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22. juli 2011
Den 22. juli 2011 skjedde det forferdelige. Et terrorangrep lammet Oslo og massakren på Utøya går
over i historien som den verste tragedien siden andre
verdenskrig her i Norge. Vi på MiRA- Senteret ble
sterkt preget av hendelsen og følte med Arbeiderpartiets ungdom og ofrenes familier. I disse dager er
gjerningsmannen blitt funnet strafferettslig utilregnelig. Avisene skriver side opp og side ned om Anders
Behring Breivik sitt liv, de fråtser og spekulerer i
hvorfor han ble sånn, hva skjedde og om hvordan
en kan unngå at fremtidige ABB vokser frem. Det
konkluderes dermed med at denne gjerningen er en
gal manns verk, en paranoid schizofren mann som
holdt seg for seg selv, inntil dagen for terrorangrepet. Han brukte år på å planlegge terrorangrepet
for, som han selv sier, å redde Norge, av kjærlighet til
det norske folk. Mange har reagert på rettspsykiaterens konklusjon. De fleste vil at han skal få sin straff
i et fengsel, og ikke bli ”pleid” på en institusjon.
Uavhengig av om han er, eller ikke er strafferettslig
utilregnelig. Vi bør vi i samfunnet heller fokusere på
det som skjedde like etter at bomben ble sprengt
i Regjeringskvartalet, enn å fokusere på Anders

Behring Breivik og hans psykose. De timene blir
viktige for å skape holdningsendringer i landet vårt.
De tre timene som utspilte seg før gjerningsmannen
ble tatt, viser til at fordommene mot innvandrere,
og raske konklusjoner om skyld fortsatt står sterkt
blant folk flest. Det er dette vi må ta tak i, det er et
Norge uten rasisme vi vil ha!
Når statsministeren sier at han vil ha mer åpenhet
og mer demokrati, så må han vise at det ikke bare er
tomme ord. Vi må bekjempe frykten for det ukjente
og bli kjent med mennesker som bor ved siden av
oss. Det er lett å forhåndsdømme noen på bakgrunn
av rase, religion eller kultur men det er krevende å
utfordre våre egne fordommer og åpne oss for
mangfold. Om gjerningsmannen slipper ut igjen i
samfunnet, eller blir i en institusjon er spekulasjoner.
Vi bør heller bruke tid på å se på oss selv og våre
holdninger og handlinger i samfunnet. Som Gandhi
sa: ”Du må bli den forandringen du selv vil ha i samfunnet”. Dette skylder vi 22. juli ofrene.
Vi tenker på deres familier i det vi går inn i et nytt
år, og ønsker dem alt det beste i den tunge tiden de
har foran seg. Vi skal sammen bekjempe ekstreme
holdninger.

kap.1
Om MiRA-Senteret
Hva og hvem er MiRA-Senteret?
MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn er en landsdekkende, ikkestatlig, frivillig nettverksorganisasjon som har mange års erfaring med spørsmål knyttet til likestilling og juridiske rettigheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i Norge.

MiRA-Senterets formål:
• MiRA Ressurssenter for kvinner med
minoritetsbakgrunn skal være et kompetanseog ressurssenter i minoritetskvinnespørsmål.
• MiRA-Senteret skal arbeide for å styrke
rettssikkerhet og selvorganisering blant
minoritetskvinner og unge jenter, og skal
arbeide for reell likestilling i det norske samfunnet.
• 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 innvandrer- og
flyktningkvinnekultur og kvinnefellesskap.

MiRA-Senterets etiske retningslinjer:
Likestilling og likeverd
MiRA-Senteret er en ikke-statlig organisasjon som er religiøst og partipolitisk
uavhengig. Prinsippene om likeverd, likestilling og solidaritet ligger til grunn for
senterets arbeid.
Vi tar utgangspunkt i respekt for menneskeverdet, og jobber for og med minoritetskvinners rettigheter og rettssikkerhet. Trygghet og åpenhet 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.
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Faste tilbud ved MIRA-Senteret i 2011:
Krisehjelp og rådgivning
Rettighetsinformasjon
Gratis advokathjelp og juridisk bistand
Debattforum/ kreative møteplasser
Nettverksbygging/ empowerment
Landsdekkende organisasjonsvirksomhet og frivillig arbeid
Åpent hus hver onsdag fra 15:00-19:00

MiRA senterets mangfoldige
virke og helhetlige funksjon i samfunnet:
Brobyggerorganisasjon
Støtte- og hjelpeorganisasjon
En erfarings- og kompetanseformidler
Er en endringsagent

Her er noen instanser MiRA Senteret har
samarbeidet med i 2011:
IOM, Oslo politikammer, FOKUS- forum for kvinner og
utvikling, 8.mars komiteen, Norsk Kvinnesaksforening,
Anti- rasistisk Senter, OMOD, Redd Barna, HiOA
(Høgskolen i Oslo og Akershus), Norske Kvinners Sanitetsforening, Posten Norge, JURK,
Folkehelseinstituttet, NAKMI, LikestillingsMiRA-Senteret
og Diskrimineringsombudet (LDO), Oslo
har jobbet i 23 år for å
kommune, Politihøgskolen, Norsk Institutt
fremme likestilling og
for Psykosyntese, Norsk sykehus- og helrettigheter for kvinner med
setjenesteforening NSH, Helsedirektoratet,
minoritetsbakgrunn
Somaliske ungdom, Islamsk råd, Reform,
i Norge.
Alternativ til vold, Hakunila International
Organization, Finland, Elektra - Sharafs hjälter/
hjältinner, Sverige, Arabisk Kvinneunion v/ Nawal
El Saddawi, Egypt, Radical Middle Way, England,
FN- komiteen ,CERD og FN- komiteen CDAW.

kap.2

KRISEHJELP OG VEILEDNING

Et av våre viktigste tilbud på senteret er å kunne gi krisehjelp og
veilede unge jenter og kvinner som er i en vanskelig situasjon. Vi har
en lang erfaring og en stor kompetanse på dette området. I 2011 har
vi hatt økning i henvendelser og i krisesaker som viser at det er stort
behov for vår kompetanse i samfunnet.
Viktige områder innenfor krisehjelp og
veiledning i 2011 har vært:
Vold og mishandling
Vold i nære relasjoner
Samlivsproblemer
Sosiale vansker, psykisk helse, kropp og seksualitet
Familiegjenforening, opphold og 3-årsregelen.
Flyktninger- kjønnsbasert forfølgelse
Diskriminering og rasisme
Migrasjon og utvikling
Asylsøkere

I 2011 har MiRA-Senteret behandlet til sammen 438 krisesaker.
Tema
Oppholdstillatelse
Helseforebyggende arbeid
Kropp og seksualitet
Kjønns- og etnisk diskriminering inkl. religion
Tvangsekteskap
Vold og mishandling/skilsmisse
Annet
Sum

