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Likestilling og likeverd

1. KAPITTEL
LIKESTILLING OG LIKEVERD

OM MIRASENTERET
Hvem og hva er MiRA-Senteret? MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn er
en landsdekkende, 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.
MIRA-SENTERETS FORMÅL
• MiRA Ressurssenter for kvinner med
minoritetsbakgrunn 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 2017 har MiRA-Senteret mottatt driftsstøtte over
statsbudsjettet og kommunalbudsjettet i Oslo.
Midlene administreres av henholdsvis Integreringsog mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Enhet for
mangfold og integrering (EMI). I tillegg mottok
MiRA-Senteret prosjektstøtte fra Kompetansesenter
for kriminalitetsforebygging, Helsedirektoratet,
Valgdirektoratet, BLD/Bufdir, Gjensidigestiftelsen,
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.
MIRA-SENTERETS MANGFOLDIGE VIRKE
OG HELHETLIGE FUNKSJON I SAMFUNNET
MiRA-Senteret har jobbet i over 28 år for å
fremme likestilling og rettigheter for kvinner med
minoritetsbakgrunn. Vi er en:
• Brobyggerorganisasjon
• Støtteorganisasjon
• Erfarings- og kompetanseformidler
• En arena for politisk bevisstgjøring og deltagelse
• Endringsagent
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HENVENDELSER I 2017
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 2017
Barne- og likestillingsdepartementet, Justis- og
beredskapsdepartementet, Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi), Helsedirektoratet,
Oslo Kommune, Likestillings- og diskriminerings
ombudet (LDO), Valgdirektoratet, Gjensidigestiftelsen,
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging,
Utdanningsforbundet, Kommunesektorens
organisasjon, NAKMI (Nasjonalkompetanseenhet for
migrasjonshelse), Helsetilsynet, NKVTS (Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress),
RVTS Vest (Ressurssenter om vold, traumatisk stress,
og selvmordsforebygging), RKBU Nord (Regionalt
kunnskapssenter for barn og unge – psykisk
helse og barnevern), Bufdir (Barne- ungdoms og
familiedirektoratet), Diskrimineringsrettsgruppa,
Diakonhjemmet, Norges Juristforbund, African
Cultural Awareness, Redd Barna, Jobb Aktiv, Norges
Idrettsforbund, NOAS, Antirasistisk Senter, Pakistansk
familienettverk, Visjon Forum Norge, FN-komiteen
CEDAW, 8.mars-komiteen, Krisesentersekretariatet,
Norsk Kvinnesaksforening, 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, Forandrings
fabrikken, Norsk Innvandrerforum, Stiftelsen
for et Flerkulturelt Barnevern 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, voksenopplæring, minoritetsrådgivere
i videregående skoler, studenter og forskere fra
utdanningsinstitusjoner over hele landet.

FASTE TILBUD VED
MIRA-SENTERET I 2017
• 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 organisasjonsvirksomhet og
frivillig arbeid
• Åpent hus hver onsdag fra 15:00–19:00

SAMARBEIDSFORMER KAN VARIERE,
MEN HER ER NOEN EKSEMPLER:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: MiRA-Senteret
sitter i referansegruppe for å gi innspill til forslaget
til en ny og helhetlig modell for håndtering av vold og
overgrep mot særlig sårbare voksne: «TryggEst». Her
deltar vi med innspill, med mål om å bidra til bevisstgjøring rundt forebygging og håndtering av vold og
overgrep. MiRA-Senteret har også deltatt med innspill
på dialogmøte i regi av Bufdir sammen med andre organisasjoner som arbeider med likestilling og ikke-diskriminering knyttet til personer med innvandrerbakgrunn.
Norges Kvinnelobby: MiRA-Senteret har i 2017
vært delaktige både med skriftlige og muntlige
innspill om Norges implementering av FNs
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kvinnediskrimineringskomite (CEDAW-komiteen).
Sammen med Norsk Kvinnesaksforening og
Krisesentersekretariatet har vi utformet Norges
Kvinnelobbys skyggerapport. I den anledning deltok
vår leder Fakhra Salimi på Norges kvinnelobby sitt
debattmøte om forslaget til ny likestillings- og
diskrimineringslov og ga innspill på våre synspunkter
relatert til forholdet mellom likestilling og
diskrimineringsvernet for kvinner i Norge. I november
deltok vi i tillegg med innlegg på lunsjmøte for frivillige
organisasjoner under FN sin høring i Genève hvor Norge
ble hørt om kjønnsrelatert likestilling.
Justis- og beredskapsdepartementet: MiRA-Senteret
er med i forum for samarbeid mellom myndigheter og
organisasjoner mot vold i nære relasjoner. Forumet
møtes ca. to ganger i halvåret for å drøfte viktige
utfordringer hva gjelder forebygging av vold i nære
relasjoner på nasjonalt plan. Ved Forumsmøte i mai 2017
var tema Europarådets konvensjon om forebygging
og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære
relasjoner (Istanbul-konvensjonen) og MiRA-Senteret
holdt innlegg om våre erfaringer fra frivillig sektor der
vi vektla frivillig sektors tilgjengelighet som en viktig
faktor til at vi er et viktig supplement til offentlig sektor.

Solberg 2 til å videreføre likestilling som eget
innsatsfelt. Samtidig som vi ber regjeringen om å sikre
konkret innsats for likestilling og mot diskriminering i all
sektorpolitikk.
RKBU Nord: MiRA-Senteret er med i et forsknings
prosjekt som skal utrede kompetanseheving i
barnevernet i møte med samer, nasjonale minoriteter
og innvandrere. Her har vi deltatt med våre erfaringer
og vår kompetanse knyttet til hvordan mange
minoritetskvinner og deres familier opplever å bli
møtt av barnevernet og hvilke konkrete tiltak som vi
mener kan iverksettes for å bidra til økt tillit og bedret
samarbeid mellom barnevernstjenestene og deler av
minoritetsmiljøene.

Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerutvalg
(LDO) er et tverrfaglig utvalg for samarbeid og
erfaringsutveksling med interessegrupper og frivillige
organisasjoner. I høst ga MiRA-Senteret sammen med
brukerutvalget i LDO innspill til regjeringserklæringen. I
«Saman mot diskriminering» oppfordrer vi regjeringen
9

Vi tar utgangspunkt
i respekt for
menneskeverdet, og
jobber for og med
minoritetskvinners
rettigheter og
rettsikkerhet.
Foto: Ram Gupta/MiRA-Senteret

