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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.

HVEM OG HVA ER MIRA-SENTERET?
MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbak-
grunn er en landsdekkende, ikke-statlig, frivillig nettverks- 
organisasjon 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 minoritetsbak-

grunn skal være et kompetanse- og ressurssenter i mino-
ritetskvinnespørsmål.

•  MiRA-Senteret skal arbeide for å styrke rettssikkerhet og 
selvorganisering blant minoritetskvinner og unge jenter, 
og arbeide for reell likestilling i det norske samfunn.

•  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 
Likestilling og likeverd
MiRA-Senteret er en ikke-statlig organisasjon som er reli-
giøst 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 rettigheter og rettsikkerhet. 
Trygghet, åpenhet og solidaritet er sentrale verdier i vårt 
arbeid. MiRA-Senteret gjenkjennes som faglig habilt. Både 
senterets brukere, offentlige instanser og andre som hen-
vender seg til senteret for uttalelser, skal kunne ha tillit til 
vår faglige habilitet på områdene vi jobber med.

Finansiering av MiRA-Senterets arbeid
I 2015 har MiRA-Senteret mottatt driftsstøtte over stats-
budsjettet og kommunalbudsjettet i Oslo. Midlene admi-
nistreres av henholdsvis Integrerings- og mangfolds-
direktoratet (IMDi) og Enhet for mangfold og integrering 
(EMI). I tillegg mottok MiRA-Senteret prosjektstøtte 
fra ExtraStiftelsen Helse og rehabilitering/Redd Barna, 
Helsedirektoratet, Justis– og beredskapsdepartementet, 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og BLD/
BUFDIR. 

KAP 1 // LIKESTILLING 
OG LIKEVERD 
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debattseminar om islamofobi og rasisme på Litteraturhu-
set søndag 27.september i samarbeid med Visjon Forum 
Norge og Pakistansk familienettverk. Andre eksempler på 
lignende samarbeid som MiRA-Senteret har tatt initiativ til 
i 2015, er aksjonen mot innstramminger i utlendingsloven 
som ble avholdt 8.mai 2015 hvor over 30 organisasjoner 
deltok. 

MIRA-SENTERETS MANGFOLDIGE VIRKE OG 
HELHETLIGE FUNKSJON I SAMFUNNET
• MiRA-Senteret har jobbet i over 26 år for å fremme   
 likestilling og rettigheter for kvinner med minoritets-  
 bakgrunn. 
• Brobyggerorganisasjon
• Støtteorganisasjon
• Erfarings- og kompetanseformidler
• En arena for politisk bevisstgjøring og deltagelse 
• Endringsagent

HENVENDELSER
MiRA-Senteret betjener over 12 000 henvendelser årlig 
per telefon, e-post, post, personlig oppmøte, fra ulike helse- 
instanser, utdanningsinstitusjoner, NAV kontorer, interesse- 
organisasjoner, kulturinstitusjoner, politiske grupperinger, 
forskere og studenter. Kartlegging av alle henvendelser 
er ressurs- og tidskrevende, og noe vi dessverre ikke har 
mulighet til innenfor vår stramme driftsramme. 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 minoritets- 
bakgrunn. 

UTVALGTE SAMARBEIDSPARTNERE I 2015
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- 
og beredskapsdepartementet, Integrerings- og mangfolds-
direktoratet (IMDi), Helsedirektoratet, Oslo Kommune, 
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Politiet, 
NAKMI (Nasjonalkompetanseenhet for migrasjonshelse), 
Helsetilsynet, NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold 
og traumatisk stress), RVTS Vest (Ressurssenter om vold, 
traumatisk stress, og selvmordsforebygging), Diskrimi-
neringsrettsgruppa, Diakonhjemmet, Redd Barna, Jobb- 
Aktiv, Norges Idrettsforbund, NOAS, Antirastisk Senter, 
Grenseløs kjærlighet, Pakistansk familienettverk, Visjon 
Forum Norge, FN-komiteen CEDAW, 8.mars-komiteen, 
Krisesentersekretariatet, Fattighuset, Norsk Kvinnesaks-
forening, JURK – Juridisk rådgivning for kvinner, Røde 
Kors kvinnekafeer, FOKUS- forum for kvinner og utvikling, 
Somalisk kvinneforening, Norges kvinnelobby, Foran-
dringsfabrikken, Norsk innvandrerforum, Stiftelsen for 
et Flerkulturelt Barnevern i Norge og barnevernskontorer  
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, voksenopp-
læring, minoritetsrådgivere i videregående skoler, studenter 
og forskere fra utdanningsinstitusjoner over hele landet. 

SAMARBEIDSFORMER KAN VARIERE 
MEN HER ER NOEN EKSEMPLER:
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO): 
Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerutvalg er 
et tverrfaglig utvalg for samarbeid og erfaringsutveksling 
med interessegrupper og frivillige organisasjoner om blant 
annet hatprat, diskriminering i arbeidslivet, den nye diskri-

mineringsloven, veiledning som fremmer likestilt rekrutte-
ring i arbeidslivet med mer.

Justis- og beredskapsdepartementet: MiRA-Senteret er 
med i forum for samarbeid mellom myndigheter og  
organisasjoner mot vold i nære relasjoner. Forumet møtes 
ca to ganger i halvåret for å drøfte viktige utfordringer 
hva gjelder forebygging av vold i nære relasjoner på  
nasjonalt plan. Ved forumsmøtet i desember 2015 holdt 
MiRA-Senteret innlegg om våre erfaringer med forebygg-
ing av vold mot kvinner med minoritetsbakgrunn.

RVTS Vest i Bergen: MiRA-Senteret arrangerte temadag 
med fokus på seksualitet i et religiøst perspektiv i Bergen 
12.november 2015 i samarbeid med RVTS Vest. Målet 
med dette seminaret var å sette søkelys på omfanget av 
henvendelser som er knyttet til seksualitet og religion, og 
sammen med deltagerne drøfte eventuelle løsninger på 
problematikken. 

Barnevernstjenesten i Oslo og på landsbasis: MiRA- 
Senteret har arrangert en rekke aktiviteter, kurs, dialog-
møter og informasjonsmøter både i senterets lokaler og på 
arenaer i de ulike bydelene. Arrangementene har vært både 
for barnevernansatte og for minoritetskvinner. Særlige 
satsingsområder har vært Groruddalen, bydel Søndre 
Nordstrand, Sagene, bydel Frogner og Grünerløkka. Vi 
har også samarbeidet med barnevernskontoret i Tromsø. 

Øvrige organisasjoner: MiRA-Senteret samarbeider tett 
med en rekke organisasjoner for å sette viktige likestillings-
politiske saker på dagsorden. Vi arrangerte blant annet et 

• 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

FASTE TILBUD VED 
MIRA-SENTERET 2015

8 9



2015 – ET BEGIVENHETSRIKT 
ÅR PÅ MIRA-SENTERET 
Året 2015 har vært et svært begivenhetsrikt år på MiRA- 
Senteret med flere utmerkelser og inspirerende besøk.