* Unge
jenter
9
98
39
5
62
25
5
243

Kvinne

Total

26
87
16
9
15
41
12
206

35
185
55
14
77
66
17
449

* MiRA-Senteret definerer her unge jenter fra alderen 13-26 år
Oppholdstillatelse:
innunder her kommer saker som gjelder familiegjenforening,
3-årsregelen og politisk asyl.
Helseforebyggende arbeid: Saker som gjelder psykisk helse, sosiale problemer
med mer.
Kropp og seksualitet: Saker som omhandler jomfruhinnen, graviditet og
omskjæring.
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Antall saker ført i tabellen er kun saker som har krevd flere konsultasjoner og
oppfølging gjennom samtaler med senterets veileder. Alle saker, uavhengig av antall
konsultasjoner eller involverte parter, er blitt registrert som en enkel sak.
Kvinnene med minoritetsbakgrunn som har kontaktet MiRA-Senteret representerer
ca. 70 nasjonaliteter - et stort spekter av det mangfoldet av nasjonaliteter som
finnes i Norge.

Forebyggende arbeid mot tvangsekteskap
MiRA- Senteret har jobbet med tvangsekteskapsproblematikken siden 1992, lenge
før det ble laget handlingsplaner og prosjekter i offentlig regi. Vi har den erfaringen
og kompetansen som trengs på feltet og vi jobber tett sammen med, og for de
kvinnene som opplever tvangsekteskap. Vi ble derfor veldig overrasket og triste i år
da tilskuddet til MiRA- Senterets arbeid mot tvangsekteskap ble betydelig redusert.
Kravet fra direktoratet om at vi måtte opprettholde tvangsekteskapsprosjektet ”
La meg snakke” på 2010 nivå med en betraktelig redusert økonomisk støtte, ble
ikke mulig for oss å si ja til, så vi sendte derfor inn en klage på tilsagn om støtte til
IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) den 31.mars 2011. IMDI opprettholdt
sin vedtak og sendte klagen videre til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet den 27. juni 2011. BLD er siste klageinstans. Vi fikk svar på klagen etter lang
tids purring den 23.november, hvor departementet opprettholdt IMDI sitt vedtak.
Siden klagebehandling tok så lang tid ble pengene aldri utbetalt til MiRA- Senteret.
MiRA- Senteret er bygget med stort engasjement og sterk vilje fra kvinner med
minoritetsbakgrunn for å forandre deres rolle i samfunnet fra passive objekter til
handlekraftige subjekter. Vi opplever ofte å bli tilsidesatt i tildelingsprosesser.
MiRA- Senteret mener at frivillighet og engasjement skapes innen frie rammer hvor
kvinnene selv har styring og kommer med løsninger. Slik har vi jobbet i over tjue
år, og slik ønsker vi å fortsette empowerment av minoritetskvinner på deres egne
premisser. Det offentlige apparatet har sin rolle og vi ønsker å samarbeide med dem
for å bedre minoritetskvinners levekår. Frivillige organisasjoner bør ikke bli detaljstyrt gjennom støtteordninger. Det kan føre til at skillet mellom en frivillig
organisasjon og et statlig direktorat blir så forminsket at det blir vanskelig å se
hvem som er hva. Det kan bli en trist utvikling hvis flere aktører må innrette sin
virksomhet for å skaffe støtte istedenfor å være tro mot behovet til sine brukere.
Vi er en viktig aktør i kampen mot tvangsekteskap og ønsker å bidra med vår kompetanse på feltet. Til tross for at vi ikke fikk økonomiske midler til dette arbeidet
i 2011 har vi gjennomført spennende aktiviteter og bistått over 80 kvinner med
krisehjelp og rådgivning i tvangsekteskapssaker. MiRA- Senteret setter kvinner og
unge jenter som blir utsatt for overgrep i fokus.

H

I 2011 har MiRA Ressurssenter for kvinner
med minoritetsbakgrunn hatt en økning
på 3.5 % i henvendelser, både per telefon,
skriftlig og ved personlig oppmøte. En av
årsakene til dette er at vi hadde åpent i
hele sommer og et økt aktivitetstilbud.
Vi satset også på valgopplæring og økt
informasjon om demokrati. Vår satsing på
informasjonstiltak, empowerment-rettede
aktiviteter for unge jenter, mødregrupper
og utvidelsen av det nasjonale og lokale
nettverket har også ført til en økning i
henvendelser fra hele Norge.

hvem henvender seg til MiRA-SENTERET?
Offentlige institusjoner, barnevern,
krisesentre, helsestasjoner,
departementer og direktorater

15%

25%

60%

Minoritetskvinner og jenter
Skoler

15%
35%

Kvinner og unge jenter
med minoritetsbakgrunn

Vi registrerer også en økning i andel henvendelser fra ulike helseinstanser, skoler,
helsestasjoner for ungdom, sosionomer,
psykologer og andre organisasjoner med ønske
om informasjon om vårt arbeid. Vår styrkede
innsats i arbeidet med forebygging av vold i
familien og arbeidet med unge jenter, hvor vi
blant annet tilbyr varierte empowerment- og
rettighetsorienterte aktiviteter til målgruppen, vårt omfattende informasjonsarbeid
og generelt brede aktivitetstilbud, er andre
viktige årsaksforklaringer til økningen i antall
henvendelser gjennom de siste årene.
Henvendelsene til senteret spenner fra
spørsmål om hjelp til enkeltpersoner, til informasjon til større grupper.
Vi registrerer også en stadig økende interesse
for vår foredrags- og informasjonsvirksomhet,
samt kursvirksomhet i temaer som tvangsekteskap, omskjæring, psykisk helse, rasisme og
diskriminering. MiRA-Senteret mottar også
en hel rekke mediehenvendelser hvor vi blir
bedt om å holde innlegg, og om å samarbeide
i ulike fora. Senteret mottar i dag henvendelser fra hele landet, og vi ser at stadig
flere instanser og enkeltindivider fra mindre
områder tar kontakt. Dette spesielt i forhold
til spørsmål knyttet til kulturforskjeller,
tvangsekteskap, helsefaglige problemstillinger
og asylsøkere.

Helsesøstre og rådgivere

20%

Offentlige institusjoner
30%

Andre

henvendelser om Krisehjelp og veiledning
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Registrering av henvendelsene gir oss et
innblikk i hvilke konkrete områder det er
størst behov for erfarings-, kompetanse- og
kunnskapsformidling rettet mot enkeltpersoner, til lokale og nasjonale myndigheter og til
ulike kommunale instanser, forskere og media.

