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Kampen for å bedre minoritetskvinners levekår, 
rettsikkerhet og likestilling har alltid vært MiRA-
Senterets kjernevirksomhet. Når vi bevegde oss fra 
2021 og inn i 2022 var det imidlertid flere nye lover som 
trådte i kraft som MiRA-Senteret visste ville påvirke 
minoritetskvinners livssituasjon og rettsikkerhet. 
Selv om flere av lovendringene representerte viktige 
steg i riktig retning var senteret nesten i mål med å 
dokumentere innstramninger i utlendingslovgivningen 
gjennom 15 år – noe som gjorde oss svært bevisste på 
at en av våre viktigste oppgaver det kommende året 
var å bidra til å motvirke ulikhetene som har vokst frem 
de siste årene og rette søkelys mot rettighetstap for 
minoriteter.

Som et lavterskeltilbud som MiRA-Senteret har det 
derfor – i kjølvannet av koronapandemien vært helt 
nødvendig og rette et særskilt fokus mot fysisk og 
psykisk helse. Dette samtidig som vi har fortsatt med 
vårt målrettede helhetlige tilbud for spesielt utsatte 
minoritetskvinner og unge jenter der de har kunnet 
søke råd, veiledning og informasjon og tilegnet seg 
økt kunnskap om egne rettigheter. Senterets veiledere 
bidrar som ressurspersoner innad i minoritetsmiljøene 
– og sikrer at viktig informasjon når ut – også til de 
mest sårbare. Gjennom deres iherdige innsats strekker 
ressursene til MiRA-Senteret enda lenger samtidig 
som vi hele tiden holder oss oppdatert på hvilke 
problemstillinger minoritetskvinner og nyankomne 
innvandrer-og flyktningekvinner møter på.  

MiRA-Senterets funksjon som brobygger og 
kompetanseformidler i det norske samfunnet har 
også blitt styrket gjennom synliggjøring av boken: 
Velferdsstatens skyggeside- rettighetstap for 

minoriteter, protestmarkering og politisk markering 
der vi har rettet fokus mot en utvikling innenfor 
utlendingslovgivningen som er til hinder for likestilling 
og forsterker voldsutsatte kvinners særskilte 
sårbarhet. Med bakgrunn i minoritetskvinners egne 
erfaringer knyttet til ulike likestillingsutfordringer 
har MiRA-Senteret også gjennomført en rekke med 
offentlige kompetansehevende digitale seminarer og 
kompetanseheving gjennom podkasts. Og gjennom 
faglige publikasjoner som: MiRA-Senterets fagarbeid på 
integrerings- og likestillingsfeltet, boken: Ruth Reese 
– Black dreams revisited og rapporten: Min stemme 
har vi både bidratt med historisk og dagsaktuell 
kunnskap som vil være svært viktig for likestillings- og 
integreringsfeltet fremover.

Gjennom MiRA-Senterets årsrapport 2022 får du i det 
følgende et innblikk i senterets helhetlige arbeid på 
likestillings- og integreringsfeltet. Et senter som hver 
dag betyr en forskjell for enkeltmennesker og er et sted 
som bidrar med unik faglig kompetanse. Dette samtidig 
som vi bidrar til å styrke det offentlige arbeidet og 
styrker minoritetskvinners mulighet for deltakelse i 
samfunnet. 

2022 har visst oss viktigheten av både nasjonal og 
internasjonal solidaritet og at det er helt avgjørende 
og stå sammen i vanskelige tider og lytte til de sårbare 
gruppenes egne erfaringer for å kunne stake opp riktig 
vei videre. La oss ta med oss viktige erfaringer fra 
dette arbeidet og fortsette å styrke alles muligheter til 
fullverdig deltakelse og fullverdige rettigheter også i 
året som kommer!

Sammen er vi sterkere!

Et år med internasjonal solidaritet 
og rettighetspolitikk i førersete!
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1. KAPITTEL  
LIKESTILLING OG LIKEVERD

Hvem og hva er MiRA-Senteret? 
MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn er en landsdekkende, ikke-statlig, 
frivillig nettverksorganisasjon for kvinner og unge jenter med etnisk minoritetsbakgrunn, 
samt ny ankommende innvandrer- og flyktningkvinner i Norge. MiRA-Senteret har snart 35 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 innvandrer- og flyktning-

kvinner skal være et nasjonalt kompetanse- og 
ressurssenter i minoritetskvinnespørsmål.

• MiRA-Senteret skal arbeide for å styrke 
rettssikkerhet og selvorganisering blant kvinner 
med minoritetsbakgrunn og skal arbeide for reell 
likestilling og inkludering i det norske samfunnet.

• MiRA-Senteret skal gjennom rådgivning, 
informasjons- og kursvirksomhet, faglige 
publikasjoner, materiell, møter og markeringer 
medvirke til økt kunnskap om og forståelse i det 
norske samfunn for minoritetskvinners situasjon  
og rolle i det nye landet.

• MiRA-Senteret skal fremme minoritetskvinnekultur, 
anti-rasistisk likestillingsarbeid og kvinnefellesskap.

MIR A-SENTERETS ETISKE RETNINGSLINJER 
• MiRA-Senteret er en ikke-statlig organisasjon som er 

religiøst og partipolitisk uavhengig. 
• Prinsippene om likeverd, likestilling og solidaritet 

ligger til grunn for senterets arbeid. Vi tar 
utgangspunkt i respekt for menneskeverdet, og 
jobber for og med minoritetskvinners rettigheter 
og rettsikkerhet. Trygghet og åpenhet er sentrale 
verdier i vårt arbeid.

• MiRA-Senteret skal gjenkjennes som faglig habilt. 
Både senterets brukere, offentlige instanser og andre 
som henvender seg til senteret for uttalelser skal 
kunne ha tillitt til vår faglige habilitet på områdene vi 
jobber med.

FINANSIERING AV MIR A-SENTERETS ARBEID
I 2022 har MiRA-Senteret mottatt driftsstøtte over 
statsbudsjettet og kommunalbudsjettet i Oslo. 
Midlene administreres av henholdsvis; Regjeringen 
ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet og 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Oslo 
kommune ved Byrådsavdelingen for arbeid, integrering 
og sosiale tjenester og Velferdsetaten og IMDi. I 
tillegg mottok MiRA-Senteret prosjektstøtte fra Oslo 
kommune ved Velferdsetaten, Helsedirektoratet, 
Sekretariatet for Konfliktrådene, Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet (Bufdir) til familie- og 
likestillingstiltak, til arbeid mot vold og overgrep og 
til arbeid mot rasisme, diskriminering og hatefulle 
ytringer og Gjensidigestiftelsen. 

MIR A-SENTERETS MANGFOLDIGE VIRKE OG 
HELHETLIGE FUNKSJON I SAMFUNNET
MiRA-Senteret har i snart 35 år jobbet 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

HENVENDELSER TIL MIR A-SENTERET
MiRA-Senteret betjener over 14 000 henvendelser 
årlig per telefon, e-post, anonym chat-tjeneste, 
post, personlig oppmøte, fra ulike helseinstanser, 

OM MIR A- 
SENTERET
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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. Senteret 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.  I 
kjølvannet av koronapandemien, og med flere parallelle 
kriser har 2022 vært et svært krevende år for mange. 
Kvinner tar i stadig økende grad kontakt med oss både 
for å få hjelp, digital opplæring, øke sin kunnskap, 
bidra som ressurspersoner eller gjennom å delta 
på våre aktiviteter- bygge nettverk med andre og 
videreformidle viktig informasjon innad i sine nærmiljø. 

UTVALGTE SAMARBEIDSPARTNERE I 2022
Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og 
familie departementet, Kultur- og likestillings-
departementet, Justis- og beredskapsdepartementet, 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), 
Helsedirektoratet, Oslo kommune, Likestillings- og 
diskrimingeringsombudet (LDO), Gjensidigestiftelsen, 
Sekretariatet for Konfliktrådene, Velferdsetaten, 
Bufdir (Barne- ungdoms og familiedirektoratet), 
VID Specialized University of Stavanger, bydel 
Grunerløkka, Nasjonalmuseet, Aldersvennlig Norge, 
Demokratiprosjektet, Samsen, Universitet i Oslo, 
Vulva.no, Finnmark politidistrikt, Samisk kvinneforum, 
Norsk Folkehjelpsråd og NAKOS, Pandemisenteret 
i Bergen, Nordic Black Theater, Den Norske Opera 
og Ballett, Politidirektoratet, NKVTS (Nasjonalt 
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress), 
Folkehelseinstituttet, RVTS Vest og Midt (Ressurssenter 
om vold, traumatisk stress, og selvmordsforebygging), 
RKBU Nord (Regionalt kunnskapssenter for barn 
og unge – psykisk helse og barnevern), Breidablikk 
læringssenter i Haugesund, Norges Juristforbund, 
Redd Barna, Jobb Aktiv, Job Learn, Lillehammer 
frivilligsentral, Brystkreftforeningen, Helsesenter 
for papirløse i Oslo, Minotenk, NOAS, Antirasistisk 
Senter, Kurdisk kvinneforening, Norges Kvinnelobby, 
FN-komiteen CEDAW, OECD, 8. mars-komiteen, 
Krisesentersekretariatet, Norsk Kvinnesaksforening, 
JURK – Juridisk rådgivning for kvinner, FOKUS- 
forum for kvinner og utvikling, OMOD (Organisasjon 
mot offentlig diskriminering), Caritas, Amnesty 
International Norge, Norsk Folkehjelp, Oslohjelpa, Unge 
funksjonshemmede, LHL (Landsforeningen for hjerte- 
og lungesyke) Oslo brann og redningsetat, Stiftelsen 
Norsk Luftambulanse, Oslo MET, Melahuset og ulike 
barnevernskontorer. 

MiRA-Senteret samarbeider i tillegg til dette med 
andre relevante instanser gjennom ulike prosjekter, 
som for eksempel lokale helse- og sosialtjenester, 
departement og direktorater, bydelsforvaltninger, 
krisesentrene, voksenopplæring, minoritetsrådgivere 
i videregående skoler, studenter og forskere fra 
utdanningsinstitusjoner over hele landet. 

SAMARBEIDSFORMER KAN VARIERE,  
MEN HER ER NOEN EKSEMPLER:
Arbeids- og inkluderingsdepartementet:  
MiRA-Senteret har i 2022 deltatt på flere møter i regi 
av Departementet og blant annet gitt våre innspill til 
ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Dette 
på innspillsmøte 21. mars med statssekretær, Nancy 
Herz der vi kom med innspill til diskriminering på vei 
inn i og opp i arbeidslivet. Senteret fikk også besøk av 
statssekretæren i august der vi snakket om Senterets 
arbeid innenfor rasisme- og diskrimineringsfeltet, 
seksuell helse, samt integreringsfeltet.

MIR A-SENTERETS TILBUD 
TIL MINORITETSKVINNER I 2022
• 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, informasjons-

telefon og samtalegrupper
• Åpen telefonlinje for kvinner og jenter med 

minoritetsbakgrunn
• Nettverksbygging / Empowerment
• Landsdekkende organisasjonsvirksomhet  

og frivillig arbeid
• Åpent hus på MiRA-Senteret eller digitalt over 

Zoom hver onsdag fra kl. 15.00–19.00
• Anonym chat-tjeneste for unge jenter, kvinner 

og ansatte i et landsdekkende hjelpeapparat

Universitet i Oslo:  
MiRA-Senterets nestleder, Khansa Ali har i 2022 deltatt 
inn i forskningsprosjektet: Samlende eller splittende? 
Betydninger av medieframstillinger av innvandrere 
for integrering» støttet av Medietilsynet. Her deltok 
hun gjennom intervju med erfaringer og innspill 
knyttet til hvordan ulike grupper av migranter har blitt 
fremstilt i norske medier under korona-pandemien, 
erfaringer rundt hvordan disse skildringene har påvirket 
migrantenes hverdag.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: MiRA-
Senteret er blant annet representert i rådgivende 
ekspertgruppe for retningslinjer om gjennomføring av 
samvær og deltok i juni også på webinar i regi av Bufdir/
TryggEst, LDO og Portugals partnerdrapskommisjon om 
metoden «Domestic Homicide Review» for forebygging 
av partnerdrap.

Oslo kommune, byrådsavdelingen for arbeid,  
integrering og sosiale tjenester:  
MiRA-Senteret deltar jevnlig med vår kompetanse 
knyttet til integrerings- og likestillingstematikk på 
kommunalt nivå i Oslo. I 2022 har Senteret blant annet 
deltatt med våre innspill i dialog om omfang av byens 
befolkning som opplever diskriminering i møte med 
kommunen, mekanismer og diskriminerende praksis og 
hvilke følger slik praksis kan få for den enkelte.
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Broderi-workshops og internasjonal dag  
i samarbeid med Nasjonalmuseet:  
Lørdag 22. oktober inviterte MiRA-Senteret og 
Nasjonalmuseet til internasjonal dag i det nyåpnede 
museet. En dag der fagfeltet skulle møte museets 
tekstilsamling, kvinnenes håndverkspraksis, erfaringer 
og kunnskap. Programmet bestod av interessante 
foredrag, broderiworkshop, omvisninger i museets 
utstillinger, barneverksted og te-verksted der det 
ble servert te og matretter fra ulike verdensdeler. I 
biblioteket ble det også åpnet en pop-up utstilling 
laget i løpet av høsten 2022 av kvinner i MiRA-Senteres 
nettverk, som alle besøkende på biblioteket kunne 
komme innom og se de neste to ukene. 

