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1. Innledning                                                                       
 

Regjeringens integreringsstrategi, Integrering gjennom kunnskap (2018-2022), har 
høyere deltakelse i arbeids- og samfunnsliv blant innvandrere som hovedmål, og 
legger føringene for IMDis arbeid på frivillighetsfeltet.  

Tilskudd til frivillige organisasjoners integreringsarbeid er et viktig virkemiddel for å 
nå dette målet, gjennom å styrke frivillige organisasjoners rolle i arbeidet med inklu-
dering og integrering. Frivillige organisasjoner bidrar til å skape tillit og tilhørighet 
gjennom å tilby felles møteplasser på tvers av befolkningen. Videre tilbyr lokale or-
ganisasjoner tiltak og aktiviteter, som utgjør et viktig supplement til kommunenes 
integreringsarbeid.  

IMDi forvalter tilskudd til frivillige organisasjoner over ordningenTilskudd til integre-
ringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (se rundskrivet), over statsbudsjettets 
kap. 291, post 71. Ordningen bygger opp under hovedmålet for strategien, og de 
fire innsatsområdene: utdanning og kvalifisering, arbeid, hverdagsintegering og ret-
ten til å leve et fritt liv. 

Målgrupper for tiltak er innvandrere generelt, norskfødte med innvandrerforeldre, 
beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn. 

Forvaltningen av tilskuddsordningen er delt mellom IMDi og 20 utvalgte kommuner, 
som fordeler tilskudd til lokale tiltak i sine kommuner. Prosjektene og tiltakene støt-
tet av kommunene i 2020 er ikke tatt med i denne oversikten.  

I 2020 tildelte IMDi støtte til 71 prosjekter over ordningen, hvorav de fleste er na-
sjonale. Til sammen mottok 48 frivillige organisasjoner støtte på 27 898 750 kroner. 

På bakgrunn av rapporter fra prosjektene, har vi utarbeidet en oversikt med kort in-
formasjon om det enkelte prosjekt, og henvisning til utarbeidet materiell og kontakt-
informasjon. Prosjektene faller i hovedsak inn under ett de følgende tre delmålene 
for ordningen, og oversikten er inndelt etter disse:  

Delmål A:  Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere 
og øvrig befolkning 

Delmål B:  Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for   
    arbeid eller utdanning blant innvandrere 

Delmål C:  Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 
 

IMDi har også tildelt støtte til noen lokale prosjekter og tiltak rettet mot beboere i 
asylmottak, som ligger utenfor de 20 kommunene som forvalter tilskudd. De fleste 
av disse har fått støtte under del A.  

https://www.imdi.no/globalassets/dokumenter/tilskudd/rundskriv-2019/rundskriv-12-2019-tilskudd-til-integreringsarbeid-i-regi-av-frivillige-organisasjoner.pdf
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I 2020 har koronapandemien i stor grad påvirket gjennomføringen av alle prosjek-
tene. Generelt har færre deltatt i aktiviteter på grunn av at smitteverntiltakene har 
gjort det vanskelig å gjennomføre fysiske møter. Flere prosjekter måtte justere og 
legge om aktivitetene, og noen tiltak lot seg ikke gjennomføre.   

På den andre siden har situasjonen ført til utvikling av mange nye digitale tilbud og 
verktøy, og den digitale kompetansen i organisasjonene har økt betydelig, noe som 
vil ha effekt på det videre arbeidet organisasjonene.  

Flere digitale tilbud har også ført til at flere av prosjektene har nådd andre målgrup-
per med tiltakene, enn i en normalsituasjon.   
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2. Delmål A 

Mål: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokal-
samfunn for innvandrere og øvrig befolkning 

 

Tiltakene skal bidra til at innvandrere og deres barn, inkludert beboere i mottak, 

deltar i fellesskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet, og til 

brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunnet. 

 

Norsk Folkehjelp - “Folkevenn 2020”  

Prosjekt: «Folkevenn 2020». Prosjektet er flerårig og knyttet til intensjonsavtale med IMDi. 

Tilskudd: kr 350 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt, nyankomne flyktninger 

 

Ønsket mål og resultater:  

Prosjektet har som mål å bidra til integreringen av bosatte flyktninger og innvandrere i lokalsamfunnet ved å invi-

tere til sosiale fritidsaktiviteter i lokallagene til Norsk Folkehjelp. Til sammen søkte 12 lokallag støtte til aktiviteter 

gjennom prosjektet, og av disse gjennomførte 8 lavterterskeltilbud som bl.a. turer/friluftsaktiviteter og norsktrening. 

 

Tiltakene gjennomført i 2020 har bidratt til at deltakerne har vedlikeholdt og forbedret norskkunnskapene sine og 

hatt regelmessig sosial kontakt, til tross for frafall av ordinære tilbud som språkopplæring og introduksjonskurs og 

muligheten til sosialisering, på grunn av smitteverntiltak.  

 

Mange av flyktningene og innvandrerne blir bedre kjent med norsk samfunns- og organisasjonsliv gjennom å delta i 

aktivitetene, noe som resulterer at flere velger å melde seg inn i Norsk Folkehjelp eller andre organisasjoner og fo-

reninger. 

 

Samfunnspolitisk fagkonferanse og solidaritetskonferansen ble gjennomført, med inkludering og internasjonal soli-

daritet som sentrale temaene. Rundt 30% av deltakerne på arrangementene var flyktninger og innvandrere. 
 

Kontaktinformasjon: norsk.folkehjelp@npaid.org. Les mer om Norsk folkehjelps inkluderingsarbeid her. 
 
