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2021 startet med vaksinehåp, men utviklet seg etter 
hvert til et år der vi alle, gang på gang måtte innrette 
oss etter stadig endrende smittevernråd. Korona-
situasjonens konsekvenser har samtidig begynt å 
gjøre sin innmarsj og det har blitt stadig tydeligere 
utover året hvordan pandemien har truffet skjevt 
i befolkningen. For et lavterskeltilbud som MiRA-
Senteret har det derfor vært helt nødvendig og både 
fortsette med vårt målrettede tilbud for spesielt 
utsatte minoritetskvinner og unge jenter der de har 
kunnet søke råd, veiledning, informasjon. Samtidig som 
vi har jobbet målrettet, sammen med ressurspersoner 
innad i minoritetsmiljøene for å sikre at informasjon 
nådde ut og for å kartlegge løpende problemstillinger. 

MiRA-Senterets funksjon som brobygger og 
kompetanseformidler i det norske samfunnet har 
også blitt styrket og gjennom rapporten: Zoom 
in- minoriteters tilgang til den digitale verden 
har vi rettet fokus mot hvordan digital ulikhet i 
samfunnet skaper ytterligere skiller i befolkningen 
og at det ikke må tas som en selvfølge at alle kan 
benytte seg av digitale offentlige tjenester, bruke 
en e-post eller åpne et brev fra sin lege i Digipost. 
Med bakgrunn i minoritetskvinners egne erfaringer 
knyttet til ulike likestillingsutfordringer har MiRA-
Senteret også gjennomført en rekke med offentlige 
kompetansehevende webinarer. Gjennom faglige 
publikasjoner som jubileumsantologien: Vi tar 
ordet, rapport om MiRA-Senterets fagarbeid på 

integrerings- og likestillingsfeltet og arbeid med 
boken Velferdsstatens skyggeside – rettighetstap 
for minoriteter som lanseres 8. mars 2022 har vi både 
bidratt med historisk og dagsaktuell kunnskap som vil 
være svært viktig for likestillings- og integreringsfeltet 
fremover.

Gjennom MiRA-Senterets årsrapport 2021 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. 

2021 har visst oss at allerede eksisterende 
likestillingsutfordringer i samfunnet blir forsterket 
i krisetider og at det er helt avgjørende 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!

Et kompetansehevende år  
med sosial og digital ulikhet  
under lupen 
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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 som har over 30 års erfaring med spørsmål knyttet til likestilling 
og juridiske rettigheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i Norge. 

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

bakgrunn skal være et kompetanse- og ressurssenter i 
minoritetskvinnespørsmål.

• MiRA-Senteret skal arbeide for å styrke retts sikkerhet 
og selvorganisering blant minoritetskvinner og unge 
jenter, og arbeide for reell likestilling i det norske 
samfunn.

• MiRA-Senteret skal gjennom rådgivning, 
informasjons- og kursvirksomhet medvirke til økt 
kunnskap om og forståelse i det norske samfunn for 
minoritets kvinners situasjon og rolle i det nye landet.

• MiRA-Senteret skal fremme og synliggjøre unge jenter 
og kvinner med minoritetsbakgrunn, og være en åpen 
møteplass der vår målgruppe skal føle likeverd og øke 
sitt nettverk gjennom å møte andre kvinner.

MIR A-SENTERETS ETISKE RETNINGSLINJER 
Likestilling og likeverd 
MiRA-Senteret er en ikke-statlig organisasjon som er 
religiøst og partipolitisk uavhengig. Prinsippene om 
likeverd og likestilling ligger til grunn for senterets 
arbeid.

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

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

FINANSIERING AV MIR A-SENTERETS ARBEID
I 2021 har MiRA-Senteret mottatt driftsstøtte over 
stats budsjettet og kommunalbudsjettet i Oslo. 
Midlene administreres av henholdsvis; Regjeringen 
ved Kunnskaps departementet og Integrerings- og 
mangfolds direktoratet (IMDi), Oslo kommune v/Byråds-
avdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester, 
Velferdsetaten og IMDi. I tillegg mottok MiRA-Senteret 
prosjektstøtte fra Oslo kommune v/Velferds etaten, 
Helsedirektoratet, Sekretariatet for Konfliktrådene, 
Valgdirektoratet, Gjensidigestiftelsen, Barne-, 
ungdoms og familiedirektoratet (BUFDiR) til familie- og 
likestillingstiltak og til arbeid mot vold og overgrep.

MIR A-SENTERETS MANGFOLDIGE VIRKE OG 
HELHETLIGE FUNKSJON I SAMFUNNET
MiRA-Senteret har i over 30 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

OM MIR A- 
SENTERET
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HENVENDELSER I ET ANNERLEDES ÅR
MiRA-Senteret betjener over 14 000 henvendelser 
årlig per telefon, e-post, anonym chat-tjeneste, 
post, personlig oppmøte, fra ulike helseinstanser, 
utdanningsinstitusjoner, NAV-kontorer, interesse-
organisasjoner, kulturinstitusjoner, politiske 
grupperinger, forskere og studenter. Kartlegging av 
alle henvendelser er ressurs- og tidskrevende, og noe 
vi dessverre ikke har mulighet til innenfor vår stramme 
driftsramme. Vi har likevel valgt å føre statistikk på 
noen viktige saker innen krisehjelp og rådgivning som 
kan gi oss bedre kunnskap til å utvikle gode tiltak 
for å forebygge kriser, og styrke rettsikkerhet blant 
kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn.  Med 
bakgrunn i korona-pandemien har også senterets tilbud 
med digitale opplæringskurs og individuell digital 
opplæring fått stadig økende betydning og senteret 
har gjennomført 76 individuelle digitalopplæringer. I 
tillegg har 44 kvinner også deltatt på 9 ulike digitale 
opplæringskurs og styrket sine digitale ferdigheter. 

UTVALGTE SAMARBEIDSPARTNERE I 2021
Kunnskapsdepartementet, 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, Valgdirektoratet, 
BUFDiR, Politidirektoratet, Folkehelseinstituttet, 
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), Fri Viken, Oslo Senterkvinner, Breidablikk 
læringssenter i Haugesund, Vestland innvandrerråd, 
Statens undersøkelseskommisjon (UKOM), NAV 
Risør, Kvinnenettverket Noor, Norges Juristforbund, 
Panafrican Women Association, Redd Barna, Jobb 
Aktiv, Helsesenter for papirløse i Oslo, Minotenk, NOAS, 
Antirasistisk Senter, Kurdisk kvinneforening, Norges 
Kvinnelobby, FN-komiteen CEDAW, OECD, Eurocities, 
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, 
Statens barnehus, Unge funksjonshemmede, LHL 
(Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) Oslo brann 
og redningsetat, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, 
Nasjonalmuseet, Oslo MET, Melahuset, Vestland 
innvandrerråd 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:
Kunnskapsdepartementet:  MiRA-Senteret har i 
2021 deltatt på flere seminar og møter i regi av 
Departementet og blant annet gitt våre innspill til 
sivilsamfunnets rolle i integreringsarbeidet. Dette 
på digitalt seminar 20. januar, med kunnskaps- og 
integreringsminister, Guri Melby der vi kom med 
innspill til hvordan vi mener at sivilsamfunnets rolle på 
integreringsfeltet kan styrkes ytterligere. Senteret har 
også deltatt på møte i forum om muslimfiendtlighet, 
21. januar. Et jevnlig møtepunkt mellom representanter 
for regjeringen og den muslimske befolkningen der vi 
skal orientere hverandre om forhold som har relevans 
for muslimers situasjon i Norge, særlig når det gjelder 
diskriminering, rasisme og ekstremisme. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: 
MiRA-Senteret er blant annet representert i rådgivende 
ekspertgruppe for utvikling av retningslinjer for 
fastsettelse av samvær etter omsorgsovertakelse 
og har i 2021 deltatt på 5 heldagsmøter digitalt og 
1 fysisk møte. Senterets prosjektleder, Khansa Ali 
er også medlem i referansegruppen for nasjonalt 
kompetanseløft om eldre og seksuell helse og sitter i 
kompetansegruppen minoriteter og barnevern der hun 
har deltatt på 4 møter. 

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 2021 har senteret blant annet deltatt 
med våre innspill til ny handlingsplan mot hatefulle 
ytringer og holdninger. Her ga senteret blant annet 
innspill til hva vi mener Oslo kommune kan gjøre 
for å forebygge og jobbe mot hatefulle ytringer og 
holdninger og hvordan kommunen kan styrke sin 
kompetanse om hatefulle ytringer, fordommer og 
diskriminering. Vi løftet også frem hvordan vi mener 
man kan styrke samarbeidet mellom kommune 
og sivilsamfunn om en felles innsats mot hat for 
fordommer. 

Helsedirektoratet: MiRA-Senteret sitter i arbeidsgruppa 
som jobber med førstehjelpssatsning rettet mot 
innvandrerbefolkningen i regi av Helsedirektoratet.  
Hovedfokus i arbeidet er å utarbeide anbefaling 
om hvordan vi kan etablere varige strukturer for 
førstehjelpsopplæring for innvandrere gjennom 
introduksjonsprogram og voksenopplæring og vi har 
deltatt på 3 møter dette året.

MIR A-SENTERETS  
TILBUD TIL MINORITETSKVINNER 
I 2021
• 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, 

informasjonstelefon 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 15.00–19.00
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DIGITALT LANSERINGSSEMINAR AV 
ANTOLOGIEN: VI TAR ORDET!
På kvinnedagen 8. mars publiserte MiRA-Senteret 
jubileumsantologien: Vi tar ordet – Minoritets
kvinnekamp gjennom 40 år. Lanseringen ble feiret 
med et digitalt lanseringsseminar ledet av MiRA-
Senterets leder Fakhra Salimi. Seminaret ble åpnet av 
Busi Ncubes stemningsfull musikk, etterfulgt av en 
gratulasjonshilsen skrevet av H.M. Dronning Sonja, 
MiRA-Senterets høye beskytter, som ble høytidelig lest 
opp for de over åtti påmeldte deltagerne. Kunnskaps- og 
integreringsminister Guri Melby innledet seminaret med 
å takke Senteret for den over 30 år lange innsatsen med 
å fremme likestilling og protestere mot diskriminering. 
Hun fremhevet særlig hvor viktig arbeid som har blitt 
gjort i forbindelse med pandemihåndteringen. Mariette 
Lobo fra Likestillings og diskrimingerings ombudet trakk 
fram arbeidet med å skape inkluderende møteplasser og 
styrke minoritetskvinner og jenter til å ta ordet og heve 
stemmen i samfunnsdebatten.

Deltagerne fikk også høre utdrag fra historiene i 
antologien skrevet av noen av minoritets kvinne-
aktivistene som har stått fremst i kampen for en 
mangfoldig feminisme i Norge, deriblant politisk 
aktivist og flyktning fra Iran, Susan Rakhsh, dikter 

og forsker He Dong og datteren Yinni Hu og Aranya 
Rusli og hennes niese Soria Siauw og Turid Heiberg.  
MiRA-Senterets rådgiver Asla Maria Bø Fuglestad 
holdt også innlegg om veien videre og utfordringene 
som dominerer i dagens samfunn og påpekte hvordan 
innvandringspolitikken representerer et felt der 
likestilling og likeverd stadig innskrenker rettighetene 
til mange minoriteter i Norge.



