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Faste tilbud ved  
MiRA-Senteret i 2016 

• Krisehjelp og rådgivning
• Forebygging av vold i nære relasjoner 
• Rettighetsinformasjon
• Gratis advokathjelp og juridisk bistand
• Forebyggende workshops og  
    aktiviteter om seksualitet
• 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
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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 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 
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 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  
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 2016 har MiRA-Senteret mottatt driftsstøtte over 
statsbudsjettet og kommunalbudsjettet i Oslo. Midlene 
administreres av henholdsvis Integrerings- og mang- 
foldsdirektoratet (IMDi) og Enhet for mangfold og 
integrering (EMI). I tillegg mottok MiRA-Senteret 
prosjektstøtte fra Justis – og beredskapsdepartementet, 
BLD/BUFDIR, Oslo Kommune ved byrådsavdelingen 
for næring og eierskap v/ tilskudd til særskilte tiltak 
for flyktninger, Velferdsetaten og aktivitetstilskudd fra 
bydelene Søndre Nordstrand og Gamle Oslo. 

HVEM OG HVA  
ER MIRA-SENTERET?

MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn er en lands- 
dekkende, ikke-statlig, frivillig nettverksorganisasjon som har snart 30 
års erfaring med spørsmål knyttet til likestilling og juridiske rettigheter 
for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i Norge. 

LIKESTILLING OG LIKEVERD KAP. 1



8

MIRA-SENTERETS MANGFOLDIGE VIRKE 
OG HELHETLIGE FUNKSJON I SAMFUNNET
MiRA-Senteret har jobbet i over 27 år for å fremme 
likestilling og rettigheter for kvinner med minoritets-
bakgrunn. Vi er en: 
• 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 
helseinstanser, utdanningsinstitusjoner, NAV kontorer, 
interesseorganisasjoner, 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 minoritetsbakgrunn.  

UTVALGTE SAMARBEIDSPARTNERE I 2016
Barne- og likestillingsdepartementet, Justis- og bered-
skapsdepartementet, Integrerings- og mangfoldsdirek-
toratet (IMDi), Helsedirektoratet, Oslo Kommune, Like- 
stillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Politiet, 
NAKMI (Nasjonalkompetanseenhet for migrasjonshel-

se), Helsetilsynet, NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter 
om vold og traumatisk stress), RVTS Vest (Ressurssen-
ter om vold, traumatisk stress, og selvmordsforebygging), 
Diskrimineringsrettsgruppa, Diakonhjemmet, Norges 
Juristforbund, African Cultural Awereness, Redd Barna, 
JobbAktiv, Norges Idrettsforbund, NOAS, Antirasistisk 
Senter, Grenseløs kjærlighet, Pakistansk familienettverk,  
Visjon Forum Norge, FN-komiteen CEDAW, 8. mars-
komiteen, Krisesentersekretariatet, Norsk Kvinnesaks-
forening, JURK – Juridisk rådgivning for kvinner, 
FOKUS- forum for kvinner og utvikling, Somalisk 
kvinneforening, Norges Kvinnelobby, Omod, Noas, 
Caritas, Amnesty, Norsk Folkehjelp, Statens seniorråd, 
Unge funksjonshemmede, Forandringsfabrikken, Norsk 
Innvandrerforum, Stiftelsen for et Flerkulturelt Barne-
vern i Norge og ulike barnevernskontorer. 

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, voksen-
opplæring, minoritetsrådgivere i videregående skoler, 
studenter og forskere fra utdanningsinstitusjoner over 
hele landet. 

Samarbeidsformer kan variere, men 
her er noen eksempler:

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO): Like-
stillings- og diskrimineringsombudets brukerutvalg er et 
tverrfaglig utvalg for samarbeid og erfaringsutveksling 
med interessegrupper og frivillige organisasjoner om 
blant annet hatprat, og diskriminering i arbeidslivet.  
Under Arendalsuka 2016 samarbeidet brukerutvalget  
om å ha felles stand og å arrangere et seminar om like-
stillingsutfordringer i arbeidslivet (les mer under kap. 3  
i årsrapporten v/ Konferanser, foredrag og seminarer). 

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 utfor-
dringer hva gjelder forebygging av vold i nære relasjoner 
på nasjonalt plan.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: MiRA-Senteret 
sitter i referansegruppe for å gi innspill til arbeidet med å  
utarbeide en kunnskapsoversikt om tidlig innsats og for-
eldrestøtte ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 
samarbeid med Fafo. Dette er en del av tiltak nummer 43 i 
Regjeringens tiltaksplan En god barndom varer livet ut,  
der målet er å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot 
barn. MiRA-Senteret sitter i tillegg i referansegruppe for  
å gi innspill til Bufdirs arbeid med foreldreveileder, og i  
ekstern kompetansegruppe for dialog og mangfoldsensiti-
vitet innen barnevernsfeltet ved direktoratet. 

Barnevernstjenesten i Oslo og på landsbasis: MiRA-
Senteret har arrangert flere kurs og informasjonsmøter 
både i senterets lokaler og på arenaer i de ulike bydelene. 
Arrangementene har vært både for barnevernansatte 
og for minoritetskvinner. Vi har også samarbeidet med 
barnevernskontoret i Tromsø. 

KAP. 1 LIKESTILLING OG LIKEVERD 
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2016 – H.M. Dronningen er  
beskytter for MiRA-Senteret

Hennes Majestet Dronningen skal være  
beskytter forMiRA Ressurssenter for kvinner 
med minoritetsbakgrunn fra 2016.

Beskytterskap er en anerkjennelse av organisasjoner og 
arrangementer som jobber innenfor viktige områder av 
samfunnslivet. Dronning Sonja besøkte MiRA-Senteret 
i november i 2015, og fikk innblikk i hvordan Senteret 
arbeider med flerdimensjonal likestilling og å styrke 
minoritetskvinners deltagelse i samfunnet. Dronningen 
viste et tydelig engasjement for kvinnenes sterke livshis-
torier der de blant annet fortalte om sitt første møte med 
Norge, og om håp og drømmer for fremtiden. 

Hagefest på Slottet
MiRA-Senteret var invitert til hagefest i Dronningparken 
i forbindelse med kongeparets 25-års jubileum 1. sep-
tember 2016. Vi setter stor pris på at vi har et kongepar 
som ved alle anledninger trekker frem mangfoldet av 
mennesker som en berikelse og naturlig del av Norge. 

«Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjo-
nalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er 

– og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser», sa 
Kongen i sin mye omtalte og viktige tale under hagefesten.  

Det er ikke alltid så lett å si 
hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet  
vi tilhører. Det vi kaller hjem, er  
der hjertet vårt er – og det kan 
ikke alltid plasseres innenfor  
landegrenser 

“
”

LIKESTILLING OG LIKEVERD KAP. 1
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ET REKORDÅR I ANTALL KRISEHJELP- OG RÅDGIVNINGSSAKER
Året 2016 har vært et rekordår i antall krisehjelpssaker vi har behandlet. Det viser hvor viktig MiRA-Senterets  
krisehjelp- og rådgivningstilbud er, hvor kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn gis et helhetlig tilbud  
når de søker hjelp. I år har vi fulgt opp totalt 601 krisehjelp og rådgivningssaker og nedenfor følger en oversikt  
over antallet fordelt over sakstyper.

OVERSIKT OVER KRISEHJELP OG RÅDGIVNINGSSAKER I 2016,  
FORDELT PÅ ULIKE SAKSOMRÅDER:

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 opprettholdt det  
viktige tilbudet for å imøtekomme det økende behovet på området.

Tema Unge jenter* Kvinner Totalt

Oppholdstillatelse** 15 40 55

Helseforebyggende arbeid*** 103 145 248

Kropp og seksualitet**** 41 15 56

Kjønns- og etnisk diskriminering inkl. religion 13 11 24

Tvangsekteskap 38 19 57

Vold og mishandling/skilsmisse 44 68 112

Annet 13 36 49

Sum 267 334 601

*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.
**** 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 STØTTEORGANISASJON
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OM TREÅRSREGELEN FOR OPPHOLD  
PÅ SELVSTENDIG GRUNNLAG 
En stor del av sakene som gjelder oppholdstillatelse har 
handlet om kvinner som har kommet til Norge gjennom 
familiegjenforening og som ønsker å komme seg ut av 
ekteskapet. Flere av kvinnene har ikke bodd i Norge mer 
enn tre år, og har da ikke mulighet til å søke om permanent  
opphold på selvstendig grunnlag. På MiRA-Senteret har 
kvinnene fått informasjon om hvilke rettigheter de har, 
og informasjon om mishandlingsbestemmelsen i utlen-
dingsloven.  De fleste av kvinnene ønsker ikke å gå ut av 
forholdet, fordi de er redde for å bli sendt ut av landet.  
Vi opplever også at det er kvinner som blir kastet ut av 
ektemannen etter å ha blitt utsatt for vold over en lengre 
periode. Ofte har kvinnene kort botid i Norge og ingen 
informasjon om hvor de skal henvende seg for å få hjelp. 
MiRA-Senterets helhetlige lavterskeltilbud med krisehjelp- 
og rådgivning, og rettighetsinformasjon er av stor betyd-
ning for disse kvinnenes videre rettssikkerhet og vern 
mot vold i nære relasjoner. 

