Opprop: 
si nei til regelendringer i utlendingsloven 
som svekker likestilling og rettssikkerhet». 
Over 520 personer er medlem av gruppen, 
som også har blitt et forum for diskusjon og 
bevisstgjøring omkring viktige politiske regel-
endringer. 

våR TILSTEDEvæRELSE På SOSIALE 
MEDIER FyLLER FLERE FUNKSjONER:
•  Mobilisering til egne arrangementer og 

 arrangementer vi støtter opp om
•  nettverksbygging og kontakt med sam-

arbeidspartnere
•  Informasjonsvirksomhet og kunnskaps-

formidling
•  Økt bevissthet om MiRA-senterets arbeid 

og virke i samfunnet 
•  Redusert terskel for å ta kontakt med 

 senteret
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mÅl- 
oppnÅelSe  

og veien videre

2014 har vært nok et spennende og innholdsrikt år for mira-Senteret. alle aktiviteter, nett-
verksarbeid og ulike tiltak har vært viktige kilder til videre erfarings- og kunnskapsopp bygging. 
vårt mål har vært å gi et helhetlig tilbud til minoritetskvinner og unge jenter, men også å for-
midle våre erfaringer og kunnskap gjennom ulike kanaler til andre som er opptatt av å bedre 
levekårene til målgruppen.

KAP 7 // 2014-2015

MiRA-senteret har i 2014 bidratt med kompetanse-
heving i skoler, til privatpersoner, myndigheter, or-
ganisasjoner og til andre ulike instanser. Gjennom 
krisehjelp og rådgivning, rettighetsinformasjon, fore-
dragsvirksomhet, politisk arbeid, selvorganisering og 
nettverksarbeid har vi lykkes i å formidle minoritets-
kvinners egne erfaringer og perspektiver, og synlig-
gjort ulike faktorer som hindrer minoritetskvinners 
reelle likestilling og inkludering i samfunnet. 

etter mange års arbeid med spørsmål knyttet til 
likestilling og kjønnsdiskriminering fremstår vi i 
dag som et godt etablert ressurssenter i minoritets-
kvinnespørsmål. Utgivelser av ulike publikasjoner, 
foredrags- og kursvirksomhet, høringsinnspill til 
politiske komiteer, departementer og annet infor-
masjonsarbeid har stått sentralt i vårt arbeid også 
i 2014. Det har vært vesentlig for MiRAs virksom-
het 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 lavterskel-aktiviteter, krisehjelp, rettighetsinfor-
masjon 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 deres livssituasjon og finner løsninger for       
de mange utfordringer. 

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.

fOkusOmrÅder i 2015
I 2015 vil kommunestyre- og fylkestingvalget stå 
i fokus, med politisk bevisstgjøring og deltagelse i 
demokratiske prosesser som gjennomgangstema. 
Vil vil synliggjøre betydningen av at jenter og kvin-
ner med minoritetsbakgrunn bevisstgjøres egne 
ressurser og stimuleres til å delta i samfunnslivet på 
egne premisser. Vi skal utvikle gode virkemidler for 

å forebygge vold i nære relasjoner, øke kunnskap 
om alternative barneoppdagelsesmetoder, styrke 
minoritetskvinner og unge jenters arbeid og valg-
muligheter i det norske samfunnet. 

et fristed fOr kVinner/unge jenter 
med minOritetsbAkgrunn
MiRA-senteret er et sekulært fristed for kvinner 
og unge jenter med minoritetsbakgrunn og tilbyr 
et empowermentrettet aktivitetstilbud. Med til- 
strekkelige økonomiske midler som en forut- 
setning, vil MiRA-senteret i 2015 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 inte-
grering (eMI), Justis- og beredskapsdepartementet, 
extrastiftelsen Helse og Rehabilitering/ Redd barna, 
Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms og familie-
direktoratet (BUFDIR) for økonomisk støtte. 
 
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 minoritets-
bakgrunn ikke kunne ha opprettholdt senterets  
aktiviteter på dagens nivå.
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ARTiKKEL

dagsavisen 
25.juni 2014

fakhra Salimi

«nordens største kvinnepolitiske konfe-
ranse nordisk forum 2014 i malmø er over, 
og etterlater mange viktige refleksjoner. 
Det var flere spennende temaer på dagsorden. Den 
eldre generasjonen av feminister hadde stor represen-
tasjon og engasjerte seg i diskusjoner om feminismens 
fremtid i norden. De unge kvinnene og kvinner med 
minoritetsbakgrunn var relativt få, og forsøkte å finne 
noe som omhandlet deres virkelighet.