En nyskapende erfarings-  
og kompetanseformidler2



16 17

2. KAPITTEL EN NYSKAPENDE  
ERFARINGS- OG KOMPETANSEFORMIDLER

INNSPILL TIL OFFENTLIGE ETATER OG  
POLITISK LEDELSE

Digitalt seminar om sivilsamfunnets rolle i 
integreringsarbeidet, Kunnskapsdepartementet
20. januar deltok MiRA-Senteret på digitalt seminar i 
regi av Kunnskapsdepartementet og kunnskaps- og 
integreringsminister, Guri Melby. Her ga MiRA-Senteret 
innspill til hvordan vi mener at sivilsamfunnets rolle på 
integreringsfeltet kan styrkes ytterligere. Statsråden 
informerte også om arbeidet med en ny strategi for å 
løfte frem sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet. 

Møte i forum om muslimfiendtlighet i regi av 
Kunnskapsdepartementet
21. januar deltok MiRA-Senteret på første møte i forum 
om muslimfiendtlighet. Møte ble holdt digitalt og 
er et jevnlig møtepunkt mellom Representanter for 
regjeringen og den muslimske befolkningen der de 
skal orientere hverandre om forhold som har relevans 
for muslimers situasjon i Norge, særlig når det gjelder 
diskriminering, rasisme og ekstremisme. 

Innspillsmøte i regi av Justisminister, Monica Mæland
Den 9. mars deltok MiRA-Senteret med innspill på 

møte om ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
i regi av Justisministeren. I innlegget vårt trakk vi 
blant annet fram hvordan økt digitalisering i møtet 
med hjelpeapparatet kan bidra til å svekke enkelte 
minoritetskvinners rett til å motta likeverdige 
tjenester. Vi påpekte også at MiRA-Senteret er 
svært bekymret for at stadige innstramninger i 
utlendingsloven rammer sårbare voldsutsatte kvinner 
svært hardt.

Møte om sivilsamfunnets rolle i arbeidet mot vold i nære 
relasjoner, Justis- og beredskapsdepartementet
Den 10. mars deltok senteret på møte om 
sivilsamfunnets rolle i arbeidet mot vold i nære 
relasjoner. Dette i forbindelse med utarbeidelse av ny 
handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Her holdt vi 
innspill knyttet til hvordan vi vurderer sivilt samfunn 
sitt utfordringsbilde i dag, hvilken rolle sivilt samfunn 
har arbeidet i dag og hva vi mener sivilsamfunnet 
trenger for å kunne gjøre en enda bedre jobb. 

Møte om beskyttelse av barn i væpnet konflikt i FNs 
sikkerhetsråd, Utenriksdepartementet
Den 25.mars deltok MiRA-Senteret på virtuelt møte i 
Sikkerhetsrådet i regi av Utenriksdepartementet. Tema 

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-kast, 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 2021. MiRA-Senteret har gitt både skriftlige og muntlige innspill til ulike 
beslutningstakere. På grunn av korona-pandemien har mye av arbeidet foregått digitalt. 
Senteret bidrar hvert år også med faglige publikasjoner på integrerings- og likestillingsfeltet.

for møte var Norges medlemskaps i FNs sikkerhetsråd 
og beskyttelse av barn i væpnet konflikt.

Innspillsmøte om handlingsplan mot hatefulle ytringer 
og holdninger, Oslo kommune, Byrådsavdelingene
Den 30. april deltok MiRA-Senteret på innspillsmøte 
i regi av byrådsavdelingen for arbeid, integrering og 
sosiale tjenester. Dette vedrørende handlingsplanen 
mot hatefulle ytringer og holdninger. Her ga senteret 
innspill til hva vi mener Oslo kommune kan gjøre 
for å forebygge og jobbe mot hatefulle ytringer og 
holdninger og hvordan kommunen kan styrke sin 
kompetanse om hatefulle ytringer, fordommer og 
diskriminering. Vi løftet også frem hvordan vi mener 
man kan styrke samarbeidet mellom kommune 
og sivilsamfunn om en felles innsats mot hat og 
fordommer. 

Innspill til og paneldeltaker på Regjeringens nasjonale 
integreringskonferanse
Den 13. april deltok vi på innspillsmøte i forbindelse 
med Integreringskonferansen 2021. Når konferansen 
9. juni skulle gjennomføres, deltok så både leder, 
Fakhra Salimi og prosjektleder Khansa Ali med innspill 

på Regjeringens nasjonale integreringskonferanse. 
Her holdt de innlegg knyttet til minoritetskvinners 
erfaringer fra koronakrisen, ga innspill til ny strategi 
for å styrke sivilsamfunnets rolle for integrering 
og hva vi mener må være viktige fokusområder i 
integreringsarbeidet fremover. 

Dialogmøte om ny plan for å styrke politiets arbeid med 
mangfold, dialog og tillitsbygging, Politidirektoratet
Den 24. juni deltok MiRA-Senteret på dialogmøte med 
politidirektøren i regi av Politidirektoratet. Dette i 
forbindelse med Politidirektoratets utvikling av en ny 
plan for å styrke politiets arbeid med mangfold, dialog 
og tillitsbygging. Her ga senteret innspill knyttet til 
politiets poster i sosiale medier, og etterlyste en mer 
bevisst strategi i hva som legges ut for å fremme 
tillit og inkludering. Sentret kom også med eksempler 
på situasjoner der det er avgjørende at politiets 
mangfoldskompetanse styrkes for å senke terskelen 
for at minoritetsjenter og kvinner tør å anmelde 
voldsutøvere til politiet. Senteret tok også opp 
hvordan pårørende som er vitner til pågripelser preges 
av måten pågripelsene foregår, og betydningen av å 
bygge tillit i disse situasjonene.
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Panelsamtale om minoritetskvinner og helse, SVs 
kvinnepolitiske utvalg
Den 30. oktober deltok MiRA-Senterets prosjektleder, 
Khansa Ali i en panelsamtale om minoritetskvinner og 
helse på SVs kvinnepolitiske utvalgs strategisamling. 
Her snakket hun om våre erfaringer knyttet til 
likeverdige helsetjenester og drøftet hvordan 
minoritetskvinner ofte kan møte andre hindringer i 
helsevesenet enn majoritetskvinnen. 

Møte i regi av Kulturdepartementet ved kultur- og 
likestillingsminister
Den 1. november deltok leder, Fakhra Salimi og 
prosjektleder, Khansa Ali på møte i regi av kultur- og 
likestillingsminister, Anette Trettebergstuen. Her 
presenterte vi MiRA-Senterets arbeid og delte av våre 
mangeårige erfaringer.

Rettshjelpsseminar i regi av Venstres justispolitiske 
talsperson 
Den 9. november deltok prosjektleder, Khansa Ali 
og administrasjonsansvarlig, Anne Berit Sødal på 
rettshjelpsseminar i regi av Venstres justis politiske 
talsperson, Ingvild Vetrhus Thorsvik på Stortinget. 
Her delte vi av senterets erfaringer knyttet til 
rettssikkerhet i et minoritetsperspektiv og ga innspill 
til viktige innsatsområder fremover.

INTERNASJONALT ENGASJEMENT
4.mars deltok MiRA-Senteret på digitalt studiebesøk 
i Dusseldorf. Dette i regi av Eurocities. Her fikk vi høre 
om flere tiltak byen gjør for å bedre integreringen av 
flyktninger i samarbeid med frivillige organisasjoner. 
Vi deltok på et nytt møte i regi av Eurocities 7.mai og 
fikk ytterligere informasjon om programmet deres 
Connections – om gode integreringsverktøy. Senteret 
presenterte her også vårt viktige tiltak: «Mødre som 
veiledere» og delte av våre mangeårige erfaringer 
med å utvikle minoritetskvinner som ressurspersoner 
som kan bidra inn innad i minoritetsmiljøene. En av 
veilederne holdt også innlegg om veilederrollen.
Grunnet koronasituasjonen ble FNs kvinnekommisjon 
(CSW) 2021 gjennomført digitalt. MiRA-Senterets 
leder, Fakhra Salimi deltok både på arrangementer 
gjennomført i FNs hovedkvarter og egne arrangement 
for sivilt samfunn. Årets tema var kvinners 
muligheter for helhetlig og effektiv deltakelse og 
beslutningsmyndighet i det offentlige liv, så vel som 
eliminering av vold. Dette med en målsetning om å 
oppnå kjønnslikestilling og bidra til Empowerment 
av alle kvinner og jenter. Salimi deltok her blant 
annet på aktiv workshop om rasisme den 26. mars 
og delte her av senterets mangeårige erfaringer 
innenfor kjønnslikestillings- og voldsfeltet og vektla 
viktigheten av å styrke minoritetskvinners egne 

ressurser om mulighet til å bidra. På MiRA-Senterets 
nasjonalkonferanse som ble gjennomført 18.november 
deltok blant annet grunnlegger av organisasjonen 
WomenEd, Sameena Choudry som med oss digitalt 
fra Storbritannia. I sitt innlegg koblet hun temaet om 
digital hverdag sammen med samfunnsutfordringer 
som rasisme, ulikhet og marginalisering. Choudry 
rettet også fokus mot hvordan man i England 
nå, som et resultat av korona-pandemien, ser at 
mange mennesker er hardt rammet av fattigdom og 
helseproblemer, og at det er disse helt elementære 
utfordringene, der kvinner også kommer dårligst 
ut som man som samfunn må ta tak i både på et 
individuelt og et strukturelt nivå.

MØTER OG BESØK PÅ SENTERET OG VIA 
DIGITALE VERKTØY

Webinar om koronavaksinasjonsprogrammet 
i regi av FHi
MiRA-Senteret deltok 2.februar på webinar om 
koronavaksinasjonsprogrammet i regi av FHi. På 
webinaret ble det lagt frem viktig informasjon 
angående koronavaksinasjonsprogrammet, 
prioriteringer og blant annet drøftet barrierer 
mot vaksinasjon, motforestilling og myter 
i innvandrerbefolkningen. MiRA-Senteret 
sendte i forkant av møte skriftlige innspill til 
tematikken, basert på våre erfaringer i møte med 
minoritetskvinner og unge jenter og senterets 
informasjonsformidlingsarbeid om korona og 
vaksinering. 

Karrieredagen NTNU Dragvoll
MiRA-Senteret deltok 4.februar på Karrieredagen NTNU 
Dragvoll. Her delte vi av erfaringer knyttet til vårt 
arbeid med unge jenter og synliggjorde våre tilbud for 
engasjerte studenter. Vi snakket også om hvordan det 
er å jobbe i en frivillig organisasjon som MiRA-Senteret.