GRATIS JURIDISK VEILEDNING OG  
RETTIGHETSINFORMASJON 
Gratis juridisk veiledning er en viktig del av MiRA- 
Senterets krisehjelp og rådgivningsarbeid og vi har et 
fast tilbud med advokater fra firmaet Humlen advokater 
AS, som gir juridisk veiledning annenhver onsdag. Dette 
tilbudet blir fulgt opp av rådgiver som har kontinuerlig 
kontakt med advokatene. I 2016 var det totalt 27 kvinner 
som hadde samtale med advokat og fikk oppfølging videre.  

ET LIV I EKSIL – OM FOREBYGGING AV 
VOLD MOT KVINNER OG BARN PÅ FLUKT 
Mandag 22. februar arrangerte MiRA-Senteret seminaret 
«Et liv i eksil – om kvinner og barn på flukt» med over 
90 engasjerte tilhørere på Litteraturhuset i Oslo. Det 
var første gang at flyktningkvinners situasjon ble satt på 
dagsorden i Norge. Seminaret inspirerte mange andre 
organisasjoner til å jobbe med flyktningkvinners sårbare 
situasjon. Det ble holdt flere spennende foredrag som 
inkluderte personlige beretninger om det å være kvinne 
på flukt og erfaringer fra organisasjoner som NOAS, 
Amnesty og Refugees Welcome to Norway.

EN STØTTEORGANISASJON KAP. 2
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INNSPILL TIL OFFENTLIGE  
ETATER OG POLITISK LEDELSE: 

Innspillsmøte ved Bufdir om ny likestillings- og diskri-

mineringslov: MiRA-Senteret deltok den 24. januar på 
innspillsmøte hos Bufdir vedrørende forslaget til ny 
felles diskrimineringslov. MiRA-Senteret fremla blant 
annet de uheldige konsekvensene av å unnta familie- og 
privatliv fra lovens virkeområde. 
 
Høring om dobbelt statsborgerskap, kommunal- og  

forvaltningskomiteen på Stortinget: MiRA-Senteret  
deltok i åpen høring på Stortinget den 20. januar om å 
tillate dobbelt statsborgerskap, og påpekte på de mange  
fordelene ved å endre lovverket på dette feltet.  

Innspill til Oslo Kommunes frivillighetsmelding: MiRA- 
Senteret deltok den 27. januar på et åpent innspillsmøte 
om den nye frivillighetsmeldingen i Oslo Kommune, og 
vektla viktigheten av at kommunen styrker organisasjoner  
som allerede stimulerer stort til frivillig innsats i  
kommunen, slik som MiRA-Senteret. 

Møte med byråd for kultur, idrett og frivillighet: Den  
12. februar fikk MiRA-Senteret besøk av byråd for  
kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen,  
for å presentere den ustrakte frivillige innsatsen ved 
Senterets mange aktiviteter. 

Innspill til utvalg om innvandringens konsekvenser: 
MiRA-Senteret deltok på oppstartsseminar til utvalg om 
innvandringens konsekvenser v/ Justis- og beredskaps- 
departementet den 17. mars, og ga innspill om viktigheten 
av å inkludere de strukturelle barrierene når det gjelder 
diskriminering av minoriteter på arbeidsmarkedet. 

Idemyldring om fremtidige likeverdige helsetjenester: 

MiRA-Senteret ga innspill om forbedringspotensialet i  
tolketjenesten ved møtet om fremtidige likeverdige helse- 
tjenester i regi av Oslo Universitetssykehus den 8. april. 

Innspillsmøte om helse og kosthold ved Helsedirektoratet: 

Den 15. april deltok MiRA-Senteret på innspillsmøte til 
ny handlingsplan for bedre kosthold, hvor vi synliggjorde  
viktigheten av at planen  inneholder et gjennomgående 
migrasjons- og familieperspektiv. 

Fagseminar om familiepolitikk ved Barne- og likestil-

lingsdepartementet: MiRA-Senteret deltok på fagseminar 
om familiepolitikk hvor den nye familiemeldingen  
«Familien - ansvar, frihet og valgmuligheter» ble lagt 
frem av statsråd Solveig Horne den 15. april. 

Høring om innstramminger i utlendingsloven,  

kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget: Den 
29. april deltok MiRA-Senteret på høring om inn-
stramminger i utlendingsloven, hvor vi synliggjorde 
hvordan innstramningsforslagene vil medføre særlig 
negative konsekvenser for kvinner og barn. 

EN KUNNSKAPSBANK I  
MINORITETSKVINNESPØRSMÅL

I vårt landsdekkende synliggjørings - og formidlingsarbeid benytter vi oss 
av viktige kanaler som blant annet høringer og innspill til lokale og na-
sjonale myndigheter, foredragsvirksomhet, innlegg, kurs og uttalelser til 
media. Det er et omfattende arbeid og årsrapporten vil ta for seg kun et 
begrenset utvalg av den erfarings- og kunnskapsformidlingen, samt kompe-
tanseoppbygging gjennom året 2016. MiRA-Senteret har gitt både skriftlige 
og muntlige innspill til ulike beslutningstakere.

EN ERFARINGS- OG KOMPETANSEFORMIDLER KAP. 3 13
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Høring om kvinner på flukt, kommunal- og  

forvaltningskomiteen på Stortinget: Den 11. mai deltok 
MiRA-Senteret i åpen høring på Stortinget om tiltak for 
kvinner på flukt, hvor vi synliggjorde viktigheten av at 
kvinneperspektivet tillegges større vekt i utlendingsloven,  
at kvinner og barn sikres et godt helsetilbud ved alle 
mottak, og mottar tilgjengelig informasjon om seksuelle 
og reproduktive rettigheter.

Høringsmøte særdomstolsutvalget i barnevernssaker: 

MiRA-Senteret deltok i særdomstolsutvalget i anledning 
utvalgets arbeid med spørsmål om særdomstoler i  
familie- og barnevernssaker den 16. juni.  

Høringsmøte om forebygging av tvangsekteskap ved Jus-

tis- og beredskapsdepartementet: MiRA-Senteret deltok i 
høringsmøte om forebygging av tvangsekteskap den 17. 
juni med statsråd Sylvi Listhaug. Vi informerte om vårt 
helhetlige arbeid mot vold i nære relasjoner, og ustrakte 
samarbeid med videregående skoler for å nå  
ut til unge jenter med minoritetsbakgrunn. 

Møte med byråd Geir Lippestad om integrering: Byråd  
for næring og eierskap Geir Lippestad besøkte MiRA- 
Senteret den 3. mars for å diskutere ulike løsninger på 
spørsmål om integrering av minoritetskvinner- og unge 
jenter i Oslo Kommune.
 
Møte med likestillingsavdelingen i Bufdir: MiRA-Senteret 
inviterte Likestillingsavdelingen i Bufdir til lunsjmøte 
den 24. juni for å drøfte likestillingsutfordringer blant 
kvinner med minoritetsbakgrunn og informere om  
Senterets mangfoldige tilbud. 

Møte med byråd for oppvekst og kunnskap: Byråd for opp- 
vekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl besøkte MiRA- 
Senteret den 10. august. Unge jenter ved MiRA-Senterets  
diskusjonsgruppe delte sine erfaringer med rasisme og 
mobbing i skolen til byråden, og drøftet konkrete forslag 
til tiltak hva gjelder god og inkluderende skolepolitikk. 

Møte med statsråd Anniken Hauglie om minoritets- 

kvinner og arbeidsliv: Den 22. august besøkte statsråd 
Anniken Hauglie  MiRA-Senteret for å snakke om minori-
tetskvinner og arbeidsliv. Statsråden fikk fremlagt utfor-
dringer knyttet til norskprøve 3, praksisplassordningen, 
og innstramningene i trygderegelverket som retten til 
pensjon og kontantstøtte for flyktninger og asylsøkere.
 