Foto: Ram Gupta/MiRA-Senteret
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MIRA-SENTERET INN I NYE LOKALER
Rett før sommeren fikk MiRA-Senteret beskjed om at
utleier av våre lokaler skulle ta i bruk lokalene selv. En
meget krevende flytteprosess måtte dermed settes i
gang, og mange av våre ressurser ble i sommerhalvåret
slik tvunget inn på arkivgjennomgang, befaringer og et
uendelig antall flyttekasser. Tross dette har vi likevel
klart å gjennomføre våre faste kurs og hatt aktiviteter
gjennom hele sommeren. Våre brukere har vært
uunngåelige i flytteprosessen og sammen har vi pakket
ned og opp 28 års arbeid og flyttet MiRA-Senteret rett
over på andre siden av gaten. Mandag 4. september
kunne vi endelig ønske velkommen til våre nye, fine og
lyse lokaler i Storgata 53a. Sammen med Oslos ordfører,
Marianne Borgen som ønsket hjertelig velkommen,

politikere, organisasjoner og samarbeidspartnere,
minoritetskvinner og unge jenter i vårt nettverk ble det
en veldig hyggelig markering av våre nye lokaler.
Med Ordførerens flotte ord: «MiRA-Senteret er
med på å løfte byen» har vi vel inne i nye lokaler
konkludert med at alle utfordringer også har et stort
utviklingspotensial. Lokalene imøtekommer økningen i
MiRA-Senteret sin aktivitet og har stort potensiale for
både kurs og aktiviteter, veiledning og rådgivning samt
til å bli en sentral møteplass for viktige kvinnepolitiske
og integreringsfremmende debatter. Allerede etter
noen måneder i nye lokaler er vi nå godt i gang med
å bygge et inspirerende aktivitetshus for mange
generasjoner av minoritetskvinner i Oslo.
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2
En støtteorganisasjon

2. KAPITTEL
EN STØTTEORGANISASJON

LANDS
DEKKENDE KRISE
HJELP, RÅDGIVNING OG
RETTIGHETSI NFORMASJON
Forebygging av vold i nære relasjoner. Rettighetsinformasjon, juridisk bistand, fore
bygging 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. I 2017 har vi hatt spesielt
fokus på voldsforebyggende kurs med rettighetsinformasjon og støttegrupper for kvinner.

OVERSIKT OVER KRISEHJELP- OG RÅDGIVNINGSSAKER I 2017
Tema

Unge jenter1

Totalt

Oppholdstillatelse2

6

39

45

Helseforebyggende arbeid3

41

121

162

Kropp og seksualitet4

21

10

31

Diskriminering5

4

11

15

Tvangsekteskap

10

14

24

Vold og mishandling/skilsmisse

13

76

89

Annet

9

51

60

Totalt

104

322

426

1
2
3
4
5

MiRA-Senteret definerer unge jenter som jenter i alderen 13 til 26 år.
Oppholdstillatelse: inkluderer saker som gjelder familiegjenforening, 3-årsregelen og politisk asyl.
Helseforebyggende arbeid: inkl. saker som gjelder psykisk helse, sosiale problemer, sosial kontroll, barnevern m.m.
Kropp og seksualitet: saker som omhandlet jomfruhinne, graviditet og omskjæring.
Diskriminering: inkluderer kjønn, etnisitet, religion mm.

VOLDSFOREBYGGENDE KURS MED
RETTIGHETSINFORMASJON
Gjennom støtte fra Kompetansesenter for
kriminalitetsforebygging har vi kunnet satse enda
mer på våre målrettede voldsforbyggende kurs for
kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn.
Dette har vært særdeles viktig dette året, da vi
14

Kvinner

har opplevd hyppige forslag til lovendringer blant
annet i utlendingsforskriften som vi vet vil ha store
negative konsekvenser for mange minoritetskvinner
og ytterligere bidra til å svekke deres rettssikkerhet
og gjøre dem mer utsatt for vold i nære relasjoner.
Gjennom kursene får kvinnene informasjon om sine
rettigheter hva gjelder vold i nære relasjoner, økt

kunnskap om hvordan søke hjelp og om ulike former
for vold, samt hvordan de kan håndtere morsrollen i en
vanskelig reetableringsfase.
Et gjennomgående tema for rettighetsmøtene i 2017 har
vært å fokusere på forebygging av vold mot kvinner og
vold mot barn, i tillegg til rettshjelpsordninger som blant
annet fri juridisk veiledning for å vurdere anmeldelse
av vold i nære relasjoner, tvangsekteskap eller søknad
om voldsoffererstatning. Ett av rettighetsmøtene ble
arrangert i forbindelse med hyttetur til Svarstadhytta
i Vestfold i naturskjønne omgivelser, forsommeren
2017. På møte diskuterte vi norsk ratifisering av
Istanbulkonvensjonen og betydningen av det
internasjonale arbeidet for bekjempelse av vold og det
ansvaret norske myndigheter har for å følge opp slike
internasjonale forpliktelser. Møtet brakte frem flere av
minoritetskvinnenes tanker om hvordan en gjenkjenner
ulike former for vold og hvordan man også kan være en
støtte for de som er utsatt for vold. Flere av kvinnene
påpekte også den utsatte situasjonen kvinner som
kommer på familiegjenforening befinner seg i, dersom
de lever i voldelige relasjoner.

SAMTALEGRUPPER FOR KVINNER
I EN VANSKELIG SITUASJON
MiRA-Senteret har gjennom hele 2017 også kunnet tilby
egne støttegrupper for kvinner i en særlig vanskelig

situasjon. Støttegruppene har blitt ledet av en terapeut
som sammen med MiRA-Senterets rådgiver har gitt
god og tett oppfølging. Kvinnene har fått anledning
til å dele sine historier, lytte til hverandre, bygge
nettverk og bearbeide traumatiske opplevelser. Tema
for samtalegruppene har blant annet vært verktøy
knyttet til å bryte ut av voldspiralen, hvordan kjenne
igjen ulike former for vold og hvordan man kan jobbe
med seg selv for å snu det negative til noe positivt. Ved
å tilrettelegge for slike diskusjoner utveksles kunnskap
om rettigheter og egne erfaringer samtidig som det
også bidrar til å redusere følelser som ensomhet. Dette
bidrar til at kvinnene kan være ressurspersoner for
hverandre og andre.

GRATIS JURIDISK VEILEDNING OG
RETTIGHETSINFORMASJON
Gratis juridisk rådgivning er en viktig del av MiRASenterets 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 2017 var det
totalt 24 kvinner som hadde samtale med advokat og
fikk oppfølging videre.
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3
En erfarings- og
kompetanseformidler

17

18

3. KAPITTEL
EN ERFARINGS- OG
KOMPETANSEFORMIDLER

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 nasjonale myndigheter, foredragsvirksomhet,
innlegg, kurs og uttalelser til media. Det er et omfattende arbeid og årsrapporten vil kun ta
for seg et begrenset utvalg av den erfarings- og kunnskapsformidlingen, samt kompetanse
oppbygging som MiRA-Senteret har tatt del i gjennom året 2017. MiRA-Senteret har gitt både
skriftlige og muntlige innspill til ulike beslutningstakere.
INNSPILL TIL OFFENTLIGE ETATER
OG POLITISK LEDELSE:
Frokostmøte om CEDAW ved Likestillings- og diskrimine
ringsombudet: 10. januar 2017 la Likestillings- og
diskrimineringsombudet frem sin 2. tilsynsrapport til
FN om status for kvinners rettigheter. MiRA-Senteret
var invitert til lanseringen for å kommentere kapitlene
om vold i nære relasjoner og ulikestilt arbeidsliv, før
rapporten ble overlevert til statsråd Solveig Horne ved
Barne- og likestillingsdepartementet. Gjennomgang av
praksisplassordningen og helhetlig forebygging av vold i
nære relasjoner var blant våre anbefalinger.
Innspillsmøte om kjønn og likestilling i trossamfunn
ved Kulturdepartementet: 9. mai ga MiRA-Senteret
innspill til ny Stortingsmelding om en helhetlig tros- og
livssynspolitikk. Daværende kulturminister Linda Hofstad
Helleland ba om å få høre hvilke likestilingsutfordringer
som finnes og hvordan man best mulig kan løse disse. Er
det behov for pisk eller kan disse utfordringene håndteres
internt i trossamfunnene med gulrot? MiRA-Senteret
påpekte at det er viktig at kvinnene som er aktive i de
ulike trossamfunnene styrkes ved å ha møteplasser som
er sekulære i tillegg til de religiøse. Møteplasser hvor de
blir respektert for sin tro, men samtidig blir oppfordret til
å kjempe for sine rettigheter.