SKRIFTLIGE HØRINGSUTTALELSER  
OG INNSPILL 2021

• Høringsuttalelse om departementets 
forslag til endringer i statsborgerloven og 
statsborgerforskriften (14. januar)

• Høringsuttalelse – endringer i utlendingsforskriften 
(introduksjonsstønad skal ikke medregnes i 
underholdskravet) (10. mars)

• Høringsuttalelse – Tverrfaglig helsekartlegging av 
barn i barnevernet (22. mars)

• Skriftlig innspill til Norges 10. rapport til FNs 
kvinnediskrimineringskomite (CEDAW) (8. april)

• Høringsuttalelse – NOU 2020:17 «Varslede drap?» 
Partnerdrapets utredning (30. april)

• Høringsuttalelse: NOU 2020:14 Ny barnelov (1. mai)

• Høringsuttalelse – Midlertidige endringer i 
smittevernloven (koronasertifikat) (12. mai)

• Høringsuttalelse – rettshåndhevende myndigheters 
og Europols tilgang (14. juni)

• Høringsuttalelse – nye regler om klageordningen i 
Utlendingsnemnda (12. august)

• Høringsuttalelse – Plan for seksuell og reproduktiv 
helse i Oslo (2022–2025) (20. august)

• Høringsuttalelse – forslag til endringer i 
utlendingsloven og ny forskrift (statlig tilsyn 
med omsorgen for enslige mindreårige som bor i 
asylmottak) (1. oktober)

• Høringsuttalelse – endringer i sosialtjenesteloven 
(22. oktober)

• Høringsuttalelse- forslag til endringer i 
utlendingsforskriften – tidspunktet retten til 
permanent oppholdstillatelse inntrer (30. november)

• Høringsuttalelse – forslag om elektronisk kontroll 
ved brudd på besøksforbud (8. desember)

• Høringsuttalelse – ny forskrift om tilskudd 
til nasjonale ressursmiljø som arbeider med 
integrering eller antirasisme (21. desember)MiRA-
Senterets innspill knyttet til NAV og praksisplasser 
til Rødt’s stortingsgruppe (2. juli)

• MiRA-Senterets høringsuttalelse – oppnevning av 
prosessfullmektig i sak om frihetsberøvelse etter 
utlendingsloven (20. august)

• MiRA-Senterets høringsuttalelse – Bruken av 
sakkyndige i foreldretvistsaker (31. august)

• MiRA-Senterets høringsuttalelse om 
departementets forslag til endringer i 
utlendingsloven og forskriften om innføring av 
beredskapshjemmel (31. august)

• MiRA-Senterets høringsuttalelse om endringer 
i utlendingsloven og – forskriften – innhenting 
av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv. 
(31. august)

• Innspill til BUFdir om fremtidig forskning på vold og 
overgrepsfeltet (1. september)

• MiRA-Senterets høringsuttalelse angående 
annerkjennelse av ekteskap inngått med 
mindreårige etter utenlandsk rett (23. september)

• MiRA-Senterets høringsuttalelse – endringer i 
utlendingsforskriften – saker om konvertering i 
Utlendingsnemnda (29. september)

• MiRA-Senterets høringsuttalelse – Forslag 
til forskrift om nasjonal retningslinje for 
masterutdanning i barnevern og forslag til forskrift 
om nasjonal retningslinje for masterutdanning i 
barnevernsarbeid (30. september)

• MiRA-Senterets høringsuttalelse – forslag til 
forskrift til integreringsloven (2. oktober)

• MiRA-Senterets innspill – NOU 2020:5 Likhet 
for loven – Lov om støtte til rettshjelp 
(rettshjelpsloven) (23. november)

• MiRA-Senterets innspill til SV’s første utkast 
partiprogram 2021–2025

• MiRA-Senterets høringsuttalelse – lov om 
erstatning fra staten til voldsutsatte (7. desember)
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Innspillsmøte om digitale ulikheter og utenforskap blant 
ungdom, Redd Barna
Den 16.april deltok prosjektleder, Khansa Ali og 
administrasjonsansvarlig, Anne Berit Sødal på digitalt 
innspillsmøte om digitale ulikheter og utenforskap. 
Her ga vi innspill til digitale hindringer i skole, fritid og i 
hjelpeapparatet for minoritetsungdom og hva vi mener 
er viktige fokusområdet for å fremme digital deltakelse 
blant ungdom. 

OFFENTLIG KOMPETANSEHEVING, WEBINAR OG 
FOREDR AGSVIRKSOMHET

Webinar om minoritetskvinner, aldring og seksuell helse, 
Fri Viken
Den 17. februar holdt MiRA-Senterets prosjektleder 
innlegg om minoritetskvinner og hvilke utfordringer 
de møter på i møtet med helsevesenet på webinar 
arrangert Fri Viken om migrasjonserfaringer, aldring og 
seksualitet.

Innledning på webinar om innvandrerkvinner og 
arbeidsmarkedet, Oslo Senterkvinner
24. februar deltok MiRA-Senteret med innledning på 
webinar i regi av Oslo Senterkvinner, hvor vi innledet 
om innvandrerkvinner og arbeidsliv. Vi fortalte om 
hvilke strukturelle hindringer minoritetskvinner 
møter i sin prosess med å komme seg i arbeid og at 
det er dokumentert 25% mindre sjanse å bli kalt inn 
til intervju med et utelandsklingende navn. Vi kom 
også inn på at minoritetskvinner blir gående i ulike 
kvalifiseringstiltak i regi av NAV uten å komme inn i 
arbeidsmarkedet.

Digitalt minneseminar: Nawal El Saadawi – En uredd 
rettighetsforkjemper
Nawal El Saadawi forlot verden, søndag 21. mars 2021 
og MiRA-Senteret hedret hennes livslange kamp for 
rettferdighet med et digitalt minnesminar den 8.april. 
Nawal El Saadawi var en nær venn av MiRA-Senteret 
og snakket høyt og tydelig om den økonomiske 
globaliseringen som kun tjener de rikeste og kaller 
det en kapitalistisk invasjon som svekker de enkelte 
lands myndigheter og deres mulighet til å kontrollere 
utviklingen i sitt eget land. På seminaret torsdag 8. 
april minnet vi Nawals arbeid og rettet søkelyset på 
hvordan strukturell rasisme, kjønnsdiskriminering 
og økonomisk marginalisering rammer kvinner og 
minoriteter. På seminaret deltok både journalist i 
Klassekampen: Amal Wahab, sosiolog; Susan Rakhsh, 
Dag Herbjørnsrud (Senter for global og komparativ 
idehistorie og tidligere redaktør for Ny Tid) og tidligere 
tospråklig lærer og menneskerettighetsaktivist; Hiam 
Al-Chirout med spennende innlegg. MiRA-Senterets 
prosjektkoordinator, Maria Theresa Jones leste også 
utdrag fra El Saadawi’s bok «Kvinne på nullpunktet».

Live-foredrag: Kjenn din rett!
MiRA-Senteret holdt gjennom hele juli ukentlige 
live-foredrag, dette bestående av 4 foredrag om ulike 
tema. Foredragene ble sendt direkte via vår Facebook-
kanal og på vår Instagram-side og omhandlet tema 
knyttet til korona og rettigheter i forbindelse med 
permitteringer og arbeid, rettigheter i arbeidslivet, 
seksuell trakassering og barnevern. Foredragene nådde 
ut til nærmere 100 personer.

Innledning på seminar i anledning Stortingsvalget 2021, 
Bergen Kvinnesaksforening og Vestland Innvandrerråd 
26.august deltok MiRA-Senteret med innledning på 
seminaret: Stortingsvalget 2021- Er demokratiet for 
alle? Dette i regi av Bergen Kvinnesaksforening og 
Vestland Innvandrerråd. Her snakket vi om de siste 
årenes stadige endringer i utlendingsloven og hvordan 
disse er et demokratisk problem blant annet knyttet til 
stemmerett. 

MIR A-SENTERET I NYHETSBILDET 2021

Bufdir (08.02)
Videoopptak av digitalt seminar om 
likestillingskonsekvenser av koronapandemien fra 
10.desember 2020. 

Utrop (08.03)
Økonomisk frihet er veien til frihet

Klassekampen (august)
Intervju med Fakhra Salimi om kontantstøtte

Utrop (22.08)
UNE kritiseres av MiRA-Senteret om klageordning 

Utrop (24.08)
Utlendingsnemnda utviser «Elena» fra Norge 

TILSLUTTEDE OPPROP OG KR AV TIL 
POLITIKERE:
• Tilsluttet oss kravbrev og kronikk fra Helsesentrene 

for papirløse migranter i Oslo og Bergen, Røde Kors 
og Kirkens Bymisjon om forventninger til nye den nye 
regjeringen om helsehjelp til papirløse i Norge  
(13. september)

• Opprop og underskriftskampanje om avkortning av 
barnetrygden (24. november)

• Opprop om stopp drap av kvinner i anledning FNs 
internasjonale dag for avskaffelse av vold mot 
kvinner (25. november)

Paneldeltagelse i podkasten Folkefeber «En ny start»
Podkasten Folkefeber: «En ny start» gjestet 
1.september Universitetshagen til Universitetet i Oslo 
(UiO). Her deltok MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi 
i panelet og diskuterte sammen med varaordfører i 
Oslo, Kamzy Gunaratnam, leder av Studentparlamentet 
ved Universitetet i Oslo, Jørgen Hammer Skogan og 
forskerlinjestudent og programleder for podkasten 
Folkefeber om studenter, minoriteter og tillit. Vi takker 
for invitasjonen og for en viktig debatt.

Digitalt seminar om islamofobi, høyreekstremisme og 
flyktningsituasjonen
Torsdag 23. september inviterte MiRA-Senteret til 
digitalt seminar om islamofobi, høyreekstremisme 
og dagens flyktningsituasjon. På seminaret rettet vi 
søkelys mot islamofobi som et globalt fenomen og så 
nærmere på trusselen som høyreekstremisme utgjør, 
både i Norge og mange andre land. Som bakteppe for 
seminaret var den pågående situasjonen i Afghanistan 
helt sentral og vi drøftet hvordan Europas frykt for en 
ny flyktningkrise gjør at mange flyktninger nå ikke får 
den hjelpen de trenger og har rett på. MiRA-Senterets 
leder, Fakhra Salimi holdt åpningsinnlegg før Nasrin 
Naimy snakket om ansvarliggjøring og rammer for 
fremming av kvinners rettigheter i Afghanistan. 
Advokat MNA ved Humlen Advokater, Arild Humlen 
holdt også et sterkt innlegg om rettssikkerhet 
for mennesker på flukt før MiRA-Senterets 
rådgiver Asla Maria Bø Fuglestad rettet fokus mot 
likestillingsutfordringer i lys av utlendingslovgivningen. 
Prosjektmedarbeider på senteret Hille Ashna avsluttet 
seminaret med et inspirerende innlegg om møte med 
stereotypier i hverdagen og identitet for unge jenter 
med minoritetsbakgrunn. Seminaret har nå blitt sett 
280 ganger.

Foredrag for skoleklasser og ansatte ved Breidablikk 
læringssenter og ansatte ved NAV Risør
22. oktober holdt MiRA-Senterets prosjektleder, 
Khansa Ali og administrasjonsansvarlig Anne Berit 
Sødal workshops om vold i et minoritetsperspektiv, 
hverdagsrasisme og diskriminering for 2 skoleklasser 
og ansatte ved Breidablikk læringssenter i 
Haugesund. Her fikk elever, som går på norsk og 
samfunnsfagsopplæring blant annet introduksjon 
om hva vold, ulike typer vold som finnes og 
problemstillinger og instanser som kan være relevante 
for minoritetskvinner å vite om hvis de skulle oppleve 
vold. De ansatte fikk også nyttige innblikk i tema 
og problemstillinger det kan være spesielt viktig og 
være oppmerksom på når det gjelder vold i nære 
relasjoner i et minoritetsperspektiv, og da spesielt 
for minoritetskvinner som ikke har selvstendig 
oppholdsgrunnlag i Norge ennå.