2011

kap.3

Satsning på forebyggende
arbeid bl ant minoritets kvinner om bruk av vold i
barneoppdragelsen i 2011

MiRA senterets
forebyggingsprosjekt
”Minoriteter og vold,
barn og mødre med
minoritetsbakgrunn og
vold i oppdragelsen”
har hatt stor suksess i 2011. Dette er
et treårig prosjekt
støttet av Ekstrastiftelsen Helse og Rehabilitering, som startet i 2010. Vi har gjort
mye og sammen har vi vært på turer, debattert, delt historier, innhentet kunnskap og
bygget et godt felleskap basert på sterke
individuelle kvinner.
MiRA-Senteret sine erfaringer når det
gjelder vold i barneoppdragelsen, viser at
problemstillingen lenge har vært neglisjert
av det offentlige, og blitt et underkommunisert problem, både i samfunnet generelt
og innad i minoritetsmiljøene.
Gjennom samtalegrupper med blant
annet terapeuter og
psykologer har mange
minoritetskvinners
oppfatning av vold i
oppdragelsen forandret seg. Flere hadde
som utgangspunkt at
de selv ble slått som
barn, og at de ikke
hadde tatt skade av det. Nå ser de at denne
typen vold har hatt konsekvenser de ikke
var klar over. Å bli fysisk eller psykisk avstraffet kan gi alvorlige følger for resten av
livet, og selv om mange tror at denne typen
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straff kan være det beste for barna, er det
viktig å huske at vold ikke er kjærlighet.
Med dette som basis, kan kvinnene videre
utforske hvordan man best kan ta vare på
sine barns rettigheter, kommunisere med
dem, elske dem og samtidig sette grenser
gjennom oppdragelsen.
MiRA-Senteret opplevde at mødrene og
deres barn knyttet nye bånd gjennom lek
og spennende turer; de kunne leke sammen
i Hunderfossen, lære å stå på ski sammen
på Beitostølen, ake i Møllaparken, og lære
nye ting sammen på teknisk museum.
Aktivitetene åpnet for samhold mellom mor
og barn, og kommunikasjonen mellom generasjonene ble lettere. For mange minoritetskvinner var det en ny erfaring å leke med
barna, noe de sjelden har tid, kapasitet eller
råd til. Allikevel har mange sett hvor viktig
denne tiden sammen er, og ønsker nå å
gjøre dette regelmessig.

I 2011 opprettet vi flere veiledningsgrupper hvor lederne er minoritetskvinner
som jobber for å skape situasjoner hvor det
er lettere for mødre og barn å kommunisere med hverandre og dra på aktiviteter
sammen. Veilederne har fått opplæring på
MiRA-Senteret hvor de har bygget opp lede-

2011
regenskaper, selvtillit, og blitt tildelt redskaper og kunnskap for å lede sine grupper.
Kvinnelige veiledere blir gode rollemodeller
for andre minoritetskvinner; de skaper en
møteplass og en plattform for diskusjon og
kunnskapsdeling om oppdragelse. De når ut
til store minoritetsnettverk og har derfor
en unik mulighet til å jobbe forebyggende
mot vold i nære relasjoner. Sammen drar
veiledningsgruppene på turer og utflukter,
blant annet til Norsk Folkemuseum og
Frognerparken. Disse turene viser mødrene
at de kan klare å dra ut med barna på egenhånd og overvinne problemer som språkvansker og barnevogner på busser.

bevisstgjøring. MiRA-Senteret
arrangerte derfor flere kurs for
hjelpeapparatet om problematikken i 2011. Der har foredragsholdere delt sin ekspertise på
området, og det har vært åpent
for kommunikasjon og erfaringsformidling. Gjennom et sterkere
og mer kunnskapsrikt hjelpeapparat kan mange voldsrelaterte
problemer håndteres på en mer
anstendig måte enn i dag, og
arbeidet for forebygging av vold
i nære relasjoner kan styrkes og
utvides.

I det norske samfunnet generelt trengs
det også mer kunnskap rundt tematikken
minoriteter og vold. MiRA-Senteret har
gjennom mange år erfart at hjelpeapparatet trenger kompetanseheving når det kommer til minoritetsspørsmål; de forstår ikke
fullt ut brukerens situasjon og hvordan det
er å leve som minoritet i Norge. Brukermedvirkning er ofte fraværende i hjelpeapparatet når det gjelder minoritetskvinner.
Dette må gjøres noe med, spesielt fordi
kvinnene ofte ikke er fullt klar over sine
egne utfordringer; de trenger støtte og

Prosjektet går inn i sitt siste år
og i 2012 skal vi fortsette dette
betydningsfulle arbeidet. Mødre
og barn skal på flere utflukter,
samtalegrupper og veiledningstimer. Våre veiledere blir ferdig
utlært og skal motta sine sertifikater. Arbeidet med hjelpeapparatet vil fortsette med lanseringen av et veiledningshefte som
de kan bruke i sitt arbeid rundt minoriteter
og vold i barneoppdragelsen.
”Minoriteter og vold - Barn og mødre med
minoritetsbakgrunn og vold i oppdragelsen”, er et ambisiøst og tidkrevende prosjekt. Men det å se minoritetskvinner vokse
med ansvaret, leke med sine barn, skape
nettverk og bedre kommunikasjonen gjør
alt verdt det. Vi håper dette prosjektet,
som er et av de viktigste MiRA-Senteret
har startet, kan vokse videre og positivt
påvirke både minoritetsfamiliene i Norge
og samfunnets holdninger.

MØDREGRUPPER
I 2011 etablerte vi tre faste mødregrupper og veiledere som er
knyttet til senteret. De har gått på veiledningskurs og mobilisert mødre i sitt lokalmiljø. Den ene gruppen ledes av en norskmarokkansk kvinne, med sitt lokalmiljø på Holmlia. Den andre
gruppen ledes av en norsk-ghanesisk kvinne, med sitt lokalmiljø
i Asker og den tredje og største mødregruppen blir ledet av en
norsk- indisk kvinne med sitt lokalmiljø på Grorud.
Alle veiledere er engasjerte og entusiastiske og vokser med
oppgaven for hver tur de tar sammen med mødreguppene. Det
å kunne komme seg litt bort fra hverdagslivets mas og være
sammen med sine barn og andre likesinnede,har stor verdi for
deltakerne i disse gruppene.
Her er en liten oversikt over aktiviteter:

Mødre- og barngruppene
Parkturer - Frognerparken og Botanisk hage: Veiledningskurs for mødre
19. februar: Akedag, 18.juni: Hunderfossen, 9-11.desember: Beitostølen,
16.desember: Juleverksted.