St. Hallvard-medalje til Fakhra Salimi
MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi ble tildelt Oslo Kom-
munes høyeste utmerkelse, St. Hallvard-medaljen, for sin 
mangeårige kamp for minoritetskvinners rettigheter. 
Utmerkelsen ble overrakt under en høytidelig seremoni 
i Oslo Rådhus 21.mai med begrunnelsen «For å vise vei  
i et fremmed landskap». Daværende ordfører Fabian 
Stang roste Salimi for sitt arbeid for å gjøre Oslo til en mer 
åpen, tolerant og mangfoldig by.

Juristforbundets rettssikkerhetspris til MiRA-Senteret:
Fakhra Salimi og MiRA-Senteret ble tildelt rettssikker-
hetsprisen for 2015 av Juristforbundet, for mangeårig 
innsats for å styrke rettssikkerheten blant innvandrer- og 
flyktningkvinner og for å ha bidratt til økt forståelse for 

og innsikt i lov- og regelverket. Dette var et svært stort 
øyeblikk i MiRA-Senterets historie, som viser at juristmil-
jøet følger med på og anerkjenner arbeidet vårt. 

Besøk av Hennes Majestet Dronning Sonja
Mandag 9. november fikk MiRA-Senteret besøk av Hennes 
Majestet Dronning Sonja. Dronningen var tydelig preget av 
kvinnenes sterke historier, og uttrykte ved flere anledninger 
viktigheten av MiRA-Senterets arbeid for likestilling av 
kvinner med minoritetsbakgrunn. 

Mange av kvinnene som deltar på kurs med rettighets-
informasjon og rådgivning ved MiRA-Senteret, veileder 
andre mødre i sine lokalmiljø. Kvinnene fortalte Dronningen 
at gjennom MiRA-Senteret har de blitt trygge på seg selv, 
bedre kjent med det norske samfunnet og fått informa-
sjon om hvilke rettigheter og muligheter de har. Hennes 
Majestet Dronning Sonja fortalte at hun ble imponert av 
å høre om kvinnenes erfaringer, håp og drømmer og om 
deres første møte med Norge. 

Foto: Sturlason/Oslo kommune
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FOREBYGGING 
 AV VOLD I NÆRE  

 RELASJONER

Rettighetsinformasjon, juridisk bistand, forebygging av vold i nære relasjoner, krisehjelp og 
rådgivning er noen av våre viktigste tilbud til unge jenter og kvinner som er i en vanskelig og 
sårbar situasjon. Med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet, har MiRA-Senteret opp-
rettholdt det viktige tilbudet for å imøtekomme det økende behovet på området. Nedenfor er tall 
fra krisesaker som ble behandlet i 2015.

Oversikt over krisehjelp og rådgivningssaker i 2015, fordelt på ulike saksområder:

* MiRA-Senteret definerer unge jenter fra alderen 13 -26 år
** Oppholdstillatelse: ink. saker som gjelder familiegjenforening, 3-årsregelen og politisk asyl.
*** Helseforebyggende arbeid: saker som gjelder psykisk helse, sosiale problemer, barnevern mm.

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 

AKSJON «FRIGJØRING FOR HVEM 
– NEI TIL FEMÅRSREGEL!»
MiRA-Senteret har i årevis kjempet mot treårs-regelen 
i utlendingsloven som sier at en må ha vært gift i tre år 
for å kunne søke om opphold på selvstendig grunnlag. 
Vi mener at denne regelen bidrar til å gjøre kvinner som 
kommer via familiegjenforening særlig sårbare for å bli 
utsatt for vold i nær relasjon.Våren 2015 sendte regjerin-
gen ved Justis- og bered skapsdepartementet et forslag på 
høring om å heve botidskravet fra tre til fem år. MiRA-
Senteret inviterte i den forbindelse en rekke organisasjo-
ner til å delta på en aksjon mot forslaget til femårsregel 
og øvrige inn stramminger i utlendingsloven. 

Aksjonen «Frigjøring for hvem – nei til  femårsregel!» 
ble holdt utenfor Stortinget på Frigjøringsdagen 8. mai 
2015. Over 30 organisasjoner sluttet seg til aksjonen, 
holdt appeller og deltok i strategimøter for å mobilisere 
flest mulig til å avgi høringssvar til forslaget. Aksjonen 
kan sies å ha vært en stor suksess med mange oppmøtte, 
bredt engasjement og over 40 høringssvar mot regjerin-
gens forslag mot et hevet botidskrav. Se bilder fra aksjo-
nen bakerst i rapporten.

RAPPORT: ET LIV UTEN VOLD FOR 
ALLE – OGSÅ FOR KVINNER MED 
MINORITETSBAKGRUNN 
MiRA-Senteret lanserte rapporten «Et liv uten vold for 
alle – også for kvinner med minoritetsbakgrunn» på 
Litteraturhuset 16. oktober 2015. Rapporten belyser 
forskjellige former for vold som kvinner og unge  jenter 
med minoritetsbakgrunn opplever, drøfter  muligheter 
til å støtte kvinnene i prosessen med å komme ut av 
voldsspiralen og foreslår en rekke forebyggingstiltak. 
Både Justis- og beredskapsdepartementet og JURK  
bidro med innlegg under lanseringen av rapporten. 

TEMA UNGE JENTER* KVINNER TOTALT

OPPHOLDSTILLATELSE** 10 35 45

HELSEFOREBYGGENDE ARBEID*** 95 114 209

KROPP OG SEKSUALITET 32 12 44

KJØNNS- OG ETNISK DISKRIMINERING INKL. RELIGION 13 15 28

TVANGSEKTESKAP 31 16 47

VOLD OG MISHANDLING/SKILSMISSE 38 48 86

ANNET 15 29 44

TOTALT 234 269 503
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KAP 3 // EN ERFARINGS- OG 
KOMPETANSEFORMIDLER

INNSPILL TIL OFFENTLIGE  
ETATER OG POLITISK LEDELSE:
Innspillsmøte om likestillingsmeldingen ved Justis- og 
beredskapsdepartementet: MiRA-Senteret ga innspill til 
likestillingsmeldingen om forebygging av vold i nære rela-
sjoner. MiRA-Senteret trakk frem viktigheten av rettig- 
hetsinformasjon, like muligheter på arbeidsmarkedet 
og å bekjempe strukturer som svekker likestilling i blant 
annet utlendingsloven. 

Innspill til bedre integrering av flyktninger i kommunene ved 
Høyres kommunal- og forvaltningsfraksjon på Stortinget: 
MiRA-Senteret foreslo blant annet at introduksjonspro-
grammene må bli mer arbeidsrettet, tilpasset og bedre 
kvalitetssikret, og at kommunen må ha et økt fokus på 
frivillighet og deltagelse i lokalsamfunnet. 

Innspillsmøte om fosterhjemsomsorgen ved Barne-, like-
stillings- og inkluderingsdepartementet (BLD): MiRA-
Senteret ga innspill om viktigheten av å rekruttere flere 
minoritetsfamilier til fosterhjemsomsorgen og som 

besøkshjem, for å ivareta barnas kulturelle identitet og 
tilhørighet. 

Innspillsmøte om opptrappingsplanen mot vold og over-
grep mot barn og ungdom ved BLD: MiRA-Senteret frem-
hevet viktigheten av å styrke frivillige organisasjoners 
lavterskeltilbud som gir god og tilpasset rettighetsinfor-
masjon til kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. 
 