Foredrag for NAV Risør om «Mangfoldige utfordringer 
for likestilling og integrering»
Den 19.november holdt MiRA-Senteret også foredrag 
for ansatte ved NAV Risør. Her delte vi av viktige 
erfaringer fra tiltakets voldsforebyggende arbeid og 
drøftet vold i nære relasjoner i et minoritetsperspektiv 
i sammenheng med tema som heleforebygging og 
hverdagsmestring og hvordan kombinasjonen av dette 
kan være integreringsfremmende. 



Vi tar ordet–  Minoritetskvinnekamp gjennom 40 år
På kvinnedagen 8. mars lanserte MiRA-Senteret 
jubileumsantologien: Vi tar ordet! Antologien gir 
innblikk i over 40 år med minoritetskvinnekamp. Vi 
får innblikk i perioden fra da minoritetskvinner ble 
omtalt som fremmedarbeidernes koner og antatt å 
være passive undertrykte kvinner med mange barn, 
til dagens samfunn der vi har ledende politikkere med 
minoritetsbakgrunn og minoritetsjenter er i flertall på 

juss og medisinstudiene 
– men der 
innvandringsregulerende 
hensyn i stadig større 
grad fortrenger hensynet 
til grunnleggende 
menneskerettigheter 
og der hets, rasisme 
og mistro møter 
unge kvinner med 
minoritetsbakgrunn som 
står frem og snakker 
åpent om utfordringer 
fra egen oppvekst.

MiRA-Senterets fagarbeid på integrerings- og 
likestillingsfeltet – Mange stemmer- felles kamp!
Det er mange offentlige instanser, organisasjoner og 
individuelle personer som spør etter MiRA-Senterets 
faglige rapporter, høringsuttalelser, artikler og 
annet skriftlig materiale. I denne rapporten har 
vi derfor samlet noen av våre faglige bidrag på 
integrerings- og likestillingsfeltet fra 2020 og håper 

at det kan være nyttig for flere som er interessert 
i å styrke sin kompetanse på feltet. Integrering 
handler om grunnleggende rettigheter, muligheter 
og empowerment. Det er en kontinuerlig prosess og 
MiRA-Senterets erfaringer i rapporten kan brukes som 
kompass for å undersøke hvorvidt integreringspolitikk 
i Norge skaper reelle muligheter for utvikling og 
inkludering.

… det er dokumentert 
25 % mindre sjanse til å bli 
kalt inn til intervju med et 
utelandsklingende navn. 

MIR A-SENTERETS FAGLIGE PUBLIKASJONER PÅ INTEGRERINGS-OG LIKESTILLINGSFELTET I 2021:

Zoom in – minoriteters tilgang til den digitale verden
Når den virtuelle virkeligheten blir en del av hverdagen. 
Hva da med dem som ikke har tilgang til denne 
virkeligheten? MiRA-Senterets rapporten: Zoom 
in – minoriteters tilgang til den digitale verden ble 
lansert 18. november 
2021 og løfter frem 
minoritetskvinner egne 
erfaringer knyttet til 
en digitalisert hverdag. 
Rapporten drøfter også 
forslag til tiltak som kan 
fremme inkludering i 
digitale verden.

Velferdsstatens skyggeside – Rettighets tap
MiRA-Senteret har jobbet med krisehjelp og 
veiledningsarbeid og forebygging av vold mot kvinner 
over flere ti-år. I boken: Velferdsstatens skyggeside: 
Rettighetstap for minoriteter har vi nå dokumentert 
utviklingen de siste ti-årene i en bok som tar for seg alle 
innstramningstiltakene og beskriver konsekvensene 
tiltakene har for innvandrer- og minoritetsbefolkningen 
som er bosatt i Norge og deres rettsikkerhet, velferd og 
mulighet til å oppnå likestilling. Boken er ferdigstilt og 
lanseres 8. mars 2022.
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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
For mange av de mest sårbare gruppene i det norske samfunnet har korona-pandemien 
bidratt til å gjøre en allerede utfordrende situasjon enda vanskeligere. Gjennom midler fra 
Konfliktrådet har MiRA-Senteret kunnet videreutvikle vårt viktige tilbud for voldsutsatte 
minoritetskvinner. Dette både gjennom krisehjelp og rådgivning, rettighetsinformasjon, 
voldsforebyggende kurs og workshops og gratis juridisk bistand. I 2021 har senteret også 
bidratt særlig inn i arbeidet med å styrke offentlig kompetanseheving om vold i nære 
relasjoner ut fra et minoritetsperspektiv, og slik bidratt til å styrke samhandlingen og 
samordningen i det landsdekkende forebyggende arbeidet mot vold i nære relasjoner. 
Selv om digitale løsninger har muliggjort deltagelse fra en del kvinner som ellers kan ha 
vanskeligheter med å delta på grunn av omsorgsoppgaver hjemme, vet vi samtidig at 
tilgjengeligheten for de alle mest sårbare kvinnene har blitt vanskeliggjort av at Senteret 
ikke har kunnet holde åpent for fysiske avtaler i lange perioder. 

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 2021

Tema Unge jenter1 Kvinner Totalt

Oppholdstillatelse2 1 49 50

Forebyggende helsearbeid3 23                   208 231

Kropp og seksualitet4                           2 2 4

Diskriminering5 1 10 11

Tvangsekteskap 2 2

Vold og mishandling 7 33 40

Samlivsproblemer og skilsmisse 49 49

Annet 1 23     24  

Totalt 37 374 411     

STYRKING AV SAMARBEID, HELHETLIG 
SAMORDNING OG OFFENTLIG 
KOMPETANSEHEVING     
Gjennom prosjektet har MiRA-Senteret bidratt både 
til å styrke samarbeid og helhetlig samordning for 
å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. 
Dette blant annet gjennom landsdekkende 
webinarer, podkasts og foredrag. Dette året har vi 
avholdt 5 landsdekkende webinarer for ansatte i 
hjelpeapparatet knyttet til sentrale temaer relatert 
til minoritetskvinner og vold i nære relasjoner. 
Webinarene har foregått via zoom, og har vanligvis 
hatt mellom 40-80 påmeldte. To av webinarene 
omhandlet vold, traumer og minoriteter, to omhandlet 
vold i nære relasjoner og minoritetskvinners egne 
erfaringer fra koronapandemien og det siste 
webinaret: «Retten til et liv uten vold» ble arrangert 
i forbindelse med 25.november. Dette i forbindelse 
med den internasjonale dagen for avskaffelse av vold 
mot kvinner. Senteret laget også i anledning dette 
en podkast som rettet fokus mot drap mot kvinner, 
minoritetskvinners utsatthet for vold i nære relasjoner, 
rettigheter og flyktningkvinners situasjon. I tillegg har 
senteret mottatt en rekke henvendelser fra ansatte 
i hjelpeapparatet som ønsker å rådføre seg med oss i 
saker som omhandler kvinner med minoritetsbakgrunn. 

VOLDSFORBYGGENDE KURS, WORKSHOPS OG 
RETTIGHETSINFORMASJONSMØTER
Gjennom tiltaket har MiRA-Senteret gitt 
minoritetskvinner utsatt for vold i nære relasjoner hjelp 
gjennom krisehjelp- og rådgivning. Dette i tillegg til å 
arrangere kurs, workshops og rettighetsinformasjon i 
grupper og 4 live-foredrag i løpet av juli måned. Dette 

med et mål om både å hjelpe voldsutsatte kvinner 
og utvikle deres kompetanse for å håndtere ulike 
problemstillinger de møter knyttet til vold i nære 
relasjoner. MiRA-Senteret har gjennomført totalt 
12 rettighetsinformasjonsmøter om tema som rus 
og avhengighet, innstramninger i utlendingsloven 
og konsekvenser for minoritetskvinner, sosiale 
rettigheter i samarbeid med teamleder fra sosial- 
og eldreombudet, foreldretvist og vold, balanse 
mellom sosial kontroll og frihet i barneoppdragelse 
og møtet med det offentlige der vi rettet søkelys 
mot veiledningsplikten og tolkeloven. Vi har også 
arrangert rettighetsinformasjonsmøter i samarbeid 
med Foreldrestøtte fra Oslo Hjelpa, Salto-koordinator 
i Oslo kommune og Statens barnehus. Sommeren 2021 
arrangerte senteret også hyttetur til Ble Fjellstue 
med større seminarer for minoritetskvinner og 
unge jenter om vold, likestilling og seksualitet i et 
minoritetsperspektiv. 

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. Humlen har blant annet bistått i 
saker om familiegjenforening, der kvinner ønsker hjelp 
til å klage avslag på familieinnvandringssøknader, og 
i flere skilsmisse- og foreldretvist saker der kvinnene 
forteller at de eller barna har vært utsatt for vold og 
overgrep fra eksmannen. Humlen bistår også arbeidet 
på Senteret ved at de besvarer spørsmål fra rådgiver 
som kommer opp under rådgivningssaker.
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4. KAPITTEL  
EMPOWERMENT-BASERT ENDRINGSAGENT

HVERDAGSMESTRING OG ARBEIDSFREMMING 
GJENNOM SØKELYS PÅ FYSISK OG PSYKISK 
HELSE
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. Dette både for 
å kunne hjelpe seg selv, men også være en støttespiller 
for andre kvinner innad i eget nærmiljø. I 2021 har MiRA-
Senteret arrangert 5 kurs og 10 workshops innenfor 
temaene kommunikasjon mellom barn og foreldre 
og hverdagsmestring og fysisk og psykisk helse.  Vi 
har også hatt 9 arbeidsfremmende språkkafeer og 
bokkvelder og 8 åpent hus som møteplasser med ulike 
språkøvelser, 10 veilederforum og 9 datakurs og 74 
individuelle digitalopplæringer. Gjennom aktivitetene 
har kvinnene styrket og utviklet kunnskap om et bredt 

spekter av temaer knyttet til hverdagsmestring, helse 
og livsstil, kommunikasjon mellom barn, unge og 
foreldre, økt sin digitale forståelse innenfor nettvett og 
jobbsøkerprosessen og vold i nære relasjoner. 

LAVTERSKEL DIGITAL OPPLÆRING SOM 
FREMMER ARBEIDSDELTAKELSE
Gjennom korona-pandemien har vi sett hvordan stadig 
flere sårbare og utsatte grupper ekskluderes fra den 
digitale verden og informasjonssamfunnet. På tross av 
svært begrensede midler til dette tilbudet har vi likevel 
valgt å fortsette utviklingen, da vi ser kompleksiteten 
og de sammensatte utfordringene minoritetskvinner 
møter på i hverdagen. Under korona-krisen har behovet 
for et lavterskeltilbud med digital opplæring blitt enda 
tydeligere og MiRA-Senteret har derfor både hatt 
individuell digital opplæring og arrangert en rekke 
datakurs om ulike temaer. Disse har blitt tilbudt både 
som digitale kurs, over telefon og som individuell 
opplæring i de periodene korona-situasjonen har tillat 

MØDRE SOM VEILEDERE 
– EN AVGJØRENDE RESSURS

Gjennom hele koronakrisen har MiRA-Senterets «Mødre som veiledere» vært en avgjørende 
ressurs. De har videreformidlet viktig informasjon til spesielt sårbare kvinner og brakt 
trygghet og ny energi til og finne krefter til å søke kompetanse og styrke sine muligheter 
for deltakelse i det norske samfunnet, selv i en tid med mange nye utfordringer og 
bekymringer. Tiltaket får støtte fra Oslo kommune v/Velferdsetaten og utvikler gjennom 
helhetlige kurs og aktivitetstilbud minoritetskvinner til å bli viktige ressurspersoner. 
Tiltaket bygger på årrekker med erfaringer, kompetanse, nettverk og tillit og er utviklet av 
minoritetskvinner selv. Veilederne jobber i samarbeid med prosjektkoordinator daglig med 
informasjonsformidling og kompetanseheving innad i minoritetsmiljøene. I begynnelsen 
av 2021 ble 16 nye veiledere sertifisert i anledning MiRA-Senterets kvinnekulturfestival og 
har gjennom året bidratt inn i arbeidet med informasjonsformidling, helhetlige kurs, digital 
opplæring og styrkende veilederforum.

det. Vi har også arrangert workshops om hvordan 
skrive CV og jobbsøknad, samt gitt informasjon om 
ulike portaler som finnes for å søke jobb. Et tema som 
var svært viktig da flere av kvinnene selv opplevde å bli 
permittert, eller at familiemedlemmer ble permitterte. 

VEILEDERROLLEN – VERDIEN AV Å JOBBE PÅ 
GR ASROTNIVÅ
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 på over 25 forskjellige språk, både 
gjennom telefon og direkte kontakt med kvinner i sine 
nærmiljø. En viktig metode for å styrke veiledernes 
kompetanse videre har vært månedlige veilederforum 
der veilederne deler erfaringer og får ytterligere 
kompetanse om relevante tema som er viktig inn i 
deres arbeid innad i minoritetsmiljøene. Under det 
siste veiledermøte før sommeren fikk vi besøk av en 
sykepleier som jobber i Statens Barnehus som holdt 
workshop om hvordan de jobber med avhør av barn som 
har blitt utsatt for vold eller overgrep, og hvordan man 
snakket med barn som er utsatt for dette. Det var en 

spennende og viktig workshop der veilederne innhentet 
informasjon om hvordan ulike instanser jobber 
tverrfaglig for barnas beste.

UTENDØRS JULEFEIRING FOR KVINNER OG BARN
MiRA-Senteret har en lang tradisjon med å arrangere 
flerkulturell julefeiring sammen med kvinner, barn og 
unge jenter. I fjor foregikk denne feiringen digitalt, 
og vi hadde stort håp om at årets julefeiring skulle bli 
annerledes, men smittesituasjonen tilsa dessverre 
ikke dette heller i år. Dette satte likevel ingen stopper 
for kreativt, glede og felleskap ved å samle frivillige, 
kvinner og barn til en utendørs julefeiring, søndag 
12.desember. 56 kvinner og barn deltok på julefeiringen 
og med spennende aktiviteter, dans, ballong og 
trylleoppvisning for barn og hyggelig sammenkomst 
for de voksene ble det en flott markering. Til alles glede 
kom julenissen også innom. En meget sprek nisse som 
både tullet, akte og julefeiringen ble avsluttet ved at 
julenissen delte ut julegaver til barna. 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 

MIR A-SENTERETS  
INFORMAS JONSFORMIDLING 

UNDER KORONA-KRISEN
MiRA-Senteret har gjennom hele koronapandemien bidratt med avgjørende 
informasjonsformidling til utsatte grupper i innvandrerbefolkningen. Gjennom støtte 
fra Kunnskapsdepartementet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til prosjektet: 
«Minoritetskvinners egen innsats teller»! har MiRA-Senteret også i 2021 drevet målrettet 
informasjonsformidling om korona rettet mot minoritetsbefolkningen. Informasjonsarbeidet 
til MiRA-Senteret har vært svært omfattende og nådd ut både til hundrevis av 
minoritetskvinner og over 200 ansatte i et landsdekkende offentlige hjelpeapparat.

UTSTR AKT INFORMASJONSVIRKSOMHET OM 
SMITTEVERN OG FOREBYGGING
MiRA-Senteret har gjennom arbeid i 2021 gjennomført 
varierte prosjektaktiviteter der vi har informert både 
om restriksjoner/regler ifm. smittevern, sosiale og 
økonomiske forhold, til barn og unge/foreldre og om 
offentlig/frivillig hjelpeapparat. Senteret målrettet 
dette informasjonsarbeidet spesielt mot innvandrere 
tilhørende i språkgruppene; somali, urdu, kurdisk, 
pashto, arabisk og tigrinja. Ved hjelp av senterets 
koronainformajsonstelefon og gjennom oppsøkende 
informasjonsvirksomhet gjennom stands, workshops, 
ressursgruppemøter og løpende synliggjøring av 
tematikken gjennom sosiale medier og månedlige 
nyhetsbrev har MiRA-Senteret totalt i 2021 bidratt 
med koronarelatert informasjon til 668 kvinner på 
forskjellige språk.

KOMPETANSEHEVING GJENNOM WEBINAR OM 
KONSEKVENSER AV KORONAPANDEMIEN FOR 
MINORITETSKVINNER
I tillegg har senteret gjennom direkte foredrag og 
landsdekkende informasjonsformidling blant annet 
i form av webinar nådd ut til nærmere 400 personer, 
deriblant 200 ansatte fra landsdekkende aktører innen 
det offentlige hjelpeapparatet, voksenopplæringer, 
videregående skoler og andre interesseorganisasjoner 
etc. Den 29. april og 10.juni holdt MiRA-Senteret 
webinar om: Sosial ulikhet i krisetider og den 20.mai 
holdt vi webinaret: informasjonsformidling om korona 
og vaksinasjon blant innvandrerbefolkningen. Alle 
webinarene ble streamet via Zoom og rettet fokus 
mot hvilke sosiale, økonomiske og helsemessige 
konsekvenser koronakrisen, så langt har visst seg 
og ha for minoritetsbefolkningen. Webinarene var 
basert på kunnskap brakt frem i MiRA-Senterets 
utredning: Sosial ulikhet i krisetider og bidra til å 
formidle minoritetskvinners egne erfaringer slik at vi 
fremover kan styrke arbeidet innenfor forebyggende 
helsearbeid og integreringsarbeid og slik redusere 
graden av sosial ulikhet under og etter pandemien. I 
tillegg til MiRA-Senterets ansatte som holdt innlegg 
besto webinarene også av innlegg fra representanter 
fra Kvinnenettverket Noor i Bodø, Pandemisenteret, 
Universitet i Bergen og Folkehelseinstituttet.

SELVSTENDIGHET I DIGITAL 
INFORMASJONSSØKING 
En annen viktig målsetning med prosjektet har vært 
å bidra til å styrke minoritetskvinners mulighet til 
å søke seg frem til relevant informasjon ved hjelp 
av digitale verktøy. Gjennom pandemien har vi sett 
hvordan sårbare og utsatte grupper ekskluderes fra den 
digitale verden og informasjonssamfunnet og MiRA-
Senteret har derfor gjennom digitale kurs og individuell 

digital opplæring bidratt til å øke kvinners digitale 
ferdigheter. Vi har også jobbet med å utvikle et kritisk 
blikk på det vi innhenter av informasjon på internett 
og sosiale medier. Et arbeid som har vært meget viktig 
i forbindelse med alle oppdateringer rundt korona og 
spesielt vaksinering og bivirkninger av denne. Dette 
året har 35 kvinner benyttet seg av MiRA-Senterets 
individuelle digitale opplæringstilbud til å styrke sine 
ferdigheter til å bruke digitale verktøy knyttet til 
koronainformasjon. 
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6. KAPITTEL  
ET FRISTED OG ÅPEN MØTEPLASS

ØKT BEVISSTHET RUNDT  
SEKSUELL HELSE, VOLD OG  

OVERGREP FOR UNGE JENTER
Jeg bestemmer over kroppen min! Seksuell og psykisk helse er viktige, men også 
underkommuniserte temaer blant store deler av minoritetsbefolkningen i Norge. For 
minoritetsjenter er det derfor særlig viktig med tilgjengelig informasjon om disse temaene. 
Dessverre er fortsatt mye av den tilgjengelige hjelpen og informasjon ikke tilpasset denne 
gruppen jenter sine utfordringer og perspektiv. MiRA-Senteret, med minoritetstilpasset 
formidlingsevne og tillit innad i minoritetsmiljøene, fungerer her som en høyst relevant 
informasjonsformidler. I 2021 har MiRA-Senteret gjennom støtte fra Helsedirektoratet jobbet 
landsdekkende for å øke helsekompetansen til jenter og unge kvinner med minoritetsbakgrunn 
gjennom tiltaket «Jeg bestemmer over kroppen min!». Vi har også gjennom støtte fra BUFDiR 
til tiltaket: «Et nei er et nei» jobbet målrettet i forhold til tematikken vold og overgrep og er nå 
igang med planleggingen av en stor skolekampanje og kartleggingsarbeid rundt tematikken.

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, i form av 
digitale seminarer, dialogmøter og rådgivning. I MiRA-
Senterets webinarer om helse i et minoritetsperspektiv, 
har nærmere 100 ansatte fra offentlige instanser 
deltatt fra rundt om i landet. De har gitt svært gode 
tilbakemeldinger på innholdet og gjennomføringen av 
webinarene.

Skolebesøk og en sterk tilstedeværelse i sosiale 
medier har bidratt til at Senteret har nådd ut til mange 
unge med minoritetsbakgrunn med informasjon 
om MiRA-Senterets tilbud og tiltaket. Videre har 
Senterets krisehjelp- og rådgivningstilbud vært et 
viktig lavterskeltilbud som både minoritetsjenter og 
offentlige instanser har benyttet seg av for informasjon 
og rådgivning knyttet til helse og grensesetting i et 
minoritetsperspektiv.

ET NEI ER ET NEI! 
Gjennom svært viktig midler fra Bufdir til arbeid mot 
vold og overgrep har MiRA-Senteret også jobbet 
spesifikt med både å styrke unge jenter og kvinners 
kompetanse om seksuell helse, vold og overgrep, 
arbeidet aktivt for å forbedre kommunikasjon 
om den ofte tabubelagte tematikken mellom 
foreldre og ungdommer og jobbet helhetlig 
med kompetanseheving blant helsesektoren og 
hjelpeapparatet i Norge. Gjennom workshops og 
skolebesøk har minoritetsjenter fått styrket sin 
kunnskap om vold og overgrep, og Empowerment-

rettede aktiviteter har bidratt til økt selvhevdelse 
og grensesetting. For hjelpeapparatet har vi hatt 
fokus på å forebygge og forbedre håndteringen av 
voldshendelser mot jenter og unge kvinner med 
minoritetsbakgrunn. Gjennom dette arbeidet har det 
blitt gjennomført fem kompetansehevende webinarer 
med over 329 deltakere. Senterets tilstedeværelse i 
sosiale medier har også bidratt til at mye informasjon 
har nådd ut til ungdommer, skoler, helsetjenester og 
andre instanser over hele landet. Satsningen løper 
videre utover våren 2022 og vi er også i gang med 
planleggingen av en stor skolekampanje om seksuell 
vold: «Min kropp- mine grenser» som lanseres 
3.februar 2022. I tillegg er vi i gang med dybdeintervjuer 
med unge jenter og minoritetskvinner og en 
spørreundersøkelse for ansatte som vil resultere i en 
fagrapport om tematikken.