Innspillsmøte om barnevern i et mangfoldig samfunn 

med statsråd Solveig Horne: Statsråd Solveig Horne og 
statssekretær Kai-Morten Terning ved Barne- og like- 
stillingsdepartementet besøkte MiRA-Senteret den 19. 
september, hvor vi ga innspill til tiltak for å fremme tillit 
mellom minoritetsfamilier og barnevernstjenesten med 
utgangspunkt i MiRA-Senterets håndbok «Barnevern i 
et mangfoldig samfunn». 

Innspillsmøte om CERD ved Barne- og likestillings- 

departementet: Den 20. oktober ga Fakhra Salimi innspill 
til Norges rapport til FNs rasediskrimineringskonvensjon  
(CERD) ved statsråd Solveig Horne. Salimi poengterte 
viktigheten av å inneha et flerdimensjonalt perspektiv  
i diskrimineringssaker, og at kvinner gis opphold på  
selvstendig grunnlag i tilfeller av vold i nære relasjoner. 

Høringsmøte innspill til Oslo Kommunes integrerings- 

strategi: MiRA-Senteret deltok i åpen høringsrunde  
den 20. september ved Byrådsavdelingen for næring og  
eierskap om kommunens innsats for integrering av 
nyankomne flyktninger, hvor vi vektla viktigheten av å 
styrke det allerede pågående integreringsarbeidet som 
gjøres av frivillige organisasjoner. 

Møte med ambassadør fra Pakistan: Pakistans ambassadør 
i Norge, Riffat Masood, besøkte MiRA-Senteret den  
4.oktober for å få innblikk i Senterets mangeårige arbeid 
for likestilling og empowerment av kvinner og unge 
jenter med minoritetsbakgrunn i Norge og internasjonalt.

KAP. 3 EN ERFARINGS- OG KOMPETANSEFORMIDLER
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Møte med byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i 

Oslo Kommune: Den 28. november ga MiRA-Senteret 
innspill om barnevernet til byråd for eldre, helse og 
sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen, under et møte 
sammen med ansatte i barnevernstjenesten fra bydel 
Bjerke og Grorud, fra Barne- og familieetaten og Enhet 
for mangfold og integrering. 

Møte med direktør ved Integrerings- og mangolds- 

direktoratet: Den 29. november inviterte MiRA-Senteret 
til møte med Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings-  
og mangfoldsdirektoratet for å presentere vårt arbeid  
og diskutere integreringsutfordringer.

Møte med ambassadør fra Estland: Den 8. desember 
besøkte ambassadør Janne Jõesaar-Ruusalu fra Estland 
MiRA-Senteret. På møtet fikk ambassadøren presentert 
Senterets landsdekkende arbeid for likestilling og  
empowerment av kvinner og unge jenter, og vi diskuterte  
barnevernet, forebygging av rasisme og diskriminering, 
og vold i nære relasjoner.
 

INTERNASJONALT ENGASJEMENT
I mars 2016 deltok MiRA-Senteret på FNs kvinnekon-
feranse i New York, hvor Senterets leder Fakhra Salimi 
deltok i paneldiskusjon i FNs hovedkvarter for å snakke 
om flyktningkvinners situasjon. Møtet var arrangert av 
Europarådet i samarbeid med Bulgaria og handlet om 
«Protecting human rights of women refugees and asylum 
seekers» med særlig fokus på utfordringer i Europa.  
Salimi fremhevet viktigheten av sivilsamfunnets rolle i 
sitt innlegg, som en nødvendig korreksjon til et debatt-
klima som framstår som om det er styrt av frykt. 

MiRA-Senteret har et utbredt  
internasjonalt samarbeid 
med organisasjoner og nettverk som jobber mot  
diskriminering og rasisme, og for likestilling. I mai 2016 
deltok MiRA-Senteret på konferansen «The Politics of 
Hate: Community, Societal and Global Responses» ved 
Universitetet i Limerick i regi av International Network 
for Hate Studies. 

MIRA-SENTERETS SKRIFTLIGE  
HØRINGSUTTALELSER  
OG INNSPILL 2016 

• Høringsuttalelse - Innstramminger i  
utlendingslovgivningen 

• Høringsuttalelse – Forslag til ny felles  
likestillings- og diskrimineringslov  

• Høringsuttalelse - Forslag til endringer i  
reglene om barnebidrag og bidrag etter fylte  
18 år i barneloven med forskrifter 

• Høringsuttalelse - Forslag til endringer 
 i barnevernloven – Kvalitets- og  
strukturreform 

• Høringsuttalelse - Forslag til endringer i  
trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen 

• Høringsuttalelse - Forslag til ny lov om  
omsorgssentre for enslige mindreårige 
 asylsøkere (omsorgssenterloven) 

• Innspill til Grønt Kvinnenettverk om 
integrering og mangfold 

• Innspill til Miljøpartiet de Grønnes  
programkomité, stortingsprogram 2017-2021 

• Innspill til samråd om vold og overgrep,  
Arbeiderpartiet 

• Innspill om entreprenørskap og  
nyskapning, Venstre 

EN ERFARINGS- OG KOMPETANSEFORMIDLER KAP. 3
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LANDSDEKKENDE 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:

Nasjonalkonferanse  
«Mitt høyeste ønske er å få en jobb!»
MiRA-Senterets nasjonalkonferanse «Mitt høyeste ønske  
er å få en jobb!» omhandlet likestilling, arbeidsliv og 
økonomisk selvstendighet. Dette temaet samlet over 150 
engasjerte tilhørere da vi inviterte til konferanse torsdag 
den 24. november på Håndverkeren kurs- og konferanse- 
senter i Oslo. Formålet med konferansen var å bidra til 
samfunnsengasjement om temaer som berører kvinners 
hverdagsliv med hensyn til likestilling, arbeidsliv og 
økonomisk selvstendighet.  
Se mer på www.mirasenteret.no 

Lønnet arbeid eller praksisplass? 
Mange kvinner med minoritetsbakgrunn har et  
brennende ønske om å delta i arbeidslivet, og å sikre seg 
og sin familie økonomisk uavhengighet. Likevel opplever 
et svært høyt antall kvinner med minoritetsbakgrunn 
store vanskeligheter med å få innpass på arbeidsmarkedet, 
og urovekkende mange går fra praksisplass til praksisplass 
i årevis uten lønn men med sosial stønad.  
Se mer på www.mirasenteret.no 

Arendalsuka: Hvordan få til bredere  
mangfold i arbeidslivet?
Arendalsuka ble i år arrangert for 5. gang og MiRA- 
Senteret var med. Sammen med de øvrige organisa-
sjonene i Likestillings- og diskrimineringsombudets 
brukerutvalg sto vi på stand og arrangerte et seminar  
om diskriminering i arbeidslivet med tittelen «Hvordan 
få til bredere mangfold i arbeidslivet?»

Paneldebatt om ny likestillings- og diskrimineringslov: 

MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi deltok i paneldebatt 
om forslaget til felles likestillings- og diskrimineringslov 
med blant andre Kirsti Bergstø fra SV og statsråd Solveig  
Horne. Salimi holdt innlegg om betydningen av å se 
likestillingsloven i sammenheng med utlendingsloven. 

Foredrag ved Bredtveit kvinnefengsel: Khansa Ali og 
Gro Elisabeth Høye Kvigne ved MiRA-Senteret holdt 
foredrag om religion, tro og kvinners rettigheter for inn- 
satte og ansatte ved Bredtveit kvinnefengsel i anledning 
kulturell morgenstund av Deichmanske bibliotek 1. mars. 

Paneldebatt i regi av Senter for Tverrfaglig kjønns- 

forskning, Universitetet i Oslo: MiRA-Senterets leder, 
Fakhra Salimi, deltok i debatt om felles likestillings- og 
diskrimineringslov i forbindelse med kvinnedagen.  
Salimi fremhevet at det på en dag som denne er viktig å 
huske på at minoritetskvinner har vært pådrivere for 
å synliggjøre interseksjonell diskriminering i det norske 
samfunn i over 40 år. 

KAP. 3 EN ERFARINGS- OG KOMPETANSEFORMIDLER
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Foredrag i FNs hovedkvarter i New York:  
MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi, holdt inn- 
legg og deltok i paneldiskusjon om rettssikkerhet 
og beskyttelse for kvinner på flukt den 14. mars. 
Seminaret ble arrangerte i regi av Europarådet 
under den 60’ende kvinnekommisjonen i FNs 
hovedkvarter i New York.

