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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 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 2019 har MiRA-Senteret mottatt driftsstøtte over
statsbudsjettet og kommunalbudsjettet i Oslo.
Midlene administreres av henholdsvis: Regjeringen
ved Kunnskapsdepartementet og Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Velferdsetaten ved
Enhet for mangfold og integrering (EMI). I tillegg
mottok MiRA-Senteret prosjektstøtte fra Kompetanse
senter for kriminalitetsforebygging, Helsedirektoratet,
Valgdirektoratet, BLD/Bufdir, Gjensidigestiftelsen,
Oslo kommune v/Velferdsetaten til integreringsarbeid
i regi av frivillige organisasjoner, og tiltak mot
diskriminering, trakassering og undertrykking av
kvinner og aktivitetstilskudd fra bydelene Søndre
Nordstrand og Gamle Oslo.
MIRA-SENTERETS MANGFOLDIGE VIRKE
OG HELHETLIGE FUNKSJON I SAMFUNNET
MiRA-Senteret har jobbet i 30 år for å fremme
likestilling og rettigheter for kvinner med
minoritetsbakgrunn. Vi er en:
• Brobyggerorganisasjon
• Støtteorganisasjon
• Erfarings- og kompetanseformidler
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• En arena for politisk bevisstgjøring og deltagelse
• Endringsagent

HENVENDELSER I 2019
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

FASTE TILBUD VED
MIRA-SENTERET I 2019
• 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
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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 2019
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,
Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskaps
departementet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi), Helsedirektoratet, Oslo kommune, Likestillingsog diskrimineringsombudet (LDO), Gjensidigestiftelsen,
Valgdirektoratet, Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging, Politidirektoratet, Helsetilsynet, 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, Flyktningtjenesten i Stavanger og
Tromsø, Fredrikstad internasjonale skole, 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
(Organisasjon mot offentlig diskriminering), NOAS,
Caritas, Amnesty International Norge, Norsk Folkehjelp,
Statens seniorråd, Unge funksjonshemmede, LHL
(Landsforeningen for hjerte- og lungesyke), Stiftelsen
Norsk Luftambulanse, Nasjonalmuseet, Oslo MET,
Melahuset, Norsk Innvandrerforum, Stiftelsen for et
Flerkulturelt Barnevern i Norge og ulike barneverns
kontorer.
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.

SAMARBEIDSFORMER KAN VARIERE,
MEN HER ER NOEN EKSEMPLER:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:
MiRA-Senteret har siden oppstart av TryggEst vært
en del av referansegruppen. TryggEst er et system
som skal bidra til å avdekke og forhindre overgrep
mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er
i stand til å beskytte seg selv. Systemet prøves ut i 12
kommuner og bydeler i perioden 2018–2020. MiRASenteret er også representert i en kompetansegruppe

i regi av Bufdir for å gi innspill til hvordan bedre
tilliten til barnevernet i minoritetsmiljøer.
Kompetansegruppen har minst to årlige innspillsmøter.
Justis- og beredskapsdepartementet:
MiRA-Senteret er med i forum for samarbeid mellom
myndigheter og organisasjoner mot vold i nære
relasjoner. I november deltok vi med våre innspill
til ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner ved
Justis- og beredskapsdepartementet. I vårt innlegg
satte vi blant annet søkelys på viktigheten av å styrke
rettighetsinformasjon til kvinner med minoritets
bakgrunn, heve kunnskapen i hjelpeapparatet, styrking
av NAV-kontorene og større satsning på frivillige
organisasjoner som MiRA-Senteret i forebyggings
arbeidet mot vold i nære relasjoner, for å styrke
møteplasser som tilrettelegger for nettverksbygging
og Empowerment.
Velferdsetaten: MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi
ble våren 2019 utnevnt til medlem i Velferdsetaten sitt
sentrale brukerråd. Brukerrådet skal bidra til å styrke
Velferdsetatens tjenestetilbud og arbeidsområder
og være et rådgivende organ for Direktøren i etaten i
saker som angår tilbudet til brukerne. MiRA-Senteret
bidrar her med våre erfaringer og kompetanse og
representerer en viktig stemme for det etniske
mangfoldet i kommunen.

Norges Kvinnelobby: MiRA-Senterets rådgiver og
prosjektleder Khansa Ali sitter 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 2019.
Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerutvalg
(LDO) er et tverrfaglig utvalg for samarbeid og
erfaringsutveksling med interessegrupper og
frivillige organisasjoner og MiRA-Senteret er aktivt
med i brukerutvalget. MiRA-Senterets leder, Fakhra
Salimi deltok også på Civil Society Forum i anledning
Beijing+25 møte i Genève i oktober. På møtet ble
flere prioriteringer innenfor feminisme fra Europa,
Nord-Amerika, Kaukasus og Sentralasiatiske regioner
fremhevet, og Salimi ble intervjuet på podkasten
til Wowen’s Major Group om kjønnslikestilling og
minoritetskvinners rettigheter.
Regjeringens ekspertutvalg for partnerdrapssaker:
MiRA-Senterets leder sitter i regjeringens oppnevnte
ekspertutvalg som gjennomgår 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.

MIRA-SENTERETS 30-ÅRS JUBILEUMSKONSERT
MiRA-Senteret fyller 30 år i 2019. Vi har derfor gjennom
hele året hatt fokus på å synliggjøre sterke minoritets
kvinnestemmer og gjennomført en rekke arrangement
i anledning vårt jubileum. Søndag 27.oktober inviterte
vi derfor til jubileumskonsert for å feire over 30 år
med likestillingskamp. Hannah Kvam var kveldens
hovedkonferansier og Unity-Crew åpnet konserten
med en forrykende dans etterfulgt av MiRA-Senterets
leder Fakhra Salimi, kulturminister Trine Skei Grande
og ordfører Marianne Borgen som holdt sterke og
inspirerende åpningstaler om viktigheten av arbeidet
MiRA-Senteret har vært en pådriver for i over 30 år.

Kveldens program besto av et bredt spekter ulike
kunstutrykk med nydelig musikk, humor og dans
med opptredener av Nosizwe Baqua, Klara Kamzi,
Busi Ncube, Sanskriti Shrestha og Karavan Dance,
Lisa Tønne, og Anak Indonesia. Likestillings- og
diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm og Valgerd
Svarstad Haugland delte flotte ord fra scenen, i tillegg
til at statsminister Erna Solberg og Rødt leder Bjørnar
Moxnes var med oss å skape en minnerik kveld gjennom
sine videohilsner. Mari Boine var kveldens hovedartist
og delte nydelig sang og musikk med oss og bidro slik
til en uforglemmelig aften fylt med god stemning
og fellesskap.
Vi ser nå tilbake på en flott feiring av 30 år med antirasistisk kvinnekamp og er klare for å kjempe videre for
reell likestilling, likeverdige rettigheter og bidra til å
synliggjøre den kraften, de kunnskapene og ressursene
unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn
besitter. Rettighetskampen fortsetter!

Foto: Henrik Beckheim
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En støtteorganisasjon

2. KAPITTEL
EN STØTTEORGANISASJON

LANDS
DEKKENDE KRISE
HJELP, RÅDGIVNING OG
RETTIGHETSI NFORMASJON
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 2019 har vi hatt spesielt fokus på voldsforbyggende
kurs med rettighetsinformasjon, gitt tilbud om samtaleterapi for grupper av kvinner,
kompetanseheving i hjelpeapparatet, i tillegg til løpende krisehjelp- og rådgivningssaker.
OVERSIKT OVER KRISEHJELP- OG RÅDGIVNINGSSAKER I 2019
Tema

Unge jenter1

Kvinner

Oppholdstillatelse2

3

43

46

Forebyggende helsearbeid3

7

233

240

Kropp og seksualitet4

4

2

6

19

19

Diskriminering5
Tvangsekteskap

3

2

5

Vold og mishandling

2

43

45

Samlivsproblemer og skilsmisse

1

23

24

17

17

382

402

Annet
Totalt
1
2
3
4
5

20

MiRA-Senteret definerer unge jenter som jenter i alderen 13 til 26 år.
Oppholdstillatelse: inkluderer saker som gjelder familiegjenforening, 3-årsregelen og politisk asyl.
Forebyggende helsearbeid: inkluderer 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 m.m.