Konferansen ble avsluttet med overlevering av et slutt-
dokument til likestillingsministrene i de nordiske  
landene. Dokumentet var utarbeidet av konferansens 
styringsgruppe og inneholder mange viktige anbefa-
linger og krav. Blant annet kreves selvstendig juridisk 
status for kvinner som kommer til norden gjennom 
familiegjenforening, og at kjønnsforfølgelse må danne 
grunnlag for asyl. norges likestillingsminister, solveig 
Horne, understreket behovet for å styrke forbyggende 
arbeid mot vold mot kvinner på nordisk Forum og 
fremhevet også lønnet arbeid og utdanning, særlig for 
kvinner med minoritetsbakgrunn, som viktige sats-
ningsområder for å fremme likestilling.

fOrtidens feminisme 
sammensetningen av nordisk Forums innhold og 
sluttdokument var preget av en snever definisjon av 
feminisme og handlet hovedsakelig temaer som angår 
den etnisk nordiske majoriteten. norden er blitt mang-
foldig og flerkulturelt i løpet av de siste femti årene, 
med mange forskjellige folkegrupper, språk, religioner 
og levemåter. Det er da forventet at dette også skulle 
påvirke og gjenspeile kvinnekampens karakter, og at 
feminismen anno 2014 skulle være mer inkluderende 
for minoritetskvinner. Med det nye mangfoldet mener 
vi at det tradisjonelle perspektivet på likestilling som 
kun følger aksen mann-kvinne, tilhører fortiden.  

I dag er det mer relevant og aktuelt å bruke et fler-
dimensjonalt likestillingsperspektiv, som inklude-
rer alle nordiske kvinner og deres livserfaringer. når 
feministene skulle utforme forslag til ny likestillings-
politikk og arrangere store kvinnepolitiske konferan-
ser som nordisk Forum, bør minoritets-kvinners del-
tagelse på alle nivåer av arrangementet være selvfølge.

Forumet viste dessverre at mange nordiske feminister 
fortsatt lever i fortiden og vegrer seg for å gi plass til 
minoritetskvinners røst i mainstream feministisk 
plattform. Mange av dem holder fast ved at et fler-
dimensjonalt perspektiv vil svekke fokus på kvinne-
undertrykking, og ønsker derfor å opprettholde kjønn 
som hovedmarkør for likestillingspolitikk.Vimener at 
patriarkalske maktstrukturer er bygget på flerdimen-
sjonal undertrykking. eksempelvis opprettholder 
økonomisk undertrykking klasseskiller, rasistisk dis-
kriminering ekskluderer etniske og andre minoriteter 
fra beslutningsprosesser og holder dem nederst på 
samfunnsrangstigen, og kjønnsdiskriminering for-
skjellsbehandler kvinner og menn. Å velge kun kjønn 
i kampen mot kvinneundertrykking ekskluderer fler-
tallet av kvinner som tilhører arbeiderklassen, rasifi-
serte kvinner og kvinner fra minoritetsgrupper som 
samer, Roma og andre. Det er behov for å utvikle en 
ny nordisk feminisme, som ser på flerdimensjonalitet 
som en styrke og viktig for å utvikle en inkluderende 
og helhetliglikestillingspolitikk.

flerdimensjOnAldiskriminering
Kjønnsdiskriminering på arbeidsmarkedet var et viktig 
tema på nordisk Forum. Konklusjonen var at til tross 
for mange tiltak for å inkludere kvinner i alle yrker, er 
arbeidsmarkedet i norden fortsatt kjønnsdelt. Kvinner 
er overrepresentert i lavtlønnede omsorgs yrker. For 
å forebygge diskriminering på arbeidsmarkedet og 

Feminismen er for alle,  
men noen få definerer innholdet!
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få kvinner inn i ledende stillinger og i alle typer 
yrker, har mange nordiske land innførte kjønns-
kvotering. Likestillingslovene har styrket kvinners 
tilgang til maktposisjoner, og det har økt bevisst-
heten om likestilling i samfunnet. Men ser vi på 
kvinnenes adgang til arbeidsmarkedet generelt, 
spiller klasse-, rase og etnisitet en viktig rolle. Rasi-
fiserte minoritetskvinner er overrepresentert blant 
arbeidsledige, deltidsarbeidene, lavtlønnede kvin-
ner. De utgjør reservearbeidskraft som brukes ved 
behov og kastes ut av arbeidsmarkedet når behovet 
er mettet. Det reproduktive, ulønnede arbeidet 
kvinner utfører, faller også utenfor velferdsmodellen 
og verdsettes ikke på linje med lønnet arbeid.

nordisk Forum var en viktig arena for å sette fokus 
på faktorer som holder mange kvinner innenfor lav-
lønnede yrker. når det gjelder kvinner med minori-
tetsbakgrunn trenger vi mer forskning og statistikk 
som kan vise deres bidrag til arbeidsmarkedet. Det 
var lite fokus på flerdimensjonal diskriminering på 
arbeidsmarkedet og hvordan rase, etnisitet, religion 
med mer spiller inn og utestenger grupper av kvinner 
fra viktige posisjoner i de nordiske samfunnene. Vi 
mener at det på 70-tallet var viktig for nordiske 
kvinner å fokusere kun på kjønnsdiskriminering 

men i det 21. århundre er det viktig å fokusere på 
flerdimensjonal kjønnsdiskriminering for å styrke 
like muligheter for alle kvinner. I tillegg til kjønn, 
deles kvinner inn i klasse, rase, etnisitet og mye 
annet. en vedvarende feministisk bevegelse som 
tar vare på alle kvinners interesser, kan kun utvikle 
seg når disse ulikhetene blir adressert og det tas 
nødvendige skritt for å skape en felles plattform for 
flerdimensjonal likestillingskamp.