Dagen var et resultat av et samarbeid mellom MiRA-
Senteret og Nasjonalmuseet siden høsten 2019 der 
nærmere 80 kvinner fra 30 forskjellige land, gjennom 
brodering og kreativitet har jobbet seg frem til flotte 
kunstverk, som tilslutt ble sydd sammen av kvinner 
på Senteret til mangfolds-tepper som ble utstilt på 
internasjonal dag den 22.oktober. Her er ulike broderier 
sydd sammen til tepper – tepper som uttrykker sterk 
symbolikk på flere måter og representerer kvinnenes 
individuelle migrasjonserfaringer, kunnskaper, historier, 
tanker og følelser.



En nyskapende erfarings-  
og kompetanseformidler2
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2. KAPITTEL EN NYSKAPENDE  
ERFARINGS- OG KOMPETANSEFORMIDLER

INNSPILL TIL OFFENTLIGE ETATER OG  
POLITISK LEDELSE
Innspillsmøte i regi av Kultur- og likestillings-
departementet
Den 20. januar deltok leder, Fakhra Salimi på 
innspillsmøte i regi av Kultur- og likestillings-
departementet. Her deltok hun i dialog rundt hva som 
bør være Norges hovedprioriteringer i debatten under 
årets CSW.

Dialogmøte med IMDi
Den 27. januar deltok MiRA-Senteret på dialogmøte 
om integrering i regi av Integrerings- og mangfolds-
direktoratet. Sammen med andre nasjonale 
ressursmiljø på integrerings feltet utvekslet vi 
erfaringer og pekte på de viktigste utfordringene vi ser 
på integreringsfeltet fremover og våre prioriteringer og 
mål for 2022.

Innspillsmøte i regi av Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet
Den 21. mars deltok MiRA-Senterets administrasjons-
leder, Anne Berit Sødal på innspillsmøte i regi av 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Her ga 
vi innspill til ny handlingsplan mot rasisme og 

diskriminering og la spesielt vekt på viktigheten av å 
stille diskriminerende strukturer og systemer til ansvar 
for diskrimineringen i norsk arbeidsliv og hvordan 
mange unge opplever rasisme og diskriminering.  
Samt hvordan vi sammen må forebygge dette slik 
at dette ikke rammer deres deltakelse på ulike 
samfunnsarenaer.

Møter med flere politiske partier
I perioden mars til mai gjennomførte MiRA-Senteret 
møter med representanter fra de politiske partiene 
Høyre, Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet 
og Kristelig Folkeparti. Dette for å drøfte viktige 
utfordringer og prioriteringsområder innenfor 
likestillings- og integreringsarbeidet, og for å dele 
erfaringer fra viktige tiltak som Senteret jobber med.

Møte med LDO og likestillings- og diskrimingerings-
ombudet
Den 29. mars deltok MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi 
på møte med nytt likestillings- og diskriminerings-
ombud, Bjørn Erik Thon. Her deltok hun med innspill til 
hva Senteret mener er de tre viktigste utfordringene 
på etnisitetsfeltet som LDO bør fokusere på og hvilke 
forventninger Senteret har til det nye ombudet.

EN KUNNSKAPSBANK I  
MINORITETSK VINNESPØRSMÅL

I MiRA-Senterets landsdekkende synliggjørings- og formidlingsarbeid benytter vi oss av 
viktige kanaler som blant annet høringer og innspill til lokale og nasjonale myndigheter, 
pod-kaster, 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 offentlige kompetansehevingen som MiRA-Senteret har tatt 
del i gjennom året 2022. MiRA-Senteret har gitt både skriftlige og muntlige innspill til ulike 
beslutningstakere. Senteret bidrar også hvert år med faglige publikasjoner på integrerings- 
og likestillingsfeltet. 

Strategisk forum i regi av Viken fylkeskommune
Den 6. april deltok administrasjonsleder, Anne 
Berit Sødal på strategisk forum i regi av Viken 
fylkeskommune i Drammen. Her bidro hun inn i dialog 
sammen med andre politiske og strategiske sentrale 
organisasjoner og virksomheter i og rundt Viken 
spesielt innenfor arbeidet med å utjevne sosial ulikhet.

Møte med rådgivere fra Senterpartiet i familie- og 
kulturkomiteen
Den 3. mai var MiRA-Senteret invitert til møte med 
rådgivere i familie- og kulturkomiteen i Senter partiet. 
Her fikk de høre litt om hvordan MiRA-Senteret 
opplever situasjonen for minoritetskvinner etter 
koronapandemien og hva vi opplever rører seg på 
familie- og likestillingsfeltet. 

Innspillsmøte i regi av Oslo SV
Den 11. mai deltok administrasjonsleder, Anne Berit 
Sødal og prosjektkoordinator, Maria Theresa Jones på 
innspillsmøte i regi av OSLO SV. Her ga vi innspill til Oslo 
SV sitt nye partiprogram for neste lokalvalgs-periode og 
kom med konkrete forslag til tiltak blant annet innenfor 
inkludering i arbeidsliv, likeverdige helsetjenester, 
barnehage og skole og strukturell rasisme.

Innspillsmøte i regi av Kultur- og 
likestillingsdepartementet
13. juni deltok MiRA-Senteret på innspillsmøte 
sammen med andre nasjonale kvinneorganisasjoner. 
Her delte vi om våre refleksjoner rundt nasjonale 
likestillingsutfordringer, samt kom med innspill til 
tiltak som kan bidra til et mer likestilt Norge.

Møte i forum for muslimfiendtlighet
Den 8. august deltok nestleder, Khansa Ali og 
administrasjonsleder, Anne Berit Sødal på møte i 
forum for muslimfiendtlighet i regi av Justis- og 
beredskapsdepartementet. Her ga vi innspill på 
tematikk om sikkerhet for muslimer og muslimske 
trossamfunn og bidro inn i dialog om bekymringer, 
utfordringer og forslag til videre håndtering. 

Innspillsdager hos Rødt
MiRA-Senteret deltok den 22. august på kultur, 
familie- og likestillingspolitiske innspillsdager. Her 
ga vi konkrete innspill inn mot arbeidet deres med 
statsbudsjettet, delte våre perspektiver på prekære 
utfordringer og kom med forslag til løsninger både på 
kort og lang sikt.
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Møte med stortingsrepresentanter  
fra Sosialistisk Venstreparti
30. august ble MiRA-Senteret invitert til møte med 
stortingsrepresentantene, Kathy Lie og Andreas Sjalg 
Unneland i SV. Her ga vi innspill til sentrale saker på 
likestillingsområdet for øyeblikket. Senteret løftet 
frem fortsatt øremerking av tilskudd til nasjonale 
ressursmiljø, økt kunnskap om hvordan endringer 
innenfor utlendingsloven de siste årene har påvirket 
minoritetskvinner og viktigheten av målrettede tiltak 
for digital inkludering som del av forebygging av vold i 
nære relasjoner som konkrete saker som bør fokuseres 
på akkurat nå.

Møte på Stortinget med Rødt
2. september ble MiRA-Senteret invitert til møte 
med statssekretær, Tobias Drevland Lund og politisk 
rådgiver for Rødt på Stortinget. På møtet drøftet vi 
konkret politikk knyttet til familieinnvandring, med 
særskilt fokus på kvinner og snakket særskilt om 
viktigheten av fokus på vold i nære relasjoner, og 
partnerdrap.

Innspillsmøte om BFD
Den 5. desember deltok nestleder, Khansa Ali og 
administrasjonsleder, Anne Berit Sødal på innspillsmøte 
i regi av ekspertgruppen for barn i fattige familier. I 
våre innspill vektla vi nød vendigheten av å styrke NAV’s 
veilednings tilbud, satsning på bedre botilbud og mer 
tilgjengelige boligkontor, bedre samordning av sosiale 
tjenester og trygdeordninger, at hjemmeboende 
ungdom i 18–20 års alderen bør få disponere egen 
inntekt og at uføre mødre med innvandrer- og 
flyktning bakgrunn bør sikres uføretrygd fremfor 
supplerende stønad/sosialhjelp.

INTERNASJONALT ENGASJEMENT
I januar deltok MiRA-Senteret på informasjons- og 
innspillsmøte i forbindelse med FNs kvinnekommisjon 
(CSW) 2022. Grunnet koronasituasjonen ble også årets 
kvinnekommisjon gjennomført digitalt. Hovedtema 
var: Kjønnslikestilling og Empowerment av alle kvinner 
og unge jenter sett i sammenheng med tiltak mot 
klimaendringer og reduksjon av katestrofterisiko. 
Senteret sitter fra høsten 2022 også i arbeidsgruppe for 
innspill til FNs rasediskrimineringskonvensjon (ICERD) 
og deltok i desember på første møte. 

SKRIFTLIGE HØRINGSUTTALELSER  
OG INNSPILL 2022

• Innspill til kvinnehelseutvalget (1. mars 2022)

• Høringsuttalelse – adgang til å avholde fjernmøter 
og å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer 
i Utlendingsnemnda m.m. (24. mars 2022)

• Høringsuttalelse – Midlertidige endringer i 
lovverket som følge av ankomst av fordrevne 
fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv 
beskyttelse (8. april 2022)

• Høringsuttalelse – forslag til ny forskrift om 
Barnesakkyndig kommisjon (25. mai 2022)

• Høringsuttalelse – ratifikasjon av ILO-konvensjon 
nr. 190 – om avskaffelse av vold og trakassering i 
arbeidslivet, og om endringer i arbeidsmiljølovens 
regelverk om trakassering (8. juni 2022)

• Høringsuttalelse – ny forskrift om oppfølging av 
barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift 
for barn og unge i barnevernsinstitusjon (1. juli 2022)

• Høringsuttalelse – forslag til lov 
om informasjonstilgang m.m. for 
Ekstremismekommisjonen (9. august 2022)

• Innspill til lovutvalg om negativ sosial kontroll 
(15. september 2022)

• Høringsuttalelse – om forslag til nye forskrifter i ny 
barnelov (21. oktober 2022)

• Høringsuttalelse – utvisning av flyktninger på 
grunn av ilagt straff (28. november 2022)

• Innspill til ekspertgruppe om barn i fattige familier 
(1. desember 2022)

Den 2. juni deltok 3 av Senterets ansatte også på 
webinar i regi av LDO, Bufdir/TryggEst og Portugals 
partnerdrapskommisjon. Her fikk vi innsyn i metoden 
«Domestic Homicide Review» - en metode som 
brukes for å forsøke å lære av, forstå og forebygge 
partnerdrap. Nestleder, Khansa Ali har i 2022 også 
deltatt inn i en fokusgruppe i regi av Center for 
Intercultural Communication ved VID Specialized 
University. Dette i forbindelse med et prosjekt støttet 
av IMDi for å kartlegge behovet for beskyttelse og 
krise sentertjenester for nyankomne flyktninger som er 
utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og 
annen vold i hjemmet. 

MØTER OG BESØK PÅ SENTERET
Møte med rasisme- og diskrimineringsombud  
i bydel Grünerløkka
Den 11. mars fikk MiRA-Senteret besøk av rasisme- og 
diskrimineringsombud i bydel Grünerløkka, Trine 
Mordal Jørgensen. Hun ønsket å bli bedre kjent med 
MiRA-Senteret og høre om vårt målrettede arbeid 
mot rasisme og diskriminering og for mangfold og 
inkludering.

Møte med representanter i Oslo Høyre  
og Oslo Unge Høyre
Den 14. juni fikk MiRA-Senteret besøk av leder i Oslo 
Høyre, Morten Steenstrup og Arina Aamir, fra Oslo 
Unge Høyre. De ønsket å møte organisasjoner som 
jobber med mennesker med flerkulturell bakgrunn 
og ønsket å besøke MiRA-Senteret. På møte fikk de 

vite mer om senteret og hvordan vi jobber, hvilke 
utfordringer vi møter i forhold til våre målsetninger. Vi 
ga dem også innspill til viktige fokusområder for deres 
arbeid med å inkludere flere med minoritetsbakgrunn 
i samfunnet.

Møte med statssekretær Nancy Herz
31. august fikk MiRA-Senteret besøk av stats-
sekretær, Nancy Herz ved Arbeids- og inkluderings-
departementet på MiRA-Senteret. På møte fikk 
Herz nærmere innblikk i Senterets arbeid innenfor 
rasisme- og diskrimineringsfeltet, seksuell helse, samt 
integreringsfeltet generelt.  

Besøk av Rådet for et Aldersvennlig Norge
Den 20. oktober fikk MiRA-Senteret besøk av 
to rep resentanter fra Senteret og Rådet for et 
Aldersvennlig Norge som er et nasjonalt statlig 
kunnskaps miljø på oppdrag fra Helse- og omsorgs-
departementet. På møtet delte Senteret av erfaringer 
knyttet til viktige temaområder, utfordringer og 
muligheter som vi ser for innvandrerkvinner som 
begynner å bli eldre i Norge.