Høring om ny diskrimineringslov i Stortingets Familieog kulturkomité: 9. mai deltok vi også med innlegg
og redegjorde for våre synspunkter på regjeringens
forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov. Her
understreket vi at det fortsatt er betydelige mangler
i forslaget for at diskrimineringsvernet skal bli reelt
for alle kvinner i Norge. Våre viktigste innspill til
politikerne var at diskrimineringsloven må settes i bedre
sammenheng med utlendingsloven, og at loven også
burde gjelde i familieliv og rent personlige forhold for å
motvirke vold i nære relasjoner. MiRA-Senteret mener
vi trenger et lovverk som styrker likestillingsarbeidet og
gir et effektivt vern mot diskriminering for alle – også
minoritetskvinner.
Innspill på toppmøte om minioritetspråklige barns
deltagelse i barnehage ved Kunnskapsdepartmentet:
31. mai var MiRA-Senteret invitert til toppmøte om
minoritetsspråklige barns deltagelse i barnehagen. I
vårt innlegg fremhevet vi likestillingsperspektivet og
poengterte at man må se minoritetskvinners deltagelse
i arbeid i sammenheng med minoritetsbarns deltagelse
i barnehage. Et av tiltakene vi foreslo var fortsatt gratis
kjernetid og mindre byråkrati i søknadsprosessen.
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MIRA-SENTERETS SKRIFTLIGE
HØRINGSUTTALELSER OG INNSPILL 2017
• Høringsuttalelse vedrørende endringer i
utlendingsforskriften – tilknytningskrav for
familiegjenforening
• Høringsuttalelse vedrørende endringer i
utlendingsforskriften – krav om selvforsørgelse for
rett til permanent oppholdstillatelse.
• Høringsuttalelse vedrørende NOU 2017: 2 Integrasjon
og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring.
• Høringsuttalelse vedrørende forslag om å innføre
forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker
ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner.
• Høringsuttalelse vedrørende endringer i
utlendingsforskriften – utvidelse av asylsøkeres
adgang til arbeid og praksisopplæring
• Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i
statsborgerloven og statsborgerforskiften
• Innspill til utredning «Kompetansebehov i
barnevernstjenesten ved Bufdir» der vi trakk frem
våre hovedsynspunkter på hvor vi mener det finnes
mangler i barneverntjenesten i dag.

INTERNASJONALT ENGASJEMENT
I 2017 styrket vi vårt internasjonale samarbeid, både
gjennom Nordisk samarbeid og deltagelse i FNs div.
komiteer. I mars 2017 deltok MiRA-Senteret på FNs
kvinnekonferanse i New York, hvor Senterets leder
Fakhra Salimi bidro i paneldebatt i FNs hovedkvarter
for å snakke om likestilling og styrket rettsvern for
minoritetskvinner. Fakhra deltok også i møte med FNs
rasediskrimineringskomite i forbindelse med Norges
overlevering av skyggerapport. Her holdt Fakhra
innlegg på lunsjmøte for frivillige organisasjoner om
våre kommentarer til skyggerapporten og deltok da
Norge ved Solveig Horne ble eksaminert i Norges arbeid
for kjønnsrelatert likestilling.
MiRA-Senteret har et utbredt samarbeid med
organisasjoner og nettverk som jobber mot
diskriminering og rasisme. Blant dem er «The Future
of Feminisms in the Nordic Region» som i mars
arrangerte en workshop med tittelen «From national
to transnational feminist movements?» hvor MiRASenteret deltok med foredrag. I 2017 fikk vi også besøk
av forskeren Fauzia Ahmad med mye kompetanse
på minoritetskvinners identitet og den velkjente
forfatteren, Robin Richardson fra London under vår
nasjonalkonferanse.

MØTER OG BESØK PÅ SENTERET
Dialogmøte om etnisk diskriminering ved Bufdir:
Den 24.januar deltok MiRA-Senteret på dialogmøte
med organisasjoner som arbeider med likestilling
og ikke-diskriminering knyttet til personer med
innvandrerbakgrunn.
Lunsjmøte med Gjensidigestiftelsen: 26. januar
fikk vi besøk av Gjensidigestiftelsen til møte
om MiRA-Senterets arbeid og planlagte tilbud
om svømmeopplæring og førstehjelpskurs for
minoritetskvinner.
Besøk av delegasjon fra Vietnam: 27.februar 2017
hadde vi besøk av delegasjon fra vietnamesisk UD
som var i Norge i forbindelse med den årlige norskvietnamesiske menneskerettighetsdialogen i regi av
Utenriksdepartementet (Norge). Delegasjonen ønsket
å besøke MiRA-Senteret for å få økt kunnskap om
sivilsamfunnets rolle og arbeid i viktige likestillings- og
menneskerettslige spørsmål.
Studiebesøk av FO: 10. mars tok Khansa, Anne Berit og
Gro imot studiebesøk av FO på Senteret. FO ønsket
informasjon om Senterets helhetlige arbeid.
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Besøk av Europarådet: 18.april hadde MiRA-Senteret
besøk av Europarådets parlamentarikarforsamling
som var på en ‘fact finding mission’ til Norge knyttet
til arbeidet med rapporten: «Women as key factors
for integration». Parlamentariker; Gabriela Heinrich
fra Tyskland var særlig interessert i kontakt med
organisasjoner og miljø som arbeider aktivt med
integrering av kvinner på grasrotnivå og med kvinnene
selv og ville derfor besøke MiRA-Senteret.

MIRA CONSULT: LANDSDEKKENDE KONFERANSER,
FOREDRAG OG PANELDELTAGELSE
MiRA-Senteret har i 2017 videreutviklet vårt tilbud
om konsulentjenester. Her er et utvalg av våre
landsdekkende konferanser, samt utvalgte offentlige og
private instanser hvor MIRA-Senteret har bidratt med
foredrag, seminar eller paneldeltagelse:
UTDANNING FOR LIKESTILLING
OG INTEGRERING
MiRA-Senteret arrangerte 23. november nasjonal
konferansen: «Utdanning for likestilling og
integrering», på Håndverkeren kurs- og konferanse
senter i Oslo. Konferansen ble åpnet av H.M.Dronning
Sonja og Oslos ordfører Marianne Borgen. Blant
foredragsholderne var forskeren Fauzia Ahmad og
forfatteren Robin Richardson fra England, leder i
Utdanningsforbundet Steffen Handal, høyskolelektor
Ferruh Øzalp og avdelingsdirektør i KS, Anne-Cathrine
Hjertaas. Med fulltegnet konferanse, kan årets
konferanse synes å ha belyst et svært dagsaktuelt tema
som engasjerte bredt på tvers av ulike fagmiljø, kjønn
og minoritetsbakgrunn.

