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OM MIR A- 
SENTERET
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.

MIR A-SENTERETS FORMÅL
• MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritets

bakgrunn skal være et kompetanse og ressurssenter 
i minoritetskvinnespørsmål.

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

• MiRASenteret 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.

• MiRASenteret 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.

MIR A-SENTERETS ETISKE RETNINGSLINJER 
Likestilling og likeverd
MiRASenteret er en ikkestatlig 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.

MiRASenteret 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 MIR A-SENTERETS ARBEID
I 2018 har MiRASenteret mottatt driftsstøtte over 
statsbudsjettet og kommunalbudsjettet i Oslo. 
Midlene administreres av henholdsvis Integrerings og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Enhet for mangfold 
og integrering (EMI). I tillegg mottok MiRASenteret 
prosjektstøtte fra Kompetansesenter for kriminalitets
forebygging, Helsedirektoratet, BLD/Bufdir, Gjensidige
stiftelsen, Oslo kommune ved byrådsavdelingen for 
næring og eierskap v/ tilskudd til særskilte tiltak 
for flyktninger og tiltak mot kvinneundertrykking, 
Velferdsetaten og aktivitetstilskudd fra bydelene 
Søndre Nordstrand og Gamle Oslo.

MIR A-SENTERETS MANGFOLDIGE VIRKE  
OG HELHETLIGE FUNKSJON I SAMFUNNET
MiRASenteret har jobbet i snart 30 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 2018
MiRASenteret betjener over 12 000 henvendelser årlig 
per telefon, epost, post, personlig oppmøte, fra ulike 
helseinstanser, utdanningsinstitusjoner, NAVkontorer, 
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.  

FASTE TILBUD VED  
MIR A-SENTERET I 2018
• Krisehjelp og rådgivning
• Forebygging av vold i nære relasjoner
• Rettighetsinformasjon
• Gratis advokathjelp og juridisk bistand
• Forebyggende workshops og aktiviteter om 

seksualitet
• Digital opplæring
• 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

UTVALGTE SAMARBEIDSPARTNERE I 2018
Barne og likestillingsdepartementet, Justis og 
beredskapsdepartementet, Integrerings og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi), Helsedirektoratet, Oslo 
kommune, Likestillings og diskrimineringsombudet 
(LDO), Gjensidigestiftelsen, Kompetansesenter for 
kriminalitetsforebygging, Politidirektoratet, NAKMI 
(Nasjonalkompetanseenhet for migrasjonshelse), 
Helse tilsynet, NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter 
om vold og traumatisk stress), RVTS Vest og Midt 
(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, 
Fosterhjemtjenesten, Norges Juristforbund, Stig Gård, 
Stovner Ungdom, Panafrican Women Association, 
Redd Barna, Jobb Aktiv, Norges Idrettsforbund, NOAS, 
Antirasistisk Senter, Pakistansk familienettverk, 
Visjon Forum Norge, Kvinnenettverket Noor i 
Bodø, FNkomiteen CEDAW, 8.marskomiteen, 
Krisesentersekretariatet, Norsk Kvinnesaksforening, 
JURK – Juridisk rådgivning for kvinner, FOKUS forum 
for kvinner og utvikling, Somalisk kvinneforening, 
Norges Kvinnelobby, OMOD (Organisasjon mot offentlig 
diskriminering), NOAS, Caritas, Amnesty International 
Norge, Norsk Folkehjelp, Statens seniorråd, Unge 
funksjonshemmede, Forandringsfabrikken, Norsk 
Innvandrerforum, Stiftelsen for et Flerkulturelt 
Barnevern i Norge og ulike barnevernskontorer. 

MiRASenteret 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. 

SAMARBEIDSFORMER KAN VARIERE,  
MEN HER ER NOEN EKSEMPLER:

Barne- og likestillingsdepartementet: MiRASenteret 
sitter i referansegruppe for å gi innspill til forslaget til 
en ny og helhetlig modell «TryggEst» som skal være 
et nettsideverktøy for fagpersoner med å avdekke og 
håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksne. 
Her deltar vi med innspill til nettsted og i møter med et 
mål om å bidra til bevisstgjøring rundt forebygging og 
håndtering av vold og overgrep. 

Utenriksdepartementet: MiRASenteret sitter i 
samarbeidsorganet for kvinner, fred og sikkerhet 
sammen med andre organisasjoner fra sivilt samfunn og 
representanter fra akademia. I 2018 har vi blant annet 
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gitt innspill på utkastet til ny handlingsplan for kvinner, 
fred og sikkerhet hvor vi trakk frem viktigheten av økt 
fokus på sivilt engasjement, det å sikre god og reell 
samhandling med lokale kvinner og kvinnenettverk i det 
internasjonale arbeidet og styrket fokus på forebygging 
og bekjempelse av seksualisert vold i konflikt som 
sentrale elementer.

Justis- og beredskapsdepartementet: MiRASenteret 
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 
februar deltok MiRASenteret med våre innspill 
til hvordan man kan bygge samarbeid mellom de 
frivillige organisasjonene og de nye støttesentrene for 
kriminalitetsutsatte, behovet for tilbud til voldsutsatte 
unge og avvergeplikten.

Norges Kvinnelobby: MiRASenterets rådgiver og 
prosjektleder Khansa Ali ble våren 2018 valgt inn i 
styret i Norges Kvinnelobby og har slik vært en viktig 
stemme inn i arbeid, seminar og markeringer som har 
blitt arrangert i regi av kvinneorganisasjoner i 2018. 
MiRASenteret har også vært delaktige i innspillsmøter 
knyttet til oppfølging av Norges implementering av 

CEDAWanbefalingene og gitt innspill til høring om 
lavterskeltilbud til sextrakasserte.

Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerutvalg 
(LDO) er et tverrfaglig utvalg for samarbeid og 
erfaringsutveksling med interessegrupper og frivillige 
organisasjoner. Brukerutvalget har i 2018 blant annet 
kommet med felles høringsinnspill til forslaget om 
styrking av aktivitets og redegjørelsesplikten og 
skrevet rapport til CERDkomiteen. MiRASenterets 
leder, Fakhra Salimi deltok også i møte med FNs 
rasediskrimineringskomite – CERD i Genève i desember 
og ga muntlige innspill til FNs rasediskriminerings
komite. Her deltok hun som en del av den norske 
delegasjonen og presenterte MiRASenterets 
perspektiver og erfaringer knyttet til dobbel 
diskriminering i arbeidsmarkedet.

Regjeringens ekspertutvalg for partnerdrapssaker: 
MiRASenterets leder ble i oktober valgt ut til å 
sitte i regjeringens nyoppnevnte ekspertutvalg 
som skal gjennomgå partnerdrapssaker i Norge. 
Partnerdrapsutvalget skal avdekke om, i hvilken grad 
og eventuelt på hvilken måte det har forekommet svikt 
i det offentlige tjenesteapparatets håndtering i forkant 
av disse sakene. Utvalget skal gi anbefalinger som kan 
bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres.
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Vi tar utgangspunkt i 
respekt for menneskeverdet, 
og jobber for og med 
minoritetskvinners 
rettigheter og rettsikkerhet. 
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UTENDØRSUTSTILLINGEN  
«FR A OFFER TIL RESSURS»
Gjennom delvis støtte fra Oslo kommune v/
EMI utformet MiRASenteret denne høsten 
utendørsutstillingen «Fra offer til ressurs 
minoritetskvinner mot undertrykking og sosial 
kontroll». Utstillingen ble offisielt åpnet av Oslos 
ordfører, Marianne Borgen den 5. november, og i de 
neste fire ukene kunne tusenvis av forbipasserende 
få med seg en spennende og viktig utstilling. 
Gjennom utstillingen viste vi frem en liten del av et 
omfattende arbeid som minoritetskvinnebevegelsen 
har kjempet mot ulike undertrykkelsesformer 

på en rekke samfunnsområder, men fremfor alt 
hvordan minoritetskvinner selv har kjempet for 
en selvstendig stemme til å representere seg 
selv som en ressurs. Med utstillingen har vi satt 
fokus på viktigheten av at allmennbefolkningen 
kjenner til minioritetsbevegelsens arbeid og slik 
synliggjør potensialet som ligger i hvordan vi 
kan møte de utfordringer som fortsatt gjenstår i 
likestillingsarbeidet, sammen.
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L ANDS  
DEKKENDE KRISE

HJELP, R ÅDGIVNING OG 
RET TIGHETS INFORMAS JON

Rettighetsinformasjon, juridisk bistand, forebygging av vold i nære relasjoner og krisehjelp 
og rådgivning er noen av våre viktigste tilbud til unge jenter og kvinner som er i en 
vanskelig og sårbar situasjon. I 2018 har vi hatt spesielt fokus på voldsforbyggende kurs med 
rettighetsinformasjon og kompetanseheving i hjelpeapparatet, i tillegg til løpende krisehjelp- 
og rådgivningssaker. 

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

OVERSIKT OVER KRISEHJELP- OG R ÅDGIVNINGSSAKER I 2018

Tema Unge jenter1 Kvinner Totalt

Oppholdstillatelse2 4 41 45

Forebyggende helsearbeid3                      33 131 164

Kropp og seksualitet4 12 6 18           

Diskriminering5 5 7 12

Tvangsekteskap 12 6 18

Vold og mishandling 16 62 78

Samlivsproblemer og skilsmisse 5 71 76

Annet 11 42    53           

Totalt 98 366 464

VOLDSFOREBYGGENDE KURS
Gjennom økt støtte fra Kompetansesenter for 
kriminalitetsforebygging har vi kunnet satset enda mer 
på våre målrettede voldsforbyggende kurs for kvinner 
og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Det har blitt 
arrangert totalt 10 slike kurs i løpet av året, og kvinnene 
som benytter tilbudet har gitt tilbakemeldinger på 

at de ser dette som svært nyttig lærdom og at de har 
stort utbytte av kursene. Blant deltakerne er det både 
kvinner som har oppsøkt rådgivningstjenesten og får 
tilbud om kurs og kvinner som ikke har hatt behov for 
individuell veiledning, men kun har hatt ønske om kurs. 
Hensikten er at kvinner skal få praktiske øvelser og 
redskaper som kan gjøre dem bedre rustet i møte med 
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vanskelige livsutfordringer. Tema for kursene har blant 
annet vært: «Kommunikasjon og konfliktforebygging», 
«kommunikasjon med hjelpeapparatet» og 
«sinnemestring og bearbeiding av følelser». 

RETTIGHETSINFORMASJON
En annen svært viktig aktivitet innenfor tiltaket har 
vært rettighetsinformasjonsmøter. Her blir både 
temaer kvinnene etterlyser selv og problemstillinger 
som gjør seg gjeldene gjennom rådgivningssamtalene 
formidlet til kvinnene på en lett forståelig måte i 
grupper. Det er også rom for å stille spørsmål og for 
å diskutere tematikken. Et gjennomgående tema 
for rettighetsmøtene i 2018 har vært å fokusere på 
forebygging av vold og kontroll mot kvinner og vold 
mot barn i tillegg til rettshjelpsordninger som blant 
annet diskrimineringsvernet og fri juridisk veiledning 
for å vurdere anmeldelse av vold i nære relasjoner, 
tvangsekteskap eller søknad om voldsoffererstatning. 

Et av rettighetsmøtene ble arrangert i form av et 
heldagsseminar i forkant av tur for kvinner, unge jenter 
og barn til Blaafarveværket Koboltgruver, forsommeren 
2018. Dagen ble innledet med en samtale om ulike 
former for vold og kontroll, og konsekvenser av å leve 
i voldelige relasjoner og deretter ble vold mot barn 
diskutert. Her var det et særlig fokus på hvordan barn 
reagerer på selv å oppleve eller å være vitne til vold 
i hjemmet, og hvordan begge deler er like skadelig. I 
plenumsdiskusjonen gikk vi gjennom to gruppeoppgaver 
om grensesetting i foreldrerollen. Her ble blant annet 
lav kunnskap om digital plattformer som sosiale medier 
brakt frem som en uro hos foreldrene. Det var enighet 
om at det helt fra barna er små må jobbes kontinuerlig 
for at det skal være god kommunikasjon mellom 

foreldre, barn og ungdommer slik at privatlivet til de 
unge kan respekteres samtidig som foreldre kan ivareta 
sikkerheten til sine barn. 

KOMPETANSEHEVING I HJELPEAPPAR ATET  
OG ORGANISASJONER
For MiRASenteret er det også viktig å dele vår 
kompetanse med andre aktører i hjelpeapparatet og 
andre organisasjoner i ulike fagmiljø. Som ledd i dette 
arbeidet har vi blant annet holdt foredrag i forbindelse 
med Norske Kvinners Sanitetsforenings seminar «Vold 
i et livsløp» på Elverum i april og foredraget «Frihet 
fra vold og kontroll rettigheter og hjelpetiltak» for 
deltakere og ansatte ved introduksjonsprogrammet 
ved NAV Holmestrand/ Sande. I Elverum deltok 
representanter fra forskning, helse, politi og 
krisesenter på seminaret, både som innledere og 
tilhørere. Her løftet vi frem våre erfaringer knyttet til 
fremstillingen av vold mot minoritetskvinner som en 
kulturell variasjon av vold mot kvinner og fallgruver for 
hvordan man da møter de voldsutsatte, mens vi i Sande 
diskuterte ulike former for vold i nære relasjoner, med 
særlig fokus på negativ sosial kontroll sammen med 40 
tilhørere med ulik nasjonal bakgrunn og botid i Norge. 

GR ATIS JURIDISK VEILEDNING
Gratis juridisk rådgivning er en viktig del av MiRA
Senterets krisehjelp og rådgivningsarbeid og vi har 
et fast tilbud med advokater fra firmaet Humlen 
advokater AS, som gir juridisk veiledning annenhver 
onsdag. Dette tilbudet blir fulgt opp av rådgiver som 
har kontinuerlig kontakt med advokatene. I løpet av 
året har til sammen 27 kvinner benyttet dette tilbudet. 
Tematisk har sakene favnet vidt og flere av dem har 
vært til dels komplekse.
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INNSPILL TIL OFFENTLIGE ETATER  
OG POLITISK LEDELSE

Innspillsmøte om #metoo ved Barne- og likestillings-
departementet: 31. januar 2018 deltok vi på Barne og 
likestillingsminister sitt høremøte om hvordan skape 
varig endring i kjølvannet av #Metoo. I vårt innlegg var 
styrking av lavterskeltilbud med reell tilgjengelighet 
for alle, styrket mangfoldskompetanse og styrket 
rettighetsinformasjon for minoritetskvinner blant våre 
hovedmomenter.

Møte i samråd om barnevernet ved Arbeiderpartiets 
familie, kirke- og kulturfraksjonen: 12.februar 2018 deltok 
vi på møte i Samråd om barnevernet. MiRASenteret 
var invitert til å holde innlegg om våre erfaringer 
knyttet til barnevern og minoritetskvinner og løftet 
frem viktigheten av å lytte til minoritetskvinners 
egne stemmer. Fokus på styrking av helhetlige 
lavterskeltilbud, bedret samhandling mellom ulike 
sektorer og økt mangfoldskompetanse som gir en mer 
mangfoldig forståelse av begrep som barnas beste var 
blant våre hovedmomenter.