Aktivitetsdag for mor og barn ved Hunderfossen 18.juni
Hunderfossen Familiepark har blitt en tradisjon for MiRA- senteret i
juni. Dette er en årlig tur, og på grunn av stor interesse ble den i år begrenset til de
kvinnene som er med i mødregruppene. 69 kvinner og barn ble med på turen
og veilederne hadde ansvar for hver sin gruppe, som de så guidet gjennom
parken. Alle koste seg til tross for dårlig vær. Barna var sammen med
sine mødre med på de forskjellige aktivitetene som fins i parken. Når
de kom tilbake igjen til Oslo var det bare positive tilbakemeldinger
å få. Alle gledet seg til sommerens aktiviteter. Vi skulle i år holde
åpent i hele juli. Vanligvis har det vært stengt. På den måten fikk
mødrene kontinuitet i sitt engasjement gjennom hele sommeren. De
ble med på flere turer denne sommeren blant annet til Kalvøya og
til Nobels Fredssenter.

Tur til Beitostølen 9-10. desember
Skikurs på Beitostølen for mødre og barn har blitt en tradisjon på
MiRA og i år var 26 mødre og barn med på tur. Vi reiste fredag
ettermiddag fra Oslo og fikk slappet av i hyttene før helgen begynte
for fullt. På lørdag var det klart for skikurs for mødre og barn. Det
ble en morsom dag med både skigåing og julebord på kvelden. På
søndag delte vi mødrene
og barna i to grupper.
Barna var ute og akte,
mens mødrene deltok på
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et lite seminar hvor de diskuterte blant annet morsrollen i Norge og hvilke
utfordringer de som mødre med minoritetsbakgrunn har i Norge. Etter
seminar og aking spiste vi pizza og reiste så tilbake til Oslo. Det var en fin og
lærerik tur for både mødre og barn.

Juleverksted for barn:
Fredag 16. desember var det tid for
juleverksted på MiRA-Senteret. 13
barn og voksne tok seg tid i denne
travle førjulstiden til å være med
på juleverksted.
Det ble servert grøt og varm gløgg til alle som kom. Barn og voksne lagde juledekorasjoner og julekort. Det ble også vist julefilm
og lest juleeventyr for barna. Nissen kom innom en liten tur med
gaver og godteposer til barna. Tilslutt gikk vi alle rundt juletreet
og sang julesanger.

Museumsbesøk:
Museumsbesøkene som mødregruppene har vært på i år har
vært svært populære. De har blant annet vært på tur til Teknisk
museum og til Norsk Folkemuseum. Disse turene er så lærerike og
givende at vi vil fortsette med dem i 2012. Vi vil også utvide med
turer til andre museum.

Veiledningskurs for mødregruppene:
Inge Ås (Livsveileder) - Veiledningskurs. Hvordan takle stress?
Selvutvikling og relasjonsbygging.
Fakhra Salimi- Barn og oppdragelse - Å bli veileder.
Tom Sydhagen- Traumer og sorg. Samtale om 22. juli.

Kurs for hjelpeapparatet:
Et av de viktigste fokusområdene til prosjektet er å tilby kurs til det offentlige hjelpeapparatet. MiRA- Senteret får ukentlig mange henvendelser fra offentlige institusjoner om ulike problemstillinger de har i forhold
til minoritetsbefolkningen i Norge. De vanligste problemstillingene er relatert til kulturforståelse og tillit
mellom minoritetsbefolkningen og de offentlige institusjonene. I år har
vi hatt et variert kurstilbud. Vi har hatt kurs gjennom hele året. Det
er viktig for å jobbe forebyggende i forhold til de gruppene hvor vold i
barneoppdragelsen forekommer.

Vår 2011:
Nadia Ansar(Psykolog, ATV) - Vold i barneoppdragelsen.
Tom Sydhagen (Gestaltterapeut) - Majoritet møter minoritet. Minoritet
møter majoritet - Om å jobbe med minoritetsfamilier.

Høst 2011:
Zoe Øiestad (Redd Barna)- Sinna mann- en historie om vold i familien.
Visning av den animerte kortfilmen ”Sinnamannen” og diskusjon rundt temaet.
Emine Kale(NAKMI) og Trine Ekrem(familieterapeut)- Mestring av morsrollen.

kap.4

EN KUNNSK APSBANK I
MINORITETSKVINNESPØRSMÅL

I vårt formidlingsarbeid benytter vi oss av viktige kanaler som
blant annet høringer og innspill til lokale og nasjonale myndigheter, foredragsvirksomhet, innlegg og kurs, samt uttalelser
til media. Årsrapporten vil derfor ta for seg et utvalg av den
erfarings- og kunnskapsformidling, samt kompetanseoppbygging som senteret i 2011 har tatt del i.
MiRA-Senteret har i 2011 gitt både skriftlig og muntlige innspill til ulike
beslutningstakere. I 2011 har vi prioritert en rekke møter med politikere
og politiske partier der innspill om minoritetskvinners situasjon i Norge
har blitt gitt.

Oversikt over noen møter med, og innspill til departementer, direktorater, etater og politikere 2011:
* Oslo politikammer: Miniseminar om
samarbeid i lokalmiljøer etter alvorlige
hendelser.
* Byråden for eldre og sosiale tjenester.
* Innspill til CERD-komiteen: ”Race,
gender and ethnic discrimination”.
* NSHs konferanse om minoritetshelse.
* Voldtektsrapport 2011- ” Voldtekt i
den globale byen” den 25.mai 2011.
* Vårkonferanse UDI.
* Overrekkelse til barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken av
”Norsk skyggerapport til kvinnekonvensjonen 2011”, hvor MiRA-Senteret
sammen med 12 andre organisasjoner
har vært bidragsgiver.
* Innspill til FNs rasediskrimineringskomitè sine anbefalinger til Norge.
Barne, - likestillings og inkluderingsdepartementet.

En ERFARING OG KOMPE TANSEFORMIDLER

2011
Andre møter:
IOM, FOKUS- forum for kvinner og utvikling, 8.mars
komiteen, Norsk Kvinnesaksforeningen, Anitirasistisk
Senter, OMOD, FN komiteen CERD, Redd Barna,
HiO, Norsk Sanitetskvinnene, Posten Norge, JURK,
Folkehelseinstituttet, NAKMI, LDO, IMDI-direktøren,
møte med Bokollektivet, NSH, Oslo krisesenter,
FORUT og REFORM, Hakunila(Finland).

Høringer 2011:
* 18. januar: Høringsuttalelse i forbindelse med
forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov
(Helse og omsorgsdepartementet).
* 16. februar: Høringsuttalelse i forbindelse
med endring av prioritetsforskriften - helsehjelp
til personer som oppholder seg ulovlig i landet
(også HOD).

Foredrag og kursvirksomhet
Oversikt over noen offentlige og private
instanser hvor MiRA senteret bidro med
foredrag:
* 2.mars: Litteraturhuset debatt om kvinners
andel i politikken.
* 8.mars: Bærum Voksenopplæring - Informasjon om MiRA- Senteret og kvinnedagen.
* 30.mai: Ullevål Sykehus. Sosionomtjenesten.
* 28.juni: Fredrikstad kommune. Introduksjonsprogrammet. Holdt kurs ”Utfordringer i det
nye landet. Hverdagsmestring og selvutvikling.”