VOLDSFOREBYGGENDE KURS
Gjennom støtte fra Kompetansesenter for
kriminalitetsforebygging har vi kunnet videreføre våre
målrettede voldsforebyggende kurs for kvinner og
unge jenter med minoritetsbakgrunn. I år har vi også
kunnet gjennomføre samtaleterapi i gruppe og kunst
og uttrykksterapi, som har vært svært nyttige for en
14

Totalt

gruppe av kvinner med ulike traumer. Det har blitt
arrangert totalt 5 kurs om blant annet traumer og vold,
følelsen skam og grensesetting, sosial kontroll og vold i
nære relasjoner, i tillegg til at samtaleterapigruppa har
møttes fem ganger i løpet av høsten 2019. Gruppa ble
ledet av gestaltterapeut og rådgiver fra MiRA-Senteret
og kvinnene kunne her bearbeide sine opplevelser ved

å dele erfaringer med de andre i gruppa. For mange av
deltagerne var det første gang de delte sine erfaringer
i en gruppe. Gjennom å dele erfaringer med hverandre
i et støttende fellesskap fikk de mulighet til å forstå
seg selv bedre og oppleve gjenkjennelse i andres
opplevelse. På denne måten ønsket vi å redusere
kvinnenes opplevelser av skam og isolasjon, og styrke
deres helningsprosess.

RETTIGHETSINFORMASJON
Rettighetsinformasjons-møtene holdes ca. én
gang i måneden. Her får kvinnene informasjon om
sine rettigheter, og de får anledning til å drøfte
sine problemstillinger i fellesskap med andre som
har liknende utfordringer. De får også dagsaktuell
informasjon om lovendringer som har store
konsekvenser for dem selv. Temaene for disse
samlingene er problemstillinger som løftes fram under
de individuelle rådgivingssamtalene eller blir etterspurt
av kvinnene selv. En rekke av kvinnene som har kommet
til rådgivningssamtaler på MiRA-Senteret dette året
har ønsket mer kompetanse om NAV og diskriminering
og rettigheter på arbeidsplassen. Flere forteller om
diskriminering, om å bli nedgradert etter å ha vært ute
i permisjon, samt vanskeligheter med å få gjennomslag
for sine rettigheter. Flere av rettighetsmøtene har
derfor omhandlet denne tematikken. I tillegg har årets
rettighetsinformasjonsmøter fokusert på endrede
regler for arbeidsavklaringspenger, rettigheter for
voldsutsatte kvinner, forebyggende tiltak i barnevernet
og familievernkontor, forslag til ny integreringslov og
norsk-krav og norskopplæring.
KOMPETANSEHEVING I HJELPEAPPARATET
OG ORGANISASJONER
For MiRA-Senteret er det også viktig å dele vår
kompetanse med andre aktører i hjelpeapparatet og
andre organisasjoner i ulike fagmiljøer. Som ledd i dette
arbeidet har vi blant annet arrangert to dialogmøter

for hjelpeapparatet innenfor områdene traumer og
vold og kommunikasjon mellom minoritet og majoritet.
Dialogmøtene samlet både kvinner fra nettverket og
ansatte fra offentlige instanser, der de kunne dele
erfaringer, løfte frem relevante problemstillinger,
og åpne opp for dialog der mangfold og likestilling
sto i fokus. Inntil 80 personer fra offentlige instanser
som barnevernet, politiet, familiehus, helsestasjoner,
NAV, introduksjonsprogram, skolehelsetjenester,
tolketjenester, minoritetsrådgivere og jordmødre
deltok på dialogmøtene.
Vi har også holdt foredrag i forbindelse med Norske
Kvinners Sanitetsforenings seminar «Vold i et
livsløp» på Elverum i april og MiRA-Senterets seminar
«Avverging eller tystersamfunn?» på Litteraturhuset
i Oslo, 25. juni. 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 Oslo tok opp regjeringens
lovendringsforslag knyttet til avvergingsplikten og
saker om kjønnslemlestelse.

GRATIS JURIDISK VEILEDNING
I flere av sakene innenfor prosjektåret 2019 har det
vært behov for å drøfte ulike saker med advokat. I
disse sakene har det som regel vært gjennomført
flere, og minimum ett møte med rådgiver i forkant,
før det gjøres avtale med Humlen Advokater som
har et samarbeid med MiRA-Senteret. Tematisk har
sakene favnet vidt og vært til dels komplekse. Flere
har omhandlet økonomiske rettigheter i forbindelse
med samlivsbrudd, barnefordelingsspørsmål,
informasjon om voldsoffererstatning, samt spørsmål
om oppholdstillatelse og avklaring av identitet. Til
sammen har 11 kvinner fått hjelp av Humlen advokater.
15
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En erfarings- og
kompetanseformidler

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
oppbyggingen som MiRA-Senteret har tatt del i gjennom året 2019. MiRA-Senteret har gitt
både skriftlige og muntlige innspill til ulike beslutningstakere.
INNSPILL TIL OFFENTLIGE ETATER
OG POLITISK LEDELSE
Referansegruppemøte om handlingsplan mot rasisme
og diskriminering på grunn av etnisitet og religion i regi
av Barne- og likestillingsdepartementet: Som en del av
utarbeidelsen av ny handlingsplan mot diskriminering
på grunn av etnisitet og religion ble det på begynnelsen
av året nedsatt en referansegruppe bestående av
aktører i sivilt samfunn og enkelte offentlige instanser.
MiRA-Senteret deltar i referansegruppen og deltok 2.
februar på referansegruppemøte der vi ga innspill til
innholdet i planen. Vi deltok også da handlingsplanen
ble lansert på Rommen scene, 12. desember.
Samarbeidsseminar for integrering av flyktninger ved
Oslo kommune, Velferdsetaten: MiRA-Senteret har
deltatt på to samarbeidsseminar for integrering av
flyktninger i regi av Velferdsetaten. Temaene har vært
samordning og styrking av tilbudene som nyankomne
foreldre, barn og unge møter som ny i Oslo by og
arbeid, kvalifisering og nye løsninger for varig arbeid.
MiRA-Senteret bidro også med stand og delte våre
mangeårige erfaringer knyttet til minoritetskvinner og
målrettet Empowerment-arbeid.

Innspillsmøte om indikatorer og FOU-oppdrag om etnisk
og religiøs diskriminering i regi av Bufdir: 3 september
deltok MiRA-Senteret på Bufdir sitt innspillsmøte om
utviklingen av en ny nettressurs som skal oppsummere
tall, statistikk og forskning på områdene etnisitet,
religion og livssyn. Her bidro vi med våre erfaringer
knyttet til sentrale levekårsområder som helse,
økonomi, arbeid, skole og utdanning, samt informasjon
om holdninger til ulike etniske og religiøse grupper.
Åpent seminar om barnevern i regi av Senterpartiet:
17. september deltok MiRA-Senteret på Senterpartiets
åpne seminar om barnevern. Seminarets formål var å
få en situasjonsbeskrivelse av barnevernet og MiRASenteret bidro sammen med andre fagfolk og aktører
på barnevernfeltet. Her kom vi med innspill på hvordan
vi sammen kan sikre et kompetent barnevern med
kvalitet, som gir tillit i brede kretser, hvor vi mener
norsk barnevern svikter i dag og hva vi mener er de
viktigste tiltakene for bedring.
Lanseringsseminar av forskningsrapporter i regi av
Bufdir: 13. november var MiRA-Senteret tilstede
og holdt et innlegg under Bufdir’s fagseminar om
barnevernets melding og undersøkelsesarbeid. På
seminaret lanserte forskere fra RKBU Nord to nye
forskningsrapporter. I rapportene framkom det
bl.a. at det oftere opprettes en undersøkelsessak
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SKRIFTLIGE HØRINGSUTTALELSER OG INNSPILL
• Høringsuttalelse vedrørende forslag om endringer
i reglene for rett til barne- og ektefelletillegg
(8. februar)
• Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i
utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av
DNA-testing i utlendingssaker (21. mars)
• Høringsuttalelse vedrørende endring i forskrift om
mekling etter ekteskapsloven og barneloven (1. april)
• Høring – forslag til endringer i abortloven (2. april)
• Høring – forslag til lov som gir utvalg tilgang til
opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt
(5. april)
• Høringsuttalelse – lovforslag om etablering av saker
om seksuell trakassering (8. mai)
• Høringsinnspill – NOU 2018: 18. Trygge rammer for
fosterhjem (20. mai)
• Høringsuttalelse vedrørende forslag til lov om
offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (3. juni)
• Høringsuttalelse – forslag om ny forskrift om pass og
nasjonalt ID-kort (7. juni)
• Høringsuttalelse – forslag til ny barnevernlov
(1. august)
• Høringsuttalelse om endringer i utlendingsloven
og utlendingsforskriften- innstramminger i
utvisningsregelverket mv. (5. august)
• Høringsuttalelse om endringer i utlendingsforskriften
– behandling av personopplysninger, bruk av
automatiserte avgjørelser m.m. (27. august)
• Høringsuttalelse – forslag til endringer i
statsborgerloven og statsborgerforskriftenbehandling av personopplysninger og automatiserte
avgjørelser (2. september)
• Høringsuttalelse – endringer i utlendingsforskriftenoppholdstillatelse til ofre for menneskehandel
(13. september)
• Høringsuttalelse – endringer i utlendingsloven
m.m. utvidet bruk av biometri i utlendingssaker
(15. oktober)
• Høringsuttalelse – om ny lov om integrering og
endringer i statsborgerloven (15. november)
• Høringsuttalelse – forslag til endringer i
sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for
økonomisk sosialhjelp (9. desember)
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etter en bekymringsmelding dersom familien har
minoritetsbakgrunn, uavhengig av sakstype. MiRASenteret bidro med innspill til rapportene, der vi
blant annet la vekt på nødvendigheten av å bedre
tillitten til barnevernet blant minoritetsbefolkningen.
Vi trakk fram viktigheten av å kvalitetssikre
barnevernets arbeid, styrke kulturkompetansen blant
barnevernansatte, bedret kommunikasjon, samt øke
bevisstheten om kommunikasjonsutfordringene som
følger med å være minoritetsspråklig.
Oppstartsmøte i regi av Kulturdepartementet –
oppstartsmøte for handlingsplan mot diskriminering
av og hat mot muslimer: 16. desember deltok MiRASenteret sammen med 27 andre organisasjoner med
innspill til ny handlingsplan mot diskriminering av
og hat mot muslimer. Her trakk vi frem de viktigste
utfordringene vi ser på feltet og ga innspill på hvilke
tiltak vi mener det må fokuseres på i arbeidet med
å forebygge og hindre rasisme og diskriminering av
muslimer og mot personer som antas å være muslimer.