Innspillsmøte om OXLO-uka ved EMI: 23. mai deltok 
vi på innspillsmøte om planleggingen av OXLOuka 
med tema: «Kvinner opp og frem». Her bidro vi med 
innspill og erfaringer fra vårt arbeid rundt årets tema 

som omhandler kvinner og unge kvinner, mangfold og 
inkludering og løftet frem våre erfaringer knyttet til å 
styrke og synliggjøre kvinners og unge kvinners rolle i 
samfunnsbildet på en bedre måte.

Innspillsmøte ved Justis- og beredskapsdepartementet: 
13. juni var MiRASenteret invitert til å gi sine innspill 
til en ny tverrdepartemental handlingsplan mot 
voldtekt. Handlingsplanen skal peke på utfordringer 
og tiltak knyttet til forebygging, helhetlig oppfølging 
av voldtektsofre i møte med politi og offentlig 
hjelpeapparat. Vi ga innspill på at det er viktig å tenke 
interseksjonelt både når det gjelder forebygging og 
oppfølging av voldtektsofre og at kvinner med en etnisk 
minoritetsbakgrunn kan være en særlig sårbar gruppe 
som det er viktig og nå ut til med informasjon om 
seksuelle overgrep.

Innspillsmøte ved Barne- og likestillingsdepartementet: 
MiRASenteret var invitert til å gi innspill til det 
regjeringsoppnevnte UngIDagutvalget. Utvalget 
skal blant annet se på likestillingsutfordringer som 
barn og unge møter på sentrale arenaer. Vi ga innspill 
på at minoritetsjenter møter mange av de samme 
likestillingsutfordringer som alle andre jenter som bor 
i Norge, men at deres etniske eller religiøse bakgrunn 
kan gjøre at de blir møtt med en forutinntatthet om 
hvem de er, noe som gjør at mange kan vegre seg til 

EN KUNNSKAPSBANK  
I  MINORITETSK VINNE- 
SPØRSMÅL
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 2018. MiRA-Senteret har gitt både 
skriftlige og muntlige innspill til ulike beslutningstakere. 
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å delta på sentrale arenaer. Det veldig store fokuset 
på problemområdene gjør at mange minoritetsjenter 
opplever at deres annerledeshet og mangfoldige 
bakgrunn får et negativt fokus.

INTERNASJONALT ENGASJEMENT
I mars 2018 deltok MiRASenteret på FNs 
kvinnekonferanse i New York, hvor Senterets leder, 
Fakhra Salimi bidro med våre betraktninger knyttet til 
rurale kvinners rettigheter og viktige Empowerment
baserte metoder. MiRASenterets leder deltok også 
i møte med FNs rasediskrimineringskomite  CERD 
i Genève i desember i høringen av Norges 23./24. 
periodiske rapport til FNs rasediskrimineringskomite. 
Her deltok hun som en del av den norske delegasjonen 
og presenterte minoritetskvinners perspektiver knyttet 
til dobbel diskriminering i arbeidsmarkedet. 

MiRASenteret har et utbredt samarbeid med 
organisasjoner og nettverk som jobber mot 
diskriminering og rasisme. I april deltok MiRASenteret 
på pakistansk ambassademøte i Oslo om kvinner og 
barns rettigheter i krig og konflikt, der Khasmir var 
hovedtema. I 2018 fikk også MiRASenteret besøk av 
Isabella Lenarduzzi, direktør og grunnlegger av JUMP – 
Promoting Gender Equality, Advancing the Economy, fra 
Brüssel som har 30 års erfaring som sosial entreprenør 
innenfor felt som likestilling, arbeidsliv og utdanning til 
vår nasjonalkonferanse. 

MØTER OG BESØK PÅ SENTERET
Lunsjmøte med Kompetansesenter for kriminalitets-
forebygging: 22. januar fikk MiRASenteret besøk av 
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging til et 
hyggelig lunsjmøte på Senteret.  Her diskuterte vi vårt 
hel het lige og landsdekkende arbeid for å forebygge 
og bekjempe vold i nære relasjoner, viktige problem
stillinger og fokusområder i året som har gått og delte 
tanker og erfaringer om viktige satsingsområder videre.

Besøk fra Oslo Voksenopplæring Helsfyr: 14. februar fikk 
vi besøk av kvinner fra Oslo Voksenopplæring på Helsfyr. 
Her fikk kvinnene omvisning og informasjon om de ulike 
kursene og aktivitetene, deriblant språkkafé og digital 
opplæring som Senteret tilbyr.  De mener at det arbeidet 
MiRASenteret gjør er veldig viktig og relevant og mener 
derfor det er viktig å bidra til at enda fler får vite om 
Senterets tilbud.

Møte med Fosterhjemtjenesten: Rekruttering av 
fosterforeldre med flerkulturell bakgrunn blir høyt 
prioritert hos Fosterhjemtjenesten. 19. mars hadde vi 
dialogmøte om muligheter for samarbeid for å kunne 
rekruttere flere med minoritetsbakgrunn gjennom 
informasjon til våre medlemmer.

MIR A-SENTERETS SKRIFTLIGE  
HØRINGSUTTALELSER OG INNSPILL 2018
• Innspill til ny handlingsplan kvinner, fred og sikkerhet
• Høringsuttalelse endringer i ekteskapsloven
• Innspill til ny handlingsplan mot rasisme og 

diskriminering
• Høringsuttalelse – endringer i statsborgerloven – 

avvikle prinsippet om ett statsborgerskap
• Høringsuttalelse – effektivisering av regelverket for 

bortvisning av tredjelandsborgere
• Høring – endringer i sosialtjenesteloven om 

kvalifiseringsprogrammet
• Innspill til kvinnepolitiske og likestillingsfremmende 

tiltak
• NOU – Nasjonale retningslinjer mellom politi og 

barneverntjenesten ved mistanke om vold og 
overgrep i nære relasjoner

• Høringsuttalelse – forslag om styrking av aktivitets- 
og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

• Høringsuttalelse vedrørende etablering av et 
lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell 
trakassering

• Høringsuttalelse – utredning av det strafferettslige 
diskrimineringsvernet

• Høringsuttalelse - Endringer i statsborgerloven 
mv. Domstolsbehandling av saker om tilbakekall av 
statsborgerskap
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Møte med Helsedirektoratet: Den 21. mars fikk vi besøk 
av vår samarbeidspartner Helsedirektoratet. Her delte 
vi erfaringer og ideer fra pågående arbeid knyttet 
opp mot unge jenter og seksuell helse og drøftet 
videre felles målsetninger for et styrket forebyggende 
og Empowermentrettet arbeid for målgruppen. 
Kontinuiteten i arbeidet ble løftet frem som en viktig 
suksessfaktor, samt viktigheten av at informasjon om 
tilgjengelige tilbud og fokus på rettighetsarbeid blir 
styrket i det videre arbeidet.

Dialogmøte med Helseetaten: Den 13. august tok vi imot 
Helseetaten til dialogmøte. Helseetaten ønsket en 
dialog om ny handlingsplan for seksuell og reproduktiv 
helse og ønsket innspill om våre erfaringer med 
forebyggende seksuelt helsearbeid rettet mot unge 
jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn.

Samarbeidsmøter med Gjensidigestiftelsen: Både på 
forsommeren og i november har MiRASenteret hatt 
besøk av vår samarbeidspartner, Gjensidigestiftelsen.
Med støtte fra stiftelsen gir vi grunnleggende 
svømmeopplæring og styrket førstehjelpskunnskap 
til minoritetskvinner. På møte la vi frem prosjektets 
aktiviteter så langt og diskuterte veien videre når vi fra 
2019 går i gang med en nasjonal satsing. 

MIRA CONSULT: LANDSDEKKENDE KONFERANSER, 
FOREDRAG OG PANELDELTAGELSE
MiRASenteret er en viktig landsdekkende erfarings og 
kompetanseformidler. Gjennom vår nye hjemmeside 
www.miraconsult.no har vi gjort vår kompetanse mer 
tilgjengelig for aktører over hele Norge. Her er et utvalg 
av våre landsdekkende konferanser, samt utvalgte 
offentlige og private instanser hvor MIRASenteret har 
bidratt med foredrag, seminar eller paneldeltagelse:

#Metoo – mangfoldige former for vold mot kvinner:  
MiRASenteret arrangerte 15. november nasjonal
konferansen: «#Metoomangfoldige former for vold 
mot kvinner», på Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 
Konferansen ble åpnet av kulturminister Trine Skei 
Grande og likestillings og diskrimineringsombud, 
Hanne Bjurstrøm holdt åpningsinnlegg. Blant 
foredragsholderne var grunnlegger og direktør av 
JUMP, Isabella Lenarduzzi fra Brussel, fagkoordinator 
for risikoanalyse ved Oslo politidistrikt, Eva Oddrun 
Jakobsen og Avin Khadir fra JURK. Med over 100 
deltakere belyste årets konferanse et bredt spekter 
av problemstillinger knyttet til ulike typer for vold og 
likestillingshemmende faktorer som minoritetskvinner 
møter i det norske samfunnet. Et tema som 
engasjerte bredt på tvers av ulike fagmiljø, kjønn og 
minoritetsbakgrunn. 

Lovens ofre – minoritetskvinners ulikestilling 
i norsk lovverk: Tradisjonen tro inviterte 
MiRASenteret til forum for bevisste valg i 
forkant av kvinnedagen. Med fjorårets hyppige 
innstramminger og lovendringsforslag som 
bakteppe for diskusjonen satte vi fokus på 
lovverket og loven som undertrykkende faktor 
i mange minoritetskvinners liv. Med innlegg fra 
et spennende faglig panel og over 70 engasjerte 
deltagere ble det en viktig diskusjon under vårt 
lunsjseminar den 1. mars på Litteraturhuset.

Er fattigdom selvvalgt? I april kom ferske tall fra 
Statistisk sentralbyrå om lavinntektsfamilier i 
Norge. Statistikken vitner om en bekymringsfull 
utvikling og bekrefter behovet for et mer 
inkluderende arbeidsliv med en ny lønnspolitikk, 
der også «fattige» innvandrerbarn ses som 
ressurser og samfunnsbyggere for fremtiden. 
Med dette som bakteppe inviterte MiRASenteret 
til et lunsjseminar med tittelen «Er fattigdom 
selvvalgt?» 19.juni. For første gang i nye lokaler.

Paneldebatt om foreldrerollen i muslimske miljøer 
ved Stiftelsen Fritt Ord: MiRASenteret deltok 23. 
august i en paneldebatt arrangert av Stiftelsen 
Fritt Ord om foreldrerollen i muslimske miljøer 
på Litteraturhuset. Det var fullsatt sal og det 
var tydelig at dette var et tema som engasjerte 
mange. I panelsamtalen ble det blant annet 
diskutert: Hvordan man gir barn en trygg, 
flerkulturell identitet? I hvor stor grad påvirker 
foreldrenes grad av integrering og økonomiske 
situasjon mulighetene man har for å lykkes i det 
norske samfunnet?
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UTDANNINGSINSTITUSJONER
MiRASenteret har arrangert kurs, foredrag og 
diskusjoner om ulike faglige temaer for student
grupper fra videregående skoler, høyskoler 
og universitet, samt flere voksen opplærings
institusjoner. Vi har også tatt imot og besøkt flere 
grupper fagpersoner fra familievernkontorer 
og psykiske helseteam fra ulike bydeler i Oslo, 
helsestasjoner, flyktningtjenester, asylmottak 
og andre institusjoner for å presentere Senterets 
arbeid og diskutere relevante problemstillinger.

Foredrag om rettsikkerhet for nyankomne kvinner 
og barn ved Utlendingsnemnda: 30. august holdt 
MiRASenteret foredrag for asylavdelingen i 
Utlendingsnemnda. Her bidro vi med våre erfaringer 
knyttet til arbeid med nyankomne kvinner og barn 
og berørte spesielt problemstillinger knyttet til 
aspekter ved det å oppleve migrasjon og flukt, hvilke 
sammensatte utfordringer dette har for kvinner og barn 
og hvilke perspektiver det er viktig å inneha for å kunne 
sikre rettssikkerheten for nyankomne kvinner og barn.

Deltakelse på tematreff ved Engelsborg Ressurssenter  
4. oktober holdt MiRASenteret innlegg på tematreff 
hos Engelsborg Ressurssenter i regi av Kirkens bymisjon. 
Temaet for dagen var ensomhet og felleskap og her 
fortalte vi om våre tiltak for å fremme felleskap blant 
minoritetskvinner og ikke minst forebygge ensomhet.

Paneldeltagelse på kvinnekonferansen ved Felleskap og 
respekt: 17. oktober deltok leder Fakhra Salimi i panelet 
når Felleskap og respekt inviterte til kvinnekonferansen 
«Kvinnehistorie og feminisme på Sagene».  Her deltok 
Fakhra med våre perspektiver på norsk kvinnehistorie 
og forfatter Bodil Chr. Erichsen bokverk: «Norske 
kvinners liv og kamp 18502000». Viktigheten av å 
huske at den norske kvinnebevegelsens ekskludering 
av samekvinner og minoritetskvinner har vært reell og 
at minoritets og samekvinner har vært like mye del 
av kvinnekampen for likestilling og rettferdighet, som 
norske kvinner ble trukket frem som viktige poeng.

Paneldeltagelse på Rød knapp-alliansens frokostmøte 
om voldtekt i nære relasjoner: Fakhra Salimi deltok, 
23. november på frokostmøte i anledning den 
internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner 
på Kulturhuset. Temaet for frokostmøte var voldtekt i 
nære relasjoner og i lukkede fellesskap. I debatten løftet 
Salimi frem viktigheten av å utfordre de internaliserte 
patriarkalske normene for å bryte tausheten når det 
gjelder voldtekt bak lukkede dører.

Hjelp! Vi oppdrar barn i Norge – Kvinnenettverket Noor: 
25. november holdt Khansa Ali og Anne Berit Sødal ved 
MiRASenteret workshop for minioritetsforeldre på 
Stormen bibliotek i Bodø. Arrangementet «Hjelp! Vi 
oppdrar barn i Norge» ble arrangert av Kvinnenettverket 
Noor og MiRASenteret bidro med foredrag og workshop 
om bevissthet i egen barneoppdragelse og positiv og 
negativ sosial kontroll. 

Paneldeltagelse på «Minoritet i minoriteten» ved 
Unge funksjonshemmede: 3. desember var MiRA
Senteret invitert til å delta i en panelsamtale på 
Unge funksjonshemmedes rapportlansering «Dobbel 
minoritet – dobbelt diskriminert», dette i forbindelse 
med FNdagen. MiRASenteret fortalte om våre 
erfaringer om at mange med etnisk minoritetsbakgrunn 
på grunn av mangel på informasjon og kunnskap ikke 
mottar like offentlige tjenester og at det er viktig å ta 
tak i denne diskrimineringen da det er en stor gruppe 
med ressurssterke mennesker som ikke får vært til nytte 
på den måten de ønsker.
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MiRA bidrar blant annet med 
høringer og innspill til lokale 
og nasjonale myndigheter, 
foredragsvirksomhet, innlegg, 
kurs og uttalelser til media.

MIR A-SENTERET I NYHETSBILDET 2018

Dagsavisen Nye Meninger (05.01) 
Norskhet = hvit hudfarge = muligheter? 

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging  (02.02)
Brukermedvirkning og styrke gjennom aktiv deltakelse 
– MiRA-Senterets arbeid for minoritetskvinners 
rettigheter

Dagsavisen Nye Meninger (01.03)
Integrering eller lovfestet forskjellsbehandling! 

Dagsavisen Nye Meninger (08.03)
8. mars kvinnedagen – Minoritetsjenters flerfoldige 
rettighetskamp

Dagsavisen Nye Meninger (24.04)
Lavinntekt er ikke ressursfattigdom

Regjeringen.no (08.05)
Språkkafé til inspirasjon

Utrop (17.05)
Sanner roste MiRA-Senterets språkkafé

Dagsavisen Nye Meninger (21.06)  
Suksess for seksuelle rettigheter – 40 år med 
abortloven!  

Dagsavisen Nye Meninger (20.08)
La meg snakke! Skjevfordelte demokratiske 
rettigheter?

Kongehuset.no (04.09)
Inviterte på te

Dagsavisen Nye Meninger (02.11)
Offer eller ressurs? 

Utrop (13.11)
Har #metoo glemt minoritetskvinnene? 
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HVERDAGSMESTRING OG RESSURSBYGGING
Med prosjektet «Hverdagsmestring og ressursbygging 
i nærmiljøet» ønsker vi å tilby et bredt utvalg av 
helhetlige aktiviteter og kurs som er tilpasset mål 
gruppen, 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 kommunikasjon i 
møte med hjelpeapparatet, kvinner og barns rettigheter 
– forebygging av vold og kontroll i nære relasjoner, 
depresjon, muligheter, fellesskap og frivillighet i 
nærmiljøet, deltakelse i arbeidslivet, sosial nettverks
bygging, grensesetting og trygghet rundt egen identitet, 
barnefattigdom og reproduktiv helse. Vi har i etterkant 
av temamøtene gitt nyankomne kvinner tilbud om 
krisehjelp, rådgivning og gratis juridisk bistand.

MESTRINGSFREMMENDE AKTIVITETER SOM 
STYRKER KUNNSKAP OM NÆRMIL JØET
Det har også blitt tilrettelagt for språkkaféer hvor 
kvinner kan treffes i en uformell kontekst og øve 
det norske språket, en aktivitet som har bidratt til 
økt språkkompetanse og kunnskap om det norske 
samfunn gjennom kunnskapsgivende aktiviteter og 

ferdighetstrening. I tillegg har vi arrangert digital 
opplæring og flere aktiviteter i Osloområdet til 
blant annet; Norsk Folkemuseum, Holmenkollen, 
Stovnertårnet og hatt aktivitetsdag for kvinner og 
barn på Ola Narr med Skiforeningen slik at kvinner 
har kunnet bygge nettverk og bli bedre kjent med sitt 
nærmiljø og byen sin – Oslo.

RESSURSBYGGING I SAMARBEID MED MOTTAK, 
VOKSENOPPLÆRING OG VIDEREGÅENDE SKOLER  
En annen viktig del av prosjektet har vært å etablere 
og videreutvikle kontakt med ulike aktører som 
jobber tett med unge jenter og kvinner. Spesielt viktig 
har det vært å bygge videre på vårt samarbeid med 
videregående skoler og mottak som unge jenter går og 
bor på. Seksjon Psykisk helse avdeling Nordre Aker, en 
skoleklasse fra Oslo Språksenteret og holdt foredrag 
for ansatte ved Refstad transittmottak og workshops 
for grupper knyttet til blant annet NAV Grünerløkka og 
Oslo Voksenopplæring Helsfyr. Gjennom jentekvelder 
på MiRASenteret har vi tatt opp viktige tema som 
politikk, politiet og hijab, grensesetting og trygghet i 
egen identitet. Gjennom aktivitetene har unge jenter 
og kvinner med flyktningebakgrunn fått kunnskap 
om sine rettigheter, fått utviklet sine ressurser 
og sitt nettverk og mange av dem har blitt viktige 
informasjonsformidlere i sine nettverk eller nærmiljø.

EMPOWERMENT
MiRA-Senteret har i 2018 videreført vårt arbeid fra foregående år med særlig fokus 
på nyankomne kvinner, unge jenter og barn som er bosatt i Osloområdet. I prosjektet 
«Hverdagsmestring og ressursbygging i nærmiljøet» har vi gjennom året jobbet målrettet 
for å fremme deltagelse, nettverksbygging, kunnskap om god helse, digital opplæring, 
forebygging av vold i nære relasjoner, samt å gi informasjon om rettigheter og plikter til 
arbeidslivet, språkopplæring og viktigheten av økonomisk selvstendighet.
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SYNLIGGJØRING OG INFORMASJONSFORMIDLING
MiRASenteret 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 Melafestivalen
Melafestivalen ble 17.–19. august arrangert i Oslo for 
17. gang, og MiRASenteret 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 kroppsbevissthetskampanje (se kap. 7), oppfordret 
vi også publikum til å komme med sine tanker rundt 
#minkroppmittvalg. Både unge jenter og kvinner var 
viktige bidragsytere i informasjonsmidlingen.

Workshopleder på OXLO-konferansen 
19. september deltok MiRASenteret på OXLO 
konferansen i regi av Enhet for mangfold og integrering 
i Oslo kommune. Vår rådgiver, Khansa Ali ledet en 
workshop sammen med Ingeborg Fjeldstad (JURK) og 
Maj Christel Skramstad (LDO). Tittelen på vår workshop 
var: «Plassér skammen der den hører hjemme – hos 

overgriperen!» Hvordan fjerne tabuet rundt samlivsvold 
og forebygge vold i nære relasjoner? Det ble en 
interessant og spennende diskusjon med en engasjert 
gruppe som kom med gode råd som senere ble 
presentert i plenum til resten av konferansedeltagerne.

Internasjonal torgdag på Grønland  
og Østensjø bydelsdager
25. august stod MiRASenteret på stand på 
internasjonal torgdag på Grønland sammen med 
flere organisasjoner og politiske partier. Her var unge 
jenter ved MiRASenteret viktige bidragsytere til 
informasjonsformidlingen. MiRASenteret stod også på 
stand under Østensjø bydelsdager 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 – ST YRKET  

KOMPETANSE OG SELV TILLIT 
Et viktig mål for Mødre som veiledere i 2018 har vært å kunne fortsette arbeidet med 
selvstendiggjøring og styrking av selvtillit i morsrollen. Gjennom kurs, workshops, aktiviteter 
og utflukter for både kvinner som allerede er sertifiserte veiledere og nye deltakere som alle 
har et ønske om å videreutvikle den kompetansen de besitter har vi bidratt til videreutvikling 
av hver enkelt kvinne. Dette gir dem lærdom de bringer med seg inn, både i sitt familieliv, 
relasjoner i nærmiljøet og gir styrkede muligheter til deltakelse i samfunns- og arbeidslivet i 
det norske samfunnet. 
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Vi fortsetter kompetanse
ut viklingen som styrker 
minoritetskvinners egne 
ressurser.

MiRASenteret har i 2018 arrangert 20 kurs, 
11 workshops, 10 veilederforum, 21 språkkafeer 
og 20 utflukter og aktiviteter. Gjennom kurs
seriene «Kommunikasjon mellom foreldre og barn 
– volds forebygging i nære relasjoner», «Hverdags
mestring, kosthold og trening» og «Datakurs 
og arbeidssøkerkurs» har kvinnene tilegnet seg 
kompetanse om tema som barneoppdragelse, 
kommunikasjon mellom foreldre og barn, tillit og 
trygghet, helse og kosthold og hverdagsmestring 
og over 50 kvinner har økt sin digitale forståelse. 
Den økte kompetansen har ført til at titalls 
minoritetskvinner har blitt ressurspersoner som kan 
bidra til forebygging av vold i nære relasjoner og økt 
deltakelse i norsk arbeidsliv og i sine nærmiljø.

