
«ER FATTIGDOM SELVVALGT?» 

Oppsummering av seminar i MiRA-Senteret, Oslo 19.06.18  

MiRA er et ressurssenter for minoritetskvinner i Norge. De har i snart 30 år arbeidet med spørsmål 

knyttet til likestilling og juridiske rettigheter for kvinner/unge jenter med minoritetsbakgrunn. MiRA- 

Senteret er også medlem i FOKUS-paraplyen.  

 

 

Plakaten i bakgrunnen har et tydelig budskap fra minoritetskvinner: 

EMPOWERMENT not CHARITY 

Fattigdom er ikke bare et minoritetsproblem.  Hilde Lidén, forsker ved Institutt for 

Samfunnsforskning, bekrefter at mange innvandrerkvinner har ingen eller kun en liten jobb. De er 

avhengig av NAV-systemet, har begrenset nettverk, er ofte barnerike og enslige forsørgere med lav 

utdanning. Hun minnet om at majoritetsbefolkningen har de samme utfordringer.  I tillegg strever 

minoritetskvinner ofte med språk, kultur og fag. Når man sliter økonomisk, blir man lukket og taus, 

føler manglende anerkjennelse og får svakere tillit til samfunnsinstitusjoner. En dårlig sirkel som ofte 

vises både i barnehage og skole. Sosial anerkjennelse og hverdagsinkludering gir motivasjon.  

Gledelig at så mange innvandrerbarn går i barnehage.  I 2011 var det kun 38%, i 2016 gikk hele 85% i 

barnehagen. Forskning viser at innvandrerbarn som har gått i barnehage, har bedre språkutvikling og 

skoleresultater, avslutter forskeren.   

 

MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi 

ønsket velkommen og henviste til 

fordommer/generaliseringer som ofte 

presenteres i media og av politikere: 

Overflod og rikdom i Vesten – Fattigdom 

i Østen. Hvilke bilder gir det? 

Statistisk sentralbyrå presenterte i april 

ferske tall om lavinntektsfamilier i 

Norge. Utviklingen er svært negativ og 

bekrefter behovet for et mer 

inkluderende arbeidsliv. «Fattige» 

innvandrerbarn må også ses på som 

ressurser og viktige samfunnsborgere 

som skal bygge fremtiden. 

I løpet av seminaret ble det tilbakevist 

at minoritetskvinner ikke ønsker jobb. 

«Å jobbe er det vi ønsker oss mest av 

alt», sier de fleste. Selv ikke de med 

akademisk utdannelse har noen lett vei 

inn i det norske arbeidslivet. 



 

 

 

Første vararepresentant for Oslo (Rødt), Seher Aydar, etterlyste likeverdige oppvekstmuligheter. Alt 

må ses i et større perspektiv. Vi må sammen kjempe for kvinner og ta et oppgjør med rasisme. Det 

handler om hvem som sitter med makten og viljen til ikke å reprodusere forskjeller. Isteden må vi tro 

på at fellesskapet fungerer. Vi trenger et humant menneskesyn som ser verdien og ressurser i 

minoriteter. Lytt til hvordan man snakker om «de andre»! Vi trenger arbeidsrettet språkopplæring, 

ikke flere krav om språkkompetanse før man får prøve seg i arbeidslivet. Det bidrar kun til et større 

forskjells-Norge. Vi bør minne hverandre om at fattigdommen ikke kom med innvandrerne og 

etterstrebe enda flere møteplasser for å redusere hverdagsrasismen. Ikke flere rigide vedtak! 

Leder for MiRA-Senteret summerte opp innleggene ved å spørre: Har dere fått svar på dagens tema? 

Ja, kom det unisont fra samtlige deltagerne. Tone Lønning skriver i siste «Soroptima»: «Soroptimister 

som mentorer bidrar til å styrke innvandrerkvinner som arbeidssøkere/yrkeskvinner i Norge». Jeg er 

enda mer stolt over Mentorprogrammet etter dette seminaret. 

Gerd Louise Molvig 

Norgesunionens FOKUS-kontakt 

Khamshajiny Gunaratnam, 

varaordfører i Oslo (Ap), snakket om 

satsningsområder for å redusere økende 

forskjeller: flere lærere på de yngste 

trinnene, mer fokus på hvilken type 

lekser man gir (mange foreldre kan ikke 

hjelpe barna sine). Kultur og idrett bør 

integreres i skolen.  

Viktig å få mer kunnskap om islam ut i 

samfunnet for å motvirke fordommer 

og fremmedfiendtlige holdninger. 

Minoritetsforeldre må aktiviseres, ikke 

passiviseres. 

Stortingsrepresentant fra Venstre, Guri Melby, 

påpekte at utdanning er viktigst for integrering. 

Frafallet starter tidlig. Vi trenger bedre og flere 

lærere som kan heve kvaliteten på læringsmiljøet. 

Vi må få folk raskt i arbeid, og de må ha systematisk 

oppfølging. Dugnadsarbeid er viktig for integrering. 

Alt må ikke gjøres av det offentlige.  Frivilligheten 

og det sivile samfunn er viktige arenaer for 

hverdagsintegrering. 

Reza Rezaee, sosialarbeider (mann) presenterte 

seg som feminist og aktivist.  Han jobber blant 

kriminelle i Oslo. Skal vi få bukt med kriminaliteten, 

må vi redusere fattigdommen og ikke la den gå i 

arv. For å oppnå dette, må vi samarbeide og bruke 

anerkjente pedagogiske metoder. 

https://soroptimistnorway.no/media/13650/soroptima-2-2018-high.pdf
https://soroptimistnorway.no/hva-gjoer-vi/prosjekter/mentorprogrammet/