Innspillsmøte om melding til Stortinget om integrerings-
politikk ved BLD: MiRA-Senteret etterlyste større fleksi-
bilitet i introduksjonsprogrammene, at kompetansekart-
leggingen av flyktninger skjer så tidlig som mulig og at 
tiltak for den enkelte tilrettelegges deretter.

Dialogmøte med barnevernslovutvalgsmøte ved BLD: 
MiRA-Senteret ga innspill knyttet til ulike utfordringer 
ved dagens barnevernssystem når det gjelder å forstå 
kulturkompetanse – og sensitivitet som et redskap for  

EN KUNN- 
SKAPSBANK  
I MINORITETS- 
KVINNESPØRSMÅL 

I vårt synliggjørings – og 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 kunn-
skapsformidlingen, samt kompetanseoppbygging som MiRA-Senteret har tatt del i gjennom 
året 2015. MiRA-Senteret har gitt både skriftlige og muntlige innspill til ulike beslutningstakere. 
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å bedre kommunikasjonen mellom barnevernet og 
minoritetsfamilier. 

Innspill til Oslo kommunes bystyremelding om barnevern 
i Oslo: MiRA-Senteret ga innspill til bystyremeldingen 
om barnevernet i Oslo om betydningen av tilpasset 
og tilgjengelig informasjon, helhetlige fattigdomsfore-
byggende tiltak og tiltak i form av redusert ventetid som 
kan bidra positivt til barnas utvikling og evt. lette tilbake- 
føring til biologiske foreldre.

Helsedirektoratet – sykehusenes abortnemnder og ny sek-
suell helsestrategi: MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi 
holdt foredrag om seksualitet i et religiøst perspektiv 
for sykehusenes abortnemnder i september 2015. MiRA- 
Senteret ga også innspill ved Helsedirektoratets konfe-
ranse om ny seksuell helsestrategi hvor vi spesielt fokuserte 
på viktigheten av at strategien inneholder et gjennom- 
gående og helhetlig minoritetsperspektiv.

INTERNASJONALT ENGASJEMENT
I mars 2015 deltok MiRA-Senteret på FNs kvinnekonfe-
ranse Beijing + 20 i New York, hvor Senterets leder bidro 
i paneldebatt ved et seminar i regi av Norges Kvinne-
lobby om fremtidens likestillingsutfordringer i Norden. 
MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi, deltok også i møte 
med FNs rasediskrimineringskomité i Genève i august. 
Rasisme og utfordringer knyttet til regjeringens forslag 
om å heve botidskravet fra tre til fem år var blant inn-
spillene fra det sivile samfunn, som Norge v/ Solveig 
Horne ble eksaminert i. 

MiRA-Senteret har et utbredt samarbeid med organisa-
sjoner som jobber mot diskriminering og rasisme, og for 
likestilling. Blant dem er Global Women’s Strike i London, 
som i november arrangerte en konferanse om kvinners 
rettigheter hvor Fakhra Salimi deltok i paneldebatt om 
den norske kontantstøtteordningen. I 2015 fikk også 
MiRA-Senteret besøk av den anerkjente islamforskeren 
Amina Wadud fra USA under vår nasjonalkonferanse, 
og av Humera Khan fra An-Nisa Society i London. 

MIRA-SENTERETS SKRIFTLIGE 
HØRINGSINNSPILL 2015 
•  Høringsuttalelse vedrørende endringer i utlendings-

loven og utlendingsforskriften – hevet botidskrav fra tre 
til fem år for permanent oppholdstillatelse og endringer 
i statsborgerloven 

•  Høringsuttalelse vedrørende NOU 2015: Tap av stats-
borgerskap

•  Høringsuttalelse vedrørende hjemmel i utlendingsloven 
for fengsling i hurtigprosedyresaker

•  Høringsuttalelse vedrørende endringer i utlendingsfor-
skriften – Vilkår for tvangsretur av barn med lang opp-
holdstid i Norge (Informasjon om adgang til å anmode 
om omgjøring)

•  Høringsuttalelse vedrørende endring i barnetrygdloven 
– innstramminger i retten til barnetrygd under uten-
landsopphold

•  Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i barne- 
loven for å fremme likestilt foreldreskap

•  Høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:8 Tolking i 
offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og like-
verd 

•  Høringsuttalelse vedrørende frivillighetserklæringen 

ER RELIGION OG TRO FORENLIG 
MED KVINNERS RETTIGHETER? 

MiRA-Senteret arrangerte nasjonalkonferansen «Er 
religion og tro forenlig med kvinners rettigheter?» 
20.november på Clarion hotell i Oslo. Blant foredrags-
holderne var den anerkjente professoren i Islam, Amina 
Wadud fra USA, Humera Khan fra London, prest og 
kvinneaktivist Lise Tostrup Setek og journalist i Klasse-
kampen, Amal Wahab. Med fulltegnet konferanse og 
lang venteliste, kan årets konferanse synes å ha belyst 
et svært dagsaktuelt tema som engasjerte bredt på tvers 
av ulike fagmiljø, religionstilhørighet, kjønn og mino-
ritetsbakgrunn. I etterkant av konferansen arrangerte 
MiRA-Senteret også et internt kurs med Amina Wadud 
for kvinner ved Senteret. Kurset var til stort inspirasjon 
og lærdom for mange av de engasjerte kvinnene som 
deltok. 

DIALOGMØTE OM MINORITETERS 
MØTE MED BARNEVERN – BELAST-
NING ELLER PROBLEMLØSNING? 

MiRA-Senteret inviterte den 10. desember i 2015 til  
dialogseminar om minoriteters møte med barnevernet. 
Formålet med seminaret var å drøfte utfordringer og 
mulige løsninger for å styrke samarbeid mellom barne-
vernet og minoritetsfamilier. Blant foredragsholderne 
var Khansa Ali og Fakhra Salimi fra MiRA-Senteret, 
samt menneskerettighetsjurist Gro Hillestad Thune og 
sosionom og leder for Norsk Innvandrerforum, Athar 
Ali. Over 90 personer deltok på dialogmøtet, både mino-
ritetskvinner, barnvernsansatte og andre som jobber 
med minoritetsfamilier. 

ISLAMOFOBI OG FORAKT MOT HIJAB 
– ET UTTRYKK FOR RASISME? 

MiRA-Senteret, Pakistansk familienettverk og Visjon 
Forum Norge arrangerte debattmøte på Litteraturhuset 
søndag 27. september om islamofobi og rasisme. Over 
100 engasjerte tilhørere møtte opp for å delta i debatten 
som tok utgangspunkt i spørsmålene: Er islamofobi og 
forakt mot hijab et uttrykk for rasisme? Bør vi diskutere 
problematikken i et rasismeperspektiv, fremfor i et tom-
rom av begreper som hatprat og hatkriminalitet? Blant 
foredragsholderne var daværende Likestillings- og dis-
krimineringsombud, Sunniva Ørstavik, Oda Karterud 
fra politiets enhet mot hatkriminalitet, Arshad Butt leder 
av Visjon Forum Norge, og Fakhra Salimi. 