NOE PÅ HJERTET? CHAT OM DET MED MIR A
Jenter som utsettes for negativ sosial kontroll og 
seksualisert vold kvier seg ofte for å ta kontakt med 
hjelpeapparatet i frykt for at noen skal få vite om 
det. MiRA-Senterets rådgivningstjeneste gjennom 
chat-tjenesten på vår hjemmeside gir 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 chatten 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 og 
totalt 121 unge jenter, kvinner og ansatte i offentlige 
instanser har benyttet seg av senterets chat-tjeneste. 
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7. KAPITTEL  
MINORITETSKVINNER SOM 
FØRSTEHJELPSRESSURS

KOMPETANSE I OG 
VED VANN – LIVREDDENDE 

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

ØKT TILGJENGELIG FØRSTEHJELPSKUNNSKAP 
Gjennom hele prosjektperioden (2019-2021) har 
senteret bidratt med å gi minoritetskvinner et tilbud 
som skaper tilgjengelighet, kontinuitet og bredde, 
både når det gjelder styrket svømme -kompetanse, 
førstehjelps- og livredningskunnskap, men også 
krisehåndtering og psykisk helse. Gjennom et variert 
tilbud i form av svømme- og livrednings kompetanse, 
førstehjelpskurs, brannvernkurs og førstehjelp 
workshops og webinarer har både minoritetskvinner, 
organisasjoner og offentlige aktører fått innblikk i 
betydningen av førstehjelp og dens tilstedeværelse 
blant minoritetsbefolkningen. Det har blant annet blitt 
gjennomført 10 workshops for unge jenter og kvinner 
lokalt i tillegg til førstehjelpskurs og oppfriskningskurs. 
I tillegg har 30 kvinner fått svømmetilbud og 9 av disse 
har lært seg å svømme. I mars 2021 tok også fem av 
kvinnene og prosjektkoordinator som er livreddere 
teoridelen av oppfriskningskurset. Den praktiske delen 
av kurset vil bli gjennomført våren 2022.

NASJONALE WORKSHOPS OM FØRSTEHJELP OG 
PSYKISK HELSE FOR SKOLEKLASSER
Som en del av MiRA-Senterets nasjonale satsning 
arrangerte senteret i perioden februar–mars og 
november–desember 7 ulike workshops om førstehjelp 
og psykisk helse. Dette for skoleklasser tilknyttet 
voksenopplæringssentre og flyktningetjenesten rundt 
omkring i Norge. I kontakt med målgruppen tidligere 
ytret flere ønske om slike workshops i forbindelse 
med skoleferier og i løpet av vinterferien og høsten 
bidro vi med digitale workshops for innvandrere 
tilknyttet voksenopplæringer i Steinkjer, Oslo, Kragerø, 
integreringsavdelingen og voksenopplæringen i 
Fauske, Ål innvandrertjeneste, flyktningenheten i Hå og 

Lierbytun og flyktningetjeneste. Gjennom de nasjonale 
workshopene har MiRA-Senteret erfart at deltakerne 
har fått økt kunnskap om førstehjelp, samtidig som 
temaet psykisk helse har blitt mindre tabubelagt. Flere 
av deltakerne fortalte også gjennom evalueringsskjema 
etterpå at workshopene bidro til at de følte det var 
lettere å åpne seg og snakket om psykisk helse.

LANDSDEKKENDE KOMPETANSEFORMIDLING OG 
INFORMASJONSHEFTE OM FØRSTEHJELP
En viktig del av prosjektet har også vært å bygge 
ressurspersoner innad i minoritetsmiljøene som kan 
bidra til å skape langvarig engasjement innenfor 
førstehjelpskunnskapen. Prosjektet har derfor blant 
annet utviklet en ressursgruppe av minoritetskvinner 
som både har bidratt med erfaringsutveksling 
og intern kompetanseheving, som mobilisatorer, 
støttespiller og informasjonsformidlere. Flere av 
dem har også fått ansvarsoppgaver knyttet til 
gjennomføringen av svømmeundervisningen og 
utformingen av workshops og informasjonsformidling. 
Gjennom 8 ressursgruppemøter har kvinnene delt 
erfaringer og kompetansen vår og drøftet temaet 
knyttet til førstehjelp, forebygging, korona og 
styrking av egen og andres psykiske helse gjennom 
hele 2021. Som en viktig del av den nasjonale 
utrullingen av prosjektet og synliggjøringen av 
viktigheten av å se minoritetsperspektivet i forhold 
til førstehjelpstematikken har senteret i 2021 også 
arrangert to større webinar. Dette i tillegg til at 
vi har laget et informasjonshefte: Livreddende 
førstehjelp redder liv! Øk din kunnskap og bli en del 
av førstehjelpsberedskapen som skal bidra til å skape 
varige strukturer i førstehjelpsarbeidet både på lokalt 
og nasjonalt nivå fremover.



En arena for politisk bevisstgjøring 
og deltagelse8
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8. KAPITTEL  
EN ARENA FOR POLITISK BEVISSTGJØRING OG 
DELTAGELSE

DIN STEMME TELLER 
– BRUK DEN NÅ!  

Politisk deltakelse og bevissthet er en viktig del av et demokratisk, likestilt og mangfoldig 
samfunn. MiRA-Senteret arrangerer derfor flere nasjonale valgstrategikampanjer i forkant 
av kommune- og stortingsvalg. I forkant av årets Stortings- og sametingsvalg lanserte 
vi derfor valgkampanjen: «Din stemme teller – bruk den nå!» Til tross for koronapandemi 
og smitteverntiltak har hybrid versjon av digitale og fysiske samlinger sikret politisk 
og teoretisk innføring i norsk politikk, stemmerett og bidratt til kompetanseheving om 
demokratiske prosesser blant målgruppen.

INFORMASJONSFORMIDLING GJENNOM 
«STEMMEVENNER»
Siden MiRA-Senterets valgkampanje, «Din stemme 
teller-bruk den nå!» ble lansert i mars har ca. 1000 
brosjyrer og stemmevennflyere blitt delt ut. For 
å styrke formidlingsarbeidet har vi under årets 
kampanje engasjert 6 minoritetskvinner og unge 
jenter som «stemmevenner». Stemmevennene 
har rettet søkelyset mot viktigheten av 
mangfold og representasjon, bidratt med 
informasjonsformidling innad i minoritetsmiljøene 
og på 7 stand og vært synlige aktører på senterets 
ulike valgaktiviteter.

LANDSDEKKENDE VALGOPPLÆRING 
GJENNOM WORKSHOPS OG WEBINAR
Kompetanseheving er viktig for å mobilisere 
minoritetskvinner til å bruke stemmeretten 
sin.  Valgopplæringen har i år i all hovedsak 
skjedd digitalt, men også på MiRA-Senteret, 
voksenopplæringssentre, kjøpesentre og festival. 
Senteret har også gjennomført valgopplæring 
i Haugesund for 3 skoleklasser med 40 kvinner 
og menn og på Urtehagen videregående skole 
Grønland for til sammen 60 elever. Gjennom 
to webinarer har valgkampanjen også bidratt 
med landsdekkende formidling om minoriteters 
posisjon i demokratiet. Webinarene fokuserte 
på valg og representasjon, hvordan øke 
valgdeltagelsen og integrering i krisetider, valg 
og stemmerett. Og nådde ut til 130 deltakere 
fra offentlige instanser, hjelpeapparat, 
minoritetskvinner, samt øvrige interesserte.

DIALOGMØTER MED POLITIKERE
Det er viktig at minoritetskvinner øker sin 
kunnskap om de ulike politiske partiene vi har 
i Norge i dag og hvordan partiene tenker å løse 
likestillingsutfordringer. Et effektivt tiltak for 
å oppnå dette har vært gjennom å arrangere 
dialogmøter med politikere fra de norske politiske 
partiene. I tidsperioden juli-august gjennomførte 
vi 6 dialogmøter med Miljøpartiet de Grønne, 
Rødt, Partiet Sentrum, Sosialistisk Venstreparti, 
Kristelig Folkeparti, Høyre, Arbeiderpartiet og 
Senterpartiet. Med hensyn til pandemien ble årets 
møter arrangert digitalt via Zoom og de politiske 
partienes synspunkter ble så videreformidlet til 
minoritetskvinner gjennom workshops og «stem-
mevennene». Senterets erfaringer tilsier at slike 
dialogmøter fremmer politisk bevissthet både hos 
minoritetskvinner og hos politikerne, der de får et 
direkte innblikk i saker som er viktige for nettopp 
denne gruppen. Møtene fremmer slik også valg-
deltakelse, da dialogen virker konkretiserende på 

tema som hverdagstematikk som arbeidsliv, rettferdig 
utlendingslov, økte forskjeller og helsetjenesteappa-
ratet.

PUNKTMARKERING DER MINORITETSKVINNER 
KREVDE HANDLING!
Lørdag 4.september arrangerte MiRA-Senteret 
punktmarkeringen «Minoritetskvinner stiller krav til 
politikerne!» utenfor Nationaltheatret i Oslo. Her hadde 
senteret samlet over 40 jenter og kvinner med mino-
ritetsbakgrunn, og øvrige tilskuere til et politisk og 
kulturelt arrangert for å synliggjøre minoritetskvinners 
perspektiv i norsk likestillingspolitikk. Med plakater 
som: lønnet arbeidet til alle, likeverdige helsetjenester, 
ytringsrom uten rasisme, tiltak mot ulikhet blant barn 
og unge og en rettferdig utlendingslov, fremmet punkt-
markeringen politiske saker som minoritetskvinner 
syns er viktige gjennom taler, appeller og opptog forbi 
de politiske partienes valgboder. 



En brobyggerorganisasjon9



Utflukter og aktiviteter:  
• Tur til Hunderfossen i Lillehammer
• Tur til Tangen dyrepark
• Bjørneparken i Flå
• Tur til Hunderfossen
• Utflukter til Norsk Folkemuseum og teknisk 

museum
• Tur til Oslo reptilpark
• Hyttetur med skiaktivitetsdag på Beitostølen for 

kvinner og barn

Turene ble arrangert for kvinner og barn i mindre 
grupper med variert størrelse i tråd med løpende 
smittevernregler.
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8. KAPITTEL  
EN BROBYGGERORGANISASJON

YTTERLIGERE  
AKTIVITETER  

ARRANGEMENTER OG  
BEVISSTGJØRINGSARBEID  

Åpent hus – en viktig møteplass i en annerledes hverdag. 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. Grunnet korona-pandemien har vi måttet gjøre en del begrensninger i 
mulighetene for fysisk oppmøte på Senteret, men gjennom en digital versjon av åpent hus 
har vi fortsatt å skape en felles møteplass for minoritetskvinner på tross av pandemiens 
smittevernregler. Åpent hus har slik, også i 2021 vært et viktig lavterskeltilbud hvor kvinner 
og unge jenter har utvekslet erfaringer, bygget nettverk og fått positivt påfyll både fysisk  
og psykisk. 