Besøk av Demokratiprosjektet, Samsen
Den 11. november fikk MiRA-Senteret besøk av 
en ungdomsgruppe fra Demokratiprosjektet, 
Samsen kulturhus og Kristiansand kommune. 
Her fikk deltakerne informasjon om Senterets 
arbeid og hvordan dette har bidratt til å styrke 
minoritetskvinners situasjon og rettigheter. 



OFFENTLIG KOMPETANSEHEVING, WEBINAR  
OG FOREDR AGSVIRKSOMHET

Lanseringsseminar av kampanjen:  
Min kropp – mine grenser
Den 3. februar arrangerte MiRA-Senteret 
lanseringsseminar av skolekampanjen: «Min kropp – 
mine grenser» med spennende talere på programmet. 
Lanseringen gikk av stabelen på Deichmanns nye 
hovedbibliotek i Bjørvika med noen deltakere fysisk 
tilstede, mens over 100 deltakere fulgte med digitalt 
fra hele landet. Deltakerlisten inkluderte ansatte 
i hjelpeapparatet fra VGs, minoritets-rådgivere, 
helsesykepleiere og voksenopplæring, med flere. 
MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi ledet lanseringen 

og sammen med kultur- og likestillingsminister, 
Anette Trettebergstuen, lege, PhD og medisinfaglig 
forfatter, Mariam Anjum, IMDi-direktør Liebe 
Rieber-Mohn, avsnittsleder ved RISK, Lene Wold 
og prosjektkoordinator, Mari Bø Trosterud rettet 
de fokus mot en rekke viktige problemstillinger 
innenfor tematikken. Kampanjen består av do-aviser, 
informasjonsmateriell, animasjonsfilmer, podkasts og 
workshops/foredrag om tematikken og har som mål 
å bidra til økt kunnskap blant hjelpeapparatet, skoler 
og helsetjenester om kropp og grensesetting ut fra et 
minoritetsperspektiv. 

Protestmarkering mot innstramninger i utlendingsloven 
som rammer minoritetskvinner
3. mars møtte over 100 personer opp til protest-
markering foran Stortinget mot inn stramninger i 
utlendingsloven som rammer minoritets kvinner. 
Rungende kamprop, fengende trommerytmer og 
medrivende appeller ga næring til kampviljen og 
pågangsmotet til å fortsette arbeidet mot dis riminering 
og for en mer rettferdig utlendingslovgivning. MiRA-
Senteret initierte protest markeringen for å sette lys 
på rettighetstapet minoritetsbefolkingen har blitt 
utsatt for gjennom 10 år med innstramninger. Over 
40 organisasjoner og politiske partier hadde sluttet 
seg til protestmarkeringen. Bjørk Gudmundsdottir 
Jonassen fra JURK, Anne Green Nilsen fra Fagforbundet 
og Seher Aydar fra Rødt var noen av dem som bidro 
med appeller. Plakater med påskriften: «minstepensjon 
til alle», «lik rett til trygdeytelser» og «vi krever en 
rettferdig utlendingslov» synliggjorde budskapet om 
at utviklingen mot stadig mer forskjellsbehandling 
av innvandrere sammenliknet med resten av 
befolkningen må ta slutt. På markeringen ble også 
boken: Velferdsstatens skyggeside: Rettighetstap for 
minoriteter som dokumenterer endringene overrakt 
Justiskomiteen, representert ved Andreas Sjalg 
Unneland fra SV.

MIR A-SENTERET I NYHETSBILDET 2022

• Utrop: Retten til familieliv-kun for de privilegerte? 
(12. februar 2022)

• Pressemelding NTB: Protestmarkering mot 
innstramninger i utlendingslovgivningen som 
rammer minoritetskvinner (28. februar 2022)

• Pressemelding NTB: Bli med på MiRA-Senterets 
digitale Empowerment-frokost med boklansering 
på kvinnedagen (3. mars 2022)

• Journalen Oslo Met: Kjempet syv år for opphold – 
mener loven er for streng (4. mars 2022)

• Pressemelding NTB: Velferdsstatens fremtid – 
minoriteters rettigheter (15. august 2022)

• Pressemelding NTB: Nasjonalkonferanse 2022:  
Post-pandemi, psykisk helse og ungdom  
(22. september 2022)

• Utrop: Nasjonalmuseet samarbeidet med MiRA-
Senteret om utstilling (25. oktober 2022)

• Pressemelding NTB: Politisk markering til støtte for 
voldsutsatte flyktningekvinner (17. november 2022)

• Pressemelding NTB: Boklansering: Ruth Reese – 
Black dreams revisited (2. desember 2022)

TILSLUTTEDE OPPROP OG KR AV  
TIL POLITIKERE:

• Demonstrasjon: «Nei til sortering av flyktninger 
etter hudfarge» i regi av Antirasistisk senter  
(11. mars 2022)

• Støttedemonstrasjon: for amerikanske kvinners 
rett til å bestemme over egen kropp (1. juli 2022)

• Demonstrasjon: for kvinner i Afghanistan i regi av 
Kvinnegruppa Ottar og Norsk Afghanske kvinner 
for endring (19. august 2022)

• Underskriftskampanje: Gransking av 
utenlandsadopterte i regi av UTAD- for 
utenlandsadopterte (8. september 2022)

• Opprop: Ny husleielov i regi av Leieboerforeningen 
(30. november 2022)

• Opprop: Et system som ikke svikter når det trengs 
som mest i regi av Kirkens bymisjon 
(5. desember 2022)

Empowerment-frokost og boklansering
På kvinnedagen, 8. mars lanserte så MiRA-Senteret 
boken Velferdsstatens skyggeside-rettighetstap 
for minoriteter. Empowerment-frokosten ble åpnet 
av ordfører Marianne Borgen, før faglige innlegg 
fra forfatterne av boka fulgte. Bente Puntervold Bø 
fortalte om systematiske innstramninger i lovgivningen 
og om en utvikling mot mer forskjellsbehandling, 
mistenkeliggjøring og mindre vektlegging av FNs 
høykommissær for flyktningers uttalelser. Asla Maria 
Bø Fuglestad tok utgangspunkt i spørsmålet om vi er på 
vei vekk fra idealet om universelle velferdsordninger, og 
problematiserte strategien med å forsøke å begrense 
innvandring ved å stramme inn på innvandreres 
velferdsgoder. Sanger og poet Sarah Camille 
Osmundsen berørte alle med fortelling og sang, og 
Fakhra Salimi avsluttet arrangementet med en hyllest 
til kvinneaktivistene vi har mistet, og med oppfordring 
til å fortsette kampen for en rettferdig innvandring 
og flyktningpolitikk der viljen til å hjelpe omfatter alle 
flyktninger uavhengig av hudfarge og kulturbakgrunn.

Deltakelse i podkast om vold i nære relasjoner i regi av 
Universitet i Oslo
Den 21. mars deltok MiRA-Senterets nestleder, Khansa 
Ali i ekspertpanel på podkastlansering i regi av 
Universitet i Oslo. Dette i forbindelse med et prosjekt 
om: «Digital Campaign about Women Exsposed to 
Partner Violence». Her løftet hun frem Senterets 
erfaringer knyttet til arbeid med tematikken om 
partnerdrap og ga innspill på anbefalte fokusområder 
fremover. 

Foredrag for ansatte ved Skøyenåsen ungdomsskole
Den 9. mai hadde MiRA-Senteret møte med ansatte ved 
Skøyenåsen ungdomsskole. Her holdt vi foredrag om 
Senterets helhetlige arbeid, med spesielt fokus på unge 
jenter, Mødre som veiledere og viktigheten av å jobbe 
helhetlig og på tvers av generasjoner. 

Erfaringsutvekslingsmøter i Alta
Den 19.–21 mai arrangerte MiRA-Senteret fagseminar 
i Alta. Dette med en målsetning om å øke vår 
kompetanse på nasjonalt plan. Her ble det foredrag og 
spennende dialog med leder for Samisk kvinneforum og 

erfaringsutvekslingsmøte med familievoldskoordinator 
i Finnmark Politidistrikt, Lilja S. Hansen. Vi hadde også 
et svært spennende møte med kvinneaktivitist og 
politisk flyktning fra Afghanistan, Jamila Afghani der vi 
fikk høre om hennes erfaringer med det å komme som 
politisk flyktning til Norge. 

Innlegg på fagsamling for saksbehandlere av sosialhjelp
Den 10.juni deltok rådgiver, Asla Maria Bø Fuglestad 
med innlegg på Velferdsetatens fagsamling for 
saksbehandlere av sosialhjelp. Noe av det vi framhevet 
var blant annet viktigheten av at sosialtjenesten 
oppfyller sin veiledningsplikt slik at ikke kvinner blir 
avhengig av «hjelpere» i eget nettverk som gjør dem 
sårbare for utnytting og kontroll, og vanskeliggjør det 
å bryte ut av en voldsrelasjon. Samt viktigheten av å gi 
konkrete og utfyllende begrunnelser for vurderingene 
vedtaket bygger på, for å bygge tillit og forvisse 
søkeren om at søkerens situasjon var forstått.

Seminar på Arendalsuka 
Den 18. august arrangerte MiRA-Senteret seminaret: 
«Velferdsstatens fremtid- Minoriteters rettigheter» 
på Arendalsuka. Her rettet vi fokus mot hvordan 
innstramninger i utlendingsloven de siste 15 årene har 
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bidratt til å svekke minoritetsbefolkningens tilgang 
til grunnleggende rettigheter og minoritetskvinners 
reelle mulighet til å oppnå likestilling. Her ble det 
varierte innlegg fra MiRA-Senterets fagpersoner 
og stortingsrepresentant, Tobias Drevland Lund 
(Rødt) deltok med innlegg om deres tanker om hvilke 
politiske- og samfunnsmessige fokusområder som 
kan gi alle borgere av det norske samfunnet tilgang til 
grunnleggende rettigheter.

Deltakelse på Førstehjelpskonferansen
27. august deltok prosjektkoordinator, Maria Theresa 
Jones i sofasamtale på Førstehjelpskonferansen 2022, i 
regi av Norsk Førstehjelpsråd og NAKOS. Her delte hun 
erfaringer fra Senterets førstehjelpsarbeid med fokus 
på førstehjelpsopplæring for innvandrerbefolkningen i 
Norge og la blant annet vekt på viktigheten av å bruke 
minoritetskvinner som førstehjelpsressurs.

Deltakelse på kommisjonen for de gode løsningene
Den 19. september hadde MiRA-Senterets leder, 
Fakhra Salimi blitt invitert til Bergen for å delta 
på teaterforestillingen: kommisjonen for de gode 
løsningene. Kommisjonen er dannet av Kunsthall 
s,14 og Antikrigs-Initiativet og ønsker å utvikle en 
ny sikkerhetspolitikk gjennom å utfordre fastlåste 
verdensbilder. Salimi deltok her, sammen med flere 
andre kunstnere, aktivister og frittenkende på Den 
Nationale Scene i Bergen og skapte en flott forestilling 
for publikum.

Dialogmøte med IMDis integreringsrådgivere
30. september deltok MiRA-Senteret på dialogmøte 
med IMDi’s integreringsrådgivere som er stasjonert 
ved ambassadene i Amman og Islamabad. Her fikk vi 
høre om deres betraktninger og status for arbeidet mot 
negativ sosial kontroll og æresrelatert vold og deltok 
i dialog om ufrivillige utenlandsopphold for voksne og 
barn og mulige konsekvenser.

Digitalt innspillsmøte om rettighetsinformasjon 
 i regi av Bufdir
Den 12. oktober deltok rådgiver, Asla Maria Bø 
Fuglestad med innlegg på digitalt innspillsmøte i 
regi av Bufdir om rettighetsinformasjon. På møtet 
framhevet rådgiver blant annet at det er viktig at 
rettighetsinformasjon ikke bare gjøres tilgjengelig 
for personer som allerede er i jobb, da mange med løs 
tilknytning til arbeidslivet opplever mest utnytting. 
Rådgiver trakk også fram viktigheten av å ta hensyn til 
personer som mangler digitale ferdigheter.

Innlegg på Pandemisenterets konferanse i Bergen
Den 27. oktober deltok nestleder, Khansa Ali med innlegg 
om sosial ulikhet i krisetider på Pandemisenteret i 

Bergen sin nasjonalkonferanse: Pandemi, mangfold 
og sosial ulikhet» i Bergen. Her rettet hun fokus mot 
minoritetskvinners egne erfaringer i første fase av 
korona i lys av likestillingsutfordringer de ellers også 
møter på i samfunnet.

Politisk markering til støtte for voldsutsatte kvinner
I anledning FNs internasjonale dag for avskaffelse 
av vold mot kvinner arrangerte MiRA-Senteret den 
24. november en politisk markering på Eidsvoll plass 
foran Stortinget. Gjennom markeringen rettet vi 
søkelys mot hvordan kvinnelige flyktninger er særlig 
sårbare for vold, og hvordan denne sårbarheten har 
blitt forsterket av det skjerpede botidskravet som 
ble innført i desember 2020. Sammen med en rekke 
flotte appellanter, engasjerte kvinner og mange ulike 
organisasjoner og enkeltpersoner satte vi foten ned for 
det skjerpede botidskravet som ble innført i desember 
i 2020! Samme dag la Rødts stortingsrepresentanter, 
Tobias Drevland Lund og Seher Aydar også frem et 
representasjonsforslag om reversering av botidskrav og 
bedre vern mot partnervold som vi på forhånd hadde 
drøftet med dem. Lund deltok som en av appellantene 
på markeringen og løftet tematikken.