INTERNASJONALT ENGASJEMENT
I mars deltok MiRA-Senteret på FNs kvinnekonferanse i
New York. Her bidro Senterets leder, Fakhra Salimi med
vår kompetanse knyttet til sosiale sikkerhetssystem,
tilgang til offentlige tjenester og bærekraft i
kjønnslikestillingsarbeid gjennom blant annet helhetlig
Empowerment-arbeid med kvinner. MiRA-Senteret
deltok også når den internasjonale konferansen
mot seksuell og kjønnsbasert vold (SGBV) ble
arrangert i Oslo i mai, der temaet var seksuelt slaveri,
systematiske gjengvoldtekter, menneskehandel,
tvangsekteskap og vold i nære relasjoner.
I juni 2019 var MiRA-Senteret tilstede på «High level
Conference, a Synergy network meeting» (EU Council
2019) i Bukuresti i Romania. Konferansen ble arrangert
i regi av The National Agency for Equal Opportunities
between Women av Men (Romania) og Justis- og beredskapsdepartementet i Norge. Konferansen hadde som
målsetning å bidra til å styrke den europeiske innsatsen
med å forebygge og bekjempe kjønnsbasert vold. Da
vi i oktober arrangerte både nasjonalkonferanse og
30-års jubileumskonsert gjestet også sterke inter
nasjonale kvinnestemmer talerstolen og scenen. Blant
dem var; Ijeoma Oluo, Humera Khan, Bwalya Sørensen,
Trifa Shakely og Klara Kazmi. I november reiste vi også
til London og hadde viktige erfaringsutvekslingsmøter om islamofobi, religionsfrihet og muslimske
kvinners r ettigheter sammen med Barroness Udin i
House of Lords, Islamic Human Rights Commission og
flere kvinnelige rettighetsforkjempere og samfunns
debattanter, blant dem grunnlegger av An-Nisa Society
i London, Humera Khan.

MØTER OG BESØK PÅ SENTERET
Empowerment-workshop for NAV Frogn: 29. mars fikk vi
besøk av kvinner og unge jenter fra Flyktningtjenesten
i Frogn kommune. Workshopen tok for seg betydningen
av ordet Empowerment for hver enkelt og bidro med
verktøy og bevisstgjøring knyttet til hvordan man selv
kan styrke seg selv og andre rundt seg.
Samarbeidsmøter med Gjensidigestiftelsen og
Helsedirektoratet: Både i januar og i oktober har
MiRA-Senteret hatt samarbeidsmøter sammen med
våre samarbeidspartnere, Gjensidigestiftelsen og
Helsedirektoratet. Gjennom støtte fra stiftelsen
bidrar MiRA-Senteret inn i den nasjonale dugnaden
«Sammen redder vi liv» som skal bidra til at en så stor
del av befolkningen som mulig får økt kunnskap om
førstehjelp. På møtene har vi diskutert MiRA-Senterets
bidrag inn i dugnaden, der vi spesielt skal bidra til å
øke minoritetskvinners kunnskap og synliggjøre deres
viktige rolle i førstehjelpsberedskapen i Norge.
Studiebesøk fra Eurocities i regi av Oslo kommune: 12.
juni fikk MiRA-Senteret besøk av representanter fra
Eurocities, England, Brussel, Hellas, Düsseldorf og
Amsterdam, samt representant fra Oslo kommune.
Studiebesøket ble arrangert i regi av Oslo kommune og
var en del av VALUES prosjektet, ledet av Eurocities.
Prosjektet skal bidra til å styrke strukturelt samarbeid
i arbeidet med integrering av innvandrere og dele
erfaringer knyttet til hvordan bygge bro mellom
kommunen og frivillige organisasjoner i dette
arbeidet. MiRA-Senteret delte av sine erfaringer
knyttet til Empowerment i arbeidet med å tilføre
innvandrerkvinner kunnskap, selvtillit og nettverk for å
øke deres samfunnsdeltakelse og åpne muligheter for
arbeid.
Besøk av den brasilianske kvinnerettsorganisasjonen
«Instituto Patrícia Galvão»: Den 19. september fikk
MiRA-Senteret besøk fra den brasilianske kvinnerettsorganisasjonen «Instituto Patrícia Galvão» som var på
pressetur i Norge og Sverige. Under besøket ble det
interessant erfaringsutveksling om kjønnslikestilling,
ulikhet og sosial aktivisme mellom MiRA-Senterets
leder, Fakhra Salimi, journalisten Semyat Oliviera og
den interseksjonelle feministen Charô Nunes som
også er koordinator og skribent av «Blogueiras Negras
(Black Bloggers), en nettbasert brasiliansk plattform for
minoritetskvinner i Brasil.
Besøk av brasilianske journalister i regi av Innovasjon
Norge, den norske ambassaden i Brasil og konsulatet i
Rio de Janeiro: 2. oktober fikk MiRA-Senteret besøk av
to brasilianske journalister som var på en pressereise
i Norge i regi av Innovation Norge og Den norske
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ambassaden i Brasil. Journalistene var interessert i
å høre hvordan integreringen i Norge går og hvilke
utfordringer kvinner med minoritetsbakgrunn møter i
det norske samfunnet.
Samarbeidsmøte med Velferdsetaten: Den 14.
oktober fikk MiRA-Senteret besøk av Velferdsetaten
til et hyggelig møte på Senteret. Her løftet vi
frem viktigheten av MiRA-Senterets helhetlige
helseforebyggende arbeid og hvordan øremerking
av driftsmidler bidrar til å gi oss svært avgjørende
langsiktighet og forutsigbarhet i arbeidet med en
sårbar gruppe, som ikke nås gjennom andre tilbud.

MIRA CONSULT – LANDSDEKKENDE
KONFERANSER, FOREDRAG OG PANELDELTAGELSE
Foredrag ved Alna Helsestasjon:
8. februar var MiRA-Senteret invitert til Alna
helsestasjon for å fortelle om vårt arbeid og hvilket
tilbud vi har for kvinner med minoritetsbakgrunn.
Vi fokuserte spesielt på det Empowerment-rettede
arbeidet med «Mødre som veiledere» og unge jenter og
fortalte om vårt krisehjelp- og rådgivningstilbud.
Seminar med boklansering av #MinHverdagskamp,
5. mars: I anledningen vårt 30 års jubileum
inviterte vi til sofasamtale og boklansering
av boken «#MinHverdagskamp – 30 år med
minoritetskvinners likestillingskamp og deres reise
gjennom integreringslabyrinten» på Litteraturhuset,
den 5. mars. Seminaret var fullsatt og nærmere 70
personer var til stedet. Samfunnsdebattant, Nancy
Herz ledet en spennende sofadebatt der panelet
bestod av ordfører i Oslo, Marianne Borgen, tidligere
likestillings- og diskrimineringsombud, Sunniva
Ørstavik, vararepresentant i Oslo, Mariann Abdi Hussein
og MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi. Boken er en
hyllest til alle minoritetskvinner som gjennom 30 år har
kjempet egen likestillingskamp og som fortsatt står i
denne kampen.
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OXLO miniseminar på årets SHE-konferansen
Equality Matters: 6. mars holdt vi innlegg på OXLO’s
miniseminar på årets SHE-konferanse. Temaet
for seminaret var mangfold og inkludering på
arbeidsplassen og fokuserte på hva norsk arbeidsliv
trenger å vite om mangfold. I MiRA-Senterets innlegg
trakk vi frem hvilke strukturelle barrierer som vi ser i
dag hindrer at alle minoritetskvinner skal få innpass
i arbeidslivet, og fokuserte spesielt på strukturell
diskriminering.
Norske Kvinners Sanitetsforenings seminar «Vold i et
livsløp»: 10. april ble vi invitert til å holde innlegg på
Norske Kvinners Sanitetsforening sitt seminar «Vold
i et livsløp» på Elverum. Her holdt vi innlegget «Er
vold min kultur?» og løftet frem hvilke erfaringer
minoritetskvinner selv formidler til MiRA-Senteret
gjennom rådgivningstjenesten, og særlig hvordan
kulturbegrepet lenge har hatt stort gjennomslag som
forklaringsfaktor når det er tale om undertrykking og
vold mot minoriteter. Representanter fra forskning,
helse, politi og krisesenter deltok på seminaret, både
som innledere og tilhørere.
Lunsjseminar – Avverging eller tystersamfunn? Tirsdag,
25. juni inviterte vi til lunsjseminar på Litteraturhuset.
Seminaret ble arrangert i den anledning at regjeringen
foreslo å flytte avvergingsplikten for kjønnslemlestelse
av kvinner fra § 284 tredje ledd, til § 196. Målet vårt
var å sette skarpt fokus på hvordan flere forslag til
justeringer i lovverket ofte flyr under radaren hos
de fleste i befolkningen, og rammer enkelte grupper
spesielt hardt. Dialogmøte var fullsatt og gode
diskusjoner gjorde seminaret til et godt faglig påfyll for
alle som var til stede.
Bokkveld på Norli Eldorado: I anledning utgivelsen
av boken #MinHverdagskamp inviterte vi 20.juni til
bokkveld på Norli Eldorado i Oslo. MiRA-Senterets
leder leste høyt fra boken og samtalte med Gülay
Kutal (varamedlem og SVs fraksjonsleder i helse- og
sosialområde i Oslo bystyre) om «MinHverdagskamp
om minoritetskvinner og likestilling og
minoritetskvinners egne løsningsforslag til
utfordringer som har vært og fortsatt er meget viktig
for minoritetskvinner.
Mørketall-konferansen 2019 på Litteraturhuset i Oslo
i regi av Kvinnefronten : 14. september deltok MiRASenterets leder i panelsamtale på Kvinnefrontens
Mørketall-konferanse 2019. Konferansen satte fokus på
voldtekt og seksuelle overgrep mot kvinner og Fakhra
Salimi deltok i panelsamtale, sammen Liisa-Rávná
Finbog fra Samisk kvinnenettverk, Merly Åsbogård,
samfunnsdebattant og Rannveig Kvifte Andresen fra
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Dixi og delte våre tanker knyttet til hvordan vi mener
man bør arbeide for å forebygge voldtekt med et mål
om å skape et samfunn uten voldtekt.

MIRA-SENTERET I NYHETSBILDET 2018
Dagsavisen Nye Meninger (21.01)
Behovet for en fødselsoffensiv av etnisk norske barn?

50 år med SRHR i Kulturkirken Jakob i regi av Sex og
politikk: 27. september deltok MiRA-Senterets leder
når Sex og politikk markerte sitt 50-årsjubileum med
jubileumskonferanse: «50 år med SRHR – Seksuell
og reproduktiv helse og rettigheter». Her holdt hun
innlegg om minoritetskvinner og seksualitet og delte
av våre erfaringer med forebyggende helsearbeid med
spesielt fokus på seksuelle helse.

Dagsavisen Nye Meninger (14.02)
Norske barn, krigsbarn - og såkalte «IS-barn»?
NTB Kommunikasjon (18.2)
Empowerment-frokost med minoritetskvinner
Dagsavisen Nye Meninger (04.03)
Reisen gjennom integreringslabyrinten
Det norske kongehus (08.03)
Likestillingsfrokost på Melahuset

Foredrag om Empowerment og arbeid – Fredrikstad
internasjonale skole : 2. oktober holdt MiRA-Senteret
foredrag om Empowerment og arbeid for en
skoleklasse på Fredrikstad internasjonale skole. Her
tok vi utgangspunkt i MiRA-Senterets Empowermentbaserte metoder og reflekterte rundt hva som gjør hver
enkelt sterk i hverdagen og hvordan vi selv kan bidra til
å utvikle egne ressurser i møte med norsk arbeidsliv.
Regjeringens toppmøte om kvinnehelse i Trondheim:
5. november arrangerte regjeringen toppmøte om
kvinnehelse i Trondheim. MiRA-Senterets leder
deltok sammen med statsminister, Erna Solberg,
likestillingsminister, Trine Skei Grande og flere ministre,
forskere og sivilsamfunn og satte fokus på viktig arbeid
på feltet og drøftet utfordringer regjeringen skal ta tak
i for å bedre kvinnehelse.
Varme ord i kulda – norsk-pakistanske stemmer
gjennom 40 år i regi av Mela og Melahuset: 30.
november arrangerte Mela en hyllest til kulturpolitisk
engasjement i det norske-pakistanske miljøet med
poesi, samtale og musikk på Melahuset. Her deltok
Fakhra Salimi i samtale om 40 år med kulturpolitisk
engasjement i det norsk-pakistanske miljøet sammen
med Nisar Bhagat, Mujahid Ali og Khalid Salimi.

Norsk Telegrambyrå (08.03)
Dronning Sonja deltok på frokost for å styrke
minoritetskvinner
En rekke nettaviser publiserte denne saken, deriblant:
Klassekampen, ITromsø, Haugesund Avis, Avisen i Agder,
Fjordabladet og Nordre – Lokalavisa for Haram og
Sandøy
NRK Alltid Nyheter (08.03)
Fakhra Salimi intervjues på NRK Alltid Nyheter

MiRA bidrar blant annet med
høringer og innspill til lokale
og nasjonale myndigheter,
foredragsvirksomhet, innlegg,
kurs og uttalelser til media.

Siste med Marie Simonsen (08.03)
Fakhra Salimi intervjues om likestillingsarbeid på Marie
Simonsens podcast – 8.mars spesial
NRK Radio (20.07)
Intervju med Fakhra Salimi på Verdibørsen – Det sies
at indere er besatt av hudbleking: Hva er det med lys
hud som gir høy status i India … og som gjør de lyse til
de vakreste?
Femina, Radio Latin-Amerika (28.08)
Livepod Valg 2019 – Deltakelse og integrering blant
minoriteter
Fakhra Salimi deltar i sofasamtale om kommunestyreog fylkestingsvalget og drøfter fellesskap, integrering
og valgdeltakelse på Deichmanske Grünerløkka
bibliotek.
Women’s Major Group (29.10)
Feminist Want System Change – Post-Colonial
Feminism in Norway – Fakhra Salimi
NTB Kommunikasjon (16.10)
Ledende internasjonale stemmer til MiRA-Senterets
nasjonalkonferanse
NTB Kommunikasjon (23.10)
MiRA-Senterets 30- års jubileumsarrangement
Utrop (28.10)
Kjære Oslo Byråd: Å kutte økonomisk støtte til
ressurssenter for minoritetskvinner har konsekvenser
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4

En endringsagent

4. KAPITTEL
EN ENDRINGSAGENT

EMPOWERMENT-BASERT
INTEGRERINGSARBEID
MiRA-Senteret har i 2019 videreført vårt arbeid fra foregående år gjennom Empowermentbasert integreringsarbeid med fokus på helhetlig kunnskapsbygging og styrking av
ressurspersoner i nærmiljøene. Gjennom støtte fra Oslo kommune v/Velferdsetaten
til integreringsarbeid har vi i 2019 videreutviklet vårt tilbud «Mødre som veiledere»
i kombinasjon med hverdagsmestring og ressursbygging og jobbet systematisk med
selvstendiggjøring og styrking av selvtillit i morsrollen gjennom et helhetlig kurs,- og
aktivitetstilbud som både fremmer hverdagsmestring, styrket fysisk og psykisk helse,
nettverksbygging, fremmer arbeidsdeltakelse og kommunikasjon mellom foreldre og barn
i tillegg til å bygge kompetanse i hjelpeapparatet.