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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UTLENDINGSLOVEN VS. LIKESTILLINGS-
LOVEN – TAR NORSK RETTSPRAKSIS VARE 
PÅ INNVANDRERKVINNERS RETTIGHETER?

MiRA-Senteret i samarbeid med Norges kvinnelobby, 
inviterte til fagseminar fredag 19. juni på Litteraturhuset 
om innvandrerkvinners rettigheter i norsk rettspraksis. 
Formålet med seminaret var å følge opp og synliggjøre 
betydningen av innstramminger i utlendingsloven for 
kvinner med minoritetsbakgrunn, selv etter at hørings-
fristen om et hevet botidskrav fra tre til fem år var utgått. 
Blant foredragsholderne var Mona Larsen-Asp fra Like-
stillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Tove 
Smaadahl fra Krisesentersekretariatet, Karin Bruzelius 
fra Norsk Kvinnesaksforening og Ragnhild Hennum fra 
Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, med 
flere.

Paneldebatt om mobbing i skolen ved Arendalsuka: 
Som en del av LDOs brukerutvalg, deltok MiRA-Senterets 
leder, Fakhra Salimi, i LDOs paneldebatt ved Arendals-
uka om ulike former for mobbing i skolen. Fakhra Salimi 
synliggjorde spesielt utfordringer knyttet til rasisme og 
islamofobi. 

Fagdag om migrasjon, kjønn og helse for helsepersonell 
i Vestfold: MiRA-Senteret holdt foredrag om migrasjon, 
kjønn og helse ved fagdag for helsearbeidere i Vestfold 
fylke. Fagdagen var arrangert av Tønsberg helsestasjon. 

Kurs om psykisk og seksuell helse blant unge jenter med 
minoritetsbakgrunn ved RBUP: MiRA-Senteret holdt 
foredrag om psykisk og seksuell helse, selvbestemmelse 
og rettigheter blant unge jenter med minoritetsbak-
grunn. Foredraget var en del av kurset «Flerkulturelle 
perspektiver i arbeid med minoritetsungdom» for 

ansatte i barnevern, familievern, psykisk helsetjeneste, 
BUP, NAV, helsestasjoner og skolehelsetjenester. 

Fagdag på Øvre Romerike om forebygging av vold:  
MiRA-Senteret holdt foredrag om voldsforebygging i 
et minoritetsperspektiv ved felles fagdag for alle kom-
munene i Øvre Romerike ved barnevernstjenesten, BUP, 
politi, helsestasjonene, PPT og skoler. 

Foredrag ved NAV Nittedal om minoritetskvinner og 
arbeidsliv: MiRA-Senteret holdt foredrag om ulike 
strukturelle utfordringer som mange minoritetskvinner 
står ovenfor i møtet med arbeidslivet ved NAV Nittedal. 

Markering av FNs internasjonale dag for avskaffelse av 
vold mot kvinner: MiRA-Senteret holdt foredrag om 
forebygging av vold i et minoritetsperspektiv ved kon-
feranse arrangert av Amathea og UngKurd, i forbindelse 
med markeringen av FNs internasjonale dag for avskaf-
felse av vold mot kvinner. MiRA-Senteret deltok også i 
paneldebatt med blant andre Per Sandberg og Shabana 
Rehman om tiltak for å bekjempe vold i nære relasjoner. 

UTDANNINGSINSTITUSJONER
MiRA-Senteret har arrangert kurs, foredrag og disku-
sjoner om ulike faglige temaer for studentgrupper fra 
videregående skoler, høyskoler og universitet, samt flere 
voksenopplæringsinstitusjoner. Vi har også tatt imot og 
besøkt flere grupper fagpersoner fra familievernkontorer 
og psykiske helseteam fra ulike bydeler i Oslo, helsesta-
sjoner, 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 2015:

Glasstaket er kvinnelige imamer som leder bønnen for en 
kjønnsblandet forsamling. Amina Wadud intervjues under sitt 

Oslobesøk i forbindelse med MiRA-Senterets nasjonalkonferanse
 om likestilling, religion og feminisme.

 Året med kongefamilien Innslag fra Hennes Majestet Dronning Sonjas besøk på 
MiRA-Senteret og om Dronningens engasjement for minoritetskvinners rettigheter, 

og intervju med Fakhra Salimi av Nadia Hasnaoui. 

Dronningen rørt i møte med minoritetskvinner. Om 
Hennes Majestet Dronning Sonjas besøk på MiRA-Senteret. 

«Dronningen møtte minoritetskvinner» Om Hennes Majestet 
Dronning Sonjas møte med minoritetskvinner på MiRA-Senteret. 

I heisen med Anundsen. Fakhra Salimi intervjues under spalten 
«Navn i nyhetene» i Dagsavisen i forbindelse med tildelingen 

av rettssikkerhetsprisen. 

Jul i P2 Fakhra Salimi deler sine juleminner med historiefortelling 
og musikkinnslag i det 60 minutters lange radioprogrammet «Jul i P2». 

Inspirert av Oslos skytshelgen. Om tildelingen av St.Hallvard-
medaljen til MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi, for sin verdifulle 

innsats for minoritetskvinners rettigheter og for å ha utfordret under-
trykkende praksiser både blant majoriteten og minoritetene. 

9.11

NTB

Vil ha plass i arbeidslivet – MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi, fremhever  
diskriminering av minoritetskvinner på arbeidsmarkedet og vold i nære  

relasjoner, som de største likestillingsutfordringene Norge står ovenfor i 2015. 

Jublende glad for juristpris. Om tildelingen av årets rettssikkerhets- 
pris ved Juristforbundet til Fakhra Salimi og MiRA-Senteret. 

30.9

Aftenposten

9.11

Kongehusets 
nettside 

29.12

Radio
NRK 2

25.12

TV
NRK 1 

I radioprogrammet Her og nå. Fakhra Salimi gjester radio-
programmet Her og nå i P2 i forbindelse med nyvunnet 

rettssikkerhetspris. 

27.2

mai/
juni

Samora
Magasin

Dagsavisen

1.10

Nyhetskanalen
NRK 2

3.10

Dagsavisen

30.11

Aftenposten
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ANDRE DEBATTINNLEGG
MiRA-Senterets debattinnlegg har i tillegg 
til Dagsavisen og Dagbladet, også blitt 
publisert i Utrop og via MiRA-Senterets 
nyhetsbrev som gis ut en gang i måneden. 

•  Dagsavisen Nye meninger:  
Verden er mer enn Charlie (29.01)

•  Dagsavisen Nye meninger:  
Raseriets kraft kan forvandles (26.02)

•  Dagsavisen Nye meninger:  
Minoritetskvinner har egne stemmer 
(10.03)

•  Dagbladet meninger:  
Uhyggelig kjøpsslåing av mennesker 
(11.04)

•  Dagsavisen Nye meninger:  
Rettighetspolitikk gir god integrering 
(04.05)

•  Dagsavisen Nye meninger:  
Regjeringen bør handle nå (04.09)

•  Dagsavisen Nye meninger:  
Likestillingsmelding – handler det om 
meg også? (08.10)
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HEV STEMMEN NÅ 
– ØKT VALGDELTAGELSE OG 
POLITISK BEVISSTGJØRING

MiRA-Senteret har som formål å styrke minoritetskvinners kunnskap om demokrati, likestilling og 
mangfold. Senteret har i den forbindelse arrangert flere nasjonale valgstrategikampanjer i forkant 
av kommune- og stortingsvalg. I forkant av kommunestyre- og fylkestingvalget i september 2015, 
lanserte vi valgstrategikampanjen «Hev Stemmen Nå!». MiRA-Senterets innsats har vært med på å 
skape en sterkere politisk bevissthet og engasjement blant tusenvis av minoritetskvinner.