* 29. april: Høringsuttalelse om forslag til ny
bosettingsordning for flyktninger - med mål
om raskere bosetting (Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet).
* 23. mai: Høringsuttalelse i forbindelse med
innføring av Schengen-standarisert oppholdskort med elektronisk lagret biometri.
* 25.juli: Høringsuttalelse angående endringer i
utlendingsloven om delegasjon av avslagskompetanse i visum saker og adgang til arbeid i
Norge for familiemedlemmer til diplomater.

* 5/6 september: Voksenopplæringen Sinsen,
Valgopplæring og foredrag om demokrati.

* 2.september: Høringssvar i forbindelse med
forslag om utlendingsmyndighetenes adgang
til å innhente opplysninger fra andre offentlige
organer.

* 2.november: Politihøgskolen. Tvangsekteskap.
25.november: Foredrag på den nasjonale dialogkonferanse, om menns vold mot kvinner.

* 15.september: Høringssvar om rapport NOU
2011:7- Velferds- og migrasjonsutvalget.
* 3.oktober: Høringsuttalelse om forslaget om
lovregulering av rituell omskjæring av gutter.
* 15.oktober: Høringsuttalelse om rapporten
NOU 2011:14- Bedre integrering.

MEDIE

Mediehenvendelser/MiRA i mediene
* Januar: Utrop-TV - Helen og en representant fra IMDi diskuterte
tvangsekteskap
* Januar: Utrop: Innlegg om tvangsekteskap
* 8.mars: Dagsavisen- MiRA- Senteret ved Fakhra Salimi holdt appell
* 14.april: Østkantavisa - intervju om Unge jenter/empowerment-arbeidet
vårt
* 2.mai: Ekko (P2): Om jomfruhinner
* 5.mai: Utrop Om konferansen om minoritetshelse
* 20.juni: Haugesund Avis. Intervju om MiRA-Senteret, minoritetskvinner
og valg
Velferd, Magasinet for arbeid og velferd og helse. Utgave 4/2011.
uttalelse om Brochmann-rapporten ”Velferd og migrasjon.
Den norske modellens framtid”.
* 15.august: Dagsavisen, Valg`11- ”Bruk stemmeretten”.
* 11.august: Innlegg i Dagsavisen: ”Tør dere ta debatten?”
* 16.august: Innlegg på bloggen til Ivar Johansen- ”Carl I. Hagen gjør det
igjen! Også publisert på MiRA-Senterets egne hjemmesider, Indymedia
* 18.august: Aftenposten, Valg `11- ”Ber regjeringen vurdere stemmeplikt”
* 28.august: NRK Migrapolis Radio (om Valg 11).
* 7.september: NRK Østlandsendingen (om Valg 11).
* 19.september: Extrabladet. Vold er ikke kjærlighet. Artikkel om MiRASenterets treårige prosjekt ” Minoriteter og vold. Barn og mødre med
minoritetsbakgrunn og vold i oppdragelsen”.

2011

* 18.oktober- Vårt land. Intervju om kutt i støtten til tvangsekteskap
-prosjektet: La meg snakke.

* Nummer 41 av Ny Tid: Intervju om å engasjere menn i forebyggende
arbeid mot vold mot kvinner. ”Kvinnehat blir stående”.
* 25.november- Vårt land. Intervju med Fakhra angående dialogkonferansen - ” Vil ha mannlig voldsoppgjør”.
* 25.november- Dagsavisen. Artikkel om den internasjonale dagen mot
vold mot kvinner, Fakhra er intervjuet sammen med Julia Brodtkorb,
Gjermund Skaar og Tove Smaadahl. ”Mener menn må ta mer ansvar”.

Lansering av nyhetsbrev- MiRA- Nyhetsbrevet
* Første nyhetsbrev- septemberutgaven ble lansert den 12. september
og handlet om Valg`11.
* Oktoberutgaven kom ut den 24.oktober(FN- dagen) og handlet om
integrering, FN- dagen og MiRA- Senterets aktiviteter/møter.
* Novemberutgaven - 24.november: Vold/”Nasjonal dialogkonferanse
om menns engasjement i forebyggende arbeid mot vold mot kvinner
med minoritetsbakgrunn.”
* Desemberutgaven - 20. desember: Oppsummering av året som gikk
og vintergleder.
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Satsning på Unge Jenter
- Empowerment gjennom deltagelse

MiRA- Senteret satser stort på empowerment av unge
jenter med minoritetsbakgrunn. Registrering av henvendelser i denne kategorien gir oss informasjon om ulike sosiale
trender og samfunnsmessige endringer, samt utfordringer i
forhold til unge jenter med minoritetsbakgrunn.
I 2011 har MiRA-Senteret fokusert på følgende
problemstillinger:
Kropp, seksualitet og identitet.
Ønske om å utvide sitt sosiale nettverk. Ensomhet og isolasjon.
Generasjonskonflikter, kommunikasjon med foreldre.
Identitet - hvem er jeg?
Grensesetting - bevisstgjøring i forhold til å ta egne valg og ta
ansvar for dette.
Problemer på skolen.
Kulturforskjeller.
Demokrati og bruk av stemmerett, i forbindelse med Valg`11.
Tvangsekteskap.

Empowermentrettede aktiviteter for
unge jenter i 2011
På MiRA-Senteret er unge jenter i fokus! Ungdommen er samfunnets
fremtid, og det er derfor viktig at de er med og definerer sin egen
utvikling. Unge jenter med minoritetsbakgrunn er ikke bare ofre
for tvangsekteskap, omkjæring eller familievold. De er handlende
kvinner hvis kreativitet blomstrer når de får tilrettelagte muligheter.
MiRA-Senteret jobber for at minioritetsjentene skal vise både sine
sterke og selvstendige sider. Gjennom aktiviteter og temakvelder
jobber vi for å opparbeide selvtillit, utforske individet, bygge nettverk og bli sterkere, både fysisk og mentalt. Dette er empowerment
i praksis!
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En ENDRING SAGENT