Lanseringsseminar av Ruth Reese- Black Dreams 
revisited
Onsdag 7. desember lanserte MiRA-Senteret boken: 
Ruth Reese – Black Dreams revisited på Den Norske 
Opera & Ballett.  I boken, utgitt av Senteret, samles 
tjue dikt og fem noveller skrevet av den klassiske 
utdannete afroamerikanske sangeren Ruth Ann Reese 
(1921–1990).  På lanseringsseminaret ble det både 
høytlesning og varierte foredrag om Ruth Reese og 
hennes viktige politiske aktivistiske arbeid, og hennes 
inspirasjon for MiRA-Senteret. Michelle A. Tisdel, som 
er sosialantropolog og manusforfatteren av teater-
stykke: Ruth Reese- Give her a Crown holdt også et flott 
foredrag om «svarte drømmer og historier». Bokens 
redaktør er MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi som 
håper på at den boken kan bidra til at unge generasjoner 
kan bli inspirert til å vite mer om Ruth Reese og den 
historiske kampen til svarte mennesker i Norge. 

Deltakelse på frokostmøte om CEDAW
Den 8. desember deltok MiRA-Senterets 
nestleder, Khansa Ali i panelsamtale på 
lansering av sivilsamfunnets skyggerapport på 
kvinnediskrimineringskonvensjonen CEDAW. Dette i 
regi av FOKUS, Norges Kvinnelobby i samarbeid med 
Norsk Sykepleierforbund, JURK, Fagforbundet og Unio. 
Her rettet hun spesielt fokus mot minoritetskvinners 
rettighetstap og tilleggsutfordringer som 
minoritetskvinner møter fordi de er både kvinne og 
minoritet.

MIR A-SENTERETS FAGLIGE PUBLIKASJONER PÅ 
INTEGRERINGS-OG LIKESTILLINGSFELTET I 2022:
Virtuell virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer 
Den virtuelle virkeligheten er per definisjon en illusjon 
skapt av digitale verktøy og teknologi. Men i dag er 
den digitale teknologien en stor del av livet for mange 
mennesker. Når den virtuelle virkeligheten blir en del 
av hverdagen, hva da med dem som ikke har tilgang 
til denne virkeligheten? Er det et godt nok mangfold 
i IT-bransjen når det kommer til kjønnsfordeling, 
klassetilhørighet og etnisitet?  Hvordan kan vi sammen 
bidra fremover for å redusere skillene som oppstår 
i den nye digitale hverdagen? I rapporten Virtuell 
virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer deler 
MiRA-Senteret fra sitt fagarbeid på likestillings- og 
integreringsarbeidet i 2021 og en kan lese foredrag fra 
Senterets nasjonalkonferanse om virtuell virkelighet og 
kjønnslikestillingsutfordringer.  

Ruth Reese- Black dreams revisited
Rettighetskamp og anti-rasistisk arbeid er en lang og 
nødvendig kamp, og det må kjempes av alle som har 
troen på like rettigheter, muligheter og likestilling for 
alle. I boken Ruth Reese – Black dreams revisited som 
ble utgitt av Senteret i desember 2022 samles det tjue 
dikt og fem noveller skrevet av den klassiske utdannete 
afroamerikanske sangeren Ruth Ann Reese (1921-1990). 
Reese flyttet fra et rasesegregert USA til Europa på 
1950-tallet. I Norge ble hun kjent for sin politiske 
aktivisme og formidling av afroamerikansk kulturarv 
i Norge, men hun hadde også en lidenskap for å skrive. 

I boken formidles Reeses erfaringer knyttet til hvordan 
diskriminering og rasisme i samfunnet fungerer og er 
slik et svært viktig historisk bidrag som kan bidra til at 
også unge generasjoner kan bli inspirert til å vite mer 
om Ruth Reese og den historiske kampen til svarte 
mennesker i Norge.

Min stemme!
I rapporten: Min stemme – Økt kunnskap om kropp 
og seksuell helse – det beste selvforsvar mot 
seksuelle overgrep samles Senterets erfaringer og 
mangeårige kunnskap med tematikken ut fra et 
minoritetsperspektiv. Her rettes det søkelys mot 
tema som seksuell vold og overgrep, seksuell helse 
og seksuelle normer og skole og hjelpeapparat. 
I tillegg til at rapporten deler erfaringer brakt frem 
gjennom spørreundersøkelse og dybdeintervjuer 
med minoritetskvinner og unge jenter om kropp 
og seksuell helse. Dette gjennomført i forbindelse 
med kampanjen: «Min kropp – mine grenser» i 
2022. Rapporten er et viktig faglig bidrag til å øke 
kunnskapen om seksuell vold i et minoritetsperspektiv 
og retter blant annet fokus mot at minoritetskvinners 
forhold til egen seksualitet bør stå mer sentralt i 
arbeidet med å forebygge seksuell vold. I rapporten 
kommer MiRA-Senteret også med forslag til tiltak for 
å styrke arbeidet videre.
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3. KAPITTEL  
EN STØTTEORGANISASJON

L ANDSDEKKENDE  
FOREBYGGENDE ARBEID  

MOT VOLD I  NÆRE REL AS JONER
FOREBYGGING OG BEKJEMPING AV VOLD I NÆRE RELASJONER

MiRA-Senterets arbeid for forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner har som 
hovedmål å forebygge alle former for vold i nære relasjoner og kjønnsbasert vold mot kvinner 
med minoritetsbakgrunn. Gjennom midler fra Sekretariatet for Konfliktrådene har Senteret i 
2022 videreutviklet vårt tilbud. I arbeidet bidrar vi til å forebygge vold ved å hjelpe kvinner med 
økonomiske og sosiale aspekter ved deres livssituasjon, slik at de blir mindre sårbare for vold. Dette 
i tillegg til å støtte kvinner som befinner seg i destruktive eller voldelige relasjoner i prosessen med 
å komme seg ut av relasjonen. Senteret opplever stor pågang av kvinner som ønsker krisehjelp og 
rådgivning, i tillegg arrangerer vi rettighetsinformasjonsmøter, workshops og gratis juridisk bistand. 
Etter flere år preget av koronapandemi kan vi nå igjen ta imot henvendelser uten avtale- og vi 
opplever igjen at tilbudet fungerer som et lett tilgjengelig lavterskel-tilbud. I 2022 har MiRA-Senteret 
også bidratt med flere faglige innlegg på webinar, møter, podkasts og gjennom skriftlige innspill, og 
slik bidratt til å styrke offentlige instansers- og myndighetenes kunnskap om vold i nære relasjoner ut 
fra et minoritetsperspektiv.

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 2022

Tema Unge jenter1 Kvinner Totalt

Oppholdstillatelse2 5 100 105

Forebyggende helsearbeid3 7                   208 215

Kropp og seksualitet4                            2 2

Diskriminering5  7 7

Tvangsekteskap 3 8 11

Vold og mishandling 6 26 32

Samlivsproblemer og skilsmisse 57 57

Annet 2 10     12  

Totalt 23 418 441     

VOLDSFORBYGGENDE KURS, WORKSHOPS OG 
RETTIGHETSINFORMASJONSMØTER 
Senteret har også organisert 3 kurs/workshops og 
10 rettighets informasjonsmøter med tematikk som 
er relevant for minoritetskvinner utsatt for vold og 
kontroll. Mange etterspør informasjon om skilsmisse, 
utlendingslovgivning og økonomi. Da mange befinner 
seg i forhold med høyt konfliktnivå og vold, samtidig 
som de har usikker oppholdsstatus og befinner seg 
utenfor arbeidslivet, har kvinnene behov for kunnskap 
og støtte på mange områder parallelt i forlengelse av et 
samlivsbrudd. På bakgrunn av kapasitetsproblemer hos 
NAV, UDI og hjelpeapparatet for øvrig, får ikke kvinnene 
nødvendig hjelp til å skrive søknader, forstå vedtak eller 
orientere seg i tilgjengelige tilbud av offentlige instanser. 
I tillegg er behovet for psykisk støtte til å be arbeide 
traumer og vold stort, og vi har derfor arrangert flere 
workshops om empowerment og psykisk helse. 

STYRKING AV SAMARBEID OG OFFENTLIG 
KOMPETANSEHEVING
Senteret mottar også en rekke henvendelser fra ansatte 
i hjelpeapparatet som ønsker å rådføre seg om saker 
relatert til minoritetskvinner og unge jenter. Mange av 
dem som tar kontakt, er ansatt innenfor psykiatrien, 
ved helsestasjoner, innen flyktningtjenesten eller 
som rådgivere eller helsepsykepleiere på skoler. I 2022 
har det være mange ansatte ved skoler og voksen-
opplæringssentrene som har tatt kontakt angående 
elever de er bekymret for og rådgiver har bistått både 
med informasjon om aktuelt regelverk eller rettigheter 
og inn i felles rådslaging om hvordan man på best 
mulig måte kan tilnærme seg problemstillingene 
representanten fra hjelpeapparatet står overfor. 

GR ATIS JURIDISK VEILEDNING 
Kvinner som kommer til individuell krisehjelp- og 
rådgivning ved MiRA-Senteret kan få tilbud om 
juridisk veiledning fra Humlen advokatkontor i saker 
der det kan være fruktbart. I utgangspunktet kan 
kvinnene få tilbud om en halvtimes konsultasjon 
sammen med rådgiver på MiRA-Senteret og en av 
advokatene fra Humlen. Da Humlen advokatkontor 
har spisskompetanse på utlendingslovgivning, er det 
spesielt i utlendingslov-saker at bistand fra Humlen 
kan være viktig. For eksempel har Humlen bistått 
i flere saker om oppholdstillatelse på grunnlag av 
mishandlingsbestemmelsen, samt i saken til en 
mishandlet kvinne som oppholder seg i Norge på 
besøksvisum. Humlen har også bistått i flere saker 
om identitetstvil, og gitt råd om hvordan man kan gå 
fram for å få verifisert sin identitet. Å leve uten gyldig 
identitetsbevis er svært sårbart, så det er viktig å bistå 
denne gruppen. Humlen har også svart på spørsmål fra 
rådgiver per mail, som videreformidler dette til kvinner 
som kommer til rådgivning.
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4. KAPITTEL  
EMPOWERMENT-BASERT ENDRINGSAGENT

HVERDAGSMESTRING OG ARBEIDSFREMMING 
GJENNOM SKREDDERSYDDE KURSSERIER 
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. I 2022 har 
MiRA-Senteret arrangert 4 kurs, 6 workshops og 
ett fagseminar innenfor temaene kommunikasjon 
mellom barn og foreldre og hverdagsmestring, fysisk 
aktivitet og psykisk helse i kjølvannet av korona-
pandemien.  Senteret har også hatt arbeidsfremmende 
språkkafeer, 8 veilederforum, 5 datakurs og 1 
rettighetsinformasjonsmøte om diskriminering og 
rasisme i arbeidslivet. Det har også blitt gjennomført 
96 individuelle digitale opplæringer. 

SERTIFISERTE VEILEDERE FREMMER 
NETTVERKSBYGGING OG DELTAKELSE I 
NÆRMIL JØENE
MiRA-Senterets «Mødre som veiledere» har tilhørighet 
i alle bydeler i Oslo, samt noen i nærliggende 
kommuner. Flere av veilederne har fortsatt å være 
en avgjørende ressurs inn i vårt informasjonsarbeid 
om korona (se kap.5) og har bidratt inn i kreativt 
arbeid, brodering, planlegging og gjennomføring av 
Internasjonal dag i samarbeid med Nasjonalmuseet, 
22.oktober (se kap. 2). En viktig metode for å 
styrke veiledernes kompetanse videre har vært 
veilederforumene der de deler erfaringer og får 
ytterligere kompetanse om relevante tema som er 
viktig inn i deres arbeid innad i minoritetsmiljøene. 
Gjennom 11 aktiviteter for kvinner og barn der 
nettverksbygging og faglig innhold kombineres 
blir noen av veilederne også utfordret til å ta del i 
planleggingsprosesser, fra ide til gjennomførelse og 
opplever slik mestring og selvstendighet. 

MØDRE SOM VEILEDERE 
– EN AVGJØRENDE RESSURS

MiRA-Senterets «Mødre som veiledere» har over mange år vært et viktig tiltak, og gjennom 
økte midler fra Oslo kommune v/Velferdsetaten til tiltaket har vi i 2022 videreutviklet 
arbeidet. Veilederne har videreutviklet egen kunnskap, samt bidratt til økt kompetanse 
innad i minoritetsmiljøene knyttet til et bredt spekter av tematikk, som familieliv, barn, 
skole, utdanning, helse, arbeidsliv, diskriminering og rasisme, og hverdagslivet generelt. 
Slik fortsetter tiltaket gjennom helhetlige kurs, workshops, nettverksbyggende aktiviteter, 
digital opplæring og styrkende veilederforum å utvikle avgjørende ressurspersoner inn 
i likestillings- og integreringsarbeidet i Oslo kommune. Tiltaket bygger på årrekker med 
erfaringer, kompetanse, nettverk og tillit, og er utviklet av minoritetskvinner selv, der 
veilederne daglig jobber i samarbeid med prosjektkoordinator med informasjonsformidling og 
kompetanseheving innad i minoritetsmiljøene. 