KAP 4 // EN ARENA FOR POLITISK 
BEVISSTGJØRING OG DELTAGELSE 

I løpet av kampanjen «Hev Stemmen Nå!» har MiRA-Sen-
teret delt ut over 5000 brosjyrer om kommunestyre- og 
fylkestingsvalget. Tusenvis av minoritetskvinner har fått 
praktisk valgopplæring gjennom informasjonsstands og 
politiske workshops. I tillegg har MiRA-Senteret arran-
gert syv dialogmøter med politikere fra ulike partier, 
paneldebatt med ungdomspolitikere i Spikersuppa, og en 
demokrati- og deltakelsesfestival på Håndverkeren i Oslo.

PRAKTISK VALGOPPLÆRING 
Valgopplæringen ved årets kampanje har hovedsakelig 
foregått på MiRA-Senteret, men også på andre arenaer 
som Intro NAV, Røde Kors sine kvinnekafeer og ulike 
voksenopplæringer. Til sammen har over 200 kvinner 
deltatt på valgopplæring med MiRA-Senteret. Hovedfor-
målet med valgopplæringen var å gi praktisk informasjon 
om hvordan man bruker stemmeretten i Norge, samt 
presentere de viktigste skillelinjene i norsk politikk og 
redegjøre for de ulike partienes politikk på områder som 
særlig angår minoritetskvinner. Med en slik kunnskap til 
grunn styrkes minoritetskvinners politiske engasjement, 
og dermed øker også valgdeltakelsen. 

POLITISK BEVISSTGJØRING GJENNOM 
DIALOGMØTER MED POLITIKERE 
MiRA-Senteret inviterte politikere fra de 9 største parti-
ene til dialogmøter med minoritetskvinner. På denne 

måten fikk kvinnene mulighet til å stille spørsmål direkte 
til politikerne og dele egne erfaringer. Temaene som ble 
tatt opp under dialogmøtene var tiltak mot arbeidsledig-
het, kravene om bestått norskprøve 3 for å jobbe i Oslo 
kommune, samt forskjells-Oslo, forebygging av vold i 
nære relasjoner og minoritetsfamiliers forhold til barne-
vernet. 

FEIRING AV DEMOKRATI OG MANGFOLD 
MiRA-Senteret ønsket også å mobilisere unge minori-
tetsjenter og førstegangsvelgere. Vi kontaktet derfor unge 
politikere fra de ti største ungdomspartiene til åpen debatt 
i Spikersuppa 20. august 2015. Blant temaene som ble 
diskutert var diskriminering i arbeidslivet, mobbing og 
rasisme i skolen, Oslo som en segregert by og tiltak for å 
fremme deltagelse og engasjement blant ungdommer. 

Den 29. august arrangerte MiRA-Senteret demokrati- og 
deltakelsesfestival på Håndverkeren kurs- og konferan-
sesenter i Oslo. Arrangementet bestod av musikkinnslag 
fra Busi Ncube, foredrag om demokrati og mangfold ved 
MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi og en avsluttende 
paneldebatt med Oslopolitikere fra de ni største parti-
ene. Til sammen var det over 200 kvinner og barn deltok 
på MiRA-Senterets demokrati- og deltakelsesfestival. De 
ulike politiske partiene stilte også med stand i lokalet, og 
delte ut eget valgmateriell og partiprogram for Oslo. 
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5 TILRETTELEGGING 
FOR DIALOG OG 
ERFARINGSUTVEKSLING 

I 2015 har MiRA-Senteret fortsatt arbeidet med å tilrettelegge for dialog og erfaringsutveksling 
mellom minoritetskvinner- og unge jenter, og det offentlige hjelpeapparatet ved barnevern, 
helse- og utdanningsinstitusjoner og øvrige relevante organisasjoner. 

KAP 5 // 
EN ENDRINGSAGENT

MINORITETSFAMILIERS 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 bedre kommunikasjonen mellom barnevernet og 
minoritetskvinner. 

Å BYGGE TILLIT GJENNOM DIALOG
MiRA-Senteret har i løpet av prosjektperioden arrangert 
7 dialogmøter med totalt 82 deltagere. Dialogmøtene 
har blitt arrangert i både Oslo, Tromsø og Bergen. Vi 
har også arrangert seks kurs for 135 barnevernansatte, 
og videreutviklet samarbeid med; Forandringsfabrik-
ken, Norsk Innvandrerforum, Somalisk Kvinneforening, 
Litauisk Forening i Norge, Organisasjon for Barne-
vernsforeldre og Stiftelsen for et Flerkulturelt Barnevern  
i Norge.

STØTTEGRUPPER PÅ MIRA-SENTERET 
For kvinner med minoritetsbakgrunn som har mistet 
omsorgen til barna sine til barnevernet, har vi etablert 
en støttegruppe. MiRA-Senteret har arrangert 28 møter 
med støttegruppen gjennom prosjektperioden. Støtte-

gruppen er et unikt tilbud ledet av en terapeut, hvor  
mødrene har kunnet bearbeide sine sorger og støttet 
hverandre i sin kamp for å få omsorgsretten tilbake. 

MiRA-Senterets treårig prosjekt «Minoriteters møte 
med barnevern» har resultert i en informasjonsbrosjyre 
om rettigheter og plikter i møte med barnevernet, og en 
håndbok for barnevernsansatte og andre interesserte.

MØDRE SOM VEILEDERE  
– STYRKET  KOMPETANSE OG SELVTILLIT
I 2015 har MiRA-Senteret arrangert 16 kurs med i 
gjennomsnitt 15 deltagere ved hvert kurs i kursserien 
Mødre som veiledere. Kursserien har omhandlet tema-
ene: barns rettigheter, barneoppdragelse, forebygging av 
fysisk avstraffelse, stress- og konflikthåndtering, psykisk 
helse og arbeidsliv. I etterkant av kursene har det blitt 
arrangert 12 praktiske verksteder hvor mødrene har  
fått mulighet til å diskutere ulike problemstillinger  
knyttet til kurstemaene, og utveksle erfaringer og kunn-
skap seg imellom. I tillegg har det blitt arrangert 16 ulike 
utflukter/aktiviteter for opptil 200 mødre og barn. Sam-
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tidig har mødre som deltar i kursserien fått tilbud 
om både individuell og gruppebasert trening ved 
Eva treningssenter med instruktør. 

I år 2015 har oppfølging og videreutvikling av vei-
lederrollen vært en storsatsning ved tilbudet Mødre 
som veiledere. Det har blitt arrangert 15 veileder-
forum i 2015 med i gjennomsnitt 8 mødre ved hvert 
forum. Veilederforum er et forum hvor mødre som 
er sertifisert som veiledere møtes for å videreutvikle 
veilederrollen og utveksle erfaringer. Det er etablert 
velfungerende mødregrupper i bydelene; Søndre 
Nordstrand, Sagene, Alna og Grorud. 