Foredrag ved Diakonhjemmet høgskole i  

forbindelse med sosialarbeidernes dag: Khansa  
Ali ved MiRA-Sentere holdt foredrag om kvinners  
rettigheter og inkludering i forbindelse med  
markering av den internasjonale sosialarbeider- 
dagen 15. mars i regi av Fellesorganisasjonen 
(FO), Høgskolen i Oslo og Akershus og VID 
vitenskapelig høgskole.

Foredrag for Hovedorganisasjonen Virke:  

Fakhra Salimi holdt foredrag for ledernettverket 
ved Hovedorganisasjonen Virke den 5. april om 
mangfoldskompetanse i rekrutterings- og  
ansettelsesprosesser. 

Foredrag for LadyFest Oslo: MiRA-Senterets 
leder, Fakhra Salimi, holdt foredrag den 6. mars 
om utfordringer og muligheter for integrering 
av kvinner på flukt ved Ladyfest Oslo 2016 - For 
feminister av alle kjønn, i solidaritet med  
kvinner på flukt.

EN ERFARINGS- OG KOMPETANSEFORMIDLER KAP. 3
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Frokostmøte om CERD i regi av Antirasistisk Senter: Den 
7. april deltok Fakhra Salimi i panel ved frokostseminar 
om regjeringens innsats mot rasisme og etnisk diskrimi-
nering, og holdt innlegg om sammensatt diskriminering 
og vold mot minoritetskvinner.

Foredrag ved Jobbsjansen i Søndre Nordstrand: Khansa Ali 
og Gro Elisabeth Høye Kvigne ved MiRA-Senteret holdt 
foredrag om helse, trygghet og hverdagsmestring for Jobb- 
sjansen/Frisklivssentralen i Bydel Nordstrand den 14. april.

Åpent møte med likestillings- og diskriminerings- 

ombudet Hanne Bjurstrøm: MiRA-Senterets leder, 
Fakhra Salimi, holdt innlegg ved åpent møte med like-
stillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm  
18. april i regi av Oslo Kvinnesaksforening. Salimi  
utfordret ombudet på å være en tydelig stemme for  
særlig utsatte grupper i det offentlige. 

Foredrag på Stortinget om kvinner og barn på flukt i regi 

av Norske Kvinners Sanitetsforening: Den 
3. mai holdt Khansa Ali ved MiRA-Senteret innlegg 
om minoritetskvinners utfordringer i møte med helse-
tjenesten på Stortinget. I innlegget ble viktigheten å sikre 
god tilgang til rettighetsinformasjon påpekt, og at retten 
til familieliv ivaretas.

Foredrag for FO-studentene ved Diakonhjemmet høgskole: 
Den 11. mai holdt Khansa Ali ved MiRA-Senteret fore- 
drag for FO-Studentene VID v/ Diakonhjemmet Høy-
skole om sosialarbeidernes rolle og ansvar med integre-
ring av flyktninger og innvandrere i dagens samfunn.

Paneldebatt og møte hos Oslo SV: Khansa Ali og Gro  
Elisabeth Høye Kvigne fra MiRA-Senteret deltok i panel-
samtale for å diskutere forslaget til feminismekapittel i 
SVs nye programforslag den 31. september sammen med 
blant andre Kvinnefronten. Senteret vektla viktigheten 
av å ha en helhetlig politikk for å bekjempe vold i nære 
relasjoner.
 
Foredrag for Pakistansk Familienettverk: MiRA-
Senterets leder Fakhra Salimi holdt foredrag for over 
100 engasjerte norskpakistanske kvinner og menn 
2. oktober 2016. Møtet var i regi av Pakistansk familie-
nettverk og temaet var kvinner, utdanning, karriere og 
deltakelse i samfumnet.

Foredrag for barnevernstjenesten i Tromsø: Den 10. 
oktober holdt Khansa Ali ved MiRA-Senteret foredrag 
for Tromsø barnevernstjeneste om barnevern i et 
mangfoldig samfunn, utfordringer knyttet til bruk av 
tolk og hvordan forme gode forebyggende hjelpetiltak 
for minoritetsfamilier. 

Utdanningsinstitusjoner
MiRA-Senteret har arrangert kurs, foredrag og diskusjon- 
er om ulike faglige temaer for studentgrupper fra 
videregående skoler, høyskoler og universitet, samt flere 
voksenopplæringsinstitusjoner og videregående skoler. 
Vi har også tatt imot og besøkt flere grupper fagpersoner 
fra familievernkontorer og psykiske helseteam fra ulike 
bydeler i Oslo, helsestasjoner, asylmottak og andre 
institusjoner for å presentere senterets arbeid og 
diskutere relevante problemstillinger.

KAP. 3 EN ERFARINGS- OG KOMPETANSEFORMIDLER
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NRK DAGSREVYEN  
«Syrisk barnebrud i Norge: - Vil heller dø enn å adskilles»
MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi, kommenterer innslaget og vektlegger  
betydningen av at kvinnens egne ønsker blir hørt i saken. 

 
DAGSAVISEN
«Mener Norge ikke må skille tenårig fra sin voksne ektefelle»  
Mer om saken fra NRK hvor Fakhra Salimi intervjues. 

03.2.16

4.2.16

5.2.16

5.2.16

7.2.16

9.2.16

11.2.16

9.3.16

MIRA-SENTERET I NYHETSBILDET
– Her har vi vært, blitt sett og hørt i 2016:

KAP. 3 EN ERFARINGS- OG KOMPETANSEFORMIDLER
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«Frp-Keshvari mener minoritetssenter må fratas støtten»  
Frp-Keshvari beskylder MiRA-Senteret for å fremme barneekteskap og  

truer med at støtten til Senteret bør trekkes. 

 
NRK

«Vil ikke trekke støtte til minoritetssenter»  
Ingjerd Schou fra Høyre svarer Keshvari og mener at støtten  

til Senteret absolutt ikke bør trekkes. 

NRK 
YTRING PÅ P2  

Debatt mellom Fakhra Salimi og «Jeanett» om Senterets 
mangeårige arbeid for å forebygge vold i nære relasjoner. 

 
NRK 
«Du blir aldri norsk!»  
Innlegg av «Jeanett» med beskyldninger til MiRA-Senteret,  
som vi responderer i eget innlegg til ytringen.

NRK YTRING 
«Usaklig om MiRA-Senteret» 

Debattinnlegg skrevet av Antirasistisk Senteret 
med støtte til MiRA-Senteret. 

UTROP 

«Kvinner utnyttes av arbeidsgivere» 
Fakhra Salimi intervjues om utfordringer knyttet til 

praksisplassordningen i anledning 8.mars. 
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FETT – FEMINISTISK TIDSSKRIFT
«Hvor mange kantiner finnes det i Oslo? Om 
minoritetskvinner i arbeidslivet»
Intervju med Khansa Ali fra MiRA-Senteret. 

NRK
Innslag fra internasjonale torgdager på Grønland  
Hvor statsråd Sylvi Listhaug blant annet besøker MiRA-Senterets 
stand. 

#1 2016 

27.8.16

19.9.16

19.9.16

26.12.16

NRK TV 

Program «Året med Kongefamilien»  
Med intervju av Fakhra Salimi fra kongeparets hagefest i september. 

KAP. 3 EN ERFARINGS- OG KOMPETANSEFORMIDLER

 
NRK TV

 Fakhra Salimi og Khansa Ali ved MiRA-Senteret ble 
intervjuet på direktesendte tv-innslag fra kongeparets hagefest. 

NRK RADIO 
MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi om  

minoritetskvinner og arbeidsliv på NRK Radio Her og nå. 

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

• Dagsavisen Nye meninger: Barnevern til besvær? (1 8.01) 

• Dagsavisen Nye meninger: FrP-Keshvari vil kneble minoritetskvinners stemme (04.02) 

• Dagsavisen Nye meninger: Vold er en vedvarende del av livet til flyktningkvinner (01.03) 

• Dagsavisen Nye meninger: Integrering og mangfold i fobienes tid (02.09) 

• Dagsavisen Nye meninger: Dømmes til evig fattigdom (14.11)
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HVERDAGSMESTRING OG INTEGRERING
Med prosjektet «Hverdagsmestring og integrering» 
ønsker vi å tilby aktiviteter som støtter kvinner og barn i 
en sårbar reetableringsfase, bidra til økt språkkompetanse 
og kunnskap om det norske samfunnet, og inkludere 
nyankomne kvinner og barn i MiRA-Senterets nettverk 
hvor de kan delta på aktiviteter etter ønske og behov. 