, 

8. MARS-MARKERING MED LANSERING AV: VI 
TAR ORDET OG DIGITALT 8. MARS-TOG
Tradisjonen tro markerer MiRA-Senteret kvinnedagen, 
8. mars ved å sette fokus på viktige kvinnepolitiske 
saker som angår minoritetskvinner. I år inviterte vi 
til et spennende digitalt lanseringsseminar av vår 
jubiluemsantologi: Vi tar ordet (se kap. 2). Senere på 
dagen deltok MiRA-Senteret i årets 8. mars markering, 
som dette året på grunn av koronapandemien ble 
gjennomført digitalt. MiRA-Senteret hadde også i år en 
av markeringens hovedparoler: «Beskytt voldsutsatte 
flyktningkvinner- fjern kravet om 5-års botid for 
permanent opphold». En viktig parole rom retter 
søkelys mot utlendingslovens stadige innstramminger 
og voldsutsatte kvinners sårbarhet i et system som 
diskriminerer mennesker med ulik bakgrunn.

NETTVERKSBYGGENDE AKTIVITETER OG 
UTFLUKTER FOR KVINNER OG BARN
MiRA-Senteret har også i år holdt åpent hele 
sommeren og i skoleferier og arrangerte spennende 
nettverksbyggende aktiviteter og utflukter 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:

å være minoritetskvinne i en hverdag som blir stadig 
mer digitalisert. Konferansen åpnet med nydelige 
rytmer fra Busi Ncube og saksofonist Kristin Salvadsen. 
Deretter ønsket årets konferansier, Tinashe Williamson 
velkommen til konferansen før hun ga ordet videre til 
MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi. 

Årets åpningsinnlegg ble holdt av statssekretær i 
Arbeids- og sosialdepartementet, Nancy Herz. Deretter 
entret et variert spekter av innledere talerstolen 
eller skjermen. Deriblant forfatter Linn Stalsberg, 
jusprofessor Kristin Bergtora Sandvik, politiker og 
samfunnsdebattant, Hasti Hamidi, prosjektleder 
Khansa Ali, sosionom og førsteamuensis Heidi Esma 
Dahl Bønnhoff og professor Sut I Wong. Grunnlegger 
av organisasjonen WomenEd, Sameena Choudry 
deltok digitalt fra Storbritannia. På konferansen 
ble også rapporten: Zoom in – minoriteters tilgang 
til den digitale verden lansert og MiRA-Senterets 
prosjektkoordinator, Embla Middelkoop la frem 
hovedfunn fra rapporten. Gjennom innlegget løftet 
hun blant annet frem viktigheten av at vi fremover 
må se digitalt utenforskap i sammenheng med andre 
likestillingsutfordringer i samfunnet. 

INFORMASJONSVIRKSOMHET OG AUDIOVISUELT 
MATERIELL- ET VIKTIG BEVISSTGJØRENDE 
VERKTØY I EN ANNERLEDES TID
I et annerledes år har muligheten for fysiske møter blitt 
begrenset. MiRA-Senteret har derfor styrket vår bruk 
av audiovisuelt materiale og publisert en rekke videoer 
både på vår YouTube-kanal, hjemmeside, i sosiale 
medier og gjennom våre nyhetsbrev. Vi har slik nådd ut 
til vårt landsdekkende nettverk av samarbeidspartnere 
med bevisstgjørende dialog om viktige problemstillinger 
gjennom digitale flater. 

MIR A-SENTERETS NASJONALKONFER ANSE 
OM «VIRTUELL VIRKELIGHET OG 
KJØNNSLIKESTILLINGSUTFORDRINGER» OG 
R APPORTLANSERING
Den 18.november gjennomførte MiRA-Senteret sin 
årlige nasjonalkonferanse. Denne gang både digitalt 
og med et begrenset antall fysiske deltakere. Gjennom 
spennende foredrag og samtaler bidro konferansen 
til kompetanseøkning om kjønnslikestillingsutfor-
dringer under og etter pandemien og hvordan det er 
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VIDEOINNLEGG OG AUDIOVISUELT MATERIALE:
MiRA-Senteret har i 2021 produsert en rekke audiovi-
suelt materiell knyttet til vårt helhetlige arbeid for og 
med unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. 
Alle videoer er å finne på senterets YouTube-kanal og 
vår hjemmeside.

• Nyttårshilsen fra MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi 
(1. januar)

• Videoopptak fra MiRA-Senterets utstilling i desember 
2020 «Koronasolidaritet- det angår oss alle» 
(4. januar)

• MiRA-Senterets 8.mars hilsen fra leder, Fakhra Salimi 
(8. mars)

• Streamingopptak fra MiRA-Senterets 
lanseringsseminar av antologien: Vi tar ordet (8. mars)

• Informasjonsvideo om MiRA-Senterets valgkampanje 
2021 (17. mars)

• Videoopptak fra MiRA-Senterets kvinnekulturfestival 
6.mars (18. mars)

• Videopptak av digitalt seminar: Nawal El Saadawi- en 
uredd menneskeforkjemper! (8. april)

• Videopptak av lansering av MiRA-Senterets antologi: 
Vi tar ordet (23. april)

• En serie av informasjonsvideoer om MiRA-Senterets 
arbeid: Arbeid med og for unge jenter (30.april), 
arbeid mot vold og overgrep- Et nei er et nei (30.
april), kompetansehevende arbeid for god seksuell 
helse og reproduktive rettigheter (30.april), Mødre 
som veiledere (30.april) og tilbud om digital opplæring 
(30. april).

• Podkast: Stortingsvalg 2021: Minoritetskvinner stiller 
krav! (7. mai)

• Podkast: MiRA-Senterets valgkampanje: Din stemme 
teller- bruk den nå! (7. mai)

• Podkast: Et nei er et nei! (7. juni)

• En serie med informasjonsvideoer om førstehjelp: 
Hjerteinfarkt/hjertestans (7. juni), hjerneslag (25. juni), 
drukning/livredning (25. juni), brann (25. juni)

• Streamingopptak av MiRA-Senterets digitale seminar: 
Islamofobi, høyreekstremisme og den pågående 
flyktningsituasjonen (23 .september)

• Podkast: Koronapandemien og minoritetskvinner- 
sosial ulikhet og forebygging (25. oktober)

• Podkast: 25. november, femisid og flyktningkvinners 
situasjon (10. desember

PUBLIKASJONER OG INFORMASJONSMATERIELL:

• Bok: «Vi tar ordet – Minoritetskvinnekamp gjennom 
40 år»

• Rapport: «Zoom in – minoriteters tilgang til den 
digitale verden»

• Rapport: «MiRA-Senterets fagarbeid på likestillings- og 
integreringsfeltet - Mange stemmer-felles kamp!» 2020 

• Brosjyre: «Din stemme teller- bruk den nå!», munnbind, 
antibac, t-skjorter og demonstrasjonsplakater 
for punktmarkering i forbindelse med senterets 
valgkampanje 

• Oversettelse av brosjyrene: «Et nei er et nei» og «Er du 
ung jente eller ung kvinne med minoritetsbakgrunn?» 
til engelsk

• Oversettelse av brosjyren: Min digitale hverdag» til 
engelsk

• Opptrykk av brosjyren: «Vil du redde liv»? knyttet til 
vårt førstehjelpsarbeid på norsk, engelsk, arabisk, 
tigrinja, swahili og somali

• Opptrykk av brosjyrene: «Stopp vold i nære relasjoner» 
og «Vold er ikke kjærlighet»

• Roll-up vegg: Vi tar ordet!

• Roll-up knyttet til senterets voldsforebyggende arbeid

• Roll-ups, t-skjorter, handlenett, munnbind og promo-
materiell relatert til informasjonsformidlingsarbeid om 
korona med slagordene «På avstand er vi sammen! og 
«Hold avstand-Vis nærhet». Munnbind ble trykket både 
på norsk, engelsk, somali, kurdisk, pashto og arabisk

• Handlenett, fleecejakker, refleksbånd- og vest, gymbag, 
antibac, ryggsekk og pannebånd med MiRA-trykk for 
synliggjøring av førstehjelpsrelatert arbeid

• Bordkalender 2022 «Min digitale hverdag!» 

• Konferanseprogram og roll-up til digital 
nasjonalkonferanse «Virtuell virkelighet og 
kjønnslikestillingsutfordringer!» 

• MiRA-Senterets elektroniske nyhetsbrev utgitt hver 
måned til over 2000 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. 4760 følgere på Facebook, 1093 følgere på 
Twitter og nærmere 1260 følgere på Instagram. 
Vår tilstedeværelse på sosiale medier fyller viktige 
funksjoner som:

• Mobilisering til egne arrangementer og 
arrangementer vi støtter opp om

• Nettverksbygging og kontakt med 
samarbeidspartnere

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

samfunnet 
• Redusert terskel for å ta kontakt med Senteret

#vitarordet
#etneieretnei
#dinstemmeteller

MiRA-Senteret har gjennom året hatt flere kampanjer 
på sosiale medier. I 2021 har vårt hovedfokus vært på å 
løfte frem minoritetskvinners egne erfaringer fra en 40 
års minoritetskvinnekamp, dette samtidig som vi har 
rettet fokus mot vold og overgrep og alles rett til å si 
nei og sette egne grenser for seg selv og sin kropp og 
bidratt til politisk bevisstgjøring og mobilisert til økt 
bruk av stemmeretten. Gjennom å bruke hashtagene 
#vitarordet #etneieretnei og #dinstemmeteller på 
våre innlegg på sosiale medier har vi synliggjort våre 
aktiviteter, viktige temaområder og dagsaktuelle 
kvinnepolitiske utfordringer. 



Måloppnåelse10
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10. KAPITTEL  
MÅLOPPNÅELSE

2021
MÅLOPPNÅELSE

Året 2021 har vært et svært innholdsrikt, annerledes, men også styrkende år for MiRA-
Senteret. Vi har gjennom kreativitet og nyttigjøring av ressursene i hverandre tilpasset 
våre tilbud til en stadig endrende korona-situasjon. MiRA-Senteret har også bidratt med 
flere faglige løft og rettet fokus både mot minoritetskvinners 40 års lange kamp for 
likestilling, samtidig som vi gjennom rapporten: Zoom in – minoriteters tilgang til den 
digitale verden har bidratt til å rette søkelys mot den stadig økende digitaliseringen i 
samfunnet og hvordan digitalt utenforskap påvirker allerede eksisterende sårbarhetsfaktorer 
blant minoritetskvinner. I tillegg har arbeidsfremming, virtuell virkelighet og 
kjønnslikestillingsutfordringer, koronainformasjonsformidling, politisk bevisstgjøring 
førstehjelp og sikkerhet og forebygging av vold i nære relasjoner og vold og overgrep med 
en gjennomgående helhetlig Empowerment-basert metode vært viktige bærebjelker. Vi har 
vært en språk- og kunnskapsfremmende arena og gjennom digitale verktøy skapt 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 koronarelatert 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. Vi 
forsøker å bidra så mye vi kan, men opplever dessverre 
at vi ikke har tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å 
følge opp alle henvendelsene. Vi har gjennom stabile 
driftsmidler kunne videreutviklet flere av våre tilbud 
og håper på videre styrking som kan bidra til å sikre 
svært viktig forutsigbarhet og langsiktighet i vårt 
arbeid. Til tross for at vi fortsatt opplever begrensede 
ressurser har MiRA-Senteret oppnådd målet ved å 
gi et helhetlig tilbud til kvinner og unge jenter med 
minoritetsbakgrunn og styrket deres muligheter for 
integrering i det norske samfunnet. Gjennom vår 
jubileumsbok, nasjonalkonferanse og kvinnekultur-
festival har vi også lykkes med å rette søkelys mot 
minoritetskvinners egen likestillingskamp, og ser frem 
mot et nytt år der vi vil fortsette å løfte frem viktige 
fokusområder innen vårt helhetlige likestillingsarbeid. 