DIGITAL OPPLÆRING, ARBEIDSFREMMENDE 
SPR ÅKKAFEER OG SKRIVEVERKSTED
Digitalt utenforskap og viktigheten av digitale 
ferdigheter er en annen problemstilling som har blitt 
løftet gjennom tiltaket. MiRA-Senteret opplever at 
flere tar kontakt for å få veiledning i bruk av digitale 
verktøy, men også i jobbsøknadsprosessen. Kvinner 
har derfor gjennom tiltaket fått tilbud om å delta på 
datakurs om grunnleggende ferdigheter, datasikkerhet, 
CV, digitale plattformer for stillingsannonser i 
tillegg til individuell digital opplæring. Helheten av 
denne kunnskapen har bidratt til å styrke kvinnenes 
muligheter på arbeidsmarkedet og gi dem kunnskap 
som de kan lære videre til andre kvinner i sine nærmiljø. 

FLERKULTURELL JULEFEIRING
Tradisjonen tro har MiRA-Senteret også arrangert en 
flerkulturell julefeiring sammen med kvinner, barn og 
unge jenter. Tradisjoner kan deles av flere enn bare de 
som har samme religion eller kulturell bakgrunn. Den 
17. desember gjennomførte MiRA-Senteret en vellykket 
feiring for 95 barn, unge jenter og kvinner på Melahuset 
i Oslo og det var veldig fint å endelig kunne møtes 
fysisk igjen etter en noe annerledes julefeiring de siste 
to årene grunnet smittesituasjonen. Julefeiringen bød 
på dans og en koselig sammenkomst med hyggelige 
samtaler for kvinnene, juleverksted der både små og 
store lagde julekort og julepynt, ansiktsmaling, klovn, 
trylleshow og ballonger for barna. Vi fikk også storfint 
besøk av selveste julenissen. Sammen skapte vi gode 
minner, som barn og voksne kunne ta med seg inn i 
julen og i det nye året. 
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5. KAPITTEL  
SKREDDERSYR INFORMASJON 

EN AVGJØRENDE  
INFORMAS JONS FORMIDLER 

OM KORONA OG VAKSINERING
MiRA-Senteret har gjennom hele koronapandemien bidratt med avgjørende 
informasjonsformidling til utsatte grupper i innvandrerbefolkningen. Gjennom støtte 
fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til prosjektet: «Minoritetskvinners egen 
innsats teller»! har MiRA-Senteret også i 2022 drevet målrettet informasjonsformidling 
om korona rettet mot minoritetsbefolkningen. Dette med særskilt fokus på å bidra til økt 
vaksinasjonsgrad blant personer med innvandrerbakgrunn. Informasjonsarbeidet til MiRA-
Senteret har vært svært omfattende og nådd ut til nærmere 700 minoritetskvinner på 
forskjellige språk, dette inkludert flere skoleklasser. 

OPPSØKENDE INFORMASJONSVIRKSOMHET OM 
SMITTEVERN OG VAKSINASJON
MiRA-Senteret har gjennom arbeid i 2022 gjennomført 
varierte prosjektaktiviteter der vi har informert 
både om restriksjoner/regler ifm. smittevern, 
oppdateringer i koronavaksinasjonsprogrammet, 
hvordan etterleve restriksjoner og ettervirkninger 
av gjennomgått koronasykdom. Senteret målrettet 
dette informasjonsarbeidet spesielt mot innvandrere 
tilhørende i språkgruppene; somali, urdu, kurdisk, 
pashto, arabisk, tigrinja og ukrainsk. Ved hjelp av 
åpen koronainformasjonstelefon og oppsøkende 
informasjonsvirksomhet gjennom en rekke stands, 
workshops, informasjonsbrosjyrer, utvikling av 
kampanjen «vaksine-venner» og løpende synliggjøring 
av tematikken gjennom sosiale medier og månedlige 
nyhetsbrev, har MiRA-Senteret totalt i 2022 bidratt med 
koronarelatert informasjon til nærmere 700 kvinner på 
forskjellige språk.

WORKSHOPS I SAMARBEID MED 
VOKSENOPPLÆRINGER
En viktig del av arbeidet har i samarbeid med 
ansatte på voksenopplæringer vært å nå ut 
med koronainformasjon til større skoleklasser. 
Gjennom arbeidet har vi både deltatt på temadag 
i regi av Helseforum for kvinner på Vulkan i Oslo, 
holdt workshop for 3 skoleklasser ved Drammen 
voksenopplæring, workshop for Sandvika 
norskopplæring og Skullerud voksenopplæring, samt 
hatt stand på åpen dag for frivillige organisasjoner på 
Rosenhof voksenopplæring.

SELVSTENDIGHET I DIGITAL 
INFORMASJONSSØKING 
Innvandrere som deltar i introduksjonsprogram og 
voksenopplæring og kvinner over 45 år er ofte en 
vanskelig gruppe og nå med offentlig informasjon. 
Denne gruppen har ofte vanskeligheter med norsk 
språk, lave digitale ferdigheter, og mange i gruppen 
45 år og oppover er også arbeidsledige og avhengige 
av sosiale ytelser. MiRA-Senteret har derfor våren 
og høsten 2022 arbeidet aktivt med å bidra til 
synliggjøring og tilgjengeliggjøring av offentlige 
vaksineråd og nettressurser som er utviklet om 
koronavaksineringsprogrammet. Dette både gjennom 
workshops i tillegg til at vi har hatt totalt 15 1-1 digitale 
veiledninger der kvinner har fått hjelp til å bli mer 
selvstendig i og bruke digitale verktøy til å søke opp 
koronarelatert informasjon. 
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6. KAPITTEL  
ET FRISTED OG ÅPEN MØTEPLASS

ØKT BEVISSTHET
RUNDT SEKSUELL HELSE, 

VOLD OG OVERGREP

Seksuell og psykisk helse er viktige, men også underkommuniserte temaer blant store deler 
av minoritetsbefolkningen i Norge. For både kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn 
er det derfor svært viktig med tilgjengelig informasjon om disse temaene, samtidig som 
kompetansen i et offentlig hjelpeapparat må styrkes ut ifra et minoritetsperspektiv. MiRA-
Senteret, med minoritetstilpasset formidlingsevne og tillit innad i minoritetsmiljøene, 
fungerer her som en høyst relevant informasjonsformidler, brobygger og aktør for 
kompetanseheving.  MiRA-Senteret har i 2022 jobbet inngående med tematikken gjennom 
tiltaket: «Jeg bestemmer over kroppen min!» støttet av Helsedirektoratet og tiltaket: «Et 
nei er et nei!» støttet av BUFdir.Dette blant annet gjennom faglige workshops og seminar 
for kvinnegrupper på Senteret, men også kurs om kvinnehelse i et minoritetsperspektiv i 
samarbeid med Nes frivillige kvinnekafe, Kolbotn flyktningtjeneste og kvalifiseringssenter, 
og Lillehammer Frivilligsentral. 

KOMPETANSEHEVING FOR ET  
LANDSDEKKENDE HJELPEAPPAR AT
MiRA-Senteret er også godt kjent med behovet for 
økt kunnskap om minoritetskvinner og – jenters 
helse i helsesektoren og hjelpeapparatet i Norge. 
En viktig del av tiltaket har derfor også vært å jobbe 
kompetansehevende på landsdekkende basis. Dette 
i form av digitale seminar for hjelpeapparatet med 
søkelys på mangfoldsperspektivet i samtaler om 
seksuell og psykisk helse og folkehelse utfordringer. 
De digitale seminarene når bredt ut og over 170 
ansatte fra offentlige instanser har deltatt fra rundt 
om i landet. Senteret har i tillegg vært aktive på 
sosiale medier om saker som angår minoritetskvinner 
og kvinnehelse i tillegg til at det har blitt utviklet 
en informasjonsbrosjyre: «Kvinnehelse- er 
samfunnshelse» og informasjonsmateriell som 
retter fokus mot kvinnehelse og seksuell helse 
i et minoritetsperspektiv, der målgruppen er 
minoritetskvinner. 

ET NEI ER ET NEI! 
Gjennom midler fra BUFdir har vi også videreført 
Senterets arbeid med forebygging av vold og 
overgrep blant unge jenter gjennom tiltaket: Et nei 
er et nei. Det har blitt en rekke voldsforebyggende 
workshops og 1 større fagseminar i kombinasjon med 
hyttetur. Senteret har også arbeidet systematisk 
med synliggjøring av skolekampanjen: Min kropp-
mine grenser og distribusjon av do-avisene blant 
annet gjennom skolebesøk og til samarbeidspartnere 
over hele landet gjennom høsten. Gjennom tiltaket 
har rådgiver også betjent 20 chat-henvendelser om 
seksuell helse, kropp og grensesetting. Månedlig har 

vi også arrangert frivilligmøter der i gjennomsnitt 6 
unge jenter har deltatt – dette med en målsetning om 
å engasjere dem direkte inn i arbeidet med utforming 
av aktiviteter og tema som de mener er viktig å belyse 
i forhold til egen kropp, vold og overgrep. Samt verktøy 
som kan styrke deres egne forutsetninger for å bryte 
ut av vold eller seksuelle overgrep. Senteret har også 
jobbet med fagrapporten: «Min stemme! Økt kunnskap 
om kropp og seksuell helse – det beste selvforsvar 
mot seksuelle overgrep i et minoritetsperspektiv» – 
En rapport som blir lansert i februar 2023, og vil bidra 
til svært viktig oppdatert fagkunnskap, basert på 
blant annet spørreundersøkelse med unge jenter og 
minoritetskvinner om deres erfaringer knyttet til kropp 
og seksualitet.

NOE PÅ HJERTET? CHAT OM DET MED MIR A
MiRA-Senteret opplever også at mange unge jenter 
og kvinner som utsettes for negativ sosial kontroll 
og seksualisert vold ofte kvier seg for å ta kontakt 
med hjelpeapparatet i frykt for at noen skal få vite 
om det. MiRA-Senterets rådgivningstjeneste gir 
derfor jenter i sårbare situasjoner muligheten til å få 
hjelp og veiledning av en av Senterets rådgivere på 
en trygg måte. Jentene som tar kontakt med oss via 
chat-tjenesten opplever tillit til rådgiver og tar ofte 
kontakt med Senteret i etterkant for fysisk rådgivning.  
I chatten blir vi kontaktet av både unge jenter, kvinner 
og ansatte i ulike instanser og organisasjoner for 
rådgivning i enkeltsaker eller generell informasjon om 
minoritetsperspektivet. Totalt 75 unge jenter, kvinner 
og ansatte i offentlige instanser har benyttet seg av 
Senterets chat-tjeneste. 
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7. KAPITTEL  
MINORITETSKVINNER SOM 
FØRSTEHJELPSRESSURS

KOMPETENTE 
MINORITETSKVINNER OG 

VARIGE STRUKTURER I 
FØRSTEHJELPSBEREDSKAPEN

Kombinasjonen av svømmeopplæring og økt kompetanse om livredning, førstehjelp 
og brannvern er både helsefremmende, skaper trygghet og økt sikkerhet i familien. 
Gjennom støtte fra Gjensidigestiftelsen til nok et år med fokus på arbeid for styrket 
førstehjelpsberedskap i minoritetsbefolkingens har senteret jobbet målrettet med forankring 
og varige strukturer på lokalt og nasjonalt nivå. 

ØKT TILGJENGELIG FØRSTEHJELPSKUNNSKAP 
Gjennom arbeidet med MiRA-Senterets 
førstehjelpsprosjekt: «Kompetente minoritetskvinner 
og lokal forankring i førstehjelpsberedskapen» i 2022 
har MiRA-Senteret kombinert både kunnskapsheving 
blant minoritetsbefolkningen om førstehjelp og 
sikkerhet, samtidig som vi har videreutviklet samarbeid 
med institusjoner som jobber med ulike grupper med 
minoritetsbakgrunn på nasjonalt nivå. Kombinasjonen 
har vært svært viktig for å skape varige strukturer 
i førstehjelparbeidet, og vi opplevde og opplever 
fortsatt at Senterets tilbud og materieller supplerer 
førstehjelpsundervisningen som andre tilbydere ikke 
har. Gjennom prosjektet har voksenopplæring, frivillige 
og statlige organisasjoner, aktører og andre ytterlige 
samarbeidspartnere og minoritetsbefolkningen 
fått tilgang til varige supplerende verktøy som vil 
øke deres kunnskap og forståelse av førstehjelp. 
88 kvinner har fått svømmetilbud, det har blitt 
gjennomført 10 workshops for kvinner lokalt i Oslo og 
tilsammen 32 kvinner har tatt oppfriskningskurs eller 
førstehjelpskurs for nybegynnere. I august tok også tre 
av kvinnene og instruktør livredningskurs.  