Dette har vi fått til gjennom å arrangere jevnlige  
temamøter med rettighetsinformasjon om blant annet 
helsetjenesten, rettigheter i møte med tolk, om oppholds- 
tillatelse, introduksjonsloven og om barnevernet. Vi har i 
etterkant av temamøtene gitt nyankomne kvinner tilbud 
om krisehjelp, rådgivning og gratis juridisk bistand. Det 
har også blitt tilrettelagt for språkkafeer hvor kvinner 
kan treffes i uformell kontekst og praktisere det norske 
språk og begrepsforståelse. I tillegg har vi arrangert flere 
aktiviteter i Oslo-området som Ekeberg skulpturpark, 
Middelalderparken, Operataket, Tusenfryd, tur til 
Hovedøya og til flere museer, slik at kvinner har kunnet 
bygge nettverk og bli bedre kjent med sitt nærmiljø. 

Et viktig mål i prosjektet har også vært å etablere og 
videreutvikle kontakt med aktører som arbeider med 
flyktninger, hvor vi blant annet har holdt informa-
sjonsmøter om MiRA-Senteret ved ulike mottak ved Ila, 
Torshov og Lysaker og synliggjort vårt arbeid ved å stå 
på stand ved større arrangementer. 

EID-FEST FOR 150 FLYKTNINGER:
Lørdag den 9. juni arrangerte MiRA-Senteret en større 
eid-fest for 150 flyktninger ved Deichmanske bibliotek. 
Det var et variert og spennende program med informasjon 
om MiRA-Senterets aktiviteter innledningsvis, tegne-
konkurranse, dikt og sang fremført av barn, og musikk 
ved to musikere fra Syria. Det ble servert god mat og 
drikke, før festen avsluttet med dans og musikk for de 
mange oppmøtte. 

MANGFOLD 
SKAPER GLEDE

MiRA-Senteret har i 2016 hatt et særlig fokus på nyankomne kvinner 
og barn som er bosatt i Osloområdet. I prosjektet «Hverdagsmestring og  

integrering» har vi gjennom året jobbet målrettet for å styrke nyankomnes 
kunnskap om rettigheter i Norge, og samt bygge nettverk og  

kunnskap om nærmiljøet i Oslo Kommune.

KAP. 4 EN ARENA FOR HVERDAGSMESTRING, INTEGRERING OG DELTAGELSE 
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RUNDEBORDSAMTALE OM  
INTEGRERING OG MANGFOLD 
Som en del av vårt målrettede arbeid med nyankomne 
kvinner og barn for å bidra til økt hverdagsmestring og 
integrering, ønsket MiRA-Senteret å skape et dialogforum  
mellom politikere og det sivile samfunn hvor vi sammen 
kan drøfte mangfolds- og integreringsutfordringer. Vi 
arrangerte derfor en rundebordsamtale om integrering 
og mangfold på Kulturhuset i Oslo den 25.august 2016, 
hvor politikere med minoritetsbakgrunn fra de ulike  
politiske partiene var invitert til samtale om sine visjoner 
for et flerkulturelt samfunn. Blant politikere som deltok 
var Mudassar Kapur (H), Khamshajiny Gunaratnam(AP), 
Gulay Kutal (SV), Negar Enayati (Rødt), Aisha Naz Bhatti 
(SP), Yousuf Gilani (Venstre), Adam Tumidajewicz 
(MDG). Fra sivilsamfunnet deltok NOAS, Caritas, Anti-
rasistisk Senter, Omod med flere. Samtalen ble ledet av 
Hannah Wozene Kvam. 

Bettina Thorvik, byrådssekretær for byrådsavdelingen 
for næring og eierskap innledet rundebordsamtalen med 
visjonen om at alle må begynne å snakke varmt om det 
mangfoldige Oslo og la særlig vekt på at arbeid er den 
viktigste inkluderingsarenaen. Mudassar Kapur fra Høyre, 
mente at altfor mange må vente lenge i asylmottak, og 
at integreringsarbeidet bør starte allerede i mottaksfasen.
Hverdagsintegrering er et punkt å ta med seg når en 
stresser gjennom daglige gjøremål. Hvordan ser du på 
innvandrere? Er det en innvandrer eller en klassekamerat?  
En innvandrer eller en butikkansatt? Kamzy Gunaratnam,  
varaordfører i Oslo kommune, mente at det å gå fra 
integrering til inkludering er et mer passende ordvalg, 
siden inkludering er en bedre beskrivelse av hva som 
foregår i dag. Vi lever i et samfunn hvor vi må tilpasse oss 
hverandre. Hun trakk også frem hvor viktig det er å bruke  
ytringsfriheten sin, spesielt unge jenter med minoritets-
bakgrunn vegrer seg for å ta del i den offentlige debatten. 

KAP. 4 EN ARENA FOR HVERDAGSMESTRING, INTEGRERING OG DELTAGELSE 

Aisha Naz Bhatti fra Senterpartiet fortalte om det å bli 
påminnet sin annerledeshet, og det å finne sin plass i 
samfunnet. Bhatti meddelte at hun i det siste har følt 
seg utenfor på grunn av den skarpe retorikken mellom 
frontene, men sier videre at «Den dagen ordet integre-
ring blir overflødig, den dagen har vi lykkes». Frivillig-
heten og sivilsamfunnet spiller en stor rolle i å bryte ned 
fordommer og å skape trivsel og tilhørighet, slik som 
MiRA-Senteret representerer sa Aisha, og overlot ordet 
til Yousuf Gilani, varaordfører i Drammen. Han nevnte 
at de tre elementære behovene, arbeid, tak over hodet 
og mat på bordet må dekkes for å fungere i velferdssam-
funnet. Vi må skape en bedre fremtid for de kommende 
generasjonene, sa Gilani. Adam Tumidajewicz fra MDG 
og Gulay Kutal fra SV poengterte behovet for å styrke 
inkludering i samfunnet, ettersom annerledeshet kan 
være en sårbarhetstilstand. En må bli sett for den en er 
og den du vil bli.

Fakhra Salimi avsluttet dialogen med å fremheve at alle 
partiene har ansvar for integrering, og at sivilsamfunnet 
vil fortsette å kjempe for et samfunn basert på rettigheter, 
mangfold og integrering. 
 
Se mer på www.mirasenteret.no 
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SYNLIGGJØRING OG  
INFORMASJONSFORMIDLING:

MiRA-Senteret har gjennom årets stått på 
stand ved ulike arenaer i Oslo Kommune for å 
synliggjøre vårt arbeid og rikholdige aktivitets-
tilbud for minoritetskvinner og unge jenter.

Stand Oxlo-konferansen
Den 21. september stod vi på stand i Oslo Kongressenter 
i forbindelse med OXLO-konferansen 2016. Konferansen 
var en viktig arena for nettverksbygging og informasjons- 
formidling hva gjelder MiRA-Senterets varierte aktivitets- 
tilbud og arbeid for integrering og mangfold. 

Stand Melafestivalen
I år fylte Melafestivalen 15 år og vi feiret Oslos mangfold 
sammen med Mela. Fra fredag ettermiddag til sent på 
søndag kveld var det fullt av liv på årets Melafestival på 

Rådhusplassen i Oslo. MiRA-Senteret hadde også i år et 
eget telt på festivalen. Over 200 barn besøkte teltet vårt 
med hennamaling og smykkelaging som ble organisert 
av våre frivillige. Det ble også arrangert en tegne- 
konkurranse med tittelen «Mangfold skaper glede» hvor 
vi fikk inn flotte kunstverk fra både stor og små.

Internasjonal torgdag på Grønland og  
Vær Stolt-festivalen på Holmlia 
Lørdag 27. august stod MiRA-Senteret på stand på  
internasjonal torgdag på Grønland sammen med flere 
organisasjoner og politiske partier. Innvandrings- og 
integreringsminister Sylvi Listhaug var innom MiRA-
Senterets stand sammen med et tv-team fra NRK og TV 2. 

MiRA-Senteret stod også på stand på Vær Stolt-festivalen 
på Holmlia i mai for å informere om våre tilbud og  
rekruttere flere kvinner og unge jenter til våre aktiviteter.

EN ARENA FOR HVERDAGSMESTRING, INTEGRERING OG DELTAGELSE KAP. 4 
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MØDRE SOM VEILEDERE 
– STYRKET KOMPETANSE 
OG SELVTILLIT

Et viktig mål for Mødre som veiledere i 2016 har vært å fortsette kompetanse-
utviklingen av de mødrene som er veiledere for egne mødregrupper, og videre-
utvikle den kompetansen som hver enkelt veileder besitter til å hjelpe andre 
kvinner i sine nærmiljø. Samtidig som vi har gitt flere andre kvinner med 
minoritetsbakgrunn tilbud om å delta i kursserien og bli veiledere. 