FORUM FOR BEVISTE VALG
I anledning kvinnedagen inviterte vi til
dialogmøte: «Forum for bevisste valg – om
norsk feminisme, interseksjonalitet og økende
populisme» på Melahuset i Oslo den 2. mars.
Spennende paneldeltakere som Beatrice
Halsaa (Senter for tverrfaglig kjønnsforskning),
seniorforsker Cora Døving, Sindre Bangstad
(sosialantropolog tilknyttet KIFO), Martine
Aurdal (Dagbladet), Nina Bahar (Skeiv Verden,
sosiolog og flyktningkonsulent), Khansa Ali
(MiRA-Senteret) og journalist Marie Simonsen
brakte frem viktige perspektiver om blant
annet feminisme, rasisme, interseksjonalitet og
medias makt i samfunnet. Dialogmøte samlet
over 130 personer og var et viktig dialogforum
mellom fagpersoner og sivilt samfunn, hvor
vi sammen drøftet viktige mangfolds- og
integreringsutfordringer.
FOREDRAG VED FAGDAG FOR FO AKERSHUS
8. februar holdt Khansa og Gro foredrag ved
fagdag for FO Akershus til over 50 tilhørere
som er ansatt i NAV. Foredraget omhandlet
MiRA-Senterets målrettede arbeid for å få flere
kvinner inn i arbeid, og vi diskuterte tiltak for like
muligheter i arbeidslivet også for kvinner med
minoritetsbakgrunn.
FOREDRAG OM MANGFOLD OG LIKE
STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET
I forbindelse med markering av kvinnedagen,
8. mars, holdt Gro foredrag ved fagdag om
mangfold og likestilling i Lillehammer i regi
av Høgskolen i Innlandet. Foredraget handlet
om migrasjon, helse og kjønn og fokuserte på
viktigheten av å se den enkelte og å gi helhetlig
rettighetsinformasjon i det forebyggende
helsearbeidet.

Foto: Ram Gupta/MiRA-Senteret
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DIALOGMØTE OG BESØK TIL
FLYKTNINGETJENESTEN I KARASJOK
31. mars–2. april besøkte MiRA-Senteret
flyktningkontoret i Karasjok. Sammen med flyktning
kontorets integrering- og inkluderingsansvarlige
utvekslet vi viktige erfaringer knyttet til integrering
og diskriminering av innvandrere og flyktninger.
Hvordan minoritetskultur er noe som kan brukes aktivt
for å bygge bro mellom samer og flyktninger som
ankommer kommunen var viktige erfaringer og noe vi
ønsker å bygge videre på i vårt videre samarbeid med
flyktningetjenesten i Karasjok.

DEBATT OM MER POLITIKK MOT RASISME
Arendalsuka ble i år arrangert for 6. gang og
MiRA-Senteret var med. Sammen med LDO’s
brukerutvalg arrangerte vi her debatten: «Norge for
Nordmenn – Mer politikk mot fremmedfrykt, rasisme
og etnisk diskriminering». I denne sammenheng
deltok vår leder, Fakhra Salimi i debatten. I tillegg
delte hun våre synspunkter i LDO sin video i etterkant
av arrangementet. Her uttrykte Salimi at «I et
mangfoldig samfunn hvor vi har folk med forskjellig
hudfarge, etnisitet, språk og religion er det veldig
unaturlig at vi ikke har en strategi for hvordan vi skal
bekjempe diskriminering». Sammen med Likestillingsog diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm ble Salimi
også intervjuet av Dagen til nyhetsartikkelen: Lei av
Listhaugs innvandringsvri på verdidebatten
(Dagen 17.08.17).

UTDANNINGSINSTITUSJONER
MiRA-Senteret har arrangert kurs, foredrag
og diskusjoner 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.

22

Innlegg på konferanse om vold i nære relasjoner ved
Kompetansesenter for kriminaltietsforebygging:
24. oktober holdt Fakhra innlegg om å komme ut
av voldsspiralen og delte våre erfaringer med at
individuelle traumer feilaktig og svært ofte blir knyttet
til kultur. Viktigheten av at forebygging må gjøres på
den utsattes premisser og at tiltak for å komme ut av
voldsspiralen må jobbes med på flere plan for å kunne
løse sammensatte og komplekse situasjoner ble påpekt
som viktige synspunkt.
Innlegg på seminar om sosial integrasjon i Norge ved
Pawa Foundation Norway: 4. november holdt Fakhra
innlegget «What has worked or not worked regarding
social integration for Africans in Norway- Looking at
this with regards to the African women”.

MiRA bidrar blant annet med
høringer og innspill til lokale
og nasjonale myndigheter,
foredragsvirksomhet, innlegg,
kurs og uttalelser til media.
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4 . KAPITTEL
EN ARENA FOR HVERDAGSMESTRING,
INTEGRERING OG DELTAGELSE

EMPOWERMENT
MiRA-Senteret har i 2017 videreført vårt arbeid fra foregående år med særlig fokus på
nyankomne kvinner og barn som er bosatt i Osloområdet. I prosjektet «Integrering,
hverdagsmestring og deltagelse i nærmiljøet» har vi gjennom året jobbet målrettet for å
fremme deltagelse, nettverksbygging, kunnskap om god helse, forebygging av vold i nære
relasjoner, samt å gi informasjon om rettigheter og plikter til arbeidslivet, språkopplæring
og viktigheten av økonomisk selvstendighet.

HVERDAGSMESTRING OG INTEGRERING
Med prosjektet «Integrering, hverdagsmestring og
deltagelse i nærmiljøet» ønsker vi å tilby et bredt
utvalg av helhetlige aktiviteter og kurs som er tilpasset
målgruppen, hvor målet er økt bevisstgjøring knyttet til
de ressursene hver enkelt besitter til å kunne påvirke sin
egen hverdag og være aktive deltagere i samfunnet.
Dette har vi fått til gjennom å arrangere jevnlige
hverdagsmestringsworkshop og temamøter med
rettighetsinformasjon om blant annet helsetjenesten,
rettigheter i møte med tolk, om oppholdstillatelse,
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 en uformell kontekst, noe som
har bidratt til økt språkkompetanse og kunnskap om det
norske samfunn gjennom kunnskapsgivende aktiviteter
og ferdighetstrening. I tillegg har vi arrangert data- og
arbeidssøkerkurs og flere aktiviteter i Osloområdet
til blant annet Teknisk museum, tur til Hovedøya,
aktivitetsdag for kvinner og barn i Verdensparken på
Furuset, Oscarsborg festning og hyttetur til Svarstad
slik at kvinner har kunnet bygge nettverk og bli bedre
kjent med sitt nærmiljø.
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EID- OG VALGFEIRING
Den 27. juni arrangerte MiRA-senteret en stor Eidog valgfeiring for nærmere 60 barn og kvinner på
Melahuset, mange av disse flyktningkvinner og barn.
Her var det et varierende og spennende program med
besøk av tidligere partileder i Venstre, Odd Einar Dørum,
sertifisering av nye veiledere på MiRA-Senteret samt
informasjon om de ulike politiske partiene i Norge. Det
ble servert god mat og drikke, før festen ble avsluttet
med politisk quiz, dans og musikk for de mange
oppmøtte.
ERFARINGSUTVEKSLING MED RELEVANTE
AKTØRER PÅ FLYKTNINGEFELTET
Et annet viktig mål i prosjektet har vært å etablere og
videreutvikle kontakt med aktører som arbeider med
flyktninger. Gjennom blant annet å holde foredrag
for ansatte på Hvalstad og informasjonsmøte om
MiRA-Senteret på Torshov har vi bidratt til viktig
erfaringsutveksling som styrker nyankomnes
muligheter til hverdagsmestring og deltagelse. Vi har
også blant annet holdt rettighetsinformasjonsmøte
på Oslo mottak om vold i nære relasjoner, der en av
våre veiledere fortalte om sine erfaringer knyttet til
frivillig engasjement for å synliggjøre egenverdien i
frivillighet. I tillegg har vi jobbet aktivt med å styrke