HÅNDBOKEN: MINORITETER OG 
FØRSTEHJELP OG TILGJENGELIGGJØRING AV 
INFORMASJONSMATERIELL
MiRA-Senteret har også publisert og jobbet målrettet 
med synliggjøring av håndboken: Minoriteter og 
førstehjelp. I forbindelse med dette arrangerte vi i 
september lanseringswebinar live på Facebook hvor 
42 aktører, organisasjoner og kommuner deltok. I 
etterkant sendte vi ut 323 informasjonshefter til 26 
ulike organisasjoner, instanser og private personer 
som jobber på skolen, i kommune, helsetjenesten 
og i politisk partier. Senteret har også sendt ut over 
1400 informasjonsbrosjyrer av brosjyren «Vil du 
redde liv!» på 6 ulike språk, samt synliggjort våre 
informasjonsvideoer i tillegg til at vi har synliggjort 
viktigheten av førstehjelpskompetanse gjennom å dele 
ut fleece-genser, reflekser, gymbag og ryggsekk med 
førstehjelpslagord ut fra et minoritetsperspektiv på. 
Brosjyren vil du redde liv er nå også oversatt til persisk.

ETABLERING AV VARIGE STRUKTURER 
Som en del av arbeidet med å skape varige strukturer 
i førstehjelpssatsningen, har MiRA-Senteret hatt 
løpende kontakt med ulike skoler og frivilligsentraler 
på nasjonalt nivå. Grunnet at mange flyktningtjenester 
og voksenopplæringer sto i en krevende situasjon, med 
bakgrunn i krigen i Ukraina og økte antall flyktninger 
til Norge herfra, fikk vi tilbakemeldinger fra flere at 
de dessverre ha måttet omprioritere ressursene og 
dermed ikke kunne prioritere førstehjelpsworkshop 
med det første. MiRA-Senteret har allikevel fra februar- 
desember gjennomført 11 workshops om førstehjelp 
og hverdagsmestring (psykisk helse) for skoleklasser 
og frivilligsentraler flere steder i landet. Dette blant 
annet i Oslo, Ski, Haugesund, Kolbotn, Lillehammer og 
Stavanger. Gjennom dette har vi nådd ut til over 350 
personer. I tillegg har vi hatt samarbeidsmøter med 
flere og frivillighetssentraler.



Kompetanseheving og dialog mot 
hverdagsrasisme og diskriminering 8
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8. KAPITTEL  
EN ARENA FOR POLITISK BEVISSTGJØRING OG 
DELTAGELSE

#SAMMEN ER VI STERKERE!

Med prosjektet «Sammen er vi sterkere» har MiRA-Senteret hatt som formål å øke 
kompetansen og dialogen om minoritetskvinners erfaringer med rasisme og diskriminering, 
særlig i tilknytning til det norske arbeidslivet. Med støtte fra Bufdir har Senteret gjennom 
prosjektet rettet fokus mot at diskriminering i både arbeidslivet og boligsektoren må forstås 
i lys av strukturell rasisme i samfunnet. I Norge forstår majoritetsbefolkningen rasisme 
som et individuelt anliggende, men en slik oppfatning samsvarer ikke med minoriteters 
erfaringer. Formålet med prosjektet har derfor også vært å bidra til kompetanseheving om 
hva rasisme er, hvordan den ser ut i en norsk kontekst og om hvordan individuelle erfaringer 
har sammenheng med samfunnsstrukturer.

SEMINAR, DIALOGMØTER OG WORKSHOPS OM 
HVERDAGSR ASISME OG DISKRIMINERING
I løpet av året har det blitt gjennomført ett 
helgeseminar, to dialogmøter og fire bevisst-
gjøringsworkshops og foredrag med fokus på 
arbeidslivet. I juni arrangerte vi helgeseminar for unge 
jenter på Ble fjellstue om rasisme og diskriminering 
i hverdagen. Det første dialogmøte rettet seg 
mot institutt for samfunnsforskning for å belyse 
minoritetskvinners møte med praksisplassordningen/
NAV, og det andre var om minoritetskvinners 
situasjon i boligsektoren i samarbeid med Reduser 
Husleia og Leieboer foreningen. Begge har hatt som 
hensikt å synliggjøre minoritetskvinners situasjon 
ut fra et helhetlig perspektiv, hvor blant annet tap 
av rettigheter, omsorgsoppgaver og kjønnsnormer, 
digital kompetanse og norskferdigheter, samt mangel 
på regulering i offentlige institusjoner spiller inn. Vel 
så viktig i arbeidet mot rasisme og diskriminering 
er å styrke minoritetsmiljøene i Norge gjennom 
empowerment-rettede metoder. Derfor har det også 
blitt gjennomført en rekke workshops der hensikten 
har vært å informere om hvilke rettigheter en har 
både innenfor og utenfor arbeidslivet, med et særlig 
fokus mot aktivitets- og redegjørelsesplikten, hva 
diskriminering og rasisme er, samt mer praktisk 
orienterte skriveverksted om jobbsøknadsprosessen.

MÅLRETTET INFORMASJONSMATERIELL  
OM RETTIGHETER I ARBEIDSLIVET  
OG SOM LEIEBOER
Gjennom prosjektet har Senteret også produsert 
to informasjonsbrosjyrer, «Våre rettigheter som 
leieboere» og «Våre rettigheter i arbeidslivet». 
Brosjyrene er ment for å gjøre informasjon om 
rettigheter i henhold til husleieloven og aktivitets- 
og redegjørelsesplikten mer tilgjengelig for 
minoritetskvinner, og vil også bli utgitt på flere språk. 
For å rette fokus mot minoritetskvinners utfordringer 
i dagens boligmarked har vi også laget podkast 
om skyggesider ved dagens boligpolitikk, deltatt i 
panelsamtale og publiserte nyhetsbrev om tematikken, 
som når ut bredt, både til offentlige instanser, 
myndigheter og minoritetsbefolkningen. 

SYNLIGGJØRINGSKAMPANJE OM  
R ASISME OG PSYKISK HELSE
Som del av prosjektet har det også blitt gjennomført 
en større kampanje om «rasisme og minoriteters 
psykiske helse». Tematikken har Senteret jobbet med 
over flere år, men særlig under og i kjølvannet av 
koronapandemien har flere med minoritetsbakgrunn 
rapportert om både økt og mer omfattende former for 
rasisme og psykiske helseplager. Kampanjen handlet 
derfor om hvordan rasisme påvirker minoriteters 
psykiske helse, og har inkludert flere aktiviteter: en 
større workshop med psykologspesialist, Winnie 
Nyheim-Jomisko, produksjon av informasjonshefte 
om «rasisme og psykisk helse» og synliggjøring på 
sosiale medier av strategier for å håndtere rasisme i 
hverdagen, samt nyhetsbrev om kampanjen. 
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Utflukter og aktiviteter i 2022:  

• Fagseminar for kvinner, unge jenter og barn 
på Ble Fjellstue

• Tur til Norsk Folkemuseum

• Bjørneparken i Flå

• Fagseminar for kvinner på Hafjell

• Tur til Hunderfossen

• Dans for velvære og glede

• Treningstur og språkkafe til Grefsenkollen 
og Sognsvann
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9. KAPITTEL  
EN BROBYGGERORGANISASJON

YTTERLIGERE  
AKTIVITETER  

ARRANGEMENTER OG  
BEVISSTGJØRINGSARBEID  

Åpent hus – et fristed og nettverksbyggende arena 

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. Etter at koronarestriksjonene utover i 2022 har 
sluppet taket har dette igjen blitt et lavterskeltilbud for kvinner som mange har benyttet 
seg av. Gjennom åpent hus som møteplass, med kreative verksted eller språkkafeer og andre 
workshops har både kvinner og unge jenter møttes for å utveksle erfaringer, bygget nettverk 
og fått positivt påfyll både fysisk og psykisk. Etter korona er det mange som har følt på mye 
ensomhet og et åpent møtested har derfor vært svært viktig og styrkende på mange måter. 

, 

8.MARS MARKERING – BESKYTT 
VOLDSUTSATTE FLYKTNINGKVINNER
8. mars, den internasjonale kvinnedagen, er en av årets 
viktigste dager for MiRA-Senteret. I over 30 år har vi 
vært en forkjemper for kvinners rettigheter og Senteret 
er i dag et symbol på minoritetskvinnebevegelsen i 
Norge. Tradisjonen tro markerte vi kvinnedagen også i 
år med hovedparole i 8.mars-toget. Totalt deltok over 
20 kvinner i toget sammen med MiRA-Senteret under 
parolen: «Beskytt voldsutsatte flykningskvinner- fjern 
kravet om 5 års botid for permanent opphold» i år.  
Parolen beskriver Senterets arbeid mot innstramninger 
i utlendingsloven, som berører minoritetskvinner, 
voksene, unge jenter og barn. MiRA-Senteret, med 
sin mangfoldige sammensetning av kvinner i ulike 
aldre og bakgrunn sørget for at alle til stede hørte 
deres sak og stemme! Deres representasjon bidro til 
en sterk markering og er med på å knuse myter om at 
minoritetskvinner ikke er samfunnsengasjerte. 

NETTVERKSBYGGENDE AKTIVITETER OG 
UTFLUKTER FOR KVINNER OG BARN
MiRA-Senteret har også i år holdt åpent hele sommeren 
og har arrangerte noen spennende aktiviteter for et 
begrenset antall kvinner og barn som kanskje spesielt 
i år hadde behov for et avbrekk i hverdagen. Følgende 
sommer og vinteraktiviteter har vært mest populære:

(Samisk Kvinneforum), Gudrun Eliissá E. Lindi, student 
og politiker i SV, Nilofar Nori, nestleder på MiRA-
Senteret, Khansa Ali, styreleder og fysioterapeut 
Fartun Hussein og familievoldskoordinator, Lilja 
S.Hansen med spennende foredrag. Director of Medical 
Ethics and Law Education (UK), Mehrunisha Suleman 
deltok også som årets internasjonale key-note speaker 
og holdt et engasjerende foredrag for oss om etiske 
rammeverk og politiske retningslinjer for å adressere 
ulikhet. Dette særlig relatert til muslimske miljøer 
under og i kjølvannet av koronapandemien. 

DANS FOR VELVÆRE OG GLEDE
Som en del av Senterets arbeid for å styrke 
minoritetskvinners psykiske og fysiske helse og øke 
egen kroppsbevissthet har MiRA-Senteret arrangert 4 
dansekvelder; Dans for glede og velvære, for kvinner og 
unge jenter på Melahuset. Her har vi gjennom musikk 
ut ifra kvinner og unge jenters egne ønsker møttes 
og skapt en arena hvor kvinner og unge jenter der de 
kunne føle seg frie til å danse, nyte musikken og styrke 
egen helse. Dansekveldene har blitt holdt en gang i 
måneden fra august til november 2022 og har samlet 
totalt 55 kvinner og unge jenter fra 15 forskjellige land. 
Et vellykket og helseforebyggende tilbud som også har 
bidratt til å styrke sosial deltakelse, bygge nettverk og 
forebygge ensomhet. 

MIR A-SENTERETS NASJONALKONFER ANSE: 
POST-PANDEMI, PSYKISK HELSE OG 
MINORITETSUNGDOM
MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 2022 om «Post-
pandemi, psykisk helse og minoritetsungdom» gikk 
av stabelen den 27.september. Denne gang både i 
Tromsø og digitalt. Gjennom spennende foredrag og 
samtaler, bidro konferansen til kompetanseøkning om 
psykisk helse blant minoritetsungdom i et helhetlig 
samfunnsperspektiv, både under og etter pandemien. 
Konferansedagen ble åpnet med nydelig musikk av 
Busi Ncube, deretter ønsket årets konferansier og 
MiRA-senterets leder Fakhra Salimi velkommen til 
konferansen, før hun ga ordet videre til varaordfører 
i Tromsø, Marlene Berntsen Bråten (SP). Deretter 
deltok leder av Pandemisenteret og professor 
ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
(Universitetet i Bergen), Esperanza Diaz, professor 
Ketil Lenert Hansen, leder for Sámi NissonForum 
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AUDIOVISUELT MATERIALE – ET VIKTIG 
BEVISSTGJØRENDE VERKTØY 
MiRA-Senteret har i 2022 styrket vår bruk av 
audiovisuelt materiale og publisert en rekke videoer 
både på senterets YouTube-kanal, hjemmeside, i sosiale 
medier og gjennom våre nyhetsbrev. Nytt for året har 
vi også laget en egen Spotify-konto der en kan lytte til 
våre podkasts. Gjennom dette når vi ut til Senterets 
landsdekkende nettverk av samarbeidspartnere 
med bevisstgjørende og oppdatert dialog om viktige 
problemstillinger gjennom digitale flater. 