HVERDAGSMESTRING OG ARBEIDSFREMMING
GJENNOM EMPOWERMENT
Mødre som veiledere, er et helhetlig kurs og
aktivitetstilbud for minoritetskvinner der vi jobber
systematisk med selvstendiggjøring og styrking av
selvtillit i morsrollen ved å bygge videre på hver kvinnes
egne ressurser. Målgruppen for prosjektet er både
sertifiserte veiledere, og nye deltagere som ønsker å
videreutvikle sin kompetanse for både å kunne hjelpe
seg selv, men også være en støttespiller for andre
kvinner innad i eget nærmiljø. I 2019 har MiRA-Senteret
arrangert 14 kurs, 13 workshops, 11 veilederforum, 13
språkkafeer, 4 kulturkvelder, 18 utflukter og aktiviteter,
2 seminarer for kvinner og barn og 2 dialogmøter for
det offentlige hjelpeapparatet.
Gjennom veilederforum hvor veilederne møtes og
styrker og videreutvikler veilederrollen har det i 2019
vært spesielt ønske om økt fokus på hverdagsmestring,
kosthold og trening og arbeidsfremmende aktiviteter
som språkkafe og kurs i digital opplæring. Kursseriene
i 2019 har tatt utgangspunkt i dette og gjennom
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kursseriene «Hverdagsmestring med fokus på helse og
livsstil», «Kommunikasjon mellom barn og foreldre»
og «Digital opplæring med fokus på nettvett og
jobbsøkerkurs» har kvinner på en helhetlig måte
utviklet sine egne ressurser og fått økt kunnskap
knyttet til et bredt spekter av temaer som blant
annet: barneoppdragelse, hverdagsmestring, helse og
kosthold, grensesetting, selvtillit i morsrollen, nettvett
og jobbsøkerprosessen. og 81 kvinner har deltatt på
jevnlig digital opplæring på Senteret for å øke sine
digitale ferdigheter. Det har også blitt arrangert
rettighetsinformasjonsmøter om ulike tema og i
etterkant av temamøtene har kvinner fått tilbud om
krisehjelp, rådgivning og gratis juridisk bistand.
Gjennom en helhetlig Empowerment-basert metode
ser vi at prosjektaktivitetene bidrar til å styrke
minoritetskvinner innenfor flere viktige deler av deres
liv, samtidig. Slik bygger vi langsiktig kompetanse
hos den enkelte som gjør at de selv kan bli viktige
ressurspersoner og rollemodeller for sine barn, familie,
nettverk og nærmiljø.

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 og vi
har blant annet hatt besøk fra Oslo Voksenopplæring
på Skullerud og Helsfyr, Holtet videregående skole
og tatt imot en skoleklasse fra Flyktningetjenesten
i Frogn kommune for Empowerment-workshop.
Gjennom jentekvelder på MiRA-Senteret har vi også
tatt opp viktige tema som politikk, politiet og arrangert
jentekvelder med fokus på nettverksbygging der vi
også har snakket om grensesetting, trygghet i egen
identitet og nettvett. Gjennom aktivitetene har
unge jenter og kvinner med flyktningbakgrunn også
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, enten det er på skolen, mottaket eller der de
er bosatt.
LANDSDEKKENDE KOMPETANSEHEVING I
HJELPEAPPARATET
En annen viktig del av prosjektet har vært å bidra til
kunnskapsheving i det offentlige hjelpeapparatet. Vi
har hatt flere erfaringsutvekslingsmøter og workshops
med voksenopplæringer om tema som arbeidsliv,
forebyggende helsearbeid, rettigheter og fysisk
og psykisk helse. I tillegg har vi arrangert to større
dialogmøter for det offentlige hjelpeapparatet, der
opptil 80 personer har deltatt og økt sin kunnskap.
Temaene for dialogmøtene har vært «Kommunikasjon
mellom majoritet og minoritet» og «Traumer og vold»
og har blitt ledet av en ekstern gestaltterapeut. Vi har

fått tilbakemelding om at dialogmøtene var en viktig
arena for erfaringsutveksling og dialog og ønsker en
videre satsing på dette, da vi vet at slikt tverrfaglig
samarbeid vil skape viktige synergier mellom ansatte
i det offentlige hjelpeapparatet. Samtidig bidrar disse
også med å heve hjelpeapparatets kompetanse i møte
med minoritetskvinner og slik skape økt trygghet for
utsatte kvinner i å oppsøke offentlige instanser og bidra
til å sikre likeverdige tjenestetilbud for alle.

SYNLIGGJØRING OG INFORMASJONSFORMIDLING
MiRA-Senteret har gjennom året også stått på en
rekke stand ved ulike arenaer i Oslo Kommune for å
synliggjøre vårt arbeid og rikholdige aktivitetstilbud for
minoritetskvinner og unge jenter. Melafestivalen ble
16.-18. august arrangert i Oslo for 18. gang, og MiRASenteret hadde også i år et eget telt på festivalen. Over
200 barn besøkte teltet vårt og deltok på smykkelaging
og hennamaling. Her ble det også gitt valgopplæring
(se kap.5) og alle kunne teste sin kompetanse om
førstehjelp (se kap. 6).
31. august 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 under Vær-Stolt festivalen på Holmlia,
Østensjø bydelsdager og Folkefest i Groruddalen for å
informere om våre tilbud og rekruttere flere kvinner
og unge jenter til våre aktiviteter. Både unge jenter
og kvinner har vært svært viktige bidragsytere inn
i informasjonsmidlingen og vi deltok også på stand
på Drammen Globusfestival og Ringeriksdagene på
Hønefoss.
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Landsdekkende
valgopplæring

5. KAPITTEL
LANDSDEKKENDE VALGOPPLÆRING

BRUK DIN
STEMMERETT
– GJØR EN FORSKJELL
MiRA- Senteret har som formål å styrke minoritetskvinners kunnskap om demokrati,
likestilling og mangfold. Senteret har i den forbindelse arrangert flere nasjonale valgstrategi
kampanjer i forkant av kommune- og stortingsvalg med mål om at flere kvinner med
minoritetsbakgrunn skal engasjere seg politisk og bruke sin stemmerett. I forkant av årets
kommune- og fylkestingsvalg, lanserte vi valgkampanjen «Bruk din stemmerett- gjør en
forskjell!» i april. Kommune- og fylkestingsvalg er viktig for lokalt demokrati, og MiRASenteret har vært med på å skape en sterkere politisk bevissthet hos tusenvis av kvinner med
minoritetsbakgrunn.

INFORMASJONSFORMIDLING – BEVISSTGJØRING
GJENNOM ØKT KUNNSKAP
I løpet av MiRA-Senterets valgkampanje, «Bruk din
stemmerett-gjør en forskjell!» har over 3000 brosjyrer
om kommune- og fylkestingsvalget blitt delt ut. Siden
lanseringen i april har tusenvis av minoritetskvinner
fått valgopplæring gjennom informasjonsstands og
politiske workshops. I tillegg har vi arrangert seks
dialogmøter med lokalpolitikere fra ulike partier og
deltatt på flere partilederforedrag på Litteraturhuset.
Kampanjen ble avsluttet med kultur- og
demokratifestival på Melahuset med over 120 deltakere
og workshop på Senteret der vi diskurte valgresultatet.
LANDSDEKKENDE VALGOPPLÆRING
Valgopplæringen ved årets kampanje har
hovedsakelig foregått på MiRA-Senteret, men også
på Voksenopplæringssentre, flyktningtjenester,
videregående skoler og festivaler. Hovedformålet med
valgopplæringen har vært å øke valgdeltagelsen blant
kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn, samt
at flere skal delta og engasjere seg politisk i saker som
angår dem i nærmiljøet. Over 30 frivillige har bidratt
med å skape engasjement hos minoritetskvinner
gjennom praktisk valgopplæring, workshops,
informasjonsstands, landsdekkende valgopplæring og
dialogmøter med politikere.
I slutten av august tok MiRA-Senteret turen til
Haugesund i forbindelse med vårt nasjonale arbeid
knyttet til kampanjen og holdt her et foredrag om valg,
demokrati og politisk deltakelse for over 70 kvinner
og menn som er deltakere på voksenopplæring og
introduksjonsprogrammet i Haugesund kommune.