ARBEIDSFREMMING GJENNOM DIGITAL 
OPPLÆRING OG SPR ÅKKAFÉ
I veilederforumene møtes veilederne for å styrke og 
videreutvikle veilederrollen og søke kunnskap om 
organisering, lederskap og formidling. Sammen med 
prosjektkoordinator har kvinnelige veiledere hatt 
spesielt fokus på arbeidsfremmende aktiviteter i året 
som har gått. Det har blitt organisert 21 språkkaféer der 
deltakerne har kunnet praktisere det norske språket, 
utvide sitt ordforråd og begrepsforståelse i en uformell 
setting, både på Senteret og på andre kreative og 
kunnskapsgivende arenaer som Botanisk hage og på 
gårdsbesøk på Aas Gård i Søndre Nordstrand. Parallelt 
har vi organisert digital opplæring på Senteret. Vi har 
hatt mye mindre kapasitet enn det vi skulle ønsket, 
men gjennom hjelp fra kvinner som tidligere har 
tatt kurset, har vi gjennomført 10 kurs, samt rundt 5 
individuelle veiledninger per uke.  Noen av kvinnene 
som har deltatt på kurset har begynt å skrive bøker og 
historier som de lenge har lengtet etter å kunne gjøre 
og flere har sagt at de nå selv er i stand til å betale 
sine egne regninger og at opplæringen har gjort at de 
har kommet over en vanskelig kneik når det gjelder 
jobbsøking.  

IMPONERT KUNNSKAPSMINISTER PÅ BESØK
Våren 2018 fikk MiRASenteret besøk av kunnskaps 
og integreringsminister, Jan Tore Sanner som en 
del av statsrådens integreringsturné. Statsråden 
fikk under besøket blant annet bedre innsikt i 
MiRASenterets Empowermentbaserte arbeid som 
gjøres gjennom mødre som veiledere og tok del i 
en pågående språkkafé for kvinner og snakket med 
kvinner som deltok på digital opplæring. Statsråden 
visste engasjement for det viktige arbeidet som skjer 
på senteret og løftet i ettertid frem MiRASenterets 
språkkafé og digitale opplæring som viktige bidrag for 
minioritetskvinners muligheter til deltakelse i norsk 
arbeidsliv. Les mer under MiRA i nyhetsbildet. 

LANDSDEKKENDE KOMPETANSEHEVING 
I HJELPEAPPAR ATET
I 2018 har MiRASenteret bidratt med 
kompetanseheving i hjelpeapparatet på områder 
innenfor arbeidsliv, seksuell trakassering, 
barneoppdragelse, forebyggende helsearbeid, 
hverdagsmestring, seksuell helse og rettigheter og 
forebygging av vold i nære relasjoner, om unge jenter 
og seksualitet og om barnefattigdom. Gjennom vår nye 
hjemmeside MiRA Consult har vår kompetanse blitt 
mer tilgjengelig for et landsdekkende hjelpeapparat 
og vi har opplevd økt antall henvendelser, både per 
telefon og epost der det etterspørres at vi kan dele 
viktige erfaringer fra vårt arbeid med dem som de kan 
nyttiggjøre i sitt daglige arbeid med minoritetskvinner.



Ressursbygging gjennom  
svømming og førstehjelp6
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6. KAPITTEL  
RESSURSBYGGING GJENNOM SVØMMING  
OG FØRSTEHJELP

KOMPETANSE I OG VED 
VANN – LIVREDDENDE TILTAK 

FOR MINIORITETSKVINNER
Kombinasjonen av svømmeopplæring og økt førstehjelpskunnskap er både helsefremmende 
og bygger viktige ressurser hos minoritetskvinner som de kan ta med seg videre på mange 
ulike arenaer i samfunnet. Gjennom prosjektet «Kompetanse i vann- livreddende tiltak for 
minoritetskvinner» har vi i samarbeid med Gjensidigestiftelsen og bydel Søndre Nordstrand 
kunnet bidra til å styrke tilgjengeligheten til et viktig tilbud som minoritetskvinner ellers har lav 
tilgang til.
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GRUNNLEGGENDE SVØMMEOPPLÆRING
Minoritetskvinner ønsker å lære å svømme, de 
ønsker å føle trygghet og fremstå som en rollemodell 
for sine barn i aktivitet ved og i vann.  Ved å tilby 
svømmeopplæring en gang i uka ved Kantarellen 
bo og rehabiliteringssenter har over 50 kvinner 
fått økt sine svømmeferdigheter. Etter regelmessig 
svømmeopplæring har kvinnene gitt tilbakemelding 
om at tilbudet har bidratt både til økt trygghet, økte 
muligheter for å velge bading som aktivitet med sine 
barn og forbedret deres helse både fysisk og psykisk.

ØKT FØRSTEHJELPSKUNNSKAP BYGGER 
RESSURSPERSONER
I kombinasjon med svømmeopplæringen har det å 
bidra til at minoritetskvinner får økt førstehjelps og 
livredningskompetanse vært en viktig målsetning for 
prosjektet. Det har blitt arrangert førstehjelpskurs 
og oppfriskningskurs (for deltakere fra 2017) i tillegg 
til at vi har hatt månedlige workshops om førstehjelp 
og sikkerhet på Senteret. Her har vi hatt fokus på 
repetisjon av førstehjelpskunnskapen og snakket mye 
om hver enkelt sin viktige rolle i det å yte førstehjelp 
og bygge kunnskap rundt hva en skal gjøre i en akutt 
situasjon. Noen av deltakerne som har deltatt på 
svømmeopplæring har også nådd et så høyt nivå at de 

har klart å ta livredningskurs. Slik har et av prosjektets 
flere viktige målsetninger blitt tydeliggjort, da disse 
kvinnene nå, gjennom sin tilegnede kunnskap er aktive 
i sine nærmiljø med å bringe kunnskapen videre og 
slik bidrar til at flere kvinner kan bli ressurspersoner 
gjennom økt førstehjelpskunnskap.    



Et fristed og åpen møteplass7
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7. KAPITTEL  
ET FRISTED OG  
ÅPEN MØTEPLASS

SATSING PÅ  
UNGE JENTER OG  
SEKSUELL HELSE

Å sikre god seksuell helse for alle i samfunnet, har stor positiv innvirkning både på et 
bærekraftig arbeidsliv og på den enkeltes psykiske og fysiske helse, inkludering og 
deltagelse. Gjennom videreføring av prosjektet «Jeg bestemmer over kroppen min» har vi i 
2018 satt spesielt fokus på bevisstgjøring rundt retten man har til å ta selvstendige valg når 
det gjelder seksualitet, kropp, grensesetting og forebygging av seksuell (u)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 folkehelse
arbeid. Ved å være en arena som tilrettelegger for at 
kvinner og unge jenter kan snakke om tabubelagte 
temaer, kan de selv bidra til å forandre holdninger i 
miljøet og møte utfordringer med styrket selvtillit 
til å kunne ta kontroll over eget liv, egen kropp og 
seksualitet. Gjennom hele året har vi derfor gitt et 
brukerstyrt tilbud for unge jenter med minoritets
bakgrunn, blant annet gjennom jevnlige møter og 
workshops om områder innen tematikken som de selv 
har ønsket å diskutere. 