AUDIOVISUELLE AKTIVITETER:

• Videoinnlegg: Lansering av kampanjen:  
«Min kropp mine grenser» (3. februar)

• Kampanjevideoserie: Et nei er et nei!
• Mye oppmerksomhet (3. februar) 
• Utnyttingsgrad (3 mars) 
• Få det inn i hodet ditt. (21 juli) 
• Lite likestilling (21.Juli) 
• Hårtap av stress (21 juli) 
• Hegonomisk mann (21.juli) 

• Videoinnlegg: Empowerment-frokost med 
boklansering, 8. mars (8. mars) 

• Podkast: «Min kropp – mine grenser!»
• MiRA-Senterets kampanje:  

Min kropp – mine grenser (5. april)
• Seksuell helse (11. april) 
• Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap  

og grensesetting (20. april)
• Voksne minoritetskvinner og seksualitet  

(29. april) 

• Podkast: «Velferdsstatens skyggeside; 
Rettighetstap for minoriteter»
• Innstramninger og likestilling (25. juli)
• Trygde- og pensjonsrettigheter (9. august)
• Mistenkeliggjøring og rettssikkerhet  

(del 1 – 25. august)
• Er kravene for permanent opphold og 

statsborgerskap integreringsfremmende? 
(2. sept) 

• Mistenkeliggjøring og rettssikkerhet  
(del 2 – 2.sept) 

• Promovideo: MiRA-Senterets Seminar på 
Arendalsuka:» Velferdsstatens fremtid- 
minoriteters rettighet» (18. august)

• Podkast: Skyggesider av dagens boligpolitikk og 
boligslam med Hanna Asefaw (8. og 18. november)

• Samtale mellom leder på MiRA-Senteret, Fakhra 
Salimi og Dr.Mehrunisha Suleman at Medical 
Ethics and law Education ved Oxford University 
(England), om Post-pandemi situasjonen innen 
mental helse og om viktigheten av medisinsk etikk 
(21. september)

• Videoopptak av nasjonalkonferansen: Post-
pandemi under lupen-psykisk helse og 
minoritetsungdom! (27. september) 

• Video: God jul og godt nyttår fra MiRA-Senteret  
(30.desember)

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

Eksempler på kampanje-knagger:

• #minkroppminegrenser

• #etneieretnei

• #sineitilvoldmotkvinner

PUBLIKASJONER OG INFORMASJONSMATERIELL: 

• Bok: Ruth Reese Black dreams revisited

• Rapport: Virtuell virkelighet og kjønnslikestillings-
utfordringer

• Rapport: Min stemme – økt kunnskap om kropp og 
seksuell helse-det beste selvforsvar mot seksuelle 
overgrep

• Informasjonshefter: 
• Minoriteter og førstehjelp
• Å vise motstand gir styrke – bli med i den 

antirasistiske kvinnekampen

• Brosjyrer: 
• Våre rettigheter som leieboere – hva trenger vi å vite?
• Våre rettigheter i det norske arbeidslivet  

– hva trenger vi å vite?
• Kvinnehelse er samfunnshelse!

• Folder: Vil du redde liv (persisk)
•  Opptrykk på norsk, engelsk og arabisk

• Opptrykk av brosjyrer:
• Et nei er et nei
• Er du ung jente eller ung kvinne med 

minoritetsbakgrunn – ønsker du å hevde deg selv  
og bruke stemmen din?

• Min digitale hverdag

• Roll-up-er: 
• Min kropp – mine grenser!
• Se verden gjennom minoritetskvinner øyne 

• Nasjonalkonferansen: Post-pandemi under lupen-
psykisk helse og minoritetsungdom! 
• Roll-up, program, plakater og penner

• Informasjonsmateriell tilhørende ulike prosjekter og 
landsdekkende arbeid på MiRA: 
• Handlenett, fleecejakker, t-skjorter, refleksbånd, 

nøkkelbånd, gymbag, pannebånd, multiluer, 
stålflaske, termoskopp, sitteunderlag, 
notisbok, hettegenser og t-skjorter og plast 
flasker til synliggjøring av tema relatert til 
kvinnehelse, rasisme, kropp og seksualitet og 
likestillingsutfordringer. 

• Bordkalender 2023: Internasjonal solidaritet og 
mangfold! 

• Førstehjelpsutstyr: Innkjøp av 5 ekstra første-
hjelpdukker og 2 trille-bagger for synliggjøring av 
arbeid med førstehjelp lokalt og nasjonalt. 

• Do-aviser knyttet til senterets kampanje: Min kropp-
mine grenser i tillegg til klistremerker og gensere og 
t-skjorter om Empowerment og voldsforebygging 

• Elektroniske nyhetsbrev: Utgitt hver måned til over 
4 100 personer 

KAMPANJER I SOSIALE MEDIER
Sosiale medier er en viktig kanal for å nå ut til 
ungdommer og formidle informasjon til MiRA-
Senterets følgere over hele Norge. MiRA-Senteret har 
ca. 4960 følgere på Facebook, 1073 følgere på Twitter og 
1618 følgere på Instagram. 

MiRA-Senteret har gjennom året hatt flere kampanjer 
på sosiale medier. I 2022 har vårt hovedfokus vært på å 
løfte frem minoritetskvinners egne erfaringer knyttet 
til kropp, seksualitet og grensesetting, rettighetstap for 
minoriteter, rasisme og diskriminering og viktigheten 
av digital inkludering. Dette samtidig som vi har rettet 
søkelys mot psykisk helse og minoritetsungdom. 
Gjennom å bruke hashtagene «minkroppminegrenser, 
#etneieretnei, #sineitilvodmotkvinner på våre innlegg 
på sosiale medier har vi synliggjort våre aktiviteter, 
viktige temaområder og dagsaktuelle kvinnepolitiske 
utfordringer. 
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10. KAPITTEL  
MÅLOPPNÅELSE

2022
MÅLOPPNÅELSE

Året 2022 har vært et svært innholdsrikt og styrkende år for MiRA-Senteret. Vi har 
gjennom en rekke arrangementer og et målrettet landsdekkende arbeid innenfor 
likestillings- og integreringsfeltet vært en sterk stemme som nasjonalt ressursmiljø på 
integreringsfeltet. MiRA-Senteret har også bidratt med flere faglige løft og rettet fokus 
både mot innstramninger i utlendingsloven som påvirker minoritetskvinner gjennom 
boken: Velferdsstatens skyggeside-rettighetstap for minoriteter, protestmarkering og 
politisk markering. Samtidig har vi bidratt til å øke kompetansen både blant minoriteter 
og i det offentlige hjelpeapparatet om voldsforebyggende arbeid, kropp, seksualitet og 
grensesetting ut fra et minoritetsperspektiv og sagt klart og tydelig: Et nei er et nei! I 
tillegg har arbeidsfremming, fokus på kvinnehelse, psykisk helse og minoritetsungdom, 
koronainformasjonsformidling, førstehjelp og sikkerhet og rasisme og diskriminering med 
gjennomgående helhetlige Empowerment-baserte metoder vært viktige bærebjelker. 
Senteret har også vært en språk- og kunnskapsfremmende arena og gjennom å tilby 
lavterskel digital opplæring vært en viktig arena der minoritetskvinner kunne styrke 
sine ferdigheter og bli mer selvstendige både i møte med utfordringer, arbeidsliv og for 
informasjonsinnhenting både av egne rettigheter, helseopplysninger og viktig korona- 
og vaksinerelatert informasjon. 

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.

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 

av henvendelser og mange tar kontakt med oss i 
forbindelse med fagdager, foredragsvirksomhet og 
forespørsler om innspill innenfor våre virkeområder. 
Slik som årsrapporten viser forsøker senteret å bidra 
så mye vi kan, men opplever dessverre at vi ikke har 
tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å følge opp 
alle henvendelsene. Senteret har gjennom stabile 
driftsmidler kunnet 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 nasjonalkonferanse, boklanseringer og 
politiske markeringer har vi også lykkes med å rette 
søkelys mot minoritetskvinners tilleggsutfordringer i 
likestillingskampen i Norge og ser frem mot et nytt år 
der vi vil fortsette å løfte frem viktige fokusområder 
innen vårt helhetlige likestillings- integrerings og 
antirasistiske arbeid. 

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 med en 
mangfoldskompetanse som er svært etterspurt. 

En viktig suksessfaktor for at MiRA- Senteret er 
at vi kontinuerlig sikrer faglig utvikling og intern 
kompetanseheving hos våre ansatte. Dette gjøres 
både gjennom kontinuerlig faglig utvikling i MiRA-
Senterets søknads- og rapporteringsarbeid, utgivelser 
av publikasjoner innen en rekke tema, deltakelse 
i ekspertgrupper, brukerråd, ulike ressursgrupper, 
samt gjennom landsdekkende foredrags- og kurs-
virksomhet, høringsinnspill og annet utadrettet 
informasjonsarbeid. MiRA-Senteret har med bakgrunn 
i stabilitet i midler over Statsbudsjettet de siste årene 
kunnet styrke sitt faglige utviklingsarbeid i enda større 

opparbeider oss kunnskap om og forståelse av hvordan 
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. 

I denne årsrapporten har vi forsøkt å vise det brede 
nedslagsfeltet i vårt arbeid gjennom utvalgte tilbud. 
I 2022 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 at vi skal dele av vår mangeårige 
mangfoldskompetanse med dem. Det er stor pågang 

grad, men vi søker hvert år om økte driftsmidler både 
på Statsbudsjettet og Oslo kommune sitt budsjett. Noe 
som dessverre heller ikke for 2023 har blitt tilgodesett. 

Hvert år oppnår MiRA-Senteret våre mål ved å gi 
et helhetlig tilbud til kvinner og unge jenter med 
minoritetsbakgrunn og styrker deres muligheter for 
integrering i det norske samfunnet. Vi skulle ønske at 
vår viktige posisjon også kunne blitt imøtesett med 
tilsvarende økonomiske ressurser. MiRA-Senteret ser 
frem mot et nytt og spennende år, som i likhet med 
2022 vil kreve både nye ideer og innovasjon. Da er det 
helt avgjørende at vi har stødige bein og stå på slik at 
vi kan fortsette å arbeide frem viktige fokusområder, 
tiltak og aktiviteter innenfor vårt landsdekkende 
integrerings- og likestillingsarbeid.

ØKONOMISK STØTTE
Vi takker alle bidragsytere: Regjeringen ved Arbeids- 
og inkluderingsdepartementet og Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi), Oslo kommune v/
Byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale 
tjenester og Velferdsetaten og IMDi. I tillegg 
mottok MiRA-Senteret prosjektstøtte fra Oslo 
kommune v/Velferdsetaten, Helsedirektoratet, 
Sekretariatet for Konfliktrådene, Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet (Bufdir) til familie- og 
likestillingstiltak, til arbeid mot vold og overgrep og 
til arbeid mot rasisme, diskriminering og hatefulle 
ytringer og Gjensidigestiftelsen. Tusen takk!

Videre vil vi takke de mange ressurssterke og enga-
sjerte kvinnene som på frivillig basis har bidratt med 
å planlegge og gjennomføre aktiviteter, deltatt i 
informasjons formidlingsarbeid, erfaringsutveksling, 
kommet med innspill og bidratt med svært viktige 
erfaringer og innspill. Uten deres støtte ville MiRA 
Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn 
ikke kunne ha    opprettholdt senterets aktiviteter på 
dagens nivå.



Artikkel: Utlendingsloven
– til hinder for likestilling
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Inntektskrav gjør det vanskelig for kvinner å oppnå 
permanent oppholdstillatelse
Kvinnelige innvandrere rammes særlig hardt av 
inntektskravet man har hatt siden 2017 for å få innvilget 
permanent opphold. For å oppnå dette må man nå 
ha hatt en årsinntekt på 253 378 kr. før skatt det siste 
året. Man kan heller ikke ha mottatt sosialhjelp de 
siste 12 månedene. Kvinnelige innvandrere har ofte 
mindre skolegang enn menn når de kommer til Norge. 
Dermed har de også dårligere forutsetninger for å 
oppnå inntektskravet som stilles for å få permanent 
oppholdstillatelse. I tillegg kan fordommer og 
diskriminering forsterke kvinnelige innvandreres 
utfordringer på arbeidsmarkedet. Kun de som kan 
være fulltidselev ved en høyere utdanningsinstitusjon 
eller ved voksenopplæringen, kan få unntak fra 
inntektskravet som stilles for innvilgelse av permanent 
opphold. Mange kvinner med flyktningbakgrunn har 
imidlertid en krevende livssituasjon med helseplager 
og traumer fra krig og flukt, kombinert med store 
omsorgsforpliktelser, noe som gjør det vanskelig å være 
elev på fulltid. Er det riktig å frata disse kvinnene retten 
til den tryggheten en permanent oppholdstillatelse 
innebærer?

Risiko for tvangsretur ved skilsmisse
Innvandrerkvinner som har kommet hit som ektefeller 
gjennom reglene om familieinnvandring, må få 
innvilget permanent oppholdstillatelse før de kan velge 
å skille seg uten å risikere utvisning fra Norge. Dette 
forsterker risikoen for familievold. De nye strenge 
kravene til permanent oppholdstillatelse, vil føre til 
at mange kvinnelige innvandrere forblir i voldelige 
og destruktive forhold i lang tid av frykt for å bli 
tvangsreturnert til sine hjemland dersom de skiller seg. 
I tillegg til inntektskravet, har også kravene til botid 
for å få innvilget permanent opphold blitt forlenget 
nylig. I desember 2020 ble det vedtatt at flyktninger og 
deres familiegjenforente må bo minst fem år i Norge 
før de kan innvilges permanent opphold. Også det 
nye botidskravet kan føre til at en gruppe kvinnelige 
innvandrere møter større barrierer enn andre dersom 
de vil bryte ut av en undertrykkende eller destruktiv 
parrelasjon.

Retten til familieliv – kun for de med gode inntekter?
Mange innvandrerkvinner som er i jobb, får bare 
deltidsarbeid med små stillingsprosenter. De har 
dermed vanskelig for å oppnå den inntekten som kreves 

UTLENDINGSLOVEN  
– TIL HINDER FOR LIKESTILLING

for å få rett til bosetning her i landet for ektefelle og/
eller barn i hjemlandet. Konsekvensene av dagens 
inntektskrav er følgelig at retten til familieliv betinges 
av hvor ressurssterk og privilegert man er. Personer 
som har lett for å få en jobb, vil fortsatt kunne få utøvd 
sitt familieliv om de gifter seg med en person fra 
utlandet, mens de med deltidsarbeid, arbeidsledige og 
uføre innvandrere ikke får den samme muligheten.