DIALOGMØTER MED POLITIKERE
Det er viktig at minoritetskvinner øker sin kunnskap
om de ulike politiske partiene vi har i Norge i dag og
hvordan partiene tenker å løse integreringsutfordringer
i Oslo. Et effektivt tiltak for å oppnå dette har vært
gjennom å arrangere dialogmøter med politikere
fra de største norske politiske partiene. Møtene ble
holdt i MiRA-Senterets lokaler i tidsrommet 20. mai
– 26. juni og sammen med lokalpolitikere fra Høyre,
Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Kristelig
Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti ble
dette en viktig arena for gjensidig kommunikasjon
mellom politikere og minoritetskvinner. MiRASenterets erfaringer tilsier at slike direkte møter
med minoritetskvinner og politikere er svært viktig
for andelen av minoritetskvinner som tar i bruk
sin stemmerett og i år ble dette en viktig arena for
kompetanseheving om blant annet barn og unges
oppvekstvillkår, diskriminering, arbeid og tiltak mot
arbeidsledighet, samt trygge nærmiljø i Oslo.
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Vi fortsetter kompetanse
utviklingen som styrker
minoritetskvinners egne
ressurser.

DEMOKRATI OG KULTURFESTIVAL
Den 30. juni arrangerte MiRA-Senteret en stor
demokrati- og kulturfestival på Melahuset. Til
sammen var det over 120 kvinner og barn samlet for
å gjøre en forskjell for demokrati og stemmeretten i
Oslo. Flere av MiRA-Senterets ressurssterke frivillige
som i år var viktige informasjonsformidlere som
«stemmevenner» under valgkampanjen holdt også
innlegg om stemmerett, demokrati og viktigheten av at
alle bruker sin mulighet til å påvirke politiske prosesser.
Arrangementet besto i tillegg til politisk bevisstgjøring
av et spennende drama og tromme-verksted for barn,
ledet av Raymond Sereba. MiRA-Senteret hadde
også stand med brosjyrer på ulike språk. Dette var
lettleselige brosjyrer som kvinne tok med seg for å lese
på deres språk.
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Ressursbygging gjennom
svømming og førstehjelp

6. KAPITTEL
RESSURSBYGGING GJENNOM SVØMMING
OG FØRSTEHJELP

MINORITETSKVINNER
– EN VIKTIG FØRSTE
HJELPSRESSURS
Kombinasjonen av svømmeopplæring og økt kompetanse om livredning, førstehjelp og
brannvern er både helsefremmende, skaper trygghet og økt sikkerhet i familien. Gjennom det
treårige prosjektet «Kompetente og trygge minoritetskvinner» skal MiRA-Senteret bidra til å
styrke tilgjengeligheten til førstehjelpsinformasjon for minoritetskvinner og løfte både unge
jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn frem som en viktig ressurs i førstehjelpsberedskapen.
Prosjektet støttes av Gjensidigestiftelsen og er en del av den nasjonale dugnaden «Sammen
redder vi liv» i regi av Helsedirektoratet.

ØKT TILGJENGELIG FØRSTEHJELPSKUNNSKAP
I 2019 har vi fokusert spesielt på å styrke
tilgjengeligheten til førstehjelpskompetanse på lokalt
nivå og har gjennom førstehjelpskurs, produksjon av
informasjonsbrosjyre, stand, og foredragsvirksomhet
bidratt til at nærmere 350 minoritetskvinner
har fått økt sin førstehjelpskompetanse, hvorav
31 kvinner, gjennom å delta på regelmessig
svømmeopplæring har lært seg å svømme og 8
kvinner har tatt livredningskurs. Disse kvinnene
bidrar i dag som viktige ressurspersoner inn i
svømme- og førstehjelpsopplæringen og som
informasjonsformidlere i arbeidet med å gi enda flere
minoritetskvinner økt kunnskap om førstehjelp.
HELHETLIG OPPLÆRING – SKAPER TRYGGHET
Opplæringen har et helhetlig fokus og består både
av teori i form av kurs i tillegg til praktiske øvelser og
gjentakelse av kunnskap gjennom workshops. I juni ble
det arrangert en fagsamling om førstehjelp på Svarstad
der deltakerne fikk styrket sin faglige kunnskap
ytterligere, bygget nettverk og sammen arbeidet frem
en strategi for videre informasjonsformidlingsarbeid.
Her ble viktigheten av å skape trygghet og ha felles
informasjon om forebyggingsarbeid fremhevet
som viktige punkter, samtidig som det ble lagt
vekt på at informasjonsformidlingen bør skje i
hverdagsreelle turområder og ta utgangspunkt i
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dagligdagse situasjoner som hver enkelt kjenner
seg igjen i. Vi samarbeider også tett med flere av de
andre bidragsyterne i den nasjonale dugnaden for å
tilgjengeliggjøre viktig kompetanse om blant annet
hjerte-lunge redning, hjerneslag, brannvern og viktige
hjelpemidler som appen «Hjelp 113» i regi av Stiftelsen
Norsk Luftambulanse.

MINORITETSKVINNER SOM AKUTTMEDISINSK
RESSURS
Minoritetskvinner har mye å bidra med i form av
erfaring, kunnskap om nærmiljøet, kulturen og
språket, som er veldig viktige elementer for nå og
engasjere flere med minoritetsbakgrunn. Med en
ressursgruppe bestående av livreddere, førstehjelpere
og formidlere med forskjellige språkbakgrunn har dette
styrket arbeidet enormt og vi vil i det videre arbeidet
i 2020 videreutvikle disse til å bidra som viktige
informasjonsformidlere inn i vårt videre nasjonale
arbeid. I 2019 har vi blant annet holdt heldags-foredrag
for skoleklasser på Flyktningseksjonen i Stavanger og
voksenopplæringen i Fredrikstad og fått tilbakemelding
fra deltakerne om at tilbudet både har bidratt til å
styrke deres fysiske og psykiske helse, øke tryggheten
i hjemmet og generelt gi hvert enkelt et nytt syn på
hvordan de kan bidra som viktige ressurspersoner både
i familien og i nærmiljøet.
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Et fristed og åpen møteplass

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 2019 satt
spesielt fokus på å formidle den psykiske biten ved seksualitet, i tillegg til bevisstgjøring
rundt retten til å ta selvstendige valg når det gjelder seksualitet, kropp, grensesetting og
forebygging av seksuell (u)helse. Gjennom flere erfaringsutvekslingsmøter og foredrag rundt
om i Norge har vi også bidratt til viktig utveksling av fagkunnskap blant helsepersonell som
jobber tett med unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn.

FOREBYGGING AV SEKSUELL (U)HELSE
Forebygging av seksuell (u)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 FOKUSOMRÅDER:
• Hvem bestemmer over min kropp?
• God seksualitet versus dårlig seksualitet?
• Sexpress og kroppspress på nett og sosiale medier
• Selvbestemmelse over egen kropp
• Rasisme og diskriminering innenfor arbeidslivet

NASJONALE ERFARINGSUTVEKSLINGSMØTER
OG FOREDRAG OM GRENSESETTING, KROPP OG
SEKSUALITET
MiRA-Senteret mottar hvert år et økende antall
henvendelser fra helsepersonell i et landsdekkende
hjelpeapparat med spørsmål, blant annet knyttet
til seksuell helse, kropp, reproduktive rettigheter og
metoder for å snakke om tabubelagte temaer. I 2019
har vi derfor hatt erfaringsutvekslingsmøter og holdt
foredrag flere steder i Norge. I juni var vi på besøk til
Migrasjonshelseteamet og helsesykepleiere i Tromsø
kommune og i august var vi hos flyktninghelsetemaet
i Trondheim kommune. I høsthalvåret holdt vi også
foredrag for en introduksjonsklasse i flyktning
seksjonen i Stavanger og holdt dialogmøte «Felles
kultur, men kroppen er min!» i Bergen. Møtene og
foredragene har bidratt til viktig erfaringsutveksling
om kropp og seksuell helse og skal bidra til å
videreutvikle gode og likeverdige helsetjenester der
kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn føler
seg forstått, trygge og ivaretatt.
EMPOWERMENT - UTFORDRE EGNE GRENSER
OG TA-ORDET
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 klatring, go-kart
og ta-ordet kurs. I mars inviterte vi samfunnsdebattant,
Nancy Herz til et av våre ta-ordet kurs der unge
jenter og kvinner sammen fikk høre utdrag fra
boken «Skamløs» og deretter drøfte egne tanker
og refleksjoner rundt temaene identitet, skam og
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rasisme. Unge jenter er selv aktive både i forarbeidet,
gjennomføringen og evalueringen av slike arrangement
og tilegner seg nyttig kunnskap som styrker dem som
ressurspersoner på mange arenaer i deres liv.