Tilbudet er bredt med varierte aktiviteter og tiltak 
som innbefatter 20 kurs, 15 praktiske verksteder, 
18 veilederforum, 9 språkkafeer, samlinger med 
fysisk trening og kroppsbevissthet og 10 utflukter 
for kvinner og barn i nærmiljøet. Vi fokuserer 
på seks hovedtemaer om blant annet barns 
rettigheter, barneoppdragelse, kommunikasjon 
mellom foreldre og barn, forebygging av vold i 
nære relasjoner, helse og kosthold, arbeidsliv og 
entreprenørskap.   

Veilederforumene er en viktig arena for kvinner 
som har blitt sertifiserte som veiledere ved de 
foregående årene. Her møtes de for å styrke og 
videreutvikle veilederrollen og øke sin kunnskap 
om organisering, lederskap og formidling.  
Kvinnelige veiledere har etablert en språkkafe 
for å kunne praktisere det norske språket, utvide 

KAP. 5 MØDRE SOM VEILEDERE – STYRKET KOMPETANSE OG SELVTILLIT 



sitt ordforråd og begrepsforståelse i en uformell 
setting. Veilederne har gjennom året 2016  
organisert 9 slike språkkafeer, både på Senteret 
men også på andre kreative og kunnskapsgivende 
arenaer som Nasjonalmuseet og Kunstindustri- 
museet. På den måten har veilederne blitt fulgt 
opp kontinuerlig gjennom hele året og fått prak-
tisk trening i organisere, tilrettelegge og å lede 
gruppemøter. I tillegg har både kvinner og barn 
fått tilbud om gruppebasert styrketrening med 
instruktør ved Eva Treningssenter og svømme-/
bassengtrening gjennom et samarbeid med bydel 
Søndre Nordstrand etter eget initiativ og ledelse 
av veilederne selv. 

LANDSDEKKENDE KOMPETANSE- 
HEVING I HJELPEAPPARATET
I 2016 har MiRA-Senteret bidratt med kompetan-
seheving i hjelpeapparatet på områder innenfor 
arbeidsliv, utdanning, barnevern, forebyggende 
helsearbeid, minoritetshelse og kjønn, fore-
bygging av vold i nære relasjoner særlig med 
utgangspunkt i våre rapporter på feltet, om unge 
jenter og seksualitet og om religiøse aspekter i 
møtet med abortsøkende kvinner. 

MØDRE SOM VEILEDERE – STYRKET KOMPETANSE OG SELVTILLIT KAP. 5 27
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EN MØTEPLASS FOR NETTVERKSBYGGING 
OG BEVISSTGJØRING 
MiRA-Senteret skal være et sted for unge jenter med 
minoritetsbakgrunn med fokus på engasjement for 
likestilling og empowerment. Hovedmålet er å skape 
bevissthet blant unge jenter om aktuelle likestillingsut-
fordringer gjennom informasjon, nettverksbygging og 
diskusjon. I 2016 har nettverksgruppa med unge jenter 
møttes annenhver uke gjennom hele året. 

Å utfordre minoritetsungdom til å delta i  
samfunnsdebatten er også et mål med nettverksgrup-
pa, slik at jentene oppnår økt styrke til å fremme egne 
stemmer i diskusjoner som omhandler dem. Høsten 2016 
var preget av stort engasjement fra jentegruppen. Både i 
møte med byråd Tone Tellevik Dahl for å diskutere  
mobbing og rasisme i skolen, ved rundebordsamtalen om 
integrering, og ved å skrive månedlige innlegg i nyhets-
brevet har jentene tatt ordet og fremmet sine stemmer i 

EMPOWERMENT GJENNOM  
DELTAGELSE – SATSNING  

PÅ UNGE JENTER

Forebyggende arbeid og empowerment av unge jenter har alltid vært 
sentralt ved MiRA-Senteret. Vårt fokus er betydningen av å ta egne valg 

i livet når det gjelder 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.

6

KAP. 6 ET FRISTED OG ÅPEN MØTEPLASS

KAP.

UTVALGTE FOKUSOMRÅDER:

• Forebygging av mobbing og  
rasisme i skolen

• Hersketeknikker
• Om kvinners rettigheter og ekstremisme
• Hva er kroppspress?
• Om å være «annerledes»
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den offentlige debatten. Temaene for diskusjonsmøtene 
har blitt utviklet i samarbeid med jentene selv.
 
EMPOWERMENT GJENNOM Å  
UTFORDRE EGNE GRENSER 
Som en del av MiRA-Senterets arbeid for empowerment 
og bevisstgjøring blant unge jenter og kvinner med 
minoritetsbakgrunn, har vi i 2016 arrangert en rekke 
spennende aktiviteter som styrker deltagernes selvtillit, 
samhold og nettverk. Dette er aktiviteter som jentene 
selv er med på å planlegge og å organisere. I 2016 har  
vi arrangerte flere populære aktiviteter som selvforsvar-
skurs, svømming, skiturer, klatring, go-kart for opptil 20 
unge jenter ved hver aktivitet. 

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE
MiRA-Senteret har deltatt aktivt gjennom stand og 
informasjonsvirksomhet for å formidle kunnskap om 
forebygging av psykisk helse blant unge jenter ved 

minoritetsbakgrunn ved en rekke videregående skoler i 
forbindelse med markeringen av verdensdagen for psy-
kisk helse i oktober 2016. Blant skolene vi har vært på 
er: Nydalen videregående skole, Oslo Handelsgymnas og 
Hellerud videregående skole. Vi har også stått på stand 
ved Oppsal videregående skole, Groruddalen skole og 
Foss videregående skole. 

SPALTEN «EN ELEVS DAGBOK»
Nettverksgruppa for jenter har opprettet en egen spalte 
i MiRA-Senterets månedlige nyhetsbrev, som heter «En 
elevs dagbok». Her skriver jenter om minoritetsung-
domserfaringer i skolen. Tekstene er basert på samtaler i 
diskusjonsgruppen, og fokuserer på skolehverdag. Tek-
stene handler om «Å være annerledes», «Er det noe galt 
med meg?», «Eg skal aldri klippa dine vingar» og «Over- 
gangen fra ungdomsskolen til videregående skole». 

Se mer på www.mirasenteret.no
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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 lavterskeltilbud hvor 
alle kvinner og unge jenter er velkommen 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 inter-
nett. Det er også tilrettelagt for å kunne avtale 
veiledning med våre frivillige advokater som er 
engasjert på Senteret fra advokatfirmaet Humlen 
advokater AS på onsdager. 

YTTERLIGERE AKTIVITETER,  
ARRANGEMENTER OG  
NETTVERSARBEID

KAP. 7 EN BROBYGGERORGANISASJON

7KAP.



31EN BROBYGGERORGANISASJON KAP. 7

SOMMER- OG VINTERAKTIVITETER 
FOR KVINNER OG BARN:

I 2016 var MiRA-Senteret åpent hele 
sommeren og arrangerte spennende 
aktiviteter for kvinner og barn som ikke 
hadde råd til å reise på ferier. Følgende 
sommer og vinteraktiviteter har vært 
mest populære:

Utflukter og aktiviteter: 
Svømming ved Lambertseter Bad

Tur til Lindeberg Gård (vinterferien)

Piknik og veilederforum i Sofienbergparken 

Grilling i Ekeberg skulpturpark 

Hyttetur til Onsakervika Camping ved Tyrifjorden 

Tur til Botanisk Hage og Naturhistorisk Museum  

Utflukt til Den Norske Operaen

Tur til Hunderfossen 

Tur til Tusenfryd 

Tur til Eventyrmuseet Villa Fridhem 

Tur til Nasjonalgalleriet 

Tur til Kunstindustrimuseet 

Tur til Hauger Gård i Maridalen

Opptil 70 kvinner og barn har  
deltatt ved hver aktivitet.  
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JULEVERKSTED:
Tradisjonen tro holdt MiRA-Senteret også i 2016 
en stor julefest den 14. desember for 60 kvinner 
og barn. Det ble servering av grøt med mandel, 
gløgg, og pepperkaker før vi startet juleverksted 
for barna. På juleverkstedet lagde barna julelykter,  
snømenn, jule-lenker og julekort. Vi gikk rundt 
juletreet til velkjente julesanger. Nissen kom også 
til festen, og delte ut gaver til barna. Videre ble 
det servert pizza, før festen avsluttet med musikk 
og dans til glede for både store og små. 
 