KOMPETANSEHEVING  
I HJELPEAPPARATET
I 2015 har MiRA-Senteret bidratt med kompetanse-
heving i hjelpeapparatet på områder innenfor 
barne vern, forebyggende helsearbeid, minoritets-
helse og kjønn, forebygging av vold i nære relasjo-
ner særlig med utgangspunkt i vår rapport på fel-
tet, om unge jenter og seksualitet og om religiøse 
aspekter i møtet med abortsøkende kvinner. 

Vi mottar stadig henvendelser fra organisasjoner 
og andre relevante aktører, om tilbud og mulig-
heter for foredrag og forsøker 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. 

«Det er lærerikt og veldig interessant 

å høre mer om hva perspektivene til 

minoritetsfamilier er i forhold til hvordan 

barnevernet går frem, ikke minst å lære 

mer om hvordan de synes det burde være, 

hva vi kan gjøre for å forbedre 

kommunikasjonen og etc... 

Det finnes altfor få arenaer som gir 

rom for dialog, samarbeid og 

kunnskapsutveksling.»

Sitat fra en barnevernsansatt 
ved MiRA-Senterets kurs
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EMPOWERMENT GJENNOM 
DELTAGELSE – KOMMUNKASJON, 

 AKTIVITET OG BEMYNDIG-
GJØRING AV UNGE JENTER

MiRA-Senteret har alltid fokusert på betydningen av forebyggende arbeid blant unge jenter når det 
gjelder å ta egne valg i temaer som seksualitet, kropp, grensesetting og helse. Ved å tilrettelegge 
for arenaer hvor kvinner og unge jenter kan snakke om disse tabubelagte temaene, kan utfordringer 
bedre håndteres med styrket selvtillit og trygghet. 

KAP 6 // ET FRISTED 
OG ÅPEN MØTEPLASS

MØTEPLASS PÅ TVERS AV GENERASJONER 
MiRA-Senteret jobber helhetlig med å forebygge uøn-
skede svangerskap gjennom brukerstyrte tilbud for unge 
jenter med minoritetsbakgrunn. Jentene forteller at det er 
mye av tematikken vi tar opp, som de aldri har hørt om 
tidligere verken på skolen eller av foreldrene, eller snak-
ket med noen andre om. MiRA-Senteret har i 2015 derfor 
også jobbet målrettet med mødregenerasjonen gjennom 
kurs hvor vi snakker om viktigheten av å snakke med sine 
døtre om kropp, informere om seksualitet og bryte ned 
tabuene omkring disse temaene. MiRA-Senteret har gjen-
nom mange år jobbet med abortforebygging og seksual-
undervisning på denne måten, som et viktig supplement 
til den offentlige informasjonsformidlingen gjennom hel-
sestasjoner og skoler. 

UTVALGTE FOKUSOMRÅDER:
•  Seksuell helse og bruk av prevensjonsmidler
•  Seksuell orientering og moral
•  Internett, chatting og om møtet med motstridende 

kroppspress og seksuelle bilder i media
•  Seksuell autonomi og bemydiggjøring
•  Livsløp og mangfold – seksualitet i et religiøst perspektiv

EMPOWERMENT GJENNOM
Å UTFORDRE EGNE GRENSER 
Som en del av MiRA-Senterets strategi for bedre seksuell 
helse blant unge jenter og kvinner med minoritetsbak-
grunn, har vi i 2015 arrangert en rekke empowermentret-
tende aktiviteter som styrker deltagernes selvtillit, sam-
hold og nettverk. Dette er aktiviteter som jentene selv er 
med på å planlegge og organisere. I 2015 har vi arrangerte 
flere populære aktiviteter som selvforsvarskurs, klatring, 
go-kart, hesteridning, og svømming både utendørs og 
innendørs for opptil 20 unge jenter ved hver aktivitet. 

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE
MiRA-Senteret har stått på stand og gitt informasjon om 
Senterets tilbud for unge jenter ved minoritetsbakgrunn 
ved en rekke videregående skoler i forbindelse med mar-
keringen av verdensdagen for psykisk helse i oktober 
2015. Blant skolene vi har vært på er: Hellerud, Bjørnholt, 
Oslo Handelsgymnas, Nydalen, Stovner og Kuben videre-
gående skole. 
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SOMMERAKTIVITETER  
FOR KVINNER OG BARN

I 2015 arrangerte MiRA-Senteret følgende 
aktiviteter for kvinner og barn:

• Utflukt til Nordre Lindeberg gård
• Utflukt til Oslo Summerpark
• Utflukt til Sørum og Tertitten toget
• Båttur til Hovedøya
• Utflukt og piknik på Bygdøy
• Besøk på Munchmuseet
• Grilling og parkleker i Vigelandsparken
• Parkleker i Sofienbergparken 

Over 40 mødre og barn har i gjennomsnitt deltatt 
ved hver aktivitet i 2015. 

ÅPENT HUS – ET FRISTED FOR JENTER  
OG KVINNER
Som en del av våre faste tilbud, holder MiRA-Senteret 
åpent hus hver onsdag fra kl. 15.00 til 19.00 med 
ulike arrangementer og aktiviteter. Dette er et lav-
terskeltilbud hvor alle kvinner og unge jenter er 
velkommen på MiRA-Senteret for å utveksle erfa-
ringer og bygge nettverk. Her kan en delta i disku-
sjoner eller prate om løst og fast over en kopp te, 
spørre om råd eller surfe på internett. Det er også 
tilrettelagt for å kunne avtale veiledning med våre 
frivillige advokater som er engasjert på Senteret fra 
advokatfirmaet Humlen og Rieber-Mohn på onsdager. 

EID-FEST OG JULEVERKSTED
MiRA-Senteret arrangerte en stor Eid-fest på Håndverkeren 
10. oktober 2015 for over 200 kvinner, unge jenter og barn. 
Vi feiret med mat, musikk, dans, henna- og ansiktsmaling og 
tegnekurs for barna under veiledning av tegneren Haakon 
Lie. Festen ble arrangert etter ønske fra kvinnene selv, som 
også stod for organisering og planlegging i samarbeid 
med MiRA-Senteret. Festen var en stor suksess med fokus 
på sosialisering, nettverksbygging, rekruttering og synlig-
gjøring. 

MiRA-Senteret arrangerer hvert år en julemarkering.  
I år ble det arrangert juleverksted på MiRA-Senteret for 
omkring 50 mødre og barn, hvor alle fikk servert grøt 
med mandel i, pepperkaker og gløgg. Julenissen kom også 
innom, til store glede for alle barna. 