vårt samarbeid med voksenopplæringer i Oslo. Vi har
eksempelvis vært på Skullerud voksenopplæring og gitt
100 deltakere rettighetsinformasjon om vold i nære
relasjoner og fikk rett før jul besøk av to skoleklasser
fra Helsfyr Voksenopplæring, der målet var å finne frem
til muligheter for å styrke og synliggjøre hver enkelt
kvinnes egne ressurser.

SYNLIGGJØRING OG
INFORMASJONSFORMIDLING
MiRA-Senteret har gjennom året stått på stand
ved ulike arenaer i Oslo Kommune for å synliggjøre
vårt arbeid og rikholdige aktivitetstilbud for
minoritetskvinner og unge jenter.
Stand på Oxlo-konferansen
Den 20. september stod vi på stand i Oslo
Kongressenter i forbindelse med OXLO-konferansen
2017. Konferansen var en viktig arena for
nettverksbygging og informasjonsformidling hva
gjelder MiRA-Senterets varierte aktivitetstilbud og
arbeid for integrering og mangfold.

Stand på Melafestivalen
Melafestivalen ble 18.-20. august arrangert i Oslo for 16.
gang, og MiRA-Senteret hadde også i år et eget telt på
festivalen. Over 200 barn besøkte teltet vårt og deltok
på smykkelaging og hennamaling. Som en del av vår
valgkampanje (se også kap. 6), hadde vi også valgurne i
teltet og nådde ut til flere tusen minoritetskvinner med
valginformasjon.
Internasjonal torgdag på Grønland og Vær-Stolt
festivalen på Holmlia
2.september stod MiRA-Senteret på stand på
internasjonal torgdag på Grønland sammen med
flere organisasjoner og politiske partier. Her var unge
jenter ved MiRA-Senteret viktige bidragsytere til
informasjonsformidlingen. 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.
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5. KAPITTEL
EN ENDRINGSAGENT

MØDRE SOM
VEILEDERE – STYRKET
KOMPETANSE OG SELVTILLIT
Et viktig mål for Mødre som veiledere i 2017 har vært å kunne fortsette kompetanseutviklingen som styrker minoritetskvinners egne ressurser ved å arrangere kurs, workshops,
aktiviteter og utflukter både for de kvinnene som allerede er sertifiserte veiledere og nye
deltakere som har et ønske om å videreutvikle den kompetansen de besitter.
MiRA-Senteret har gjennom 2017 arrangert 20 kurs,
13 workshops, 4 veiledermøter, 21 språkkafeer og
22 ulike utflukter og aktiviteter gjennom tilbudet.
Kursseriene: «Kommunikasjon mellom foreldre og
barn», «Stressmestring og selvutvikling» og «Data og
arbeidssøkerkurs» har gjort at kvinnene har tilegnet
seg kompetanse om tema som barns rettigheter,
barneoppdragelse, kommunikasjon mellom foreldre og
barn, helse og kosthold og økt sin digitale forståelse
med et mål om og selv bli ressurspersoner som kan
bidra til forebygging av vold i nære relasjoner og økt
deltakelse i norsk arbeidsliv i sine nærmiljø.

EMPOWERMENT GJENNOM
SELVO RGANISERING AV SPRÅKKAFÉ
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 og
utvide sitt ordforråd og begrepsforståelse i en uformell
setting. Veilederne har gjennom 2017 organisert 21
slike språkkafeer, både på Senteret men også på andre
kreative og kunnskapsgivende arenaer som Botanisk
hage og på gårdsbesøk på Aas Gård i Søndre Nordstrand.
Gjennom veilederforumene sikrer vi at våre veiledere
blir fulgt opp kontinuerlig gjennom hele året og tilegner
seg praktisk trening i å organisere, tilrettelegge og å
lede gruppemøter.
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SVØMME- OG FØRSTEHJELPSKURS
Gjennom et samarbeid med Gjensidigestiftelsen og
bydel Søndre Nordstrand har vi også i 2017 kunnet
tilby mange av veilederne og andre frivillige på
Senteret svømme-/bassengstrening og tilbud om
førstehjelpskurs og livredningskurs. Her har noen av
veilederne selv hatt ansvar både før, under og etter
svømmetreningen, noe som har bidratt til viktig
egenutvikling og fremmet deres videre deltagelse både
på Senteret, men også som ressursperson i sine egne
nærmiljø.
LANDSDEKKENDE KOMPETANSEHEVING I HJELPEAPPARATET
I 2017 har MiRA-Senteret bidratt med kompetanse
heving i hjelpeapparatet på områder innenfor arbeidsliv,
utdanning, barnevern, forebyggende helsearbeid,
minoritetshelse, kjønn og språk, seksuell helse og
rettigheter og forebygging av vold i nære relasjoner og
om unge jenter, seksualitet og vold. Vi har også laget en
ny hjemmeside som skal utvikles til å bli et sted der vår
kompetanse på ulike områder blir enda mer tilgjengelig
for hjelpeapparat over hele landet. I tillegg har vi
gjennom året utviklet en egen hjemmeside for våre
konsulenttjenester: MiRA Consult som vil bli lansert i
begynnelsen av 2018.

Vi fortsetter
kompetanse
utviklingen
som styrker
minoritetskvinners
egne ressurser.
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6. KAPITTEL
LANDSDEKKENDE VALGOPPLÆRING

DIN STEMME– DIN MAKT
– ØKT VALGDELTAGELSE
OG POLITISK BEVISSTGJØRING
MiRA-Senteret har som formål å styrke minoritetskvinners kunnskap om demokrati, likestilling
og mangfold. Senteret har i den forbindelse arrangert flere nasjonale valgstrategikampanjer i
forkant av Kommune- og Stortingsvalg. I forkant av Stortings- og Sametingsvalget i september
2017, lanserte vi valgstrategikampanjen «Din stemme – din makt!» i april. MiRA-Senterets
innsats har vært med på å skape en sterkere politisk bevissthet og engasjement hos tusenvis
av minoritetskvinner.

