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MiRA-Senterets digitale nasjonalkonferanse

2020Mange stemmer
Dato: 19. november 2020
Klokkeslett: 09.00–14.30 
Sted: Konferansen vil foregå digitalt



Musikk ved Busi Ncube 

Velkommen ved Fakhra Salimi, leder av MiRA-Senteret

Åpning ved Grunde Almeland (V) 
Statssekretær i Kunnskaps departementet for statsråd Guri Melby

Konferansier Nancy Herz, forfatter og samfunnsdebattant, tar ordet 

Kvinnebevegelses historie og kontakt med minoritetskvinner.  
Ved Inge Ås, aktivist og kvinnesaksforkjemper 

Internasjonal solidaritet og norsk kvinnebevegelse.  
Ved Susan Rakhsh, Cand. sosiolog og kvinneaktivist 

Pause

Unge kvinner med minoritetsbakgrunn tar plassen i det politiske rommet.  
Ved Marian Hussein, stortingsrepresentant og leder av SVs inkluderingsutvalg 

Different voices – common struggle ved Humera Khan, forsker og grunnlegger  
av An-Nisa Society, Storbritannia (videoinnlegg)

Feminisme, nyliberalisme og interseksjonalitet.  
Ved Linn Stalsberg, sosiolog og forfatter 

Pause

Black Lives Matter og unge minoritetskvinners kamp for likestilling i Norge.  
Ved Rahwa Yohannes, aktivist og direktør av Manifold Norway 

Anti-rasistisk kvinnekamp på tvers av ideologisk tilhørighet – utfordringer for 
politiske partier ved Sofia Rana, forfatter og politisk aktivist.   

Lunsjpause

Kulturinnslag ved Camara Joof

Paneldiskusjon med Inge Ås, Rahwa Yohaness, Sofia Rana, Linn Stalsberg,  
Susan Rakhsh og Marian Hussein. Fakhra Salimi leder paneldiskusjon.

Åpen spørsmålsrunde  
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Grunde Almeland er leder av Oslo Venstre og statssekretær 
i Kunnskapsdepartementet for statsråd Guri Melby. 

Fakhra Salimi er leder av MiRA-Senteret, og har en bred 
akademisk faglig bakgrunn fra blant annet sosiologi, 
sosialantropologi og medier og kommunikasjon. Salimi er 
sterkt engasjert i minoritetskvinners posisjon i samfunnet, 
likestilling og diskriminering. Hun har vunnet flere priser 
for sitt engasjement, deriblant St. Hallvardmedaljen og 
Rettssikkerhetsprisen. 

Busi Ncube er en anerkjent sanger og musiker 
fra Zimbabwe. Hennes musikalske uttrykk 
inspireres av ulike sjangre, som blant annet 
tradisjonell musikk fra Zimbabwe, jazz, 
funk og rock. Ncube har gitt ut en rekke 
album gjennom sin karriere, samarbeidet 
med musikere som Mari Boine og Bruce 
Springsteen, og var blant artistene på Human 
Rights Now! – konserten i 1988.

Nancy Herz er forfatter, samfunnsdebattant, og for tiden 
aktuell med NRK-serien Skamløs. Hun er opptatt av 
frigjøring, likeverd og empowerment, og har vunnet flere 
priser for sitt engasjement knyttet til sosial kontroll og 
likestilling, som Skamløsprisen 2016 og Fritt Ords honnør  
i 2017. 

Inge Ås er kvinnesaksaktivist og var aktiv i Lesbisk Bevegelse 
på 1970-tallet. Ås var også med å drive trykkeriet SFINXA, 
og var en sentral skikkelse ved Kvinnehuset i Oslo. Ås er 
for tiden aktuell med Vi spiste, sov og drakk feminisme, en 
bok om frigjøringsbevegelsens sentrale aktivister og deres 
arbeid. 

Susan Rakhsh er sosiolog og kvinneaktivist. 
Rakhsh jobber som forsker og har blant annet 
skrevet boken MENA Feminist Movement in 
Political Turbulences (2017). Hun har også vært 
aktiv på MiRA-Senteret i de siste 30 årene. 

Foredragsholdere



Marian Hussein er i dag inkluderingspolitisk leder i SV, har 
vært sentralstyremedlem i SV siden 2017 og er tredje vara 
på Stortinget. Hun har vært folkevalgt i bydel Gamle Oslo og 
er nominert til Stortinget for SV i 2021. 

Humera Khan (UK) er forsker, aktivist og en av 
grunnleggerne bak organisasjonen  
An-Nisa Society. Organisasjonen kjemper 
aktivt for å iverksette tiltak som bedrer 
muslimers sosiale situasjon i samfunnet, 
i tillegg til å bekjempe islamofobi og 
diskriminering. Khan er også svært 
engasjert i spørsmål knyttet til rasisme og 
voldsproblematikk som vold i nære relasjoner. 

Camara Lundestad Joof er en norsk-gambisk dramatiker, 
forfatter og scenekunstner. Arbeidet hennes tar i hovedsak 
for seg normkritikk, interseksjonalitet og dekolonisering, og  
i 2018 debuterte hun med boka Eg snakkar om det heile tida. 
Joof er oppnevnt rådsmedlem i Norsk Kulturråd og leder 
Faglig utvalg for scenekunst. Siden 2019 har hun vært fast 
helgekommentator i Dagbladet.

Linn Stalsberg er utdannet sosiolog ved London School of 
Economics og jobber i dag som forfatter og skribent. Hun har 
gitt ut flere bøker, som blant annet Er jeg fri nå? tidsklemme 
i verdens beste land (2013), og engasjerer seg særlig i 
spørsmål knyttet til feminisme og nyliberalisme. 

Rahwa T. Yohaness er grunnlegger og direktør 
av Manifold Norway, en organisasjon dedikert 
for å promotere mangfold og positive endringer 
i samfunnet med fokus på minoritetsungdom 
og kvinner. Hun er tidligere leder og nåværende 
politisk rådgiver og pressekontakt for African 
Student Association UiO, og var en av 
hovedarrangørene bak «We Can’t Breathe –  
Black Lives Matter»-demonstrasjonen i Oslo. 

Sofia Rana er politisk aktivist og samfunnsdebattant, og 
engasjerer seg spørsmål knyttet til inkludering, likestilling 
og kampen mot rasisme. Rana er også leder av Rødt sitt 
antirasistiske og minoritetspolitiske utvalg og er medlem  
av Byutviklingsutvalget i Oslo Kommune.