 
UTVALGTE FOKUSOMR ÅDER:
• Selvbestemmelse over egen kropp
• Seksuell trakassering – hva og hvem?
• Grensesetting på nett
• Hvem er jeg og hva er mine grenser?
• Seksuell helse og samliv

EMPOWERMENT – UTFORDRE EGNE GRENSER  
OG BEVISSTGJØRE HVER ANDRE
Som en del av MiRASenterets strategi for bedre 
seksuell helse blant unge jenter og kvinner med 
minoritetsbakgrunn, har vi også arrangert en rekke 
Empowermentrettede aktiviteter som klatring, 
gokart og selvforsvarskurs som styrker deltagernes 
selvtillit, samhold og nettverk. Unge jenter selv 
initierte også, våren 2018 kroppsbevissthetskampanjen 
#minkroppmittvalg der de gjennom blant annet 
standvirksomhet oppfordret andre til å dele sine 
meninger knyttet til det å bestemme over sin egen 
kropp, være bevisst på hvor ens egne grenser går og 
hvordan man selv også må respektere andres grenser.  
På den måten er jentene med å skape bevissthet rundt 
tema som er samfunnsaktuelt og bører alle jenter 
uavhengig av bakgrunn eller opprinnelse.

RETTIGHETSWORKSHOP OM OPPVEKST OG 
SOSIAL KONTROLL 
25. januar fikk vi besøk av over 20 unge jenter og 
en lærer fra Språksenteret. Sammen reflekterte og 
diskuterte vi rundt hvordan det er å være ung i Norge, 
oppvekst, rettigheter og opplevelser av sosial kontroll. 
Jentene løftet frem at de føler seg trygge i Norge og at 
man er mer åpen om seksualitet, men at det kan være 
vanskelig å vite hva som forventes av en når en er ung. 
Vi drøftet videre viktigheten av kvinners økonomiske 
selvstendighet og hvordan man selv kan være med å 
skape endring rundt mønstrene i de kjønnsstrukturer 
som man mener skaper forskjellsbehandling i hjemmet 
og i samfunnet.

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE
MiRASenteret 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 2018. 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. 



En brobyggerorganisasjon8





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 MiRA-
Senteret åpent hus hver onsdag fra kl 15.00 til 19.00 med ulike arrangementer og aktiviteter. 
Dette er et lavterskeltilbud hvor alle kvinner og unge jenter er velkommen for å utveksle 
erfaringer og bygge nettverk. Her kan en delta i diskusjoner eller prate om løst og fast over 
en kopp te, spørre om råd eller surfe på 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 VINTER AKTIVITETER  
FOR KVINNER OG BARN
MiRASenteret har også i år holdt 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: 
• Språkkafé og trimtur til Stovnertårnet
• Tur for barn, unge jenter og kvinner til 

Blåfarveværket Koboltgruver
• Tur til Interkulturelt Museum
• Friluftstur til Hovedøya
• Overnattingstur til Ble Fjellstue
• Klatretur til Oslo Klatrepark
• Friluftsdag i Verdensparken ved Furuset
• Tur til Folkemuseet
• Lysvandring ved Hvervenbukta
• Tur med språkkafé til Aas Gård i Søndre 

Nordstrand bydel

Opptil 60 kvinner og barn har deltatt ved hver 
aktivitet.

JULEVERKSTED
Tradisjonen tro holdt MiRASenteret også i 2018 en stor 
julefest. Den 8. desember var nærmere 100 kvinner og 
barn samlet på Melahuset. Her var det juleverksted, 
henna og ansiktsmaling for barn før vi fikk besøk av 
Indian Rhythms som hadde danseforestilling for oss og 
deretter danseworkshop for både kvinner og barn. En 
snakkesalig og meget hyggelig nisse gledet oss også 
med sitt nærvær og delta ut pakker til barna før dagen 
ble avsluttet med stolleken og god mat til glede for 
alle sammen.
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FEIRING AV KVINNEDAGEN 8. MARS 
MiRASenteret har i alle år deltatt i 8.marstog på 
kvinnedagen. MiRASenteret startet feiringen av 
kvinnedagen med en diskusjon om likestilling og arbeid 
på MiRASenteret. Deretter gikk vi til Youngstorget 
hvor det ble holdt spennende appeller, før vi 
marsjerte i toget. I år hadde MiRASenterets kvinner 
en av hovedparolen i toget «Lønnet arbeid til alle 
praksisarbeid er slavearbeid», en parole som adresserer 
diskrimineringen mange minoritetskvinner møter i 
arbeidslivet. «Jeg bestemmer over kroppen min» og 
«Frihet er min rett – trakassering er ikke akseptert var 
også blant våre paroler i toget.

TILSLUTNING TIL ØVRIGE MARKERINGER
• Vern om retten til familieliv senk gebyret for å søke 

om familieinnvandring! I regi av Grenseløs kjærlighet

• ALDRI mer strikkepinner – markering av abortloven 
40 år i regi av Kvinnefronten

• Ikke rør abortloven! – landsomfattende 
demonstrasjoner i regi av Kvinnegruppa Ottar, 
Kvinnefronten og Kvinnesaksforeningen

• Fakkeltog for fredsprisvinnerne Denis Mukwege 
og Nadia Murad i regi av Norges Fredsråd, Norges 
Kvinnelobby, Join Good Forces, HumanEtisk Forbund, 
FOKUS og Kirkens Nødhjelp

INFORMASJONSVIRKSOMHET GJENNOM  
SKRIFTLIG OG AUDIOVISUELT MATERIELL 
• MiRA-Senterets elektroniske nyhetsbrev utgitt 

hver måned til over 1000 personer.
• Streamingopptak av «Forum for bevisste valg – 

Lovens ofre» på Litteraturhuset, 1. mars og «Er 
fattigdom selvvalgt?» på MiRA-Senteret, 19. juni 
gjort tilgjengelig på Facebook, vår Youtube-kanal 
og hjemmeside

• Konferanseprogram «#Metoo – mangfoldige 
former for vold mot kvinner»

• Utendørsutstillingen «Fra offer til ressurs – 
minoritetskvinner mot undertrykking og 
sosial kontroll» oppført på Rådhusplassen fra 
5. november til 4. desember.

• Bordkalender 2019 «MiRA 30 år – Kampen for like 
rettigheter fortsetter»

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 nesten 
800 følgere på Instagram. Vår tilstedeværelse på 
sosiale medier fyller viktige funksjoner som:

• Mobilisering til egne arrangementer og 
arrangementer vi støtter opp om

• Nettverksbygging og kontakt med 
samarbeidspartnere

• Informasjonsvirksomhet og kunnskapsformidling
• Økt bevissthet om MiRA-Senterets arbeid og 

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

#empowerment
Vi har flere kampanjer på sosiale medier. I 2018 
hadde vi blant annet fokus på Empowerment 
og mangfoldige former for vold mot kvinner og 
benyttet #empowerment og #volderikkeminkultur 
på våre innlegg på sosiale medier for å synliggjøre 
våre aktiviteter og viktige temaområder.
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Alle kvinner og unge jenter 
er velkommen for å utveksle 
erfaringer og bygge nettverk.



Måloppnåelse9
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9. KAPITTEL  
MÅLOPPNÅELSE

2018
MÅLOPPNÅELSE

Året 2018 har vært et innholdsrikt og meget hektisk år for MiRA-Senteret. Vi har arrangert 
flere seminarer med høy oppslutning og fokus på mangfoldige former for vold mot kvinner, 
arbeidskvalifisering og synliggjøring av minioritetskvinners ressurser har vært viktige 
bærebjelker. Vi har vært en språk- og kunnskapsfremmende arena og arrangert en rekke 
aktiviteter for nyankomne kvinner og barn i samarbeid med våre engasjerte frivillige.
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MiRASenterets 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 MiRASenterets virksomhet i 2018. 

MiRASenterets funksjon som en åpen og sekulær 
møteplass med et helhetlig og Empowermentrettet 
lavterskeltilbud er selve grunnlaget for vårt arbeid. 
Det er gjennom direkte kontakt med kvinnene at vi 
opparbeider oss kunnskap om og forståelse av hvordan 
komplekse samfunnsforhold påvirker deres hverdag og 
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livssituasjon. Det er kun i dialog og erfaringsutveksling 
med kvinnene, at vi sammen kan finne løsninger på de 
mange utfordringer en kan oppleve i Norge i dag som 
minoritetskvinne. 