POLITISK BEVISSTGJØRING GJENNOM DIALOG
MED HVERANDRE OG POLITIKERE
I løpet av kampanjen «Din stemme-din makt!» har MiRASenteret delt ut over 4000 brosjyrer om Stortings- og
Sametingsvalget. Tusenvis av minoritetskvinner har fått
praktisk valgopplæring gjennom informasjonsstands
og politiske workshops. I tillegg har MiRA-Senteret
vært på besøk blant annet på Stortinget og i møte med
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Oslos ordfører, Marianne Borgen på Rådhuset, i tillegg
til at vi har arrangert politisk debatt og demokrati- og
valgfeiring på Melahuset.

LANDSDEKKENDE VALGOPPLÆRING
Valgopplæringen ved årets kampanje har
hovedsakelig foregått på MiRA-Senteret, men også
på Voksenopplæringssentre, flyktningtjenester og

festivaler. Hovedformålet med valgopplæringen var
å gi praktisk informasjon om demokratiet i Norge,
hvem som har stemmerett og hvordan man bruker
stemmeretten i Norge, samt gi en oversikt over de
viktigste skillelinjene i norsk politikk. MiRA- Senteret
tok også for seg de ulike partienes politikk hva særlig
angår minoritetskvinner. Ved å bruke konkrete
eksempler bidro vi til økt politisk engasjement og
deltakelse blant kvinner med minoritetsbakgrunn.
I slutten av august tok MiRA-Senteret turen til Tromsø
i forbindelse med vårt nasjonale arbeid knyttet
til kampanjen og holdt her et seminar om valg og
demokrati for 34 kvinner og menn som er en del
av introduksjonsprogrammet i Tromsø Kommunes
flyktningetjeneste.

POLITISK DEBATT OM MIGRASJON OG
GLOBALISERINGSIDEALER
I anledning MiRA-Senterets valgkampanje ble det
arrangert politisk debatt på Melahuset, 8. juni. Sammen
med i overkant av 70 oppmøtte tilhørere og politikere
fra de største norske partiene satte vi søkelys på hva
globaliseringsidealer er og hva virkelighet er, med
særlig fokus på innvandring og innvandrerkvinner.
Blant paneldeltakerne var Adrian Schreiber, Ola
Elvestuen (V), Kjersti Stenseng (Ap), Ann Kathrine

Skjørshammer (Krf Kvinner), Fabian Stang (H), Aisha
Naz Bhatti (Sp), Marian Hussein (SV), Mari Eifring
(R) og Adam (lokallagsleder i MDG). Kvelden var et
viktig møtepunkt for å få flere minoritetskvinner til å
engasjere seg i politisk debatt og stemme ved høstens
valg. I tillegg til politiske innlegg hadde MiRA- Senteret
stand hvor vi fortalte om demokrati og stemmerett og
ga praktisk valgopplæring.

DEMOKRATI- OG VALGFEIRING
MiRA- Senteret arrangerte også en stor demokrati- og
valgfeiring den 27. juni. Totalt var nærmere 60 barn
og kvinner samlet for å feire stemmeretten vi har
i Norge. MiRA- Senteret hadde besøk av Odd Einar
Dørum, tidligere partileder i Venstre, som fortalte
om viktigheten av å stemme. Her vektla Dørum blant
annet at «Det eneste du gjør ved og ikke stemme, er
å stemme på dem du ikke liker». Etter god mat som
våre veiledere selv hadde laget med både persisk,
marokkansk, vietnamesisk og somaliske smaker,
arrangerte vi politisk quiz der spørsmålene var relatert
til aktuelle saker til det forestående Stortingsvalget.
Et viktig spørsmål i quizen var «hvorfor er det viktig å
bruke stemmeretten sin?». I dette spørsmålet besvarte
vinnerlaget som bestod av unge jenter i alderens 11-15
år med et klart og viktig budskap: «Fordi stemmen din
teller!» Etter quizen var det duket for musikk og dans.
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7. KAPITTEL
ET FRISTED OG
ÅPEN MØTEPLASS

SATSING PÅ
UNGE JENTER OG
SEKSUELL HELSE
Forebyggende arbeid og Empowerment av unge jenter har alltid vært sentralt ved MiRASenteret. Gjennom prosjektet «Jeg bestemmer over kroppen min» har vi i 2017 satt spesielt
fokus på betydningen av og rettighetene man har til å ta selvstendige valg i livet når det
gjelder seksualitet, kropp, grensesetting og helse. Unge jenter har vært en viktig målgruppe
i dette prosjektet.
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JEG BESTEMMER OVER KROPPEN MIN!
Forebygging av seksuell helse er et viktig
folkehelsearbeid. Ved å være en arena som
tilrettelegger for at kvinner og unge jenter kan snakke
om tabubelagte temaer, kan utfordringer bedre
håndteres med styrket selvtillit og trygghet. Gjennom
hele året har vi derfor gitt et brukerstyrt tilbud for unge
jenter med minoritetsbakgrunn, blant annet gjennom
jevnlige møter og workshops om områder innen
tematikken som de selv har ønsket å diskutere.
UTVALGTE FOKUSOMRÅDER:
• Bevisstgjøring rundt egen kropp
• Autonomi, grensesetting, valg og selvbilde
• Seksuell helse og samliv
• Seksuell trakassering og kroppspress
• Om å føle seg annerledes
EMPOWERMENT GJENNOM Å
UTFORDRE EGNE GRENSER
Som en del av MiRA-Senterets strategi for bedre
seksuell helse blant unge jenter og kvinner med
minoritetsbakgrunn, har vi også arrangert en rekke
Empowerment-rettede aktiviteter som styrker
deltagernes selvtillit, samhold og nettverk. Dette er
aktiviteter som jentene selv er med på å planlegge
og organisere. Blant flere populære aktiviteter som
klatring, go-kart og aktivitetsdag i kombinasjon med
workshoper om grensesetting, selvbilde og identitet.

RETTIGHETSINFORMASJON OM
VOLD OG TRAKASSERING
31. oktober holdt MiRA-Senteret rettighets-workshop
for over 20 unge jenter fra Oslo Handelsgymnasium
på Senteret. Her diskuterte vi ulike former for vold og
trakassering og hvordan vi kan hindre at det skjer. De
ulike typene vold ble gjennomgått og jentene fikk flere
praktiske oppgaver hvor vi sammen skulle gjenkjenne
ulike former for vold i en tenkt situasjon. Et viktig
element på workshopen var hvordan særlig unge
jenter kan være utsatt for kjærestevold og at dette
ofte fremstilles som nyanseringer av volden. I slike
tilfeller kan offeret ofte tenke at «det var min skyld at
man ble sint» eller at «det var jo ikke vold, fordi han
slo meg ikke i ansiktet». I slike tilfeller er det vanskelig
for unge jenter og faktisk sette sine egne grenser. Vi
gjennomgikk derfor hvordan man kan sette grenser
for seg selv, både med hensyn til kjærester og gutter i
tillegg til ovenfor venner og foreldre.
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
psykisk helse i oktober 2017. Blant skolene vi har vært på
er: Nydalen videregående skole, Stovner videregående
skole og Hellerud videregående skole. Vi har også vært
på skolebesøk til Nydalen videregående skole.
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8
En brobyggerorganisasjon