KAP. 7 EN BROBYGGERORGANISASJON



33

FEIRING AV KVINNEDAGEN 8. MARS 
MiRA-Senteret har i alle år deltatt i 8.mars-tog 
på kvinnedagen. I forkant av kvinnedagen har vi 
flere diskusjoner om likestillingsutfordringer for 
minoritetskvinner og vi utformer paroleforslag 
før toget. Kvinner og unge jenter med minori-
tetsbakgrunn mobiliserer sine medsøstre til å gå 
bak våre paroler. I år hadde vi tre paroler i toget: 
«Kvinner rammes hardest – stopp innstrammin-
ger i utlendingsloven!» «Kampen mot rasisme er 
også kvinnekamp» «Lønnet arbeid til alle – nei til 
praksisplass som gratis arbeidskraft!»

TILSLUTNING TIL ØVRIGE  
MARKERINGER:

• «Jeg har en drøm» – mot lange saks- 

behandlingstider i familiegjenforeningssaker  

i regi av Grenseløs Kjærlighet 

• Safe Passage – Refugees Welcome to Oslo

• Mot endring av passregler i regi av Omod og 

Antirasistisk Senter 

• Black Lives Matter

• Voldtekt – hvorfor dømmes så få? #vitrordeg 

i regi av Kvinnefronten 

• Min Kropp – Min rett! Nei til klespoliti! 

• Rettssikkerhetsmarkering med appell  

ved leder Fakhra Salimi 

• Demonstrasjon mot tvangsutsendelse i  

regi av SOS Rasisme 

INFORMASJONSVIRKSOMHET  
GJENNOM SKRIFTLIG OG AUDIO- 
VISUELL MATERIELL: 
• MiRA-Senterets elektroniske nyhetsbrev utgitt 

hver måned til over 1000 personer.
• Rapport: Likestilt – til hvilken pris? Om  

familieliv og arbeidsliv i et minoritets- 
perspektiv. (Kan kjøpes fra MiRA-Senteret)

• Konferanseprogram «Mitt høyeste ønske er å  
få en jobb! Om minoritetskvinner,  
likestilling og arbeidsliv». 

• Bordkalender «Mangfold skaper glede  
– More diversity, more opportunities»

KAMPANJER GJENNOM  
SOSIALE MEDIER
Sosiale medier er en viktig kanal for å nå til 
ungdommer og formidle informasjon til flere 
personer. MiRA-Senteret har ca. 4000 venner på 
Facebook, 1000 følgere på Twitter og 700 følgere 
på Instagram. Vår tilstedeværelse på sosiale  
medier fyller viktige funksjoner som:

• Mobilisering til egne arrangementer  
og arrangementer 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 

#mangfoldskaperglede 
Vi har flere kampanjer på sosiale medier.  
I året 2016 hadde vi blant annet fokus på  
mangfold skaper glede og vi benyttet #mang-

foldskaperglede ved alle vår innlegg på sosiale 
medier for å synliggjøre våre aktiviteter.

EN BROBYGGERORGANISASJON KAP. 7
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MiRA-Senterets mål er å gi et helhetlig tilbud til kvinner 
og unge jenter med minoritetsbakgrunn som fremmer like- 
stilling og bevisstgjøring omkring rettigheter og plikter 
i det norske samfunn. Gjennom et bredt utvalg av kurs, 
aktiviteter, rettighetsinformasjon, politisk arbeid, selvor-
ganisering, krisehjelp- og rådgivning og nettverksarbeid, 
har vi lykkes med å synliggjøre minoritetskvinners  
egne erfaringer 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 
minoritetskvinnespørsmål. Utgivelser av ulike publika-
sjoner, foredrags- og kursvirksomhet, høringsinnspill 
og annet informasjonsarbeid har vært en viktig del av 
MiRA-Senterets virksomhet i 2016. 

MiRA-Senterets funksjon som en åpen og sekulær 
møteplass med et helhetlig og empowermentrettet 
lavterskeltilbud er selve grunnlaget for vårt arbeid. 
Det er gjennom direkte kontakt med kvinnene at vi 
opparbeider oss kunnskap om og forståelse av hvordan 
komplekse samfunnsforhold 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 oppleve i Norge i dag som 
minoritetskvinne. 

I denne årsrapporten har vi forsøkt å vise det brede 
nedslagsfeltet i vårt arbeid gjennom utvalgte tilbud.  
I 2016 har synliggjøringskampanjer gjennom større  

arrangementer, sosiale medier og stand-virksomhet, 
bidratt til at vi har mottatt en rekke henvendelser fra 
både store og små organisasjoner og institusjoner som 
ønsker å besøke Senteret og lære om vårt arbeid. Det er 
stor pågang av henvendelser og mange tar kontakt med 
oss i forbindelse med fagdager, foredragsvirksomhet og 
forespørsler om innspill innenfor våre virkeområder. 
Vi forsøker å bidra så mye vi kan, men vi har dessverre 
ikke tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å følge opp alle 
henvendelsene. Til tross for begrensede ressurser har 
MiRA-Senteret oppnådd målet ved å gi et helhetlig til-
bud til kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn 
og styrket deres muligheter for integrering i det norske 
samfunnet. 

ØKONOMISK STØTTE
Vi takker alle bidragsytere: Regjeringen ved Justis- og 
beredskapsdepartementet, Integrerings- og mangfolds-
direktoratet (IMDi), Oslo kommune ved Enhet for 
mangfold og integrering (EMI), Byrådsavdelingen for 
næring og eierskap v/ integreringstiltak for flyktninger, 
Velferdsetaten i Oslo Kommune, bydel Søndre Nord-
strand, bydel Gamle Oslo, Barne-, ungdoms og familiedi-
rektoratet (BUFDIR) for økonomisk støtte. 
 
Videre vil vi takke de mange ressurssterke og engasjerte 
kvinnene som på frivillig basis har bidratt med å plan-
legge og gjennomføre aktiviteter, deltatt i erfaringsut-
veksling og kommet med innspill. Uten deres støtte ville 
MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbak-
grunn ikke kunne ha opprettholdt senterets aktiviteter 
på dagens nivå.

MÅLOPPNÅELSE

Året 2016 har vært et innholdsrikt og spennende år for MiRA-Senteret. 
Vi har arrangert flere seminarer med høy oppslutning og fokus på like-
stilling for kvinner med minoritetsbakgrunn, lagt til rette for språk- og 
kunnskapsfremmende aktiviteter for nyankomne kvinner og barn og 
blitt tildelt Dronningens beskytterskap.

KAP. 8 MÅLOPPNÅELSE
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ARTIKKEL

Kong Haralds tale under Kongeparets hagefest i Slotts-
parken 1. september 2016 vil bli husket som en historisk 
tale om det mangfoldige Norge. «Nordmenn er nordlend- 
inger, trøndere, sørlendinger (..) nordmenn har også 
innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige(..) 
Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting (..) 
Norge er oss» sa kongen.

Vi hører nå daglig i medieinnslag, gjerne referert fra 
forskning eller studier, at islamofobi, rasisme og diskri-
minering mot innvandrere og flyktninger øker i Europa. 
EU-organisasjonen «European Monitoring Centre on 
Racism and Xenophobia» har de siste 20 årene dokument- 
ert at muslimer i Europa er en særlig utsatt gruppe, og de 
utsettes for både fysiske og psykiske angrep på offentlige 
arenaer. Islamofobi bidrar til fremmedgjøring, hat og 
stigmatisering av muslimer og forårsaker store psykiske 
belastninger blant unge muslimer. Oppslutningen om de  
innvandrerfiendtlige politiske partiene øker også i mange  
europeiske land. Men, aldri før har man snakket så 
intenst om integreringspolitikk som i dag. 