Nye krav til norsk-kunnskaper for å oppnå 
statsborgerskap
Denne våren innføres det nye og skjerpede krav til 
norskferdigheter for å få innvilget statsborgerskap: 
Man må nå bestå en test på B1 nivå i norsk for å 
få innvilget statsborgerskap. Kravet ble omtalt 
som urealistisk høyt av de fleste faginstanser på 
voksenopplæringsfeltet da forslaget var på høring. 
Disse fagmiljøene påpekte at et slikt språk-krav ville 
resultere i at mange fast bosatte innvandrere aldri 
ville kunne bli norske statsborgere. Spesielt vil mange 
innvandrerkvinner med lite skolegang ikke klare de nye 
språkkravene. Denne gruppen vil miste muligheten til å 
oppnå norsk statsborgerskap, med den trygghet og de 
rettigheter som det innebærer – blant annet retten til 
å stemme ved stortingsvalg.

Svekkede trygderettigheter
1. januar 2021 ble ordningen som sikret flyktninger 
full minstepensjon som alderspensjonister og 
uføretrygdede, avviklet. Dermed har flyktninger 
bare rett på en prosentandel av minstesatsen til 
uføretrygd og alderspensjon. Fra samme dato ble 
også botidskravet forlenget fra tre til fem år for 
å kunne få en rekke stønader: Stønad som enslig 
forsørger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og 
alderspensjon. Det betyr at en kvinnelig flyktning ikke 
kan få stønad som enslig forsørger før hun har bodd 
fem år i Norge, og en ufør ikke har rett til uføretrygd 
før etter fem års botid. Myndighetene legger ikke 
skjul på at hensikten med disse nye innstramningene 
er å unngå å gi asylsøkere insentiver til å velge Norge 
som destinasjonsland. Det finnes imidlertid ingen 

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

I Norge liker vi å se på oss selv som et av verdens mest likestilte land. Er denne likestillingen 
reell for kvinner med innvandrerbakgrunn? Når man snakker om undertrykking av 
innvandrer kvinner, så siktes det gjerne til patriarkalske tradisjoner og kjønns rolle mønstre i 
innvandrermiljøene. At norske lover bidrar til å hindre likestilling for fast bosatte innvandrer-
kvinner her i landet, er det få som har kjennskap til. Men det er nettopp det som skjer når 
kravene som nå stilles i utlendingsloven for innvilgelse av så grunnleggende rettigheter som 
permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap, familieinnvandring og trygdeytelser, stadig 
skjerpes på en slik måte at det er innvandrerkvinner som rammes hardest.

dokumentasjon som viser at dette resonnementet 
er holdbart. Det er ikke trygderettigheter i 
destinasjonslandet som er utslagsgivende for hvilket 
land asylsøkere søker om flyktningbeskyttelse i, men 
grense-sperringer som bestemmer fluktrutene.

Den gruppen som rammes av de skjerpede kravene 
vi har omtalt i denne artikkelen, er den gruppen som 
norske utlendingsmyndigheter har innvilget rett 
til opphold. Det virker svært urimelig at de mest 
sårbare i innvandrerbefolkningen – flyktninger og 
minoritetskvinner, skal miste retten til et trygt liv 
i Norge – uavhengig av inntekt og arbeidsevne. 
Er det ikke nettopp dette vi forbinder med den 
norske velferdsstaten? Eller er vi på vei mot et nytt 
klassesamfunn der velferdsgodene er forbeholdt de 
med god inntekt, god utdannelse og god helse? Det 
er all grunn til å spørre om et land som er opptatt 
av likestilling mellom kjønnene og like rettigheter 
uavhengig av utdannelse og inntekt, kan være bekjent 
av å stille så strenge krav til en del av befolkningen 
med utenlandsk statsborgerskap at de utelukkes fra 
rettigheter som er selvsagte for alle andre bosatte i 
Norge? 

MiRA-Senteret dokumenterer:
Utviklingen beskrevet i denne artikkelen blir 
dokumentert i boken Velferdsstatens skyggeside: 
Rettighetstap for minoriteter, som kommer ut i 
disse dager. Boken er skrevet av professor emeritus 
Bente Puntervold Bø og rådgiver og ph.d. Asla Maria 
Bø Fuglestad på oppdrag fra MiRA-Senteret. Boken 
tar for seg innstramningstiltakene på dette feltet 
de siste 15 årene, og beskriver konsekvensene for 
innvandrer- og minoritetsbefolkningen i Norge når det 
gjelder rettsikkerhet, velferd og mulighet til å oppnå 
likestilling.

MiRA-Senteret arrangerer en protestmarkering utenfor 
Stortinget 03. mars kl. 15.00 bli med du også og få med 
deg overleveringen av boken til Justiskomiteen. Se her 
for mer info.

Artikkelen er skrevet av professor emeritus Bente Puntervold Bø og rådgiver og ph.d. Asla Maria Bø Fuglestad. Dette 
i forbindelse med lanseringen av boken: «Velferdsstatens skyggeside – rettighetstap for minoriteter».



Ruth Reese – Black dreams 
revisited (2022) Rettighetskamp 
og anti-rasistisk arbeid er en 
lang og nødvendig kamp, og 
det må kjempes av alle som 
har troen på like rettigheter, 
muligheter og likestilling for 
alle. I boken Ruth Reese –Black 
dreams revisited som ble utgitt 

av Senteret i desember 2022 samles det tjue dikt 
og fem noveller skrevet av den klassiske utdannete 
afroamerikanske sangeren Ruth Ann Reese (1921–1990). 
Bokens redaktør er senterets leder, Fakhra Salimi 
og formidler Reeses erfaringer knyttet til hvordan 
diskriminering og rasisme i samfunnet fungerer og er 
slik et svært viktig historisk bidrag som kan bidra til at 
også unge generasjoner kan bli inspirert til å vite mer 
om Ruth Reese og den historiske kampen til svarte 
mennesker i Norge.

Velferdsstatens skyggeside-
rettighetstap for minoriteter 
(2022) I boken Velferdsstatens 
skyggeside: Rettighetstap for 
minoriteter ser MiRA-Senteret 
nærmere på innstramningstiltak 
som har kommet innen 
utlendingslovgivningen de 
siste 15 årene. Boken er skrevet 

av professor emeritus, Bente Puntervold Bø og og 
senterets faglige rådgiver, Asla Maria Bø Fuglestad. 
Med denne boken sitter vi nå med et viktig redskap i 
hånden. Et redskap som vi sammen kan bruke i den 
videre kampen for å styrke rettighetene til innvandrere 
og minoriteter generelt og minoritetskvinner 
spesielt. Et redskap som retter fokus mot komplekse 
sammenhenger, både historisk og i nåtiden. Som 
skildrer enkeltmenneskers opplevelser, så vel som 
regelendringer satt i sammenheng med politisk diskurs.

ET UTVALG AV MiRA-SENTERETS 
PUBLIKASJONER

Virtuell virkelighet og 
kjønnslikestillingsutfordringer 
(2022) Den virtuelle virkeligheten 
er per definisjon en illusjon 
skapt av digitale verktøy og 
teknologi. Men i dag er den 

digitale teknologien en stor del av livet for mange 
mennesker. Når den virtuelle virkeligheten blir en del 
av hverdagen, hva da med dem som ikke har tilgang 
til denne virkeligheten? Er det et godt nok mangfold 
i IT-bransjen når det kommer til kjønnsfordeling, 
klassetilhørighet og etnisitet? Hvordan kan vi sammen 
bidra fremover for å redusere skillene som oppstår 
i den nye digitale hverdagen? I rapporten Virtuell 
virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer deler 
MiRA-Senteret fra sitt fagarbeid på likestillings- og 
integreringsarbeidet i 2021 og en kan lese foredrag fra 
Senterets nasjonalkonferanse om virtuell virkelighet og 
kjønnslikestillingsutfordringer.    

Zoom in- minoriteters tilgang 
til den digitale verden (2021) 
MiRA-Senterets rapport: 
Zoom in – minoriteters 
tilgang til den digitale verden 
er basert på en omfattende 
kartleggingsundersøkelse innad 
i minoritetsbefolkningen og 
løfter frem minoritetskvinner 

egne erfaringer knyttet til en digitalisert hverdag. 
Rapporten drøfter hvordan digitalt utenforskap 
påvirker andre eksisterende likestillingsutfordringer 
og kommer også med senterets forslag til tiltak som 
kan fremme inkludering innenfor området i det norske 
samfunnet.

Ønsker du å bestille en av disse, eller se en fullstendig oversikt over våre publikasjoner?  
Besøk vår hjemmeside www.mirasenteret.no

Vi tar ordet – Minoritetskvinnekamp 
gjennom 40 år (2021) Antologien 
gir innblikk i over 40 år med 
minoritetskvinnekamp. Vi får 
høre om å ikke bare bli snakket 
om, men selv få komme til ordet, 
kampen mot rasisme, seksisme 
og fordommer, og kampen for et 

samfunn der menneskerettighetsprinsipper er mer 
enn tomme ord. Vi får også høre om kraften som 
vokser fram av å stå samlet i kampen, om hvordan 
det oppleves å emigrere til et nytt land og skape seg 
nye identiteter og nye fellesskap, og vi får innblikk 
i betydning minoritetskvinne-aktivistene har hatt 
for utviklingen av en inkluderende anti-rasistisk 
kvinnebevegelse i Norge.

Sosial ulikhet i krisetider – 
MiRA-Senterets utredning basert 
på minoritetskvinners egne 
erfaringer under koronakrisen 
(2020) I utredningen 
undersøker MiRA-Senteret 
hvordan sosial ulikhet har 
utartet seg i samfunnet vårt 
under første del av korona-

pandemien og spesielt hvilken effekt krisen har 
hatt på minoritetskvinner. Vi foreslår også tiltak vi 
mener er viktig for å forebygge ulikheter og styrke 
minoritetskvinners handlerom i krisetider.  

#MinHverdagskamp – 30 
år med minoritetskvinners 
likestillingskamp og 
deres reise gjennom 
integreringslabyrinten (2019) 
Boken #MinHverdagskamp 
løfter frem kjerneområder 
i minoritetskvinners egen 

frigjøringskamp gjennom 30 år og belyser både 
rettsikkerhet, vold, utdanning, og viktigheten av en 
kamp for økonomisk selvstendighet og mangfoldig 
feminisme.

Mitt høyeste ønske er å få 
en jobb! (2017) Konferanse-
rapport fra MiRA-Senterets 
nasjonalkonferanse i 2016 
som belyste temaer rundt 
arbeidsliv, likestilling og 
økonomisk selvstendighet for 
minoritetskvinner fra ulike hold. 
Rapporten er en samling av alle 

foredragene samt MiRA-Senterets konkrete tiltak for et 
mer mangfoldig og inkluderende arbeidsliv i Norge.

Likestilt til hvilken pris? 
Arbeidsliv og familieliv i et 
minoritetsperspektiv (2016) 
Konferanserapporten er en 
samling av alle foredragene 
på MiRA-Senterets 
nasjonalkonferanse i 2013 og 
løfter frem viktig kompetanse 

om samspillet mellom arbeid og familie, i tillegg til tre 
selvstendige artikler knyttet til tema om arbeidsliv og 
familieliv i et minioritetsperspektiv.

Barnevern i et mangfoldig 
samfunn (2015) Boken er basert 
på erfaringer og kunnskap 
innhentet gjennom MiRA-
Senterets mangeårige arbeid 
med tematikken og retter 
søkelyset mot de utfordringene 

som oppstår i møtet mellom barnevernet og 
minoritetsfamilier. Den drøfter også hvordan et 
mangfolds-perspektiv kan integreres i barnevernets 
arbeid og praksis. Boken er også oversatt til engelsk: 
Child Welfare in a Diverse Society.

Et liv uten vold for alle – også 
kvinner med minoritetsbakgrunn 
(2015) Rapporten belyser 
forskjellige former for vold, og 
drøfter ulike muligheter til å 
støtte kvinner i prosessen for 
å komme ut av voldsspiralen. 
Samtidig blir de strukturelle 

utfordringene som MiRA-Senteret erfarer at mange 
kvinner med minoritetsbakgrunn utsettes for, belyst.

Virtuell virkelighet
og kjønnslikestillingsutfordringer
MiRA-Senterets fagarbeid på likestillings- 
og integreringsfeltet i 2021

MiRA 
Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Besøksadresse
Storgata 53a, 0182 Oslo

Kontaktinformasjon 
Tlf: 22 11 69 20
E-mail: post@mirasenteret.no
www.mirasenteret.no/www.miraconsult.no

Twitter: @MiRASenteret
Instagram: @mira_ressurssenter
Facebook @MiRAressurssenter 

#empowerment 
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Zoom in – minoriteters  
tilgang til  

den digitale verden

MiRA-Senterets 
kartleggingsundersøkelse: 

Krisetider og digital 
virkelighet for 

minoritetskvinner
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