8. KAPITTEL
EN BROBYGGERORGANISASJON

YTTERLIGERE
AKTIVITETER ,
ARRANGEMENTER
OG NETTVERSARBEID
Åpent hus – et fristed for jenter og kvinner. Som en del av våre faste tilbud, holder MiRASenteret 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 internett. 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.
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SOMMER- OG VINTERAKTIVITETER
FOR KVINNER OG BARN:
Tross flytting i august og pakking gjennom hele
sommeren var MiRA-Senteret også i år 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:
Opptil 60 kvinner og barn har deltatt ved hver
aktivitet
• Tur til Teknisk Museum
• Veiledertur til Frognerparken og Bymuseet
• Utflukt og rettighetsinformasjon på Oscarsborg
festning
• Tur med språkcafe til hysdyrparken på Ekeberg
• Overnattings til Svarstadhytta
• Aktivitetsdag på Voldsløkka idrettspark
• Friluftsaktiviteter med Skiforeningen på Skullerud
• Friluftsdag i Verdensparken ved Furuset
• Tur til Folkemuseet
• Teater med workshop «Grensespill»
• Tur med språkcafe til Aas Gård i Søndre Nordstrand

JULEVERKSTED:
Tradisjonen tro holdt MiRA-Senteret også i 2017 en stor
julefest. Den 16.desember var nærmere 150 kvinner
og barn samlet på Håndverkeren i Oslo. Her var det
juleverksted og henna- og ansiktsmaling for barn, før
vi hadde den glede av å ønske Oslos ordfører, Marianne
Borgen velkommen som julenisse og gave-utdeler.
Sammen med julenissen delte ordfører ut pakker til
barna og ønsket de som ville velkommen til å sitte på
nissefanget. Videre ble det servert god mat, før festen
før festen ble avsluttet med stoppdans-konkurranse til
glede for både store og små.
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INFORMASJONSVIRKSOMHET GJENNOM
SKRIFTLIG OG AUDIOVISUELT MATERIELL:
• MiRA-Senterets elektroniske nyhetsbrev utgitt
hver måned til over 1000 personer.
• «MiRA-Senterets leder tar ordet» – Videoklipp
publisert månedlig på vår nye hjemmeside fra
september.
• Rapport: Mitt høyeste ønske er å få en jobb!
Konferanserapport om minoritetskvinner,
likestilling og arbeidsliv 2016. (Kan kjøpes fra
MiRA- Senteret).
• Konferanseprogram «Utdanning for likestilling
og integrering- om karriereutvikling og yrkes- og
utdanningsvalg blant kvinner og unge jenter med
minoritetsbakgrunn»
• Brosjyre; MiRA-Senteret i bevegelse
• Bordkalender «Utdanning for likestilling og
integrering».

KAMPANJER GJENNOM SOSIALE MEDIER
Sosiale medier er en viktig kanal for å nå ut 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. Vi har i 2017 også etablert
en egen Facebook-gruppe for unge jenter. 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

#empowerment
Vi har flere kampanjer på sosiale medier. I 2017
hadde vi blant annet fokus på Empowerment og
vår valgkampanje og benyttet #empowerment
og #dinstemmedittvalg på våre innlegg på sosiale
medier for å synliggjøre våre aktiviteter og viktige
tematikker.
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FEIRING AV KVINNEDAGEN 8. MARS
MiRA-Senteret har i alle år deltatt i 8.mars-tog på
kvinnedagen. MiRA-Senteret startet feiringen av
kvinnedagen med en diskusjon om likestilling og
interseksjonalitet på MiRA-Senteret. Deretter gikk vi
til Youngstorget hvor det ble holdt spennende appeller,
før vi marsjerte i toget. Stort engasjement og samhold
i markeringen av kvinnedagen. Blant våre paroler i år
var: «Kampen mot rasisme er også kvinnekamp», «Nei
til vold mot kvinner», og «Jeg bestemmer over kroppen
min».
MIRA-SENTERET I NYHETSBILDET I 2017:
18. 1.17: Utstilling på Interkulturelt Museum
MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi var i januar med i
utstillingen «Aktivistene» ved Interkulturelt Museum.
Utstillingen var laget av Iffit Qureshi som har intervjuet
32 ulike ildsjeler som på hver sin måte har inspirert,
mobilisert og brutt ned eksisterende fordommer i
Norge. MiRA-Senterets leder er med i utstillingen for
sin kamp for minoritetskvinners rettigheter.
27.2.17: Radio Nova
«Likestilling kommer ikke av seg selv!»
MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi fortalte om norsk
likestillingskamp.
17.8.17: Dagen
«Lei av Listhaugs innvandringsvri på verdidebatten.»
Fakhra Salimi ble intervjuet sammen med Likestillingsog diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm etter
debattmøte om mer politikk mot rasisme på
Arendalsuka.

Alle kvinner og unge jenter
er velkommen for å utveksle
erfaringer og bygge nettverk.
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Måloppnåelse

9. KAPITTEL
MÅLOPPNÅELSE

2017
MÅLOPPNÅELSE
Året 2017 har vært et innholdsrikt og meget hektisk år for MiRA-Senteret. Vi har arrangert
flere seminarer med høy oppslutning og fokus på politisk bevisstgjøring, utdanning og
likestilling for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn har vært viktige bærebjelker.
Vi har lagt til rette for språk- og kunnskapsfremmende aktiviteter for nyankomne kvinner
og barn og flyttet inn i nye lokaler.

MiRA-Senterets mål er å gi et helhetlig tilbud til kvinner
og unge jenter med minoritetsbakgrunn som fremmer
likestilling og bevisstgjøring omkring rettigheter og
plikter i det norske samfunn. Gjennom et bredt utvalg
av kurs, aktiviteter, rettighetsinformasjon, politisk
arbeid, selvorganisering, 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
spørsmål om likestilling, diskriminering og rasisme,
fremstår vi i dag som et godt etablert nasjonalt
ressurssenter i minoritetskvinnespørsmål. Utgivelser
av ulike publikasjoner, foredrags- og kursvirksomhet,
høringsinnspill og annet informasjonsarbeid har vært en
viktig del av MiRA-Senterets virksomhet i 2017.
MiRA-Senterets funksjon som en åpen og sekulær
møteplass med et helhetlig og Empowerment-rettet
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
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livssituasjon. Vi jobber sammen med minoritetskvinner
for å forebygge alle typer diskriminering, blant annet
sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemleste
mm. 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 2017 har bevisstgjøringskampanjer 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 tilbud til kvinner og unge jenter med
minoritetsbakgrunn og styrket deres muligheter for
integrering i det norske samfunnet.

Foto: Ram Gupta/MiRA-Senteret

ØKONOMISK STØTTE
Vi takker alle bidragsytere: Regjeringen ved Justisog beredskapsdepartementet, Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi), Oslo kommune ved Enhet
for mangfold og integrering (EMI), Byrådsavdelingen for
næring og eierskap v/ integreringstiltak for flyktninger,
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging,
Helsedirektoratet, Valgdirektoratet, BLD/Bufdir,
Gjensidigestiftelsen, Velferdsetaten i Oslo Kommune,
bydel Søndre Nordstrand og bydel Gamle Oslo for
økonomisk støtte.
Videre vil vi takke de mange ressurssterke og
engasjerte kvinnene som på frivillig basis har bidratt
med å planlegge og gjennomføre aktiviteter, deltatt i
erfaringsutveksling, kommet med innspill og hjulpet
oss gjennom en svært tøff flytteprosess. Uten deres
støtte ville MiRA Ressurssenter for kvinner med
minoritetsbakgrunn ikke kunne ha opprettholdt
Senterets aktiviteter på dagens nivå.
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Foto: Ram Gupta/MiRA-Senteret

Fakhra Salimi
Er det ok å være fattig?