I denne årsrapporten har vi forsøkt å vise det brede 
nedslagsfeltet i vårt arbeid gjennom utvalgte tilbud. 
I 2018 har synliggjøringskampanjer gjennom større 
arrangementer, sosiale medier og standvirksomhet, 
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 MiRASenteret 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. 

 

ØKONOMISK STØTTE
Vi takker alle bidragsytere: Regjeringen ved Justis 
og beredskapsdepartementet, Integrerings og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi), Oslo kommune ved Enhet 
for mangfold og integrering (EMI), Byrådsavdelingen for 
næring og eierskap v/ integreringstiltak for flyktninger 
og tiltak mot kvinneundertrykking, Velferdsetaten i 
Oslo kommune, bydel Søndre Nordstrand, bydel Gamle 
Oslo, Barne, ungdoms og familiedirektoratet (BUFDIR) 
for økonomisk støtte. 

 Videre vil vi takke de mange ressurssterke og 
engasjerte kvinnene som på frivillig basis har bidratt 
med å planlegge og gjennomføre aktiviteter, deltatt i 
erfaringsutveksling, 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.



Innlegg i Dagsavisen Nye Meninger 
Offer ellers ressurs?
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Det å være et offer handler grunnleggende sett 
om å være utsatt for en form for urett. I det norske 
samfunnet er det en utbredt antagelse at kvinner 
med minoritetsbakgrunn lever ufrie liv og er ofre for 
egne kvinneundertrykkende kulturer. En av årsakene 
til denne forståelsen er hvordan kvinnene tradisjonelt 
har vært fremstilt i norske medier, hvor de kun har 
vært omtalt i forbindelse med konfliktfylte saker, som 
for eksempel omskjæring, vold og ufrivillige ekteskap. 
Dette har påvirket befolkningens ensidige forståelse av 
minoritetskvinner og deres liv. 

Det er viktig å vite at minoritetskvinner i Norge er 
en svært mangfoldig gruppe. De representerer stor 
variasjon når det gjelder livserfaringer, og måten de 
velger å organisere sine liv. Selv om flere møter urett 
som vold og kontroll i nære relasjoner, innebærer 
offerrollen minoritetskvinner svært ofte påføres og 
tolkes inn i, flere uheldige konsekvenser. Den bidrar 
til å passivisere kvinnene som svake og ute av stand 
til å endre sin egen situasjon, og den undergraver 
minoritetskvinner som likeverdige samfunnsdeltakere 
med makt til å definere seg selv, og ikke minst, bidrar 
den til å undergrave deres iboende styrke og ressurser. 

URETT OG UFRIVILLIG OFFERROLLE 
Dette er etter min mening en feilaktig fremgangsmåte 
for å forstå og hjelpe en person som er utsatt for urett. 
Å være et offer for en urett, må ikke forveksles med å 
mangle personlig styrke, eller å være ute av stand til å 

hjelpe seg selv. Å definere noen som et offer, har også 
betydning for hva vi anser som gode hjelpetiltak, for 
eksempel i saker som gjelder vold i nære relasjoner. Selv 
om tiltakene kan være velment, kan det få negative 
konsekvenser for den som er utsatt for en kriminell 
handling, fordi hjelperen kun ser en kvinne som er 
trengende og som må hjelpes ut av egen kultur. 

Jeg mener vi også må være oppmerksomme på 
konsekvensene den ufrivillige offerrollen kan ha for 
de minoritetskvinnene som i utgangspunktet aldri 
har sett seg selv som offer. Når det kun er i rollen som 
hjelpetrengende minoritetskvinner opplever å bli hørt 
og får markere seg selv, står de som individer i fare for å 
internalisere offerrollen. Når vi knytter det å være utsatt 
for en urett som for eksempel vold, til å være forbundet 
med personlige egenskaper, forvitrer videre det faktum 
at minoritetskvinner og unge jenter i seg selv har enorm 
kapasitet, og at de besitter unike ressurser. Fremfor alt 
må minoritetskvinner selv få definere om de forstår seg 
selv som et offer, eller ikke. Fordi når retten til å definere 
dette forblir hos individet selv, har en bedre muligheter 
til å løse en vanskelig situasjon og en beholder makten 
over sitt eget liv. 

BEHOV FOR ANERKJENNELSE – 
MINORITETSKVINNER ER RESSURSER 
Virkeligheten er at svært mange kvinner og unge 
jenter med minoritetsbakgrunn hver eneste dag bruker 
disse ressursene og kjemper sin egen frihetskamp. 

OFFER ELLER RESSURS?
Det betyr mye hvem som har makt til å definere noen som et offer. Beholder 
man definisjonsmakten selv, har en større kontroll over sitt liv og sin hverdag, 
selv i en vanskelig situasjon. Mange minoritetskvinner opplever at denne 
definisjonsmakten til en viss grad er fratatt dem selv, og overlatt til andre. 

Fakhra Salimi 
Innlegg i Dagsavisen Nye meninger – 02.11.2018



55

De bruker sin styrke til å håndtere utfordringer med 
patriarkalske kjønnstradisjoner i nære miljøer, mens de 
samtidig må bekjempe rasistisk kjønnsdiskriminering 
og undertrykking i det norske storsamfunnet.

Norske samfunnet må anerkjenne at minoritetskvinner, 
til tross denne komplekse situasjonen, allerede bidrar 
stort i samfunnet. De tar ansvar for et viktig men 
ulønnet omsorgsarbeid, og tusenvis av dem fungerer 
som gratis arbeidskraft som smører det norske 
arbeidsmarkedet gjennom praksisplassordningen. 
Mange bidrar også til fellesskapet i sine nabolag hvor de 
er ressurspersoner for hverandre. På denne måten gjør 
mange det beste ut av sin situasjon for å kunne ivareta 
seg selv, sine barn, og sine nærmiljø. 

I 2018 ser vi en voksende generasjon unge jenter med 
minoritetsbakgrunn som ikke aksepterer den tildelte 
offerrollen, og som trer frem og krever å være med 
å sette premissene for diskusjoner som angår dem 
selv. Kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn 
vil inn i arbeidslivet for å sørge for egen økonomisk 
selvstendighet, de vil dele av sin kreativitet i 
kulturlivet, og de vil spre sitt engasjement i politikk 

Les og se mer på www.mirasenteret.no – #empowerment

og organisasjonslivet. Skal vi sikre at de får denne 
muligheten, må vi se og møte minoritetskvinner og 
unge jenter som ressurser, og ikke som ofre. 

VELKOMMEN TIL UTSTILLING 
MiRASenteret skal denne høsten synliggjøre den 
innsatsen og det engasjementet minoritetskvinner 
selv har vist i kampen for å få representere seg selv 
som ressurspersoner. Dette gjør vi gjennom kreative 
uttrykk i utstillingen «Fra offer til ressurs», som 
åpnes ved ordføreren mandag 5. november kl.10.30 
på Rådhusplassen. Jeg håper mange velger å besøke 
utstillingen, og at den etterlater et inntrykk av 
minoritetskvinnenes egen frihetskamp. I utstillingen 
får en se hvordan kvinnenes arbeid har vært utført 
i fellesskap, på tvers av ulik nasjonal opprinnelse og 
kulturell bakgrunn. Dette sterke fellesskapet utgjør 
minoritetskvinnebevegelsen, som krever å få makt til 
å definere seg selv, og som også i møte med fremtidige 
utfordringer vil stå sammen, fordi det er sammen vi er 
sterke. 
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