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 
kursvirksomhet, 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 2021 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 

ØKONOMISK STØTTE
Vi takker alle bidragsytere: Regjeringen ved 
Kunnskaps departementet og Integrerings- og 
mangfolds direktoratet (IMDi), Oslo kommune v/
Byrådsvadelingen for arbeid, integrering og sosiale 
tjenester, Velferdsetaten og IMDi, Helsedirektoratet, 
Sekretariatet for Konfliktrådene, Valgdirektoratet, 
Gjensidigestiftelsen, Barne-, ungdoms og 
familiedirektoratet (BUFDiR) til familie- og 
likestillingstiltak og til arbeid mot vold og overgrep for 
økonomisk støtte. 

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

grad, men vi søker hvert år om økte driftsmidler både 
på Statsbudsjettet og Oslo kommune sitt budsjett. Noe 
som dessverre heller ikke for 2022 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 
2021 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 helsefremmende 
integrerings- og likestillingsarbeid.
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Men dessverre går ikke utviklingen rett vei på alle 
områder. Spesielt er det ett område der kampen 
for menneskerettsprinsipper, humanisme og 
likeverd ikke har gått fremover – nemlig innen 
innvandringspolitikken. Selv om Norge har forpliktet 
seg til å etterleve idealene om ikke diskriminering, 
likhet for loven, vern om familielivet og at barns beste 
skal vektlegges, ser den reelle utviklingen innenfor 
utlendingslovgivningen ikke ut til å speile dette. 
Isteden trumfer hensynet til «innvandringsregulerende 
hensyn» gang på gang hensynet til disse idealene.

Innvandringsregulerende hensyn er for eksempel et 
tungtveiende argument for det skjerpede botidskravet 
som ble vedtatt i desember av regjeringspartiene 
og FrP, uten offentlig debatt eller komitébehandling. 
Denne regelen handler om hvor lenge man må bo i 
Norge for å få permanent oppholdstillatelse – og i 
desember vedtok regjeringen at for flyktninger, så økes 
denne perioden fra 3 til 5 år.

For kvinner som kommer til Norge gjennom familie-
gjenforening med en flyktning, betyr denne regelen at 
de må forbli i ekteskapet i minst frem år før de kan søke 
om permanent oppholdstillatelse. Dermed vil de ikke 
ha mulighet til å skille seg – før det har gått minst fem 
år – uten å risikere å bli utvist fra Norge. Som mange 
av dere vet, har MiRA-Senteret protestert mot denne 
regelen i årevis fordi regelen kan føre til at voldsutsatte 
innvandrerkvinner ikke står fritt til å skille seg.

Vi har riktig nok en mishandlingsbestemmelse som skal 
sikre at kvinner som utsettes for vold, kan få opphold 
på selvstendig grunnlag. Men slik denne bestemmelsen 
blir praktisert, gir den ikke tilstrekkelig beskyttelse, 
fordi det er svært vanskelig å bevise at man blir utsatt 
for vold i ekteskapet eller i familien. På MiRA-Senteret 
møter vi stadig kvinner som har vært utsatt for vold 
av sine ektemenn, og som ikke har blitt trodd når de 
har meldt fra om volden. Dersom det er barn involvert, 
kan det være spesielt vanskelig, fordi den voldsutsatte 
risikerer å bli mistenkeliggjort for å komme med falske 
anklager for å få omsorgsretten over egne barn.

Konsekvensen av botidskravet, som nå har blitt enda 
strengere, er altså at en av de mest sårbare gruppene i 
samfunnet må vente enda lengre enn før, før de har den 
grunnleggende rettigheten vi andre kvinner i Norge 
tar for gitt, nemlig friheten til å kunne bryte ut av et 
ekteskap dersom man utsettes for vold og kontroll.

Det har også kommet en rekke andre bestemmelser som 
gjør at nåløyet for å oppnå permanent opp holdstillatelse 
og statsborgerskap blir stadig mindre:
•  Fra og med 1. januar i år gjelder f.eks. den nye 

integreringsloven. Med denne loven stilles det enda 
høyere krav til norskkunnskaper for å få innvilget 
statsborgerskap. Man må nå ha B1 nivå i muntlig 
norsk for å kunne få statsborgerskap.

• Siden 2017 er det også innført et inntektskrav for 
å få permanent oppholdstillatelse, dette er nå på 
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253 000 kroner før skatt. Det er også et krav om at 
man ikke skal ha mottatt sosialhjelp det siste året 
for å oppnå permanent opphold. Fra januar i år er 
unntaksbestemmelsene også snevret inn: Man får 
ikke lengre unntak fra inntektskravet hvis man er 
fulltidselev ved voksenopplæringen for å fullføre 
videregående skole, dersom ikke skoleplassen er 
innvilget av NAV og anses som nødvendig for å kunne 
få jobb.

AP, SP og FrP fikk også i desember flertall for en rekke 
andre innstramninger som skal komme:

• Det blir enda strengere krav for å bevise at 
man har korrekt identitet når man søker om 
permanent oppholdstillatelse, og inntektskravet i 
familieetableringssaker blir også strengere – ved at 
det blir færre unntak.

• I tillegg vil flyktninger som ikke faller inn under FN’s 
flyktninge-definisjon, få færre rettigheter, til tross 
for at dette er personer som Norge ikke kan sende 
tilbake uten å bryte menneskerettighetene: Ingen 
kan tvangsreturneres dersom de risikerer tortur eller 
umenneskelig behandling i sitt hjemland. Selv om 
disse personene altså har rett til opphold, skal de 
nå i større grad gis midlertidige oppholdstillatelser 
framfor permanent opphold, noe som vil gjøre det 
enda vanskeligere å få familiegjenforening.

Konsekvensene er at en stor del av innbyggerne i 
landet – personer med gyldig oppholdstillatelse – som 
bor og har bodd i Norge i lang tid, ikke har de samme 
rettighetene som andre:

• Barnefamilier med dårlig råd vil ikke kunne søke 
om sosialhjelp uten å måtte vente enda lengre på 
permanent oppholdstillatelse.

• Voldsutsatte kvinner uten permanent opphold, kan 
ikke skille seg uten å risikere utvisning.

• Foreldre med barn eller ektefeller i andre land får 
ikke bo sammen med disse dersom de ikke får jobb og 
stabil inntekt.

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

Minoritetskvinnebevegelsen i Norge har kjempet for likestilling og inkludering i over 40 
år. Mange minoritetskvinner har tatt ordet og kjempet for å få de samme rettighetene og 
mulighetene som andre mennesker i dette landet. De har kjempet for å ikke bli nedvurdert 
på grunn av sitt kjønn eller sin etniske bakgrunn og for å bli sett på som unike individer 
– og ikke bare blir betraktet som representant for en gruppe. I løpet av de siste 40 årene 
har mye skjedd. Vi har langt bedre representasjon i dag. Vi har, og har hatt ministre, 
direktører og ledende politikere som både har minoritetsbakgrunn og er kvinner. Mange 
kulturpersonligheter, artister og kunstnere, leger og jurister med minoritetsbakgrunn 
fungerer som forbilder og synliggjør at Norge i dag er et mangfoldig samfunn. Det er også 
en langt større bevissthet i kvinnebevegelsen og i samfunnet ellers om at klasse, kjønn og 
etnisitet må sees i sammenheng når man skal forstå samfunnets undertrykkelsesmekanismer.

• Personer som ikke klarer å fremskaffe gode nok 
bevis på hvem de er, blir gående i årevis uten å kunne 
opprette en bankkonto og få et vanlig bank-kort.

• Og personer som bruker lang tid på å lære norsk 
– eller har så mange andre utfordringer i livet 
sitt at norskstudier ikke blir prioritert, vil ikke få 
norsk statsborgerskap med de rettighetene og den 
sikkerheten som ligger i det.

• Stadig flere av Norges innbyggere vil altså ikke ha 
stemmerett ved stortingsvalgene.

Jeg kom over en artikkel på Stortinget.no som 
omhandlet at det i 2019 var 100 år siden man i realiteten 
fikk allmenn stemmerett i Norge, fordi Stortinget 
først i 1919 opphevet bestemmelsen om at man mistet 
stemmerett dersom man mottok fattigstøtte. Tidligere 
hadde altså de fattigste ikke hatt stemmerett. Som 
det sto i artikkelen på Stortinget.no ble vedtaket 
i 1919 ble begrunnet med at: «sosial og økonomisk 
status eller personlige egenskaper ikke lenger 
skulle være bestemmende for om man hadde fulle 
borgerrettigheter […] Suspensjon av stemmeretten til 
fattige ble et utrykk for sosial urettferdighet.»1

På mange måter virker det jo som et fjernt og et 
tilbakelagt stadium i dag, det at norske borgere 
skulle miste stemmeretten dersom man mottok 
fattigstøtte eller sosialhjelp. Men samtidig er det jo 
denne tenkningen som preger innvandringspolitikken 
når inntekt blir avgjørende for om man får permanent 
oppholdstillatelse og statsborgerskap, og dermed 
stemmerett. Jeg håper vi ikke igjen er på vei mot 
et samfunn der «sosial og økonomisk status» og 
«personlige egenskaper» blir bestemmende for om 
man har fulle borgerrettigheter.

1 Stortinget: https://www.stortinget.no/no/
Stortingetogdemokratiet/stemmerettsjubileet2019/
retttilastemme.stemmerettforallei100ar/  
Sist oppdatert 11.03.2019.

Deler av denne artikkelen ble holdt som innlegg på lanseringen av 
antologien Vi tar ordet – Minoritetskvinnekamp gjennom 40 år, 8. mars.



Zoom in –minoriteters tilgang til den digitale verden 
(2021) Rapporten er basert på en omfattende 
kartleggingsundersøkelse innad i minoritetsbefolk-
ningen 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.

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 
koronakrise (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.
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ET UTVALG AV MiRA-SENTERETS 
PUBLIKASJONER

Mangfoldige utfordringer for likestilling og integrering 
(2017) – Nasjonalkonferanserapport om minoritetskvinner, 
utdanning og mangfoldige former for vold 2017 og 
2018 Presentasjon av foredrag og innlegg fra MiRA-
Senterets nasjonalkonferanser: «Utdanning for likestilling 
og integrering» avholdt i 2017, og «#Metoo-mangfoldige 
former for vold mot kvinner» avholdt i 2018. 

Mitt høyeste ønske er å få en jobb! (2017) Konferanserapport 
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 minoritets-
bakgrunn (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.

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