ER DET OK Å VÆRE FATTIG?
Norsk utlendingslov bør forankres i internasjonale
forpliktelser, herunder FNs flyktningkonvensjon,
samt kvinne – og barnekonvensjonen.
Fakhra Salimi
Dagsavisen Nye meninger – 18. 05. 2017

Regjeringen ved Justis- og beredskapsdepartementet
har foreslått endringer i forskrift 15. oktober 2009
nr. 1286 (utlendingsforskriften) vedrørende nærmere
vilkår for når kravet om selvforsørgelse for å få
permanent oppholdstillatelse kan anses som oppfylt
og hvilke unntak som skal gjelde. Departementet
utdyper i høringsnotatet hvilken type inntekt som
skal være gjeldende og foreslår videre at utlendingen
de siste tolv månedene som hovedregel ikke kan ha
mottatt økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven.
Departementet foreslår at det skal gjøres unntak
fra kravet om selvforsørgelse for barn, elever i
videregående skole, personer over 67 år og varig uføre.
Det foreslås også en adgang til å kunne gjøre unntak
dersom særlige grunner taler for det. MiRA-Senteret
mener forslaget diskriminerer flyktninger og asylsøkere
og at en slik endring spesielt vil føre til alvorlige
konsekvenser for minoritetskvinner og barn.

52

mener at et vilkår som fratar sosialhjelpsmottakere
rettigheter på lik linje med resten av befolkningen er
både diskriminerende og strider mot prinsippet om
likebehandling. MiRA-Senteret arrangerte en workshop
om Er det helt ok å være fattig? med utgangspunkt
i høringsforslaget. De mange engasjerte kvinnene
som deltok på workshopen var svært kritiske til at
økonomisk sosialhjelp ikke skal regnes som inntekt
lenger, og pekte på at det må gjøres noe med de store
strukturelle barrierene i arbeidslivet slik at flere har en
reell mulighet til å få seg jobb. En av kvinnene fortalte
om sine egne arbeidslivsutfordringer: Problemet er
at jeg ikke får jobb. Jeg arbeider hver dag for å få meg
en jobb, men det er vanskelig. Dette peker på noe av
fortvilelsen mange minoritetskvinner sitter med i møte
med det norske arbeidslivet.

Forslagene er basert på løsninger med overveiende
vekt på å regulere innvandring fremfor å følge
menneskerettslige prinsipper. Vi mener at Norsk
utlendingslov bør forankres i internasjonale
forpliktelser, herunder FNs flyktningkonvensjon, samt
kvinne – og barnekonvensjonen. Sårbarhetsfaktorer
tilknyttet kvinner og barn på flukt, må tillegges en
betraktelig større vekt i norsk lov og alminnelig
rettspraksis.

Vi mener at departementet fremstiller utlendingers
arbeidstilknytning som en viljesak fra arbeidssøkerens
side. Minoritetskvinner selv forteller om diskriminering
på bakgrunn av kjønn, etnisitet og religion. MiRASenteret mener at departementet ikke tar nok hensyn
til de strukturelle barrierene som gjør det umulig for
mange flyktninger og innvandrere å få seg jobb i det
norske samfunn. Den foreslåtte lovendringen vil derfor
bidra til ytterligere marginalisering og diskriminering
av de personer som strever med å sørge for eget
livsopphold for seg og sin familie.

ARBEIDSLIVSUTFORDRINGER ER
REELLE UTFORDRINGER
Etter departementets vurdering innebærer
forslaget ikke et brudd på diskrimineringsforbudet
eller prinsippet om likebehandling. MiRA-Senteret

IKKE OK Å VÆRE FATTIG!
Økonomisk sosialhjelp gis til mennesker som helt
eller delvis ikke kan sørge for sitt livsopphold på noen
annen måte. Vi opplever at stadig flere kvinner med
minoritetsbakgrunn møter vanskeligheter og store

«Dersom høringsforslagets vilkår innføres vil kvinner
som kommer til Norge få svekket rettsvern og være
mer utsatt økonomisk i samfunnet.»

strukturelle barrierer
med å oppnå innpass i
det norske arbeidslivet.
I studien Discouraged
worker effects and barriers against employment for
immigrant and non-immigrant women fremkommer
det at innvandrerkvinner bruker mest tid og krefter
på å søke arbeid sammenlignet med kvinner født i
Norge, og at sannsynligheten for å få en akseptabel
jobb er vesentlig lavere for kvinner fra ikke-vestlige
land (Dagsvik, Kornstad og Skjerpen 2016). Parallelt
peker boken «The Shame of It» på hvordan fattigdom
ofte fører til en følelse av skam (Gubrium, Pellissery og
Lødemel 2014).
En av kvinnene som deltok på workshopen påpekte
konsekvensene en slik lovendring vil kunne medføre
for lavinntektsfamilier: Det vil ha størst konsekvenser
for barnefamiliene. Videre la hun og flere av de andre
kvinnene vekt på at når voksne sliter med økonomien
har de det veldig vanskelig fordi man ikke vet hva som
kommer til å skje. De påpekte også at dette påvirker
barna i stor grad og at barna kan føle seg utenfor og
annerledes enn andre barn.

RETTEN TIL Å SØKE PERMANENT
OPPHOLD MÅ GJELDE ALLE
I sammenheng med den økende økonomiske
ulikheten og de strukturelle barrierene som mange
innvandrere og flyktningkvinner møter i Norge stiller
vi oss svært kritisk til ytterligere vilkår i krav om
selvforsørgelse. Ved å frata sosialhjelpsmottakere
retten til å søke permanent opphold sier man på
mange måter at det for noen enkelte grupper av

mennesker er greit å være fattig. Og for mange vil
det i praksis bli et valg mellom å leve i fattigdom og
ha muligheten til å søke permanent opphold. På tross
av at departementet fremhever at barn skal unntas
fra regelen, inneholder det ingen vurdering av hvilke
konsekvenser en slik forskriftsendring vil ha for
barnefamilier og enslige forsørgere, som er en stor del
av fattigdomsstatistikken.
Dersom høringsforslagets vilkår innføres vil kvinner
som kommer til Norge få svekket rettsvern og være
mer utsatt økonomisk i samfunnet. Dette vil igjen
medføre større sosiale skiller mellom majoritetsog minoritetsbefolkningen hva gjelder muligheter
til selvforsørgelse og å leve uavhengige liv. Den
kompliserte saksbehandlingen vil også gjøre det
vanskeligere for mange å forstå og hevde sine egne
rettigheter.
MiRA-Senteret er sterkt kritisk til forslaget og
vil fraråde regjeringen å iverksette de foreslåtte
endringene i selvforsørgelseskravet. For mange er
det allerede vanskelig å komme inn i arbeidslivet og
oppnå selvforsørgelse med det strenge regelverket i
utlendingsloven og i trygderegelverket.
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