MiRAs NASJONALKONFERANSE PÅ HÅNDVERKEREN, OSLO 23.11.17
MiRA er et ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner. De er også medlem i FOKUSparaplyen. Temaet for årets konferanse er «Utdanning for likestilling og integrering». Som alltid, er
det hentet inn dyktige og oppdaterte foredragsholdere. H.K.H Dronning Sonja og ordfører i Oslo,
Marianne Borgen, forestår den høytidelige åpningen.
Fakhra Salimi er grunnlegger av MiRA og fortsatt leder av Senteret. Hun ønsker velkommen og
understreker at kunnskap er en viktig kilde til selvstendighet, sosial mobilitet og medvirkning i
demokratiske prosesser. FNs bærekraftsmål 4 God utdanning skal sikre inkluderende og rettferdig
kvalitetsutdanning og livslang læring for alle.

Dronningen snakker om likestilling og
mangfold. Innvandrerkvinner har en viktig
stemme i vårt demokrati. De trenger
utdanning og arbeid for å få alle
muligheter til medbestemmelse og
innflytelse.
Før Fakhra Salimi gir ordet videre, minner
hun om viktigheten av strukturelle
endringer som pappapermisjon, rett til
barnehageplass og muligheter til jobb.
Kunnskap er makt, og utdanning skaper
grunnlag for kunnskap. Å få jobb er
inngangsbilletten til samfunnet.
Empowerment, not Charity
sto det på banneret bak Dronning Sonja

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen

Hun minner om at
- sanskrit er det eldste språket
- papiret er oppfunnet av kinesere
- mattekunsten kommer fra araberne
Ordfører Marianne Borgen påpeker at
mye gjenstår. Kvinner:
- diskrimineres
- trakasseres seksuelt (#metookampanjen)
- utsettes for vold/overgrep
- har negativ sosial kontroll
- jobber ufrivillig deltid
- har lavere lønn
Men vi har tre mektige kvinner på topp i
Norge: Statsministeren – Finansministeren
– Utenriksministeren.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, understreker at kvinner er like viktig for BNP som
vann, olje og gass. Han påpeker verdien og behovet for å lære et lands språk, historie og kultur for å
bli integrert. Innvandrere må derfor gå sammen med jevnaldrende på skole, og 2. generasjons

innvandrere gjør det like bra som etnisk norske. Voksenopplæring er viktig for alle, ikke bare
innvandrere. Like viktig er det at innvandrere ikke bor i ghettoer. Han minner om nordmenn som
utvandret til Amerika. De bosatte seg i de samme områder og tok med seg klesdrakt, språk og mat –
fordi det gir trygghet. Etter hvert lærte de seg amerikansk. Norske sjøfarere tok med seg skikker fra
andre land hjem – også fra Østen. Det er bra for innvandrere å se menn med barnevogn i Norge –
med begge hender på rattet, avslutter Standal.

Jeg delte bord med en flott
innvandrerkvinne, høyt utdannet, men hun
kunne fortelle at mange norske familier
flyttet sine barn til privatskoler mens hun
gikk i barneskolen. Dette er meget
stigmatiserende, fordi jeg vet at mange
innvandrerjenter tar høy utdannelse, sa
hun. (Bildet er vist med hennes tillatelse).
Utdanning er avgjørende for frihet, arbeid,
likestilling og integrering.

Ferruh Øzalp, høyskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, er opprinnelig tyrkisk. Hun
fremsnakker mangfold som en viktig ressurs i barnehagen. Det gir plass for variasjon i verdier,
religion og livssyn – og den åndelige dimensjonen. Nordmenn er også mangfoldige i lys av sin
bakgrunn, familiesituasjon, legning, livssyn eller funksjonsnedsettelse. Hun minner om at mange
minoritetsjenter tar høy utdannelse, men sliter likevel med å få jobb.
Anne-Cathrine Hjertaas, avd.dir. i KS (kommunesektorens organisasjon), snakker om kommuner og
fylkeskommuner som inkluderende arbeidsgivere. De leverer tjenester fra vugge til grav. Det
arbeider 80% kvinner i kommunene. 12% av disse har innvandrerbakgrunn og jobber ofte deltid.
Mangel på arbeid eller deltidsarbeid kan føre til utenforskap både i arbeids- og samfunnsliv. Den best
kvalifiserte skal ansettes uten fordommer, men forskning bekrefter at det er 25% mindre sjanse for å
få jobb med et utenlandsk navn.

Varierende temaer og interessante foredragsholdere førte til stort engasjement gjennom
dagen. De politikere som snakker om innvandringsregnskapet, burde vært på denne
konferansen. Enkeltmenneskets verdighet må aldri krenkes. Vi trenger jevnlig å bli minnet
om dette for å gi tillit og være rause med hverandre. Dagen ga virkelig assosiasjoner til
soroptimistenes mentorprogram. La oss stå på!
Gerd Louise Molvig
Norgesunionens FOKUS-kontakt