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 2019. Blant skolene vi har vært på
er: Nydalen videregående skole, Stovner videregående
skole, Drammen videregående skole, og Holtet
videregående skole. I slutten av oktober markerte vi
også verdensdagen for psykisk helse med en workshop
om hvorfor det er viktig med psykisk helse, hvordan vi
kan bruke tiden vår og være tilstede slik at vi kan bidra
til å styrke både oss og andres psykiske helse. En viktig
markering der flere kvinner og unge jenter tok ordet og
delte kunnskap, og bevissthet i fellesskapet.
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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 torsdager.

EMPOWERMENT-FROKOST MED
H.M. DRONNINGEN PÅ KVINNEDAGEN
Hvert år feirer MiRA-Senteret kvinnedagen, 8.mars og
setter fokus på viktige dagsaktuelle kvinnepolitiske
temaer. Samtidig feirer vi de sterke kvinnene som har
protestert mot kvinneundertrykking og patriarkalske
strukturer før oss. Årets kvinnedag ble likevel helt
spesiell for MiRA-Senteret da vi i anledning MiRASenterets 30- års jubileum, inviterte vår beskytter; H.M.
Dronning Sonja til Empowerment-frokost på Melahuset
for å feire dagen med oss. Her fikk H.M. Dronningen
oppleve et variert program med både musikk, film,
slampoesi og engasjerte innlegg. Likestillings- og
diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm var også
tilstede på frokosten og flere sterke kvinnestemmer
holdt innlegg. MiRA-Senteret fikk slik synliggjort
det viktige bidraget minoritetskvinner utgjør i
kvinnekampen, og kastet lys over utfordringene
minoritetskvinner fortsatt møter.
Senere på dagen gikk vi til Youngstorget hvor det ble
holdt spennende appeller, før vi marsjerte i toget. I år
42

SOMMER- OG VINTERAKTIVITETER
FOR KVINNER OG BARN
MiRA-Senteret 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:
• Trimtur til Skullerud
• Fagseminar for kvinner, unge jenter og barn
på Ble Fjellstue
• Utflukt til Ekeberg Husdyrpark
• Aktivitetsdag på Stovnerbanen
• Tur til Hunderfossen
• Klatretur til Oslo Klatrepark
• Utflukt for kvinner, unge jenter og barn
til Tertitten
• Fagseminar på Svarstad hytte
• Utflukt til det internasjonale kunstmuseet
• Lysvandring ved Hvervenbukta
• Fagseminar og skikurs på Beitostølen
Opptil 80 kvinner og barn har deltatt ved hver
aktivitet.

UTENDØRSUTSTILLINGEN «KAMPEN FOR
LIKESTILLING FORTSETTER!»
Som en del av MiRA-Senterets markering av 30-års
jubileum satte vi opp utstillingen «Kampen for
likestilling fortsetter!» på høsten. Utstillingen sto på
Rådhusplassen i tidsrommet 21.oktober-5.november
og ga Oslos befolkning et innblikk i likestillingsarbeidet
som har pågått i flere tiår, hvor tusenvis av minoritetskvinner har deltatt. Minoritetskvinnebevegelsen har
kjempet mot ulike undertrykkelsesformer på en rekke
samfunnsområder, men fremfor alt har de kjempet
for en selvstendig stemme til å representere seg selv
som en ressurs. Selv om utstillingen kun representerte
en liten del av et omfattende arbeid etterlater den et
inntrykk av minoritetskvinnebevegelsens arbeid, samt
de utfordringer som fortsatt gjenstår.
FLERKULTURELL JULEGLEDE
Det å være flerkulturell i et mangfoldig samfunn er
en enorm ressurs, både for en selv og for samfunnet.
Tradisjonen tro arrangerte MiRA-Senteret den 14.
desember en flerkulturell julefeiring for nærmere
100 små og store på Melahuset. Her ble både gleder,
opplevelser og erfaringer gjennom året delt i fellesskap, etterfulgt av musikk, dans, juleverksted og julegaver fra julenissen. Vi fikk også besøk av Kattene på
Grønland som hadde en fargesprakende konsert for oss.
En flott feiring fylt av harmoni, samhold og fellesskap
sammen med både barn, unge jenter og kvinner.

hadde MiRA-Senterets kvinner en av hovedparolene i
toget: «Rettssikkerhet skal ikke kjøpes – fjern kravet
for permanent opphold»! En parole som rettet fokus
mot utlendingslovens diskriminerende mekanismer
og viktigheten av å se at denne ofte brukes som et
kompromiss av politikere i den offentlige debatten.
MiRA-Senterets leder deltok også fra scenen med
innlegg på feiringen av kvinnedagen på Melahuset
denne kvelden.

Foto: Henrik Beckheim
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INFORMASJONSVIRKSOMHET GJENNOM
SKRIFTLIG OG AUDIOVISUELT MATERIELL
• MiRA-Senterets elektroniske nyhetsbrev utgitt
hver måned til over 1000 personer.
• #MinHverdagskamp - 30 år med minoritets
kvinners likestillingskamp og deres reise
gjennom integreringslabyrinten
• Videoopptak fra Empowerment-frokost, 8.mars
med H.M.Dronningen gjort tilgjengelig på vår
You Tube-kanal, Facebook og hjemmeside
• Roll-ups, t-skjorter og handlenett knyttet til
vårt 30- årsjubileums, førstehjelpsarbeid og
valgopplæring
• Brosjyren: Vil du redde liv? knyttet til vårt
førstehjelpsarbeid
• Brosjyre om MiRA-Senteret: «Kvinner i
bevegelse»
• Førstehjelpsvideo- Vil du redde liv?
• Oppdatert versjon av brosjyren «Redd for å
miste «jomfruhinnen»?
• Konferanserapport 2017 og 2018: «Mangfoldige
utfordringer for likestilling og integrering»
• Konferanseprogram «Møte mellom generasjoner
– Minoritetsperspektiv på kjønnslikestilling og
familierelasjoner i endring!»
• Plakater og flyere i anledning vår 30-års
jubileumskonsert på Cosmopolite Scene,
27. oktober.
• Utendørsutstillingen «Kampen for like
rettigheter fortsetter!» oppført på
Rådhusplassen fra 21.oktober til 5. november.
• Bordkalender 2020 «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. 4200 venner på
Facebook, 1000 følgere på Twitter og i overkant av
850 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
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TILSLUTNING TIL ØVRIGE MARKERINGER
• Stans tilbakekalling av norsk statsborgerskap –
foreldelsesfrist nå! i regi av Rødt Oslo Solidaritet og
flyktning lag
• Protestmarkering mot endringene i abortloven i regi
av Kvinnegruppa Ottar
• Markering av FNs dag mot rasisme – minnestund
for New Zealand i regi av Rødt Oslo Solidaritet,
Antirasistisk Senter, Gamle Oslo SV og Sosialistisk
Ungdom
• Demonstrasjon i Oslo mot Tyrkias invasjon i NordSyria i regi av Solidaritet med Kurdistan
• Stopp vold mot kvinner i krig og konflikt i regi av
Kvinnegruppa Ottar

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

#mira30år
Vi har flere kampanjer på sosiale medier. I 2019 har
vårt hovedfokus vært på å løfte frem 30 års kamp
for likestilling, samtidig som vi når det er valgår
mobiliserer til økt valgdeltakelse. Gjennom å bruke
hashtagene #mira30år og #gjørenforskjell på våre
innlegg på sosiale medier har vi synliggjort våre
aktiviteter, viktige temaområder og dagsaktuelle
kvinnepolitiske utfordringer.
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Måloppnåelse

9. KAPITTEL
MÅLOPPNÅELSE

2019
MÅLOPPNÅELSE
Året 2019 har vært et svært innholdsrikt og minnerikt jubileumsår for MiRA-Senteret.
Vi har arrangert flere seminarer med høy oppslutning og gjennomført flere 30års jubileumsmarkeringer som har løftet frem en mangeårig likestillingskamp, der
minoritetskvinner selv har bidratt mye. I tillegg har møte mellom generasjoner,
arbeidskvalifisering, politisk bevisstgjøring med en gjennomgående helhetlig Empowermentbasert metode vært viktige bærebjelker. Vi har vært en språk- og kunnskapsfremmende arena
og arrangert en rekke aktiviteter for både kvinner, unge jenter og barn i samarbeid med våre
engasjerte og ressurssterke frivillige.
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 ulik jubileumsbok og andre publikasjoner,
foredrags- og kursvirksomhet, høringsinnspill og annet
informasjonsarbeid har vært en viktig del av MiRASenterets virksomhet i 2019.