INFORMASJONSVIRKSOMHET GJENNOM 
SKRIFTLIG OG AUDIO VISUELL MATERIELL:  
•  Informasjonsbrosjyren «Hva er barnevernet?»  

på både norsk og engelsk
•  Informasjonsbrosjyren «Stem for din fremtid» 

om kommunestyre- og fylkestingvalget 2015
•  Bordkalender «Hev stemmen nå for 

et inkluderende samfunn»
•  Flyer om MiRA-Senterets nasjonalkonferanse «Er 

religion og tro forenlig med kvinners rettigheter?»
•  Rapport: «Et liv uten vold for alle – også 

kvinner med minoritetsbakgrunn»
•  Håndbok og rapport: «Minoriteters møte med 

barnevern – belastning eller problemløsning?»
•  Videoopptak fra debattmøtet på Litteraturhuset 

«Islamofobi og forakt mot islam – et uttrykk 
for rasisme?»

•  MiRA-Senterets elektroniske nyhetsbrev 
 utgitt hver måned til over 900 personer

ANDRE AKTIVITETER, 
ARRANGEMENTER OG 
SYNLIGGJØRINGSARBEID 
VED MIRA-SENTERET 

KAP 7 // EN BROBYGGER- 
ORGANISASJON

30 31



TILSLUTNING TIL ØVRIGE MARKERINGER:
•  Markering av kvinners kamp for likestilling i 8. 

mars-tog med egen parole «Kampen mot rasisme 
er også kvinnekamp»

•  Støttemarkering for Yasmin «Norge må ta sitt 
ansvar – Yasmin er ikke alene» ved Krisesenter-
sekretariatet og kvinnegruppa Ottar 

•  Markering av den internasjonale dagen mot vold 
mot kvinner 25.november med fakkeltog 

•  Demonstrasjonstog mot asylsinnstrammingene 
«La dem komme, la dem bli» ved Nettverk mot 
statlig rasisme

KAMPANJER GJENNOM SOSIALE MEDIER:  
For MiRA-Senteret er sosiale medier en viktig og  
effektiv måte å mobilisere kvinner på. I forbindelse 
med kommunestyre– og fylkestingvalget 2015 opp-
rettet MiRA-Senteret en egen fotokampanje med 
hashtag: #HevStemmenNå. Hensikten var å skape 
et bredt politisk engasjement gjennom sosiale me-
dier, og å gi deltagerne mulighet til å synliggjøre vik-
tige kampsaker som de synes det er verdt å heve sin  
stemme for. I 2015 har MiRA-Senterets også hatt 
andre synliggjøringskampanjer på Facebook,  
Twitter og Instagram som: #Stoppfemårsregel og 
#ProtectAllWomensRights

MiRA-Senteret har ca. 3000 venner på Facebook, 
800 følgere på Twitter og 600 følgere på Instagram. 
Vår tilstedeværelse på sosiale medier fyller viktige 
funksjoner som:

•  Mobilisering til egne arrangementer og arrange- 
menter vi støtter opp om

• Nettverksbygging og kontakt med samarbeidspartnere

• Informasjonsvirksomhet og kunnskapsformidling

•  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

Året 2015 har vært et innholdsrikt år for MiRA-Senteret med en rekke store begivenheter som 
besøk av Hennes Majestet Dronning Sonja, tildeling av Juristforbundets rettssikkerhetspris og 
St. Hallvards-medalje til MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi. 

KAP 8 // 2015-2016

MiRA-Senterets mål er å gi et helhetlig tilbud til kvinner 
og unge jenter med minoritetsbakgrunn som fremmer 
likestilling og bevisstgjøring omkring rettigheter og plikter 
i det norske samfunn. Gjennom et bredt utvalg av kurs, 
aktiviteter, rettighetsinformasjon, politisk arbeid, selvorga-
nisering, krisehjelp- og rådgivning og nettverksarbeid, har 
vi lykkes med å synliggjøre minoritetskvinners egne erfa-
ringer og perspektiver på ulike faktorer som hindrer reell 
likestilling og inkludering i samfunnet.

Etter mange års pådriverarbeid, spesielt knyttet til spørs-
mål om likestilling, diskriminering og rasisme, fremstår vi 
i dag som et godt etablert nasjonalt ressurssenter i mino-
ritetskvinnespørsmål. Utgivelser av ulike publikasjoner, 
foredrags- og kursvirksomhet, høringsinnspill og annet 
informasjonsarbeid har vært en avgjørende del av MiRA-
Senterets virksomhet i 2015. 

MiRA-Senterets funksjon som en åpen og sekulær møte-
plass med et helhetlig og empowermentrettet lavterskel-
tilbud er selve grunnlaget for vårt arbeid. Det er gjennom 
direkte kontakt med kvinnene at vi opparbeider oss kunn-
skap om og forståelse av hvordan komplekse samfunnsfor-
hold påvirker deres hverdag og livssituasjon. Det er kun  
i dialog og erfaringsutveksling med kvinnene, at vi sammen 
kan finne løsninger på de mange utfordringer en kan opp-
leve i Norge i dag som minoritetskvinne. 

I denne årsrapporten har vi forsøkt å vise at vi har nådd ut 
til et bredt publikum gjennom utvalgte kanaler. I 2015 har 
synliggjøringskampanjer gjennom sosiale medier og stand-
virksomhet, bidratt til at vi har mottatt en rekke henven-
delser fra både store og små organisasjoner og institusjoner 
som ønsker å besøke Senteret og få mer informasjon om 
vårt arbeid. Mange tar også kontakt med oss i forbindelse 
med fagdager, foredragsvirksomhet og forespørsler om 
innspill innenfor våre virkeområder. Vi forsøker å bidra 
der vi kan og så mye som vi kan, men vi har dessverre ikke 
tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å følge opp alle hen-
vendelsene. 

FOKUSOMRÅDER I 2016
Norge står i dag ovenfor store utfordringer med hensyn 
til nyankomne flyktninger fra blant annet Syria. Mange av 
flyktningene som kommer er kvinner og barn, som blant 
annet har behov for rettighetsinformasjon, aktivitetstilbud, 
praktisk språkopplæring og en arena for nettverksbygging 
i årene fremover. Det vil i den forbindelse bli enda viktigere 
å satse på tilbudet som MiRA-Senteret har etablert gjen-
nom mange tiårs erfaring, hvor vi har samlet nødvendig 
kompetanse i møte med nyankomne kvinner, unge jenter 
og barn. Det vil i 2016 bli viktig for MiRA-Senteret å benytte 
vår kompetanse til å bidra i det pågående integreringsarbei-
det, og å gi nyankomne kvinner og barn de verktøyene som 

trengs til å hevde egne rettigheter som likestilte borgere  
i det norske samfunn. Dette vil gjelde seg områder som  
å fremme god helse, forebygge vold i nære relasjoner, spre 
informasjon om utlendingsloven, samt rettigheter og plikter 
knyttet til arbeidslivet, språkopplæring og viktigheten av 
økonomisk selvstendighet. 

ØKONOMISK STØTTE
Vi takker alle bidragsytere: Regjeringen ved Barne-, like-
stilling og inkluderingsdepartementet, Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi), Oslo kommune ved Enhet 
for mangfold og integrering (EMI), Justis- og beredskaps-

departementet, Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet, ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering/ Redd 
barna, Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms og familie-
direktoratet (BUFDIR) for økonomisk støtte. 
 
