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Høringsuttalelse vedrørende utkast til statusrapport om oppfølging av FNs

rasediskrimineringskomit (CERD)

MiRA-Senteret takker for muligheten til å komme med konkrete innspill i forbindelse med utkastet til

statusrapporten om oppfølging av FNs rasediskrimineringskomit (CERD).

MiRA-Senteret er et ressurssenter og møtested for minoritetskvinner i alle aldre. Senterets

virksomhet er tuftet på idealet om et likestilt samfunn der alle mennesker uavhengig av kjønn,

etnisitet, religion, kultur og seksualitet —har like muligheter og rettigheter. Hovedfokus siden

MiRA-Senterets oppstart har vært og er flerdimensjonal diskriminering og hvordan en best mulig

kan bedre forholdene for noen av samfunnets mest sårbare grupper gjennom bevisstgjøring,

empowerment og deltakelse.

Flerdimensjonal diskriminering

MiRA-Senteret ønsker fokus på diskriminering på bakgrunn av kjønn og rasisme —flerdimensjonal

diskriminering. Komiteen uttrykker i utkastet til statusrapporten (Anbefaling nr. 8

Diskrimineringsgrunnlag s. 6) bekymring over den påtenkte endringen av diskrimineringsloven og

ønsker at diskrimineringsloven endres for å sikre forbud mot alle diskrimineringsgrunnlagene i

konvensjonens. Artikkel 1. MiRA-Senteret støtter komiteens syn, men hadde også gjerne sett at

diskriminering på bakgrunn av kjønn og rasisme hadde blitt nevnt eksplisitt.

Familiegjenforening

MiRA-Senteret mener reglementet rundt familiegjenforening har blitt strengere og har flere konkrete

eksempler på hvordan dette får negative følger når det gjelder gjenforening med ektefelle og

gjenforening med mindreårige barn og bidrar til å generalisere en stor gruppe mennesker. I utkastet

til statusrapporten kan vi ikke se at det står noe spesifikt om dette temaet.

Tvangsekteskap

MiRA-Senteret ønsker mer forebyggende arbeid og fokus på samarbeid med gruppene det gjelder for

å unngå distansering mellom dem og hjelpeapparatet. Senteret anbefaler i tillegg bilaterale avtaler

med landene som har de største innvandrer- og flyktninggruppene i Norge. Dette for å gi
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kvinner/jenter bedre juridisk sikkerhet om de sendes tilbake til opprinnelseslandet i forbindelse med

tvangsekteskap.

I utkastet til statusrapporten (Anbefaling nr. 15 Kjønnslemlestelse s.21) vektlegger komiteen

evaluering av handlingsplanen mot tvangsekteskap 2008-11 og fokuserer på hvordan rettighetene til

kvinnene og jentene kan fremmes uten at gruppen/e stigmatiseres. NBI I løpet av 2012 skal det

nedsettes en arbeidsgruppe som vil se på hvordan arbeidet mot tvangsekteskap skal formes videre.

BLD poengterer frivilllige organisasjoner sin brobyggerrolle mellom gruppene det gjelder og

myndighetene. BLD hevder det er viktig med fortsatt støtte til og dialog med disse organisasjonene

og at det kan være med på å forebygge stigmatisering. MiRA-Senteret støtter BLDs synspunkt om i

større grad å benytte seg av frivillige organisasjoners unike kompetanse.

Botilbud/krisesentra

MiRA-Senteret er bekymret for minoritetskvinner som bor på krisesenter etter å ha brutt ut av

voldelige forhold. De mangler ofte sosiale nettverk, familie og et støtteapparat som kan hjelpe dem

økonomisk. Siden de ikke er økonomisk selvstendige og i tillegg ofte opplever diskriminering på

boligmarkedet blir de boende på krisesenter lengre enn nødvendig. MIRA-Senteret ønsker følgelig

tiltak for å sikre egnede boliger til kvinnene etter endt opphold på krisesentrene.

I utkastet til statusrapporten (under Anbefaling nr 16 krisesentre s. 23) anbefaler komiteen at mest

mulig gjøres for å finne hensiktsmessige boliger, borte fra tidligere mishandlere, til kvinnene når de

forlater senteret. (BLD kommenterer at krisesenterloven presiserer at tilbud om krisesenter også

"omfatter oppfølging i reetablieringsfasen")

Minoritetsbarn og vold

MiRA-Senteret etterlyser forskning på og kunnskap om barn i minoritetsfamilier som utsettes for

eller er vitne til vold. Vi ønsker økte ressurser fra myndighetene til å utvikle denne typen kunnskap.

Senteret ønsker i tillegg fokus på barn med minoritetsmødre som bor på krisesenter. I utkastet til

statusrapporten kan vi ikke se at sistnevnte gruppe omtales.

På grunn av manglende ressurser har vi ikke mulighet for å kunne gi en mer utfyllende og grundig

høringsuttalelse, men vi ønsker å sette fokus på punktene nevnt ovenfor.

MiRA-Senteret takker igjen for anledningen til å komme med innspill i forbindelse med utkastet til

statusrapport som oppfølging av FNs rasediskrimineringskomit (CERD) sine merknader til Norges

19/20.rapport og håper senterets bemerkninger tas i betraktning.

Med vennlig hilsen

MiRA-Senteret

Fakhra Sa

Leder