Foto: Henrik Beckheim
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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

Foto: Henrik Beckheim
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komplekse samfunnsforhold påvirker deres hverdag og
livssituasjon. Det er kun i dialog og erfaringsutveksling
med kvinnene, at vi sammen kan finne løsninger på de
mange utfordringer en kan oppleve i Norge i dag som
minoritetskvinne.

jubileumskonsert har vi også lykkes med å sette
fokus på minoritetskvinners egen likestillingskamp,
og ser frem mot et nytt år der vi vil fortsette å løfte
frem viktige fokusområder innen vårt helhetlige
likestillingsarbeid.

I denne årsrapporten har vi forsøkt å vise det brede
nedslagsfeltet i vårt arbeid gjennom utvalgte tilbud.
I 2019 har synliggjøringskampanjer gjennom større
arrangementer, sosiale medier og stand-virksomhet,
bidratt til at vi har mottatt en rekke henvendelser fra
både store og små organisasjoner og institusjoner som
ønsker å besøke Senteret og lære om vårt arbeid. Det er
stor pågang av henvendelser og mange tar kontakt med
oss i forbindelse med fagdager, foredragsvirksomhet og
forespørsler om innspill innenfor våre virkeområder. Vi
forsøker å bidra så mye vi kan, men opplever dessverre
at vi ikke har tilstrekkelig kapasitet og ressurser
til å følge opp alle henvendelsene. Vi har gjennom
noe økning i våre driftsmidler kunne videreutviklet
flere av våre tilbud og håper på videre styrking som
kan bidra til å sikre svært viktig forutsigbarhet og
langsiktighet i vårt arbeid. Til tross for at vi fortsatt
opplever 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.
Gjennom vår jubileumsbok, nasjonalkonferanse og

ØKONOMISK STØTTE
Vi takker alle bidragsytere: Regjeringen ved
Kunnskapsdepartementet og Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi), Velferdsetaten v/Enhet
for mangfold og integrering (EMI). I tillegg mottok
MiRA-Senteret prosjektstøtte fra Kompetansesenter
for kriminalitetsforebygging, Helsedirektoratet,
Valgdirektoratet, BLD/Bufdir, Gjensidigestiftelsen,
Oslo kommune v/Velferdsetaten til integreringsarbeid
i regi av frivillige organisasjoner, og tiltak mot
diskriminering, trakassering og undertrykking av
kvinner og aktivitetstilskudd fra bydelene Søndre
Nordstrand og 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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Innlegg i Dagsavisen Nye Meninger
Reisen gjennom integreringslabyrinten

Foto: Henrik Beckheim

REISEN GJENNOM
INTEGRERINGSLABYRINTEN
Fakhra Salimi
Innlegg i Dagsavisen Nye meninger – 04.03.2019

I morgen lanserer MiRA-Senteret sin første jubileumsbok, med tittelen
#MinHverdagskamp. Dette er den første i en rekke planlagte publikasjoner
i anledning senterets 30-års feiring. Boka representerer minoritetskvinners
egne stemmer, hvor de formidler sine historier ut fra egne perspektiver. Slik
ønsker MiRA-Senteret å belyse de sakene minoritetskvinnebevegelsen har
kjempet for gjennom flere tiår.

MiRA-Senterets arbeid tydeliggjør at uansett etniske
forskjeller og variasjoner i nasjonal opprinnelse,
kjemper kvinner med minoritetsbakgrunn en
felles kamp i Norge. Dette er kampen mot rasistisk
kjønnsundertrykking. Dette gjøres på flere
områder, både innenfor familien mot patriarkalske
kjønnstradisjoner, men også ute i storsamfunnet
mot marginalisering, stereotypier og fordommer.
Det å være minoritet, og utsatt for rasisme og
kjønnsdiskriminering, binder kvinner sammen og utgjør
kjernen i deres hverdagskamp for likestilling.
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er du mindre muslim? Hvor lenge har du vært i Norge,
og hvor lenge skal du være her? For spørsmålsstilleren
kan dette være ment som ufarlige og hverdagslige
spørsmål, men den som må svare blir stadig minnet
på at en ikke tilhører her, og at en er annerledes og
fremmed. Slik er det en kontinuerlig personlig kamp
mot fremmedgjøring, hvor en må forsvare seg selv og
bevise sin tilknytning til landet en bor i.

Historiene i #MinHverdagskamp løfter frem
hvordan det er å håndtere utfordringer knyttet
til det å være kvinne og samtidig minoritet. Det
å lytte til kvinnenes egne erfaringer og slik bedre
kunne forstå deres komplekse situasjon, er viktig
både i et likestillingsperspektiv, men også i et
integreringsperspektiv.

Hvis jeg ser tilbake på 30 år med vår likestillingskamp,
har den alltid vært interseksjonell og ført på flere
samfunnsarenaer på samme tid. Vi har jobbet ut
fra en overbevisning om at dersom målet er reell
likestilling og selvstendighet for minoritetskvinner,
er det nødvendig å gjøre strukturelle endringer på
flere samfunnsområder. Dette gjelder i politikk og
lovverk, i sosiale og kollegiale relasjoner, i offentlig og
privat sektor, i utdanningsinstitusjoner, arbeidsliv og
i kulturfeltet.

De samtidige utfordringene handler om å motbevise
negative fremstillinger av en selv, skape et mangfolds
perspektiv og aksept for det å være annerledes. Det
handler også om å finne sin plass i arbeidslivet, og
samtidig svare på spørsmål som ens kolleger til enhver
tid måtte ha. Hvor du kommer fra? Er du muslim? Spiser
du svinekjøtt, hvorfor spiser du ikke svinekjøtt? Hvorfor
bruker du skaut? Ber du fem ganger? Hvis du ikke ber,

For MiRA-Senteret har den svarte kvinnebevegelsen
og kvinnekampen internasjonalt vært en viktig
inspirasjonskilde, og erfaringer derfra har vist at
økonomisk uavhengighet alene ikke er nok til å
skape reell kjønnslikestilling. Så lenge patriarkalske
strukturer som undertrykker både kvinner og
minoriteter ikke blir utfordret i sin kjerne, oppnår vi
ikke reell likestilling. Fortløpende reformer som skal

Foto: Henrik Beckheim

endre enkelte diskriminerende praksiser er viktig,
men en varig samfunnsendring skjer kun ved å endre
de strukturene som opprettholder diskriminering i
samfunnet. MiRA-Senteret har derfor alltid sett på
helheten i norsk likestillingspolitikk, noe som også
inkluderer utlendingsloven. Ett av de grunnleggende
kravene for oss som likestillingsforkjempere, har
vært at minoritetskvinner må bli økonomisk, men
også juridisk uavhengig av menn. Å bekjempe
treårsregelen og inntektskravet for permanent opphold
i utlendingsloven, sammen med andre lovregulerte
stengsler for minoritetskvinners selvstendighet, har
derfor vært sentrale kampsaker for MiRA-Senteret.

integreringspolitikken har vært vellykket, og slik gitt
dem reelle muligheter for utvikling og inkludering. Vi
håper at vi gjennom #MinHverdagskamp kan vi øke
bevissthet om den komplekse virkeligheten mange av
minoritetskvinner lever i. Kvinnene i boka uttrykker
sine tanker, meninger, krav og visjoner både som
kvinner og som minoriteter. Deres historier er veivisere
og inspirasjon også for unge kvinner som vil føre
likestillingskampen videre, med en forståelse av hva
det vil si å være norsk og samtidig minoritet. Slik bidrar
kvinnene til et styrket grunnlag for den fremtidige og
interseksjonelle likestillingskampen. Boka kan bestilles
fra MiRA-Senteret.

Integrering handler grunnleggende sett om rettigheter,
muligheter og Empowerment. Det bør forstås som en
kontinuerlig prosess. Minoritetskvinnenes erfaringer
i boka kan brukes som kompass for å vurdere hvorvidt

Les og se mer på www.mirasenteret.no – #empowerment
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Foto fra jubileumskonserten 27. oktober: Henrik Beckheim
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