De unge jentene på MiRA senteret er
opptatt av å mestre sin hverdag og var
entusiastiske til å være med på klatring
og Gokart. Det er to fysisk krevende og
mentalt mestrende aktiviteter for jentene. Klatringen har flere verdifulle sider.
For det første er det en fysisk aktivitet,
der jentene oppdager muskler de ikke
visste de hadde, de får trent og mange
opplever at fysisk aktivitet kan være gøy.
Videre er det mestring over seg selv,
sine begrensninger og tanker; en del av
jentene som ble med på klatring ”skulle
bare se på for de turte ikke å klatre”,
men under aktiviteten klatret alle, uten
feil, til toppen. Mange behersket også de
mer krevende veggene, der veggen gikk
utover og grepene var mindre. Instruktørene våre var imponerte; MiRA-jentene
var de tøffeste og dyktigste nybegynnerne i klatring de hadde sett på lenge!
Klatringen skapte også vennskap mellom
jentene og de bygget nettverk de kan ta
vare på videre. Dette nettverket kan ha
betydning både for videreføring av sosiale
aktiviteter og for støtte i valg de tar i
livet.
Mange av de samme verdiene fant vi på
Gokart banen. Gjennom fart og spenning
opplevde mange at de var tøffere enn
de trodde. Morsomt, lærerikt og kraftfullt! Prosjektet rundt disse aktivitetene
hadde tittelen ”Velge selv”, og det er
det vi håper disse aktivitetene vil styrke;
jentenes valg i forhold til å velge egen
utdannelse, karriere, livsstil og partner.

velge selv

”Velge selv” var en sentral del av MiRA- Senterets satsning på unge jenter med minoritetsbakgrunn i Oslo i 2011.
Prosjektet var støttet av Oslo kommune, storbymidler.
På MiRA-Senteret skaper vi åpne forum, hvor jentene kan møtes og
snakke om temaer som opptar dem. Blant annet arrangerte vi en
temakveld med Høgskolen i Oslo, hvor jentene fikk informasjon om
forskjellige typer utdannelser, hvorav flere av alternativene var utypiske
valg for minoriteter. Vi snakket om viktigheten av å velge hva man selv vil
studere, videre karrierer og forskjellen på høgskole og universitet. Vi har
også hatt kurs i CV og søknadsskriving, og under kommune- og fylkestingsvalget diskuterte vi stemmerett og demokratiske prosesser. Vi er med
der det skjer!

”Seksualitet og bevisstgjøring av egne valg”
- Abortforebyggende tiltak
Seksualitet og kroppsbevissthet er et viktig tema og MiRA-senteret jobbet aktivt med opplysningsarbeid på feltet i 2011. Vi arrangerte flere
temakvelder om kropp, seksualitet og identitet. Her delte vi tanker og
følelser og snakket om alt mellom himmel og jord, som forskjellene mellom minoriteter og majoritetsbefolkningen, kroppsimage, helse, homofili
og ekteskap. Disse kveldene er viktige både for MiRA-Senteret og jentene; de skaper et rom hvor ingenting er tabu; hvor tanker, problemer og
usikkerheter kommer frem. For mange av jentene er dette deres eneste
mulighet til å diskutere disse temaene åpent, hvor de kan lære og diskutere emner som ofte er tabubelagte og flaue.

2011

MiRA-Senteret ønsker seg en fremtid full av sterke, individuelle jenter, som tar
egne valg og står for de valgene de tar. Det er derfor vi fokuserer på unge jenter,
og resultatene uteblir ikke! Dette er en gjeng med særegne, dyktige jenter, som
med stolthet kan være med på å forme det norske samfunnet fremover.
Helsedirektoratet har støttet MiRA- Senterets arbeid og vi ser at det er en av
våre viktigste byggestener for å fremme likestilling og mulighetene til å ta egne
valg for unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Vi holder debattforum,
samtalegrupper og gir informasjon til jenter og kvinner som er usikre på egen
seksualitet.

Et fristed for unge jenter og kvinner
MiRA-Senteret har etablert møteplasser med fokus på kulturelle opplevelser. Hver
onsdag samler kvinner og unge jenter seg på MiRA-Senteret for å utveksle erfaringer og bygge nettverk. Senteret har blitt et fristed for mange unge jenter. Her
kan en være seg selv, spørre om råd eller surfe på internett.

I likhet med tidligere år, har MiRA-Senteret også i år arrangert
temakvelder for minoritetskvinner om temaer de er opptatt og av, og
som berører dem. Temaer som ble tatt opp disse kveldene var blant
annet knyttet til helse, seksualitet og tradisjoner.
Filmkvelder
* The Circle - om kvinneliv i Iran
* Jihad for love- om hvordan det er å være homofil i den muslimske verden
* Tabuens andre ansikt
* Film fra Sør-kveld: Women are heroes

Debattforum:
* Kropp, seksualitet og identitet
* Valg og demokrati
* 22.juli
* Flyktninger
* Kulturforskjeller
* Utdanning

kap.6

VALGK AMPEN
- L A DIN RØST BLI HØRT!

Et av våre viktigste satsningsområder dette året har vært fokuset
på demokrati og valg. Mange unge jenter og kvinner har et behov
for mer kunnskap når det gjelder de politiske prosessene i Norge og
MiRA- Senteret bistod med informasjon, valgopplæring og debatter i
forbindelse med Valg 2011. Spesielt i etterkant av 22.juli-tragedien
ble det ekstra viktig å snakke om politisk engasjement, partier og
hva de forskjellige partiene mente.
Valgopplæring og deltagelse i demokratiske prosesser
Høsten 2011 var det kommune- og fylkestingsvalg i Norge. Det å
stemme på sitt parti og sine politikere er en av de tydeligste og
beste måtene en kan la sin røst bli hørt i det norske samfunnet.
Dessverre viser statistikken at få ikke-vestlige innvandrere stemmer ved lokalvalg. Dette ønsket MiRA-Senteret
å gjøre noe med!
Det er en del stemmer i det norske samfunnet som utrykker
at ikke-vestlige minoriteter i Norge ikke stemmer fordi de
ikke er interessert i demokrati og deltakelse i storsamfunnet.
Våre erfaringer viser at dette er feil; det er heller mangel på
kunnskap om hvordan man stemmer som rår. Derfor lagde
MiRA-Senteret sitt eget valglokale på senteret i juni 2011.
Her hadde vi et valghjørne med en valgurne og et avlukke, hvor minoritetskvinner kunne komme og lære hvordan en stemmer på valgdagen. I løpet av sommeren var over 300 kvinner innom
senteret og fikk valgopplæring. Mange
av dem hadde ikke stemt før, eller følte
seg usikre på hvordan man stemmer.
Tilbakemeldingene var strålende; flere
følte seg mye sikrere etter opplæringen
og mange sa de kom til å stemme i år,
takket være MiRA-Senteret.
Ettersom sommeren gikk oppdaget vi at
det var stor etterspørsel etter valgopplæring, og få steder som tilbød dette.
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Valgk ampen

2011
Organisasjoner som Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Kirkens Bymisjon kontaktet
oss, enten for å få komme på senteret og gi valgopplæring til sine brukere, eller
for å få informasjon om hvordan man gir valgopplæring. I tillegg tok flere voksenopplæringssteder, NAV og kvinnegrupper kontakt og ba om opplæring. Da vårt
senter ble for lite til så mange mennesker, dro vi ut med en presentasjon til de
forskjellige skolene og organisasjonene.

Dagene ble hektiske, og i tillegg til opplæringen skulle vi ha valgdebatter for
minoritetskvinner i forskjellige bydeler i Oslo. Dessverre ble Norge den 22. Juli
rammet av terrorisme, og denne tragiske hendelsen førte til at flere av våre
debatter ble avlyst. Allikevel ble to debatter gjennomført; en på Linderud senter
og en på Mortensrudsenteret. Her kom representanter fra alle de store partiene
og diskuterte temaer som fritidstilbud, norskundervisning og arbeid for minoritetskvinner. Kvinnene, og resten av publikum, fikk muligheten til å stille spørsmål til
politikerne. For mange var dette en ny erfaring; muligheten til å stille spørsmål
om sitt lokalsamfunn til de som sitter med svarene. Engasjementet økte, og det
var spennende å se hvor interesserte mange var i politikken i sitt nabolag, og i
Oslo.

Valgopplæring på
Mira-senteret:
Førstegangsstemmere
Kan stemme, men har ikke stemt før
Kan ikke stemme ennå
Har stemt før,men føler seg usikker
Har stemt før og føler seg sikker

I 2013 er det stortingsvalg og vi feirer 100 års jubileum for kvinners
stemmerett i Norge. En stor begivenhet MiRA-Senteret ikke ønsker å la
gå ubemerket hen. Allerede fra 2012 vil vi informere og holde valgrelaterte aktiviteter på senteret: om det er kjernegruppen i arbeidet mot
valg, debattforum eller bannerlaging til 8. Mars. Bli med videre og
engasjer deg i politikken i Norge; kom til MiRA-Senteret og la din røst
bli hørt!

Valgopplæring på senteret:
Valgopplæringen var den viktigste delen av MiRA- Senterets valgkampanje. Vi vet at valgdeltakelsen blant minoriteter er lav, og at mange
ikke vet at de kan eller er usikre rundt hvordan en stemmer. Vi her på
senteret ville gi opplæring til så mange kvinner som mulig. Vi regner
at mellom mai og september så var 300 kvinner innom og fikk valgopplæring gjennom bruk av vårt ”stemmelokale”. Vi gav både praktisk
informasjon rundt det å stemme og informasjon om demokrati, de
politiske partiene og hva de står for.

Stor interesse fra organisasjoner og media:
Vi fikk henvendelser fra store organisasjoner som Røde Kors og Norsk
Folkehjelp. De ville at sine brukere skulle komme til MiRA- Senteret
for å få opplæring i valg. De var også interessert i å få informasjon om

12%
34%

14%

19%
21%
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hvordan vi organiserte prosjektet og valgopplæringen. Vi ble også
intervjuet i Aftenposten, NRK Radio og Østlandssendingen(radio),
Vårt Land, Utrop, lokalaviser og Haugesunds Avis. Hvis vi hadde hatt
mulighet kunne vi også ha reist landet rundt for å gi valgopplæring.
Vi fikk telefoner fra nord til sør med interesse for vårt prosjekt.

Debatter og informasjonsvirksomhet:
* Valgdebatter på kjøpesentrene Linderud (20.august)
og Mortensrud (3.september).
* Stand på Internasjonal torgdag,
Grønland Torg (27.august).
* Valgopplæring/foredrag på Sinsen
Voksenopplæring.
* Valgopplæring Romsås Prateklubb
* ”La din røst bli hørt” Brosjyrer på 8 språk
(Norsk, engelsk, urdu, spansk, vietnamesisk,
arabisk, farsi og somalisk).
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dialogkonferansen - MenNs
engasjement i forebyggeNde arbeid
Den 25.november arrangerte vi ”Nasjonal Dialogkonferanse- Menns
engasjement i forebyggende arbeid mot vold mot kvinner
med minoritetsbakgrunn” på Royal Christiania hotell i Oslo. Vi
forberedte konferansen i hele 2011. Temaet vi valgte er et viktig, men ofte
underkommunisert tema, nemlig menns engasjement i det forebyggende
arbeidet mot vold mot kvinner med minoritetsbakgrunn. På bakgrunn av
MiRA- Senterets store kompetanse innefor temaet vold mot kvinner, valgte
vi denne gangen å sette fokus på menns engasjement. Målet var å knytte til
oss lokale, nasjonale og internasjonale aktører innenfor samme problematikk.
Vi ville at denne konferansen skulle bli begynnelsen på oppbyggingen av et
kompetansenettverk.
Det kom cirka 90 påmeldte fra forskjellige instanser og organisasjoner, i
tillegg til individuelle med interesse for temaet. De påmeldte kom fra alle
kanter av landet, fra Tromsø til Kristiansand. Interessen for temaet er stort
og det viktige er å knytte kontakter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Fra MiRA- Senteret var vi 10 personer som jobbet med å gjennomføre konferansen den dagen. Frivillige var en viktig ressurs.
Konferansen ble åpnet av Barne- likestillings- og inkluderingsministeren,
Audun Lysbakken. På konferansen hadde vi den gleden av å få anerkjente
eksperter fra Sverige på besøk. Zubeyde Demirörs og Alan Ali fra organisasjonen Elektra/Fryshuset fra Stockholm holdt et foredrag om æresbegrepet i
voldsproblematikken. Vi hadde i tillegg gode lokale aktører som holdt fore-
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drag. Lederen av MiRA- Senteret, Fakhra Salimi ønsket velkommen
og snakket om menns engasjement i det forebyggende arbeidet, og
viktigheten av å fokusere på dette. Organisasjonen Reform holdt
foredrag om sinnemestring. Akhtar Chaudry, Stortingsrepresentant
fra SV, holdt foredrag om menns ansvar i det forebyggende arbeidet mot vold mot kvinner. Bashe Musse, leder av Somalisk nettverk
i Norge, snakket om erfaringene fra det forebyggende arbeidet mot
vold mot kvinner blant ungdom med minoritetsbakgrunn. Radical
Middle Way fra England skulle komme til konferansen for også å
snakke om religion og det forebyggende arbeidet mot vold mot
kvinner i England. Beklageligvis oppstod det en akutt situasjon,
og de avlyste dagen før konferansen. Men vi fikk inn en reserve
på svært kort tid. Mehtab Afsar fra Islamsk Råd kunne heldigvis
komme, og han snakket om religion og vold mot kvinner.
Det var svært mange interessante diskusjoner i etterkant av
foredragene og deltakerne fikk en svært lærerik konferanse. Etter
lunsj, ble det også holdt tre workshops: 1) Hvordan hjelpe menn
med sinnemestring. 2) Er vold mot kvinner et spørsmål om ære.
3) Bifaller religion vold mot kvinner. Deretter fulgte en diskusjon i
plenum og etter en lang, innholdsrik dag på konferansen kunne vi
konkludere med at det hadde vært en vellykket konferanse. Nye
samarbeidspartnere, lokalt, nasjonalt og internasjonalt var knyttet,
og veien videre blir utfordrende og spennende.