likestillingspOlitikk 
er rettighetspOlitikk
Feminisme handler om å endre patriarkalske struk- 
turer som tillater kvinneundertrykking nordisk 
Forum utfordret religioner, kulturer og tradisjoner 
som er bygget på normer og verdier skapt av menn 
og som holder menn ved makten alene. Det var 
sterke kvinnerøster som krevde representasjon av 
kvinner fra alle deler av den nordiske befolkningen i 
viktige beslutningsorganer. Patriarkalske strukturer 
kan ikke endres bare med holdningsskapende 
arbeid, det trengs strukturelle endringer for å skape 
et likestilt samfunn. Likestillingsarbeid er rettighets- 
arbeid, og likestillingspolitikk bør gjelde for alle 
undertrykte grupper i samfunnet. Forumet klarte  
å formidle at vi må endre diskriminerende strukturer 

for å endre undertrykkende holdninger og kjønns-
diskriminerende kulturelle uttrykk.

Dessverre var minoritetskvinner fraværende fra de 
fleste fora på nordisk Forum. Vi mener at det er på tide 
å drøfte minoritetskvinners manglende rettig-heter 
i norden, slik at deres situasjon blir en integrert del 
av nordisk likestillingspolitikk. selv om feminismen 
er for alle, er det fremdelens noen få i maktposisjoner 
som bestemmer hvilke saker som er sentrale, hvem 
som skal sitte i beslutningsorganer og hvem som skal 
representere bevegelsen. Vi mener det er på tide at vi 
identifiserer strukturelle mekanismer som ekskluderer 
minoritetskvinner fra viktige samfunnsarenaer. etnisk 
nordiske kvinners tilgang til maktposisjoner ville ikke 
ha vært mulig uten den aktive rekrutteringspolitikken 
der kvotering ble gjennomført med ekstraordinær 
politisk kraft. I dag trenger minoritetskvinner samme 
type engasjement og tiltak.   

Likestilling anno 2014 i norden handler om mye mer 
enn maktrelasjonen mellom kjønnene. Den er fler-
dimensjonal og angår maktforhold mellom majoritet 
og minoritet, mellom nasjonale borgere og bosettere, 
forhold til ulike religioner, livsstiler, funksjonsevner, 
seksuell orientering og kjønnsidentitet. I likhet med 

diskriminering, går likestilling langs flere akser – den 
er flerdimensjonal! For å sikre alle kvinners rettig-
heter, må likestillingspolitikken utformes med sikte 
på flerdimensjonalitet og mangfold.

etnisk nordiske kvinner som arrangerte nordisk 
Forum krevde en fortgang i likestillingsarbeidet og 
ønsket å definere innholdet av fremtidig likestillings-
politikk. Vi hadde håpet at rasifiserte kvinner fikk 
en sentral plass sammen med andre minoriteter i  
å definere innholdet av handlingsplanen. nordisk 
Forum kunne ha skapt rom og gitt plass til flere 
stemmer, slik at likestillingsplattformen ble bredere. 
Inkludering av flere stemmer svekker ikke like-
stillingskampen, tvert imot styrker vi fellesskapet 
og legger grunnlaget for en inkluderende fremtidig 
likestillingspolitikk i norden. Kvinnebevegelser 
i norden trenger bredere allianser med alle 
kvinnegrupper for å vokse frem og sammen 
kjempe for å styrke kvinners rettigheter. Da er 
det viktig at alle kvinnegrupper er representert  
og er med på å bestemme premisser for en felles 
likestillingspolitikk.
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#yOuReveRydAySTRuggle 
– to empower myself!

gjennom høsten 2014 har mira-Senteret oppfordret kvinner og unge jenter til å sette 
sin hverdagskamp på dagsorden gjennom bilder, illustrasjoner eller tekst. 

vi har fått inn mange spennende og kreative bilder. deltagerne har vist stort engasje-
ment for blant annet rettferdighet, å bekjempe vold mot kvinner, økt rettssikkerhet, 
vern mot diskriminering og rasisme, bedre norskopplæring og for fast jobb.

mira-Senteret vil takke alle som har delt sin hverdagskamp og inspirert oss til å  
kjempe videre for likestilling og rettferdighet i 2015.

 gjør din kamp synlig – ta kontroll over eget liv!
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Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Besøksadresse: Storgata 38, Oslo 
Tlf: 22 11 69 20 E-post: post@mirasenteret.no

www.mirasenteret.no 
www.facebook.com/mira.senteret

https://twitter.com/#!/MiraSenteret