Videre vil vi takke de mange ressurssterke og engasjerte 
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.
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ARTIKKEL

Dagbladet
11.april 2015
Fakhra Salimi

Det var tungt å følge med på regjeringspartienes for-
handlinger om de utviste asylbarnas framtid i Norge. 
Det var vondt å oppleve at menneskers rett til beskyttelse 
ble satt opp mot hverandre i forhandlingene om hvem 
som skal få lov til å bo i vårt lille likestillingsland. 

Siden denne regjeringen kom til makten har den foretatt 
flere endringer i utlendingsloven. Noen av disse kommer 
til å få alvorlige konsekvenser for norske borgere, den 
vil svekke rettssikkerheten til mange minoritetskvinner. 
Budskapet er klart: Utlendinger bør helst ikke komme 
hit. Ønsker politikerne seg et regelverk som gir oss en 
inhuman innvandringspolitikk, eller en politikk basert 
på menneskerettighetsprinsipper?

Da Norge strammet inn innvandringspolitikken på 
80-tallet, innførte daværende regjering en 3-års regel  
i familiegjenforeningssaker. Regelen innebærer at nyan-
kommet ektefelle er avhengig av at ekteskapet holder  
i tre år for å få permanent oppholdstillatelse på selv-
stendig grunnlag. 3-årsregelen er i praksis en 4-årsregel, 
og det må dokumenteres at ekteskapet fortsatt består  
når man søker permanent oppholdstillatelse. Dette  
skaper en ubalanse i maktforholdet mellom ektefellene.  
Kvinner som opplever fysisk eller psykisk vold i ekteska-
pet, blir i praksis tvunget til å bli i et voldelig ekteskap  
i redsel for å bli utvist fra Norge.

MiRA-Senteret har kritisert 3-årsregelen fordi vi mener 
at loven er kvinneundertrykkende og ikke tar tilstrekkelig 
hensyn til innvandrerkvinners rettssikkerhet. FNs kvinne-
kommisjon har også vært kritiske til denne regelen og har 
støttet vårt forslag om at regelen fjernes eller forkortes 

til ett år. Nå ønsker regjeringen å stramme regelen inn 
enda mer, og øke botidskravet fra tre til fem år. I hørings- 
notatet begrunner Justis- og beredskapsdepartementet 
forslaget med at de mener at tre års opphold i Norge gir en 
begrenset tilknytning til riket, og at hensyn til kontroll og 
til regulert innvandring veier tyngre. Dette viser en svært 
uheldig utvikling i norsk politikk hvor kontroll er blitt  
viktigere enn rettigheter. Dette vil få alvorlige konsekven-
ser for oss alle, men særlig vil innvandrerkvinners retts-
sikkerhet og vern mot vold svekkes ytterligere.

Regjeringen hevder videre at utlendingsloven er kjønns-
nøytral. Men i praksis har det vist seg at flere kvinner 
enn menn rammes av denne regelen. Kvinner rammes 
også fordi de er sårbare i et nytt land, mangler sosiale 
nettverk og oftere blir utsatt for fysisk og psykisk vold 
i nære relasjoner. MiRA-Senteret mener at innvandrer-
kvinner som får opphold på grunnlag av familiegjen-
forening er lovlige innvandrere. Derfor må de ha samme 
rett til beskyttelse av likestillingsloven og straffeloven 
som alle andre borgere. I realiteten overprøves og annul-
leres disse kvinnenes rettssikkerhet av utlendingsloven.
En annen endring av utlendingsloven i fjor, hevet under-
holdskravet for familieetablering og gjenforening fra 
lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ til lønnstrinn 
24. Det var en endring på over 50.000 kroner eller 20  
prosent, fra en årslønn på 251.856 kroner til 304.500 
kroner. Vi har lenge kritisert tradisjonelle samfunn som 
krever brudepris for kvinner (eller menn) ved ekte-
skapsinngåelse. I Norge har man frihet til å gifte seg med 
hvem man vil uavhengig av den utkåredes økonomiske 
status. Men blir du forelsket i en utlending, ønsker å gifte 
deg og bo sammen med vedkommende, krever staten 

Uhyggelig kjøpsslåing

 av mennesker

Foto: Sturlason/Oslo kommune
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nå at du må ha en inntekt på over 300.000 kroner. Har 
du ikke penger eller god inntekt, får ikke ektefellen din 
oppholdstillatelse. Dette mener vi er en moderne form 
for brudepris, men istedenfor at slekten krever det er det 
staten som gjør det.

Kravet om brudepris forhindrer mange voksne mennes-
ker i å stifte familie med den de ønsker å leve sammen med. 
Igjen er det særlig økonomisk vanskeligstilte kvinner 
som blir skadelidende. Fjorårets statistikk viser at ande-
len avslag på familieinnvandring er langt høyere når 
referansepersonen i Norge er kvinne enn når referanse-
personen er mann. Avslagsgrunnen er som oftest man-
glende oppfyllelse av underholdskravet. Den statlige 
brudeprisen skaper «enker av utlendingsloven», den 
stigmatiserer enkeltmennesker på grunnlag av kjønn, 
geografisk opprinnelse og sosioøkonomisk status. I til-
legg medvirker underholdskravet til at enkelte barn  
vokser opp uten den ene eller begge foreldrene.

Aldersgrensen for familieetablering med utenlandsk 
partner økte også i fjor til 24 år. Det har skapt et skille 
mellom borgere som kan etablere egen familie etter fylte 
18 år, og borgere som må vente helt til de har fylt 24, i til-
legg til å måtte innfri krav som høy nok inntekt. Et slikt 
skille er ikke rettsstaten Norge verdig. Det er også et stort 

paradoks at dagens regjering trekker fram individets fri-
het og retten til å velge selv som en av kjerneverdiene  
i sin politikk, samtidig som den innfører økt kontroll og 
strengere føringer på hvilke valg myndige individer de 
facto kan ta.

Utlendingsloven er en fullmaktslov, dermed kan den til 
enhver tid sittende regjering endre lovens praksis via for-
skrifter og gjennomføre den innvandringspolitikk de mener 
er hensiktsmessig. Det er en smal sak for regjeringens mest 
innvandringsskeptiske parti, Fremskrittspartiet, å gjennom-
føre en politikk basert på streng kontroll og regulering, og 
ikke med mennesket i sentrum. Når en utlendingslov har 
som hovedfokus å stenge flest mulig mennesker ute, blir 
respekten for menneskerettighetene svakere. 

Da regjeringspartiene og samarbeidspartnere KrF og 
Venstre forhandlet om asylbarna, var det ikke barnas 
beste som veide tyngst, men regjeringens måltall på hvor 
mange innvandrere de ønsker å slippe inn i landet. Et 
internpolitisk regnestykke måtte gå opp. For at asylbarn 
skulle få bli, måtte andre ut eller forhindres i å komme. 
Det er trist. I en human verden er det hver enkelt inn-
vandrer og flyktnings helhetlige rettssikkerhet som må 
være avgjørende. Hver eneste gang. Slik vi en gang hadde 
tradisjon for her i landet.

FRA AKSJONEN «FRIGJØRING FOR HVEM? 

NEI TIL FEMÅRSREGEL!» 8. MAI 2015
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MiRA
Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Besøksadresse: Storgata 38, Oslo 
Tlf: 22 11 69 20 E-post: post@mirasenteret.no
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www.facebook.com/mira.senteret
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