kap.8

AKtiviterer, arrangementer
og informasjonsvirksomhet
MiRA-Senteret er aktive gjennom hele året i forskjellige markeringer,
arrangementer og aktiviteter. 2011 ble et inspirerende og lærerikt år for
oss. Fra å være med i 8. mars toget til Rosemarsjen i forbindelse med
22. juli-tragedien, så ble det viktigste å stå styrket sammen og bli kjent
med de felles verdiene som vi alle har.
8.mars-markering
MiRA- Senteret er alltid med
i markeringen av kvinnedagen og i år var vi til stede
med egen parole i toget.
MiRA- Senterets parole var:
”Avslør patriarkatet, få slutt
på undertrykkende praksis.
Det var 100-års markering
for kvinnedagen og
hovedparolen satte fokus
på kvinnelønnen. ”Vekk
med kvinnelønna- inn med
kvinnemakta.” Fakhra holdt
appell på Youngstorget.

Melafestivalen (avlyst pga. 22. juli)
MiRA- Senteret hadde et samarbeid med den årlige
Melafestivalen om å sette fokus på kvinner i Midtøsten
ved å være medarrangør for samtale med Nawal ElSaadawi. Mange av festivalens aktiviteter ble dessverre
avlyst pga 22.juli-tragedien. Det ble imidlertid holdt en
konsert for å minne ofrene den 29.juli.
Nawal El Sadawi kom til Oslo som planlagt, og arrangementet ble holdt på Ballroom i stedet for på Rådhusplassen og ble kalt: ”Fra Tahirplassen til terrorrammede
Oslo: Nawal El- Saadawi i samtale med Fakhra Salimi”.
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kap.9

MÅLOPPNÅEL SE
_ VEIEN VIDERE

2011

har vært et svært spennende år for MiRA-Senteret.
Alle planlagte og gjennomførte aktiviteter, nettverksarbeid
og ulike tiltak har vært viktige kilder til videre erfarings- og
kunnskapsoppbygning. Vårt mål har vært systematisk og
gjennom ulike kanaler å formidle våre erfaringer og kunnskap,
med den visjon å bedre levekårene for minoritetskvinner og
unge jenter. MiRA-Senteret har i 2011 bidratt med kompetanseheving i minoritetskvinnespørsmål til privatpersoner,
myndigheter og til ulike instanser og organisasjoner. Gjennom krisehjelp og rådgivning, foredragsvirksomhet, politisk
arbeid, selvorganisering og nettverksarbeid har vi lykkes i å
formidle minoritetskvinners egne erfaringer og perspektiver,
og synliggjort ulike faktorer som hindrer minoritetskvinners reelle likestilling og inkludering på alle samfunnsplan.
Samtidig så har det vært et spesielt år for Norge. Da 22.julitragedien rammet landet opplevde MiRA- Senteret mange
henvendelser fra minoritetsjenter og kvinner som var redde
for hva fremtiden nå ville bringe. Usikkerheten og frykten
fikk vi diskutert i forskjellige debattforum på senteret. Vi har
resten av året hatt 22.juli i bakhodet, mens vi har jobbet med
minoritetsspørsmål. Det kommer til å bli utfordrende å jobbe
videre med denne problematikken, men så lenge vi tilbyr
minoritetsjenter og kvinner et fristed for å diskutere vanskelige spørsmål, så har vi nådd et viktig mål angående kommunikasjon og åpenhet.

E t ter

mange års arbeid med spørsmål knyttet til
minoritetskvinner, likestilling og rasisme fremstår vi i dag som
et godt etablert ressurssenter i minoritetskvinnespørsmål.
Utgivelser av ulike publikasjoner, foredrags- og kursvirksomhet
og annet informasjonsarbeid har derfor stått sentralt i vårt
arbeid også i 2011. Slik det fremkommer i årsrapporten har
vi nådd ut til et bredt publikum bestående av privatpersoner,
offentlige hjelpeinstanser, departementer og andre organisasjoner.
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glade for at vi i 2011 har klart å gjennomføre alle prosjekter
og aktiviteter etter planen. Sekretariatet, arbeidsgruppa og styret vurderer organisasjonens måloppnåelse som svært god. MiRA-Senteret har
bistått både kvinner med minoritetsbakgrunn og fagpersoner, nasjonale
og lokale myndigheter, offentlig ansatte og andre som arbeider med
minoritetskvinners og jenters situasjon, med informasjon, erfarings- og
kunnskapsformidling, samt rådgivning. Vi har hatt et utfordrende år
spesielt etter den 22. Juli, men ved å holde senteret åpent og snakke om
det som skjedde har vi fått til et unikt samhold. Vi har beveget oss i en
nyskapende retning med gode prosjekter som 1) Valg og demokrati,
2011 og 2) Engasjere menn i forebyggende arbeid mot vold, ved å
holde en konferanse og bygge videre på det nettverket og de erfaringene
vi fikk i løpet av konferansen den 25/11. Dette viser at vi er et senter i
vekst og at vi våger å satse på nye og viktige temaer for å kunne inkludere flere i vårt viktige arbeid.
Vi er svært takknemlige for alle dere som har gjort det mulig for oss å
tilby unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn så mange og varierte aktiviteter.
Vi takker alle bidragsytere: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi), Oslo kommune ved Enhet for mangfold og integrering
(EMI), Oslo kommune Byrådsavdeling for barn og utdanning,
Akershus fylkeskommune, ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering,
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), Kommunal- og Regionaldepartementet, Helsedirektoratet og FOKUS.
Uten deres støtte ville MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn ikke kunne ha opprettholdt senterets aktiviteter på dagens
nivå.

MiRA- Senteret har i 2011 hatt et meget høyt aktivitetsnivå.
Dette har vært mulig på grunn av stor innsats fra frivillige i
nettverket. Vi er svært takknemlige for alle dere som har stilt opp
for oss. Dere er en ressurs som gir senteret så mye, både i form av
mobilisering, deltakelse eller rett og slett ved å være tilstede for
oss faste ansatte når vi har trengt dere. Den verdien som frivillige
består av er ikke målbar og vi ser frem mot et godt samarbeid også
i 2012.

Les og ser
mer på
www.mirasenteret.no

mira-senteret

RESSURSSENTER FOR KVINNER MED MINORITETSBAKGRUNN
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Postboks 1749 Vika, NO-0121 Oslo

bes øk sadresse:
Storgata 38, Oslo (4. etasje)
Vi har åpent mandag til fredag
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