Hva handler integrering egentlig om? Vi finner mange 
forskjellige definisjoner både i samfunnsvitenskapelige 
retninger og i naturvitenskapen. Ifølge Store norske  
leksikon er «integrering en betegnelse på innlemmelsen 
av innvandrere i majoritetssamfunn». Men hvordan dette  
skal skje er et komplisert spørsmål. Videre tolkes og  
defineres integreringsbegrepet innenfor forskjellige 
politiske ideologier på en måte som tilpasser det til ulike  
politiske ideologier for et mangfoldig, flerkulturelt  
samfunn. For eksempel mener noen at innvandrere må 
tilpasse seg majoritetskulturen, slik at de blir like «det 
store fellesskapet» og uten synlige forskjeller. Andre
mener at integrering er en toveis prosess, og at majorite-
ten også må åpne opp for endringer i den nye virkelig- 
heten. Atter andre mener at man må styrke minoritetenes  
adgang til felles rettigheter og muligheter, slik at de 
utvikler sterkere tilhørighet til sitt nye hjemland. For «det 
vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid 
plasseres innenfor landegrenser» ifølge Kong Harald. Det 
bør utvikles gjensidig respekt og harmonisk sameksistens 
mellom ulike grupper og kulturer. Og debatten fortsetter 

på forskjellige nivå. Det finnes mengder av litteratur om 
temaet, og ikke minst er medias dekning av integrerings-
debatter enorm.   
   
For å implementere sin innvandringspolitikk, lager alle 
regjeringer sine egne integreringsmeldinger.  Vi har sett 
flere stortingsmeldinger om integrering gjennom årene, 
og våren 2016 var intet unntak. Da la Regjeringen Solberg  
fram sin stortingsmelding om integreringspolitikk med 
69 ulike tiltak.  Integreringsmeldingen ble lansert i en tid 
preget av ankomst av tusenvis av flyktninger til Europa. 
Millioner av mennesker var på flukt på grunn av krig i 
Syria, Irak, Afghanistan, Libya og flere andre land, og  

Av Fakhra Salimi, publisert i Nye Meninger 2.9.2016

Integrering og mangfold  

i fobienes tid 

ARTIKKEL INTEGRERING OG MANGFOLD I FOBIENES TID
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regjeringen var redd for at kanskje flere av dem skal finne 
veien til Norge. Fremskrittspartiet, som er en del av 
regjeringen og har ansvaret for integreringspolitikken,  
hadde allerede lovet innstramninger i sitt partiprogram. 
Derfor inneholder den nye integreringsmeldingen mange 
forslag til innstramninger i utlendingsloven, som for 
eksempel økt inntekts- og aldersgrense for familiegjen-
forening, og at 3-årsregelen for å søke om permanent  
oppholdstillatelse økes til fem år. Regjeringen vil også 
innføre et botidskrav på fem år for å få rett til kontant-
støtte. Dessuten kan man gjerne bo i Norge flere tiår 
som innvandrer, men den dagen en bestemmer seg for å 
bli norsk statsborger, vil regjeringen kreve norskkunn-
skaper og bestått test i samfunnsfag. Og når du har bodd 
i landet lenge nok, klart alle eksamener og endelig blitt 
norsk statsborger, må du ikke hvile på dine laurbær – for 
regjeringen ønsker å innføre regler om tap av statsborger-
skap ved overtredelse av visse bestemmelser i straffeloven.
Det er veldig fint at regjeringen vil satse på å få inn-
vandrere fortest mulig i arbeid. Særlig fokuserer den på 
flyktninger, og lover å starte integreringsmottak,  
herunder etablering av hurtigspor inn i arbeidsmarkedet 
for de som har fått opphold og som har med seg en  
kompetanse som etterspørres i det norske arbeidslivet.  
Arbeidslivsdiskriminering er veldokumentert av forskn-
ing, derfor ønsker regjeringen å samarbeide med partene 
i arbeidslivet for å fremme innvandreres deltakelse i 
arbeidsmarkedet. Fokus på tvangsekteskap og kjønnslem-
lestelse har vært topp prioritering for alle regjeringer, og 
nåværende regjering vil også prioritere disse områder ved 
å lage en ny handlingsplan for 2017-2020.  

Dette er regjeringens innvandringspolitikk. Men hva 
med partiene som er utenfor regjeringen og de som er i 
opposisjon? Hvilken visjon har de for integrering i det 
flerkulturelle, mangfoldige Norge?
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Venstresiden, som ellers ikke bryr seg om religion, har 
kommet med sin integreringspolitikk i form av «ti bud» 
for å bedre integreringen av innvandrere. Deres tankes-
mie, Agenda, sentrumspartiene og noen forskere har 
nå laget en rapport. Og siden de kaller sine tiltak «bud», 
er det vel ikke urimelig å kalle rapporten deres «Mose-
bok for integrering». Deres første bud handler også om 
arbeid, og de vil åpne for flere midlertidig arbeidstillatel-
ser. De vil også ha mer kontroll over selvbosettingen, og 
bosette innvandrere mer strategisk utover landet – der 
jobbene finnes. Det virker som om innvandrere kun 
har verdi som arbeidskraft, og ikke er ansett for å være 
mennesker med rett til frie valg. 

Å forby niqab i skolen, og også som hovedregel i offentlig 
sektor og i kontakt med offentlige organer, er også et 
viktig bud i deres integreringspolitikk. I Herrens navn 
skal det ikke åpnes for kjønnsdelt svømmeundervisning, 
og segregering av elever på bakgrunn av religion eller 
kjønn skal hindres. Ifølge lederen for utvalget som har 
utarbeidet ti bud for integrering, har norske myndigheter 
hittil gitt blanco-fullmakt til trossamfunn til å forbigå 
likestillingsloven. Derfor er tankesmien Agendas bud 
ingen blanco-fullmakt, men den krever at trossamfunn 
aktivt må søke dispensasjon fra likestillingsloven. Etter å 
ha fjernet mye av det synlige mangfoldet er budet at «for-
midling av felles verdier, som likestilling, ytringsfrihet, 
solidaritet, vitenskapelig tenkemåte etc. via barnehager, 
skoler, integreringsprogrammer osv» er viktig nå når 
Norge stadig blir mer kulturelt og religiøst mangfoldig.  
Stortingsmeldingen om integrering og de ti budene er 
partienes visjon for integreringspolitikken i Norge. Det 
er mye bra i både regjeringen og tankesmien Agendas 
forslag, men vi ser tydelig at begge er produkter av vår 
samtid – en tid som er preget av frykt og fobier for «de 
andre». Og det merkes åpenbart i begge dokumenter. Det 
er mange implisitte antagelser om at «de andre» ikke er 
integrert, i hvert fall ikke på den måte «vi» (majoriteten) 
ønsker at de skal integreres. Samfunnet er blitt mang- 
foldig, men det er en bestemt type mangfold «vi» ønsker, 
derfor må «vi» endre regelverket slik at avvik fra «felles 
verdier» kan sanksjoneres.  

Integreringspolitikk i frykt og fobiers tid kjennetegnes 
av innskrenkninger av borgerrettigheter og tvang mot  
minoriteter for at de skal tilpasse seg majoritetssamfun-
net på majoritetens premisser. I stor fart er integrerings-
politikk blitt innstrammingspolitikk i hele Europa, og 
den har innkapslet store deler av det politiske landskapet.  
Bilder av fransk politi som tvinger en muslimsk kvinne  
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Vi trenger politikere som 
løfter mangfoldstenkning – ikke 
for å vinne valget, men for å 
fremme humane verdier og 
styrke rettighetspolitikken. 

LES OG SE MER PÅ  
www.mirasenteret.no 

#mangfoldskaperglede

til å kle av seg sin burkini på stranda, føles veldig sur-
realistisk for å være 2016. Men, dessverre er det blitt 
realitet for mange.  Ekstreme krefter utnytter skepsisen 
til folk og dyrker hat. Når minoriteter blir betraktet som 
et fremmedelement i samfunnet, skaper det grobunn 
for diskriminering. Det blir da også legitimt å ta fra 
dem rettigheter og kreve assimilering istedenfor reell 
integrering. For å fremme en inkluderende integre-
ringspolitikk som gir tro på at mangfold er en styrke, 
trenger vi visjonære og uredde stemmer i politikken. Vi 
trenger politikere som løfter mangfoldstenkning – ikke 
for å vinne valget, men for å fremme humane verdier 
og styrke rettighetspolitikken. Å tenke på integrering, 
mangfold og sameksistens i fobienes tid, er som å vente 
på den store kjærligheten i koleraens tid. Vi har den 
ikke i sikte umiddelbart, men vi er helt sikre på at det er 
mulig å oppnå den en vakker dag.

Kong Haralds tale på hagefesten bringer oss et stykke 
nærmere denne visjonen da han oppmuntret til at «når 
vi synger «Ja vi elsker dette landet», skal vi huske på at 
vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør 
landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighet-
serklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge 
er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge 
dette landet videre – på tillit, felleskap og raushet. At vi 
skal kjenne at vi – på tross av all vår ulikhet – er ett folk»

“
”
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