 
 

Norges Bygdekvinnelag- “KvinnerUT- der kvinner 
møtes” 

Prosjekt: «KvinnerUT - der kvinner møtes» 

Tilskudd: kr 280 000 

Målgruppe: Nybosatte flyktningefamilier 

Ønsket mål og resultater:  
Prosjektet har hatt som målsetting å etablere møteplasser og kvinnenettverk som bidrar til økt deltakelse i lokal-
samfunnet. Prosjektet ønsket å skape en uformell arena for kultur- og språkutveksling samt å øke kompetansen om 

integrering til Norges bygdekvinnelag sine egne medlemmer.  

mailto:norsk.folkehjelp@npaid.org
https://folkehjelp.no/samfunnsengasjement/lokallagsaktivitet/folkevenn
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I 2020 deltok 10 lokallag i prosjektet. Lokallagene kunne velge selv hva slags aktiviteter de ønsket å gjennomføre 

med utgangspunkt i lagenes egne ressurser, interesser og med hensyn til myndighetenes anbefalinger, råd og tiltak 

for å begrense spredning av Covid-19. Aktivitetene skulle være lavterskeltilbud, ha lokal forankring og åpne for alle 

kvinner for å legge til rette for kontakt mellom innvandrerkvinner og majoritetskvinnene. 

Samarbeid med andre lokale lag og organisasjoner i rekruttering av deltagere og gjennomføring av felles aktiviteter 

bel vektlagt, samt samarbeid med kommunen om å formidle informasjon om tilbudet, rekruttere deltagere og bidra 

med å styrke det lokale integreringsarbeidet. 

For å styrke brukermedvirkningen i prosjektet har lokallagene blitt utfordret til å involvere målgruppen i planleg-

gingen og praktiske forberedelser til gjennomføringen av aktivitetene. Lokallagene har gjennom prosjektet rekrut-

tert innvandrerkvinner som deltagere i aktiviteter.  

Kontaktinformasjon: post@bygdekvinnelaget.no. Les mer om prosjektet her. 

 

Redd Barna - “Integrering og frivillighet” 

Prosjekt: «Integrering og Frivillighet». Prosjektet er flerårig og knyttet til intensjonsavtale med IMDi. 

Tilskudd: kr 640 000 

Målgruppe: Nybosatte flyktningfamilier 

Ønsket mål og resultater:  

“En god nabo” er et tilbud som er utviklet og utvidet over flere år. Formålet er å oppmuntre barn som er nylig bo-

satt i Norge til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, og gjennom dette gi dem og familiene deres nettverk, kjenn-

skap og tilhørighet til sitt nye nærmiljø. Tilbudet blir formidlet i introduksjonsprogrammet i de aktuelle kommunene. 

 

Redd Barna-frivillige følger barn og deres familier tett over en lengre periode, samt gjennomfører lavterskelarrange-

menter og lokale møteplasser hvor nylig bosatte familier og befolkningen for øvrig kan møtes på tvers.  

 

En god nabo har fulgt sin faste metodikk der frivillige blir knyttet til en nylig bosatt familie, med formål om å vise 

familien hvilke tilbud og aktiviteter som finnes i deres kommune, og å knytte barna til organiserte fritidsaktiviteter.  

 

Det arrangeres også årlige seminar der frivillige får spesielt tilpasset innhold i form av foredrag og workshop for å 

styrke dem i frivilligrollen og gi relevant faglig påfyll. Redd Barn har opplevd en økenede interesse blant hele fami-

lier om å bli frivillig i En god nabo, og har koplet disse med familier med barn i noenlunde samme alder. 

 

Totalt 2900 barn har deltatt på aktiviteter i 2020, og totalt 231 frivillige har bidratt i å gjennomføre aktivteter og 
arrangementer. 
 
I perioder hvor fysiske møter ikke var mulig, ble det laget og distribuert «aktivitetspakker» til familiene som deltok i 
prosjektet. Disse inneholdt ulike leker som spill, kort, tegnesaker, samt turutstyr slik at familiene kunne komme seg 
ut på tur på egenhånd. Videre ble det utviklet et ressurshefte med ulike tips til trygge aktiviteter med informasjon 
om korona på ulike språk, og tips til foreldre om hvordan de kan snakke med barna om korona som ble oversatt til 
16 ulike språk . 

Kontaktinformasjon: post@reddbarna.no. Les om tiltaket «En god nabo» her. Les om frivillige aktiviteter under 

korona her.  

 

Norges Fotballforbund - “En inkluderende fotball-
hverdag” 

Prosjekt: «En inkluderende fotballhverdag». Prosjektet er flerårig og knyttet til intensjonsavtale med IMDi. 

Tilskudd: kr 560 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt, øvrig befolkning i lokalsamfunn og minoritetsungdom 

 

mailto:post@bygdekvinnelaget.no
https://bygdekvinnelaget.no/kvinnerut-der-kvinner-motes-2020
mailto:post@reddbarna.no
https://www.reddbarna.no/bli-frivillig/en-god-nabo-for-familier-som-er-nye-i-norge/
https://www.reddbarna.no/for-frivillige/frivillige-aktiviteter-under-korona/
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Ønsket mål og resultater:  

Prosjektet har som mål å øke deltakelse blant spillere, dommere, trenere og frivillige med minoritetsbakgrunn. Må-

let er på kort og lang sikt å dele kunnskap og erfaring med forbund, kretser og klubber. Pilotprosjektet Inkludering 

storby har fokus på godt samarbeid mellom forbund, kretser og klubber klubber med stor andel minoriteter, i Oslo, 

Trondheim, Bergen og Drammen.  

 

Prosjektet hatt videreført satsningen med særlig fokus på pilotklubber i storbyene Oslo, Trondheim, Bergen og 

Drammen, gjennom et godt samarbeid og deling av kunnskap og erfaringer på tvers av forbund, kretser og klubber, 

og på tvers av kretsene og klubbene. Det er gjennomført 20 klubbesøk til utvalgte klubber for å sikre god klubbdrift 

og dele informasjon om ulike arbeidsmetoder for inkludering.  

 

I 2020 ble futsal inkludert som en del av prosjektet. Futsal har sterke røtter i kulturer fra Midtøsten og Sør-øst Asia, 

som gjør det til en spesielt egnet aktivitet for å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. 

 

Samarbeid med Bjerke videregående skole om prosjektet Rosa sko, som rekrutterer jenter med minoritetsbakgrunn 

er videreført, og 4 nye klubber startet opp jentelag i 2020.  

 

Kontaktinformasjon: RasmusOlstad.Semmerud2@fotball.no. 

Les mer om prosjektet her. Les veilderen: Inkludering av barn og unge fra lavinntektsfamilier. Les her for veilederen 

for inkludering av flyktninger i fotballklubben.  Les mer om Rosa Sko her. 

 

Den Norske Turistforening - “Et flerkulturelt DNT” 

Prosjekt: «Et flerkulturelt DNT». Prosjektet er flerårig og knyttet til intensjonsavtale med IMDi. 

Tilskudd: kr 440 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt 

 

Ønsket mål og resultater:  

Målet med prosjektet er å bidra til at flere barn, unge og voksne med flerkulturell bakgrunn deltar i organisert og 

uorganisert friluftsliv, og at DNT skal speile befolkningssammensetningen både i aktiviteter og som organisasjon. 

 

Gjennom tiltakene i prosjektet arbeides det for å rekruttere målgruppen til aktiviteter, frivillige verv og som ansatte i 

organisasjonen.  

 

På grunn av koronapandemien har vært krevende å få til en økning i antall medlemsforeninger som jobber syste-

matisk med inkludering. Det har ikke vært mulig å gjennomføre fysiske nettverkssamlinger, seminarer, kurs, men 

en rekkedigitale møter med dette som tema er avholdt i nettverksgruppene. 

 

Prosjektet har startet opp arbeidet med en felles verktøykasse for mangfold og inkludering i DNT, og «Handlings-

plan for mangfold og inkludering» ble ferdigstilt, og er et viktig verktøy for forankring av mangfolds- og inklude-

ringsarbeidet i organisasjonen. 

 

Rekruttering av målgruppen inn i DNTs aktivitetstilbud, foregår i stor grad gjennom spissede satsninger: Bynært 

friluftsliv, Ferskingkurs, og Nøkkelen til inkludering. I 2020 er det utviklet et nytt Ferskingkurs: «Fersking på fjellet» 

Videre er kampanjer som fremhever ulike rollemodeller som fronter friluftsliv, inkludert rollemodeller med flerkultu-

rellt bakgrunn, gjennom året blitt videreført i ulike informasjonskanaler. 

 

Kontaktinformasjon: info@dnt.no.  

Les «Handlingsplan for mangfold og inkludering» her, og materiell til nytt Ferskingkurs her. 

mailto:RasmusOlstad.Semmerud2@fotball.no
https://www.fotball.no/fotballens-verdier/inkludering2/2021/sok-stotte-til-inkluderingstiltak/
https://www.fotball.no/contentassets/08efec4c3c4a41bf80f470d30557c3fc/inkludering-av-barn-og-unge-fra-lavinntektsfamilier.pdf
https://www.fotball.no/contentassets/08efec4c3c4a41bf80f470d30557c3fc/veileder-flyktninger.pdf
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/2019/rosa-sko---mye-a-lare-av-dette-prosjektet
mailto:info@dnt.no
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/f455db3a22d9d9b4ab068c763ece04a52d9e36d2.pdf
https://www.dnt.no/ferskingkurs/


 

 

8 2. Delmål A    

Norges idrettsforbund - “Inkludering i idretten” 

Prosjekt: “Inkludering i idretten 2020”. Prosjektet er flerårig og knyttet til intensjonsavtale med IMDi. 

Tilskudd: 600 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt, barn og ungdom med innvandrerbakgrunn og fra familier med lav betalingsevne 

 

Ønsket mål og resultater:  

Overordnet mål for prosjektet er å få flere barn og unge med innvandrerbakgrunn i aktivitet i idrettslag, og deres 

foreldre som frivillige i idrettslag, bl.a. gjennom tiltaket Aktivitetsguide. En aktivitetsguide fungerer som et binde-

ledd mellom familie, idrettslag og offentlige etater, og gir informasjon til foreldre, samt bistår familien i praktiske 

gjøremål for deltakelse i idretten. Videre er det et mål å få økt kunnskap om hvordan idretten bør organiseres, for å 

bli mer inkluderende. 

 

Mål for 2020 var å forankre og videreutvikle tiltaket Aktivitetsguide i idrettsråd i byer med stor innvandrerbefolk-

ning.  

Videre å få kunnskap om hvordan foreldre til idrettsaktive barn opplever idretten og hvordan idretten kan legge til 

rette for foreldreengasjement fra minoritetsforeldre. Gjennom forskningsprosjektet  (      )  til NIH.  

 

I 2020 har fler nye aktivitetsguider fått opplæring, 138 familier er fulgt opp av aktivitetsguider og 148 barn og unge 

har startet med idrettsaktiviteter.   

 

Kontaktinformasjon: nif-post@idrettsforbundet.no. Les mer om aktivitetsguide her. Les mer om inkludering i id-

retten her, og prosjektet støttet av IMDi i 2020 her. 

 

Norges Frivilligsentraler - “Økt inkludering gjen-
nom Norges frivilligsentraler” 

Prosjekt: «Økt inkludering gjennom Norges Frivilligsentraler». Prosjektet er flerårig og knyttet til intensjonsavtale 

med IMDi. 

Tilskudd: kr 600 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt over hele landet, frivilligsentraler 

 

Ønsket mål og resultater 

Idèbanken er et treårig prosjekt, 2018-2020, hvor målet er å utvikle en digital plattform for å legge til rette for erfa-

rings- og kompetanseutveksling mellom frivilligsentralene i Norge. I tillegg til å øke fokuset på inkluderingsarbeid 

hos de lokale sentralene. 

 

Idébanken ble, sammen med en digital håndbok, lansert i 2020 og frivilligsentraler over hele landet kan nå dele 

idéer og erfaringer med hverandre. Det er utviklet webkurs og opplæringsvideo, samt hjelpemodul for brukerstøtte 

for frivilligsentralene. Totalt 40 ulike inkluderingsprosjekter har i løpet av året delt sine erfaringer, og 5 av disse er 

nasjonale prosjekter. 

 

Målet er at 200 sentraler skal benytte idébanken. Prosjektet har lykkes med å skape engasjement og fokus på inte-

greringsprosjekter, og tilbakemeldinger fra sentralene er gode.  

 

Kontaktinformasjon: post@norgesfrivilligsentraler.no 

 

Frivillighet Norge - «Inkludering i frivillig sektor» 

Prosjekt: «Inkludering i frivillig sektor». Prosjektet er flerårig og knyttet til intensjonsavtale med IMDi. 

Tilskudd: kr 700 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt og øvrig befolkning i lokalsamfunn 

 

mailto:nif-post@idrettsforbundet.no
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/oslo-idrettskrets/video/idrettsforbundet---aktivitetsguiden-liten-v.1.mp4
https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/imdi-stotter-inkluderingsarbeid-i-norsk-idrett-med-600-000-kroner/
mailto:post@norgesfrivilligsentraler.no
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Ønsket mål og resultater:  
Prosjektet har som mål å bidra til et større mangfold blant medlemmer og aktive i frivillige organisasjoner, og å bi-

dra til at minoritetsorganisasjoner aktivt blir inkludert i organisasjonsfelleskapene i Norge.  

Prosjektet har videreført sine tiltak for økt inkludering i frivilligheten, bl.a. gjennom workshops og tiltaket Inklude-

ring på topp, med konferanser og utvikling av flere arbeidsverktøy. 

Arbeidet rettet mot innvandrerorganisasjoner er også videreført, gjennom kurs og møter, inkl.  informasjonsmøter 

om frivillighet rettet mot innvandrerbefolkningen. Det gjennomført digitale grunnkurs i tema organisasjonsdrift og 

digitale verktøy, hvorav 2 var forbeholdt og spesielt tilpasset minoritetsorganisasjoner. 

Gjennom tiltaket Frivillighetsløftet, har frivilligeht Norge også gjennomført kommunebesøk og digitale konferanser i 

samarbeid med fylkeskommuner, med tema bl.a. frivillighetspolitikk, integrering og mangfold, samarbeid, digital 

kompetanse, og verktøy for økt deltakelse. 

For å opprettholde tilbudene i 2020 har prosjektet utviklet flere nettressurser for nettsider og sosiale medier, og 

gjennomført det meste av aktivitetene digitalt. 

Kontaktinformasjon: post@frivillighetnorge.no. Les mer om prosjektet her. Les mer om Frivillighet Norge her.  

 

 

Maker’s hub volunteer - “Skap & snakk” 

Prosjekt: «Skap & snakk» (Tidligere «Åpent verksted- mestring gjennom kreativitet») 

Tilskudd: kr 200 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt 

 

Ønsket mål og resultater:  

Målet med prosjektet er å skape en trygg og uformell møteplass ved bruk av kreativitet som et verktøy for å skape 

et inkluderende nærmiljø, styrke lokal og sosial tilhørighet, skape engasjement og danne nye vennskap. Prosjektet 

skal også bidra til norsktrening for deltakerne. 

 

I 2020 har organisasjonen gjennomført en kursrekke, der deltakerne har jobbet med egne kunstverk, som skal vises 

frem på en utstilling ved et senere tidspunkt.   

 

Kontaktinformasjon: emma@makershuboslo.com, hello@makershuboslo.com.  Les mer om prosjektet her.  

 

 

Tromdø idrettsråd - “Aktivitetsguiden.no” 

Prosjekt: «Aktivitetsguiden.no» 

Tilskudd: kr. 350 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt 

 

Ønsket mål og resultater:  

Overordnet mål for prosjektet er å sikre at viktig informasjon om idretten og barn og unges deltagelse i idrett skal 

gjøres tilgjengelig for alle på lydfiler. 

 

Nettsiden Aktivitetsguiden.no ble lansert i november, med informasjon på flere språk i tillegg til 15 episoders infor-

masjonspodcast, med relevante grunnleggende temaer innen norsk idrett på 7 ulike språk.  

Språkene er samisk, kvensk, tigrinja, engelsk, norsk, somalisk og arabisk. For alle som er ny i idretten er er dette et 

verktøy for informasjon, praktisk veiledning og økt kunnskap om idretten som organisasjon og dets betydning.  

 

Kontaktinformasjon:  britt.leandersen@nif.idrett.no. Lenke til Aktivitetsguiden.no finner du her.  

 

 

mailto:post@frivillighetnorge.no
https://www.frivillighetnorge.no/prosjekter/knekk-inkluderingskoden/
https://www.frivillighetnorge.no/om-frivillighet-norge/
mailto:emma@makershuboslo.com
mailto:hello@makershuboslo.com
https://www.makershuboslo.com/prosjekter/skap-og-snakk
mailto:britt.leandersen@nif.idrett.no
https://www.aktivitetsguiden.no/
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Nordisk Alba - “Art & Story” 
 

Prosjekt: «Skap & snakk» (Tidligere «Åpent verksted- mestring gjennom kreativitet») 

Tilskudd: kr. 200 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt 

 

Ønsket mål og resultater:  

Målet med prosjektet er å skape en trygg og uformell møteplass ved bruk av kreativitet som et verktøy for å skape 

et inkluderende nærmiljø, styrke lokal og sosial tilhørighet, skape engasjement og danne nye vennskap. Prosjektet 

skal også bidra til norsktrening for deltakerne. 

 

I 2020 har organisasjonen gjennomført en kursrekke, der deltakerne har jobbet med egne kunstverk, som skal vises 

frem på en utstilling ved et senere tidspunkt.   

 

Kontaktinformasjon: albanorge@gmail.com 

 

Norske Kvinners Sanitetsforening - “Aktiviteter for 
kvinner på asylmottak” 

Prosjekt: «Aktiviteter for kvinner på asylmottak» 

Tilskudd: kr 240 000 

Målgruppe: Kvinnelige beboere på asylmottak 

 

Ønsket mål og resultater:  

Målet for prosjektet er å gi kvinner bosatt på asylmottak et tilbud om lokale møteplasser for fellesskap, språktrening 

og større soisalt nettverk, gjennom å delta aktiviteter i lokale foreninger. 

 

Flere lokalforeninger gjennomførte våren 2020 ulike aktiviteter for kvinner på asylmottak, som språktrening, hånd-

arbeid, utflukter og arrangementer for beboerene. I løpet av året har lokalforeningene gjennomført alternative akti-

viteter i tett dialog med mottakene, med spesielt fokus på å ivareta smittevern. Totalt har 150 beboere i asylmottak 

deltatt i aktiviteter gjennom prosjektet i 2020.  

 

N.K.S. har i 2020 utarbeidet en håndbok om sine integreringsaktiviteter for beboere på asylmottak, med tilhørende 

materiell.  

 

Kontaktinformasjon: cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no 

 

Kristent interkulturelt arbeid - “Inkludering i Hå” 

Prosjekt: «Inkludering i Hå» 

Tilskudd: kr 99 000 

Målgruppe: Beboere på asylmottak, flyktninger, familieinnvandrere 

 

Ønsket mål og resultater:  

Overordnet mål er å fremme integrering gjennom relasjonsbygging mellom asylsøkere, innvandrere og den øvrige 

befolkning. Øke innvandrernes muligheter til å delta aktivt i arbeidsliv og samfunnsliv. 

 

Metodene og tiltakene som benyttes er bl.a. språktreningskafe med samtaler om dagligliv, utdanning og arbeidsliv, 

selvhjelpsgrupper, familieleir, utflukter, korte seminar om samfunn og arbeidsliv, fysisk aktivitet, kreative aktiviteter 

(bl.a. sykurs) og hjemmebesøk til sårbare familier.  

 

Det er gjennomført flere arrangementer utendørs og utflukter, det da har vært lettere å overholde smittevernreg-

lene. 
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Til sammen deltok 263 personer i aktiviteter i regi av prosjektet i 2020.  

 

Prosjektet legger vekt på brukermedvikrnig, og bosatte flyktninger er med å ta ansvar for forberedelser til og gjen-

nomføring av norsktreningskafeen, mens arbeidsinnvandrere har lederansvar for fysisk trening, bl.a. håndball og 

volleyball på Hå mottak. 

 

Kontaktinformasjon: turid.ekeland@gmail.com. Les mer om inkluderingsarbeidet i Hå her. 

 

 

Bedriftsidretten Midt-Norge - “Integrering av 
flyktninger” 

Prosjekt: «Integrering av flyktninger i aktivitetstilbud hos Bedriftsidretten Midt-Norge» 

Tilskudd: kr 90 000 

Målgruppe: Beboere i asylmottak 

 

Ønsket mål og resultater:  

Målet er å få flest mulig beboere ved Leira Mottak med på aktivitetene i organisasjonen, og at dette skal være en 

mestringsarena for deltakerne. 

 

50 personer deltok på friluftsaktiviteter, utetrening og turer i 2020. Det er lagt stor vekt på brukermedvirkning, og 

flere beboere har hatt ansvaret for å rekruttere til treningene, og hatt ulike ansvarsoppgaver knyttet til turer og ut-

flukter, inkludert planlegging av måltid og aktiviteter.  

 

Kontaktinformasjon:  andrea.hagstrom@bedriftsidretten.no 

 

 

Stord Petanque-klubb - “Petanque som sosial ak-
tivitet for alle” 

Prosjekt: «Petanque som sosial aktivitet for alle» 

Tilskudd: kr 50 000 

Målgruppe: Beboere i asylmottak, arbeidsinnvandrere 

 

Ønsket mål og resultater:  

Målet er at ungdom og voksne med ulik sosial og etnisk bakgrunn, skal kunne delta i aktiviteter i Stord petan-

queklubb og oppleve mestring og sosial deltakelse. 

 

Gjennom prosjektet blir deltakere, gjennom samarbeid med Stord mottakssenter, rekruttert til klubbens aktivitet i 

Leirvik. Målet er at den faste aktiviteten skal være en positiv sosial arena for deltakerne, på tvers av alder, funksjon, 

kjønn og etnisitet, og gi dektakerne sosialt nettverk og mestringsfølelse.    

 

10 personer har deltatt i faste ukentlige aktviteter i 2020, og det har vært stort engasjement i klubben for de nye 

deltakerne. Deltakelse i aktiviteten har, i tillegg til økt sosialt nettverk i lokalsamfunnet, gitt deltakerne god språk-

trening.  

 

Kontaktinformasjon: Pål Johansen, pajo@online.no 

 

 

 

mailto:turid.ekeland@gmail.com
https://www.kianorge.no/aktivitet/global-kafe-i-ha
mailto:andrea.hagstrom@bedriftsidretten.no
mailto:pajo@online.no
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3. Delmål B 

Mål: Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke 
kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere 

 

Tilskuddene skal bidra til at innvandrere i kommunen og beboere i mottak får norsk-
trening, kunnskap om norsk samfunnsliv og arbeidsrettede tiltak som fungerer som 
supplement til offentlig kvalifisering og opplæring. 

 

OMOD – FNs tiårsmarkering for mennesker med 

afrikansk opphav 
 

Prosjekt: «Empowering and Involving the African Diaspora for Action» 

Tilskudd: kr 700 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt, øvrig befolkning 

 

Ønsket mål og resultater:  

Det treårige prosjektet i regi av Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) er Norges bidrag til FNs tiårs-

markering for mennesker av afrikansk opphav. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap om personer med afrikansk 

opphav som er bosatt i Norge, og til å etablere møteplasser og arenaer for læring for deltakelse og samarbeid på 

tvers av bakgrunn. Målsettingen for prosjektet er å oppnå økt tillit og tilhørighet og å styrke målgruppens kvalifise-

ring for arbeid.  

 

I løpet av det andre prosjektåret har prosjektet fått fotfeste i flere fylker rundt om i landet og ses på som en refe-

ranse i internasjonal sammenheng når det gjelder markering av FN tiåret for mennesker av afrikansk opphav. Afro-

Mundokonseptet, som ble utviklet og testet i 2019, har blitt en norsk eksportvare. AfroMundo festival arrangeres i 

Senegal i 2021 og i Tobago i 2022 i tråd med prosjektplanen for perioden 2019-2021. 

 

Flere afrikanske organisasjoner og miljøer har tatt kontakt med prosjektet med ønske om å igangsette aktiviteter, 

og disse deltok i ulike samlinger som har styrket organisasjonenes kompetanse og rolle som aktive bidragsytere. å 

ta opp problemstillinger og utfordringer i arbeidet mot rasisme og diskriminering og for økt innsats for inkludering 

og samhandling. 

 

Kontaktinformasjon: kontakt@omod.no. Les mer om organisasjonen. 
 
  

Norges handikapforbund - «Se oss, hør oss, ta oss 

med!» 
Prosjekt: «Se oss, hør oss, ta oss med!» 

Tilskudd: kr 250 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt, øvrig befolkning 

 

Ønsket mål og resultater:  

Prosjektet har som mål å bidra til å økt arbeidsdeltakelse ved at minoritetsbefolkningen får informasjon om det 

norske samfunnet, lover og regler, samt rettigheter og muligheter man har som funksjonshemmet i Norge. I tillegg 

mailto:info@mysite.com
https://www.omod.no/
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søker prosjektet å skape felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper, og å bygge broer 

mellom grupper i samfunnet.  

I 2020 er det gjennom prosjektet gjennomført flere rettighetskurs og omfattende veiledning overfor minoriteter 

med funksjonsnedsettelse. 

Norges Handikapforbund har etablert nært samarbeid med, og blitt en del av «Inkludering på topp» gjennom Frivil-

lighet Norge og «Rik på Mangfold», initiert av Norsk Folkehjelp, Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken, DiMe, 

som gir et lavterskel rettshjelpstilbud knyttet til alle diskrimineringsgrunnlagene. 

Norges Handikapforbund har også etablert et mangfoldsteam bestående av ansatte og frivillige som bidrar til å 

fronte arbeidet internt og eksternt. 

Kontaktinformasjon: post@nhf.no. Les mer om Norges handikapforbund. Les om prosjektet her.   
 
 
  

Kristen Idrettskontakt - «Idrettsintegrering+» 
 

Prosjekt: «Idrettsintegrering+» 

Tilskudd: kr 300 000 

Målgruppe: Familieinnvandrere, innvandrere generelt, øvrig befolkning, nyankomne flyktninger 

 

Ønsket mål og resultater:  

Kristen Idrettskontakt (KRIK) har som mål å bidra til integrering og inkludering av innvandrere, og at personer fra 

denne gruppen skal få eierskap til organisasjon og kjenne det naturlig å delta på eget initiativ. Det nasjonale pro-

sjektet har som mål å etablere gode møteplasser mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen, hvor man kan bli 

kjent, knytte vennskap og få tillit til hverandre. Ved å dele informasjon og erfaringer om norsk kultur, tradisjoner og 

normer, vil KRIK bidra til at innvandrere får verktøy til å meste hverdag, arbeid og studier.  

 

KRIK har gjennom prosjektet etablert fire nye kompetansegrupper om Mangfold (i Trondheim, Bergen, Volda og 

Oslo), og har invitert deltakere fra målgruppen med på flere arrangementer gjennom året. Deriblant har de organi-

sert middager, skikurs, akedager, bowling, båltur og bli-kjent kvelder. Hovedmålgruppen for aktivitetene er barn og 

unge mellom 13 og 26 år. 

 
Kontaktinformasjon: krik@krik.no. Les mer om KRIK Mangfold.  

 

Give A Job - “Give a Job” 
 

Prosjekt: «Give a Job» 

Tilskudd: kr 300 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt, nyankomne flyktninger 

 

Ønsket mål og resultater:   

Prosjektet har som formål å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere i Norge, ved å organisere ar-

rangementer hvor arbeidsgivere og arbeidstakere kan møtes. Prosjektet har også som mål å styrke integreringen av 

innvandrere, da flere innvandrere i arbeid vil gi bedre forutsetninger for å lære seg norsk og opparbeide kunnskap 

om norsk samfunn og kultur.  

 

I løpet av 2020 organiserte Give a Job flere jobbsøkerkurs og arrangemente en rekrutteringsdag som ble avholdt i 

Oslo. Give a Job har samarbeidet med Bydel Stovener, KFUK-KFUKM Homlia og Sitecom AS. Prosjektet har hatt 

mange deltakere fra målgruppen på sine arrangementet og 10 personer med innvandrerbakgrunn har blitt tilbudt 

fast stilling etter deltakelse i prosjektet.  

 

Kontaktinformasjon: helenesonge@gmail.com.  

 
 

mailto:post@nhf.no
https://nhf.no/
https://inkluderingskoden.no/historier/2019/10/16/ikke-mitt-nr-det-er-blendahvitther
https://krik.no/krik-mangfold/
mailto:helenesonge@gmail.com
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Norske Kvinners Sanitetsforening - «Språkvenn» 

 

Prosjekt: «Språkvenn»  

Tilskudd: kr 640 000 

Målgruppe: Minoritetsspråklige kvinner over hele landet, nyankomne og lengeværende innvandrere 

Ønsket mål og resultater:  
Overordnet mål for prosjektet er å bidra til aktiv samfunnsdeltakelse blant minoritetskvinner, og Språkvenn er orga-
nisasjonens hovedsatsning på området. Gjennom prosjektet etablerer lokale sanitetsforeninger møteplasser for 
norskspråklige og minoritetsspråklige kvinner, det arrangeres felles aktiviteter, deltakerne snakker norsk sammen 
og bygger vennskap på tvers av bakgrunn. Målet er at flere lokalforeninger i N.K.S. skal drive integreringsarbeid på 
regelmessig basis. Videre er er det et mål å rekruttere flere deltakere med minoritetsbakgrunn som frivillige /med-
lemmer i organisasjonen. 

Totalt 68 lokalforeninger har drevet med faste integreringsaktiviteter, inkl. Språkvenn, i 2020, med til sammen ca 
600 deltakere fra målgruppen. Det er utviklet en håndbok med tilhørende materiell, som beskriver viktige begreper 
for integrering og arbeidet i N.K.S, hvordan man kan starte aktivitet, og om inkludering og mangfold som et mål for 
organisasjonen. Som et supplement til dette ble en digital ressursbank lansert på www.sanitetskvinnene.no. 

Materiellet er tilgjengelig for alle som ønsker å bruke det og vil kunne være aktuelt for andre organisasjoner og vok-

senopplæringer å benytte seg av. 

Se håndboken her, og få oversikt over utviklet materiell for Språkvenngrupper her  

Kontaktinformasjon: post@sanitetskvinnene.no 

 

Juridisk rådgivning for kvinner -«Jussambassadør-

prosjektet» 

 

Prosjekt: «Jussambassadør-prosjektet» 

Tilskudd: kr 380 000 

Målgruppe: Familieinnvandrede kvinner fra Polen og Thailand 

Ønsket mål og resultater:   

Prosjektets mål er at familieinnvandrede kvinner fra Thailand og Polen, som ikke har plikt og rett til å delta i intro-

duksjonsordningen, får tilpasset opplæring i ulike rettsområder, slik at de blir kjent med sine rettigheter og plikter i 

Norge. På den måten skal kvinnene bli bedre i stand til å hevde sine rettigheter og ta opplyste og frie valg. Informa-

sjonen skal være praktisk, og gi et godt grunnlag for hjelp til selvhjelp. 

 
Prosjektet benytter "train the trainers"-modellen, og hvert år samles ressurspersoner fra thailandske og polske kvin-

neforeninger fra hele landet til skolering i et tema. I løpet av seminaret gis deltakerne opplæring i å holde et stan-

dardisert foredrag, og får utdelt brosjyrer som korresponderer med dette. I etterkant holder ambassadørene fore-

drag og sprer informasjonsmateriell i sine kvinnenettverk. Det er et mål å videreutvikle "train the trainers"-model-

len, slik at den blir bedre og mer effektiv, og spre kunnskap om modellen til andre.  

I 2020 har JURK oppdatert og oversatt tidligere utviklet materiell, samt utarbeidet en brosjyre og et foredrag om 

trygderett, som er oversatt til thailandsk og polsk. Dette ligger tilgjengelig på på JURKs hjemmeside. 

Kontaktinformasjon: post-mottak@jurk.no 

 

 

http://www.sanitetskvinnene.no/
https://sanitetskvinnene.no/sites/default/files/2021-01/Integrering%20i%20en%20kvinnehelseorganisasjon%20-%20ha%CC%8Andbok.pdf
https://sanitetskvinnene.no/sprakvenn
https://foreninger.uio.no/jurk/brosjyrer/
mailto:post-mottak@jurk.no
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Bydelsmødre - «Bydelsmødre i bygde-Norge» 
 

Prosjekt: «Bydelsmødre i bygde-Norge» 

Tilskudd: kr 250 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt og øvrig befolkning i lokalsamfunn 

Ønsket mål og resultater:  

Bydelsmødre tilbyr kvinner med minoritetsbakgrunn i Oslo et opplæringsprogram for å hjelpe andre kvinner på vik-

tige livsområder som foreldreskap, arbeid og helse. Formålet med prosjektet er å videreutvikle og tilpasse Bydels-

mødre-metodikken til mindre kommuner i Norge.  

 

I 2020 har prosjektet rekruttert bydelsmødre, og avholdt grunnutdannelse for disse i Grong og Levanger kommu-

ner. Disse kursene har allerede gitt bydelsmødrene god kjennskap til ulike tjenester og tilbud i kommunene, og flere 

har startet med å gi veiledning og informasjon til andre minoritetsspråklige om tilbud og tjenester i kommunene. I 

Grong kommune samarbeider Bydelsmødre med NAV i oppfølging og veiledning av nyankomne flyktninger, for å 

bidra til at de raskere finner seg til rette i lokalsamfunnet. 

 

Organisasjonen jobber aktivt med samarbeid opp mot andre organisasjoner og kommunale tjenester, samt med 

erfaringsdeling fra Bydelsmødre Oslo.  

 

Kontaktinformasjon: info@bydelsmor.no. Les mer om prosjektet her. 

 

Norsk Folkehjelp - «Kvinner kan» 
 

Prosjekt: «Kvinner kan» 

Tilskudd: kr 450 000 

Målgruppe: Innvandrerkvinner mellom 18 - 55 år 

Ønsket mål og resultater 

Deltakere i Jobbsjansen-programmer skal få trygge møteplasser hvor de kan dele felles erfaringer, diskutere og 

komme frem til forslag på løsninger på ulike utfordringer. Ønsket langtidseffekt er at deltakerne skal involvere seg i 

frivillig arbeid, øke deltakelsen i nærmiljøet og økte muligheter for deltakelse i arbeidslivet gjennom praksisplasser 

og jobbintervju. Prosjektet har de siste årene utviklet et godt samarbeid med Jobbsjanse A-prosjekter i Oslo, og 

tilbyr temasamlinger for opplæring av kursholdere, med fordypning i likestilling, arbeids- og samfunnsliv. Kvinner 

Kan kurset og temasamlingene har supplert tilbudet til de aktuelle Jobbsjanseprogrammene. 

 

I 2020 deltok 140 kvinner på temasamlinger i regi av prosjektet, hvor deltakerene har fått skolering i demokrati og 

likestilling, kommunikasjon, nettverksbygging skole-hjem samarbeid, og negativ sosial kontroll samt plikter og ret-

tigheter i arbeidslivet. Gjennom 2020 har prosjektet inngått samarbeid med 6 nye kommuner. Deltakerne opplevede 

økt mestring, fikk økt nettverk og økt bevissthet om egne holdninger til de aktuelle temaene.  

 

Kontaktinformasjon: epost: norsk.folkehjelp@npaid.org. Les mer om prosjektet her og her.  

  

https://www.bydelsmor.no/prosjekter
https://folkehjelp.no/publikasjoner/kvinner-kan-mot-og-mestring
https://folkehjelp.no/samfunnsengasjement/likestilling/deltakelse-for-innvandrerkvinner
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Norges Røde Kors - «Norsktrening» 
 
Prosjekt: «Norsktrening» 
Tilskudd: kr 640 000 

Målgruppe: Arbeidsinnvandrere, flyktninger med lenger botid, familieinnvandrere og nyankomne flyktninger 

Mål og resultater:  

Norsktrening skal være en trygg og sosial åpen møteplass, der man bruker tiden til å bli tryggere på muntlig norsk. 

Norsktreningen skal være et supplement til offentlig kvalifisering for deltakere i voksenopplæringen, og et alternativ 

for innvandrere som ikke har rett til gratis norskopplæring. Hovedmålet i 2020 var å bidra til økt integrering gjen-

nom å styrke språk og kulturkunnskap, og tilby faste sosiale møteplasser med fokus på å trene opp ferdigheter i 

muntlig norsk. 

Røde Kors Norstrening er et nasjonalt lavterskeltilbud som tilbys i over 80 kommuner, i alle fylker. Hovedmålet er å 

bidra til økt integrering gjennom å styrke språk og kulturkunnskap, og tilby faste sosiale møteplasser med fokus på 

å trene opp ferdigheter i muntlig norsk.Ca. 3900 personer deltok i norsktrening i 2020 (65% av antall deltakere i 

2019, pga. korona.  

Røde Kors nasjonalt jobber målrettet og systematisk med å kvalitetssikre tilbudet. Røde Kors har til intensjon å 

jobbe videre med den digitale utøvelsen av norsktrening som ble startet som et koronatiltak i 2020. De gode erfa-

ringene vi har gjort knyttet til frivillig- og deltakerrekruttering samt erfaringer med å nå nye målgrupper gjør at vi 

ser for oss at dette er noe vi kan videreføre parallelt med ordinær norsktrening, også etter pandemien. Her er det 

behov for å jobbe videre blant annet med enhetlig utøvelse, retningslinjer og nye verktøy. 

Kontaktinformasjon: post@redcross.no. Les mer om norsktreningstilbudet her.  

 

Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet - «Polski Dialog» 
 
Prosjekt: «Polski Dialog- integrering og aktivisering for polske innvandrere». 
Tilskudd: kr 600 000 

Målgruppe: Polske arbeidsinnvandrere 

 

Ønsket mål og resultater:  

Målet med det 3-årige prosjektet som startet opp i 2019 er å aktivisere polske innvandrere, og heve deres kompe-

tanse som samfunnsmedborgere til å kunne delta og ta en aktiv rolle i egne integreringsprosesser. Det langsiktige 

målet er at målgruppen får mer tillit til de norske institusjonene og forstår hvordan de kan delta og påvirke, og et-

terhvert tar en mer aktiv rolle i samfunnet. 

 

I 2020 har prosjektet videreført informasjons- og veiledningsarbeidet digitalt på Skype og telefon, og 198 personer i 
målgruppen har fått veiledning, mens 34 456 personer har benyttet prosjektets nettsider for informasjon. 
 
Prosjektet har fortsatt å mobilisere ressurser i det polske miljøet, i lokale polske organisasjoner/foreninger og res-
surspersoner, og lagt grunnlag for dialog, samarbeid og økt brukermedvirkning blant deltakerne i prosjektets aktivi-
teter, de lokale miljøer de representerer og videre i hele det polske miljøet i Norge. 
 
Videre er det blitt etablert et nettverk av polske ressurspersoner og representanter/styremedlemmer av polske fore-
ninger, Polsk Nettverksforum, som gjennomførte flere digitale temamøter.  
 

Kontaktinformasjon: eli@mangfold.no.  

  

https://www.rodekors.no/tilbudene/norsktrening/?gclid=EAIaIQobChMIs6LMqeLx6QIVCKMYCh0WvgFhEAAYASAAEgLsG_D_BwE
mailto:eli@mangfold.no
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Studieforbundet kultur og tradisjon - «Lokale kurs 

som integreringsarena» 
 
Prosjekt: «Lokale kurs som integreringsarena» 
Tilskudd: kr 250 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt 

Ønsket mål og resultater:  

Målet med prosjektet er å benytte lokale kurs i lokallagene til Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) som inte-

greringsarenaer, og på den måten bidra til at innvandrere får kunnskap, sosialisering, trygghet, bedre språk- og kul-

tur- og samfunnsforståelse, og et lokalt sosialt nettverk. Gjennom motivasjonsarbeid, kunnskapsdeling og å sikre 

tilgang på økonomiske ressurser til lokale utgifter skal lokallagene stimuleres til ekstra innsats for å få med flere inn-

vandrere på kurs.  

I 2020 gjennomførte SKT 21 kurs i ulike lokallag om inkludering, og til sammen 9 fysiske og digitale informasjons-

møter. Les mer om SKT her. 

Kontaktinformasjon: post@kulturogtradisjon.no.  

 

Modernisering - «Hjelp til selvhjelp» 
 

Prosjekt: «Hjelp til selv-integrering» 

Tilskudd: kr 480 000 

Målgruppe: Innvandrerkvinner  

 

Ønsket mål og resultater:  

Prosjektet har som mål å hjelpe kvinner med lav eller ingen utdanning å få eierskap til egen integrering. Dette skal 

prosjektet oppnå ved opplæring i tekstilarbeid og gjennom dialogmøter om ulike temaer knyttet til deltakelse i norsk 

samfunnsliv. Prosjektet har som mål at andre organisasjoner som jobber med målgruppen skal kunne benytte mo-

dellen for selv-integrering.  

I 2020 deltok 10 innvanderkvinner på prosjektet, og disse har fått arbeidserfaring ved å lære å designe, sy, repa-

rere og selge tekstiler. I tillegg har kvinnene fått innsikt i hvordan det norske samfunnet fungerer, og fått mulighet-

ene til å diskutere egne erfaringer. Deltakerne har selv mulighet til å påvirke kurset om både hvilke temaer knyttet 

til integreringsprossesen de ønsker å diskutere, men også å komme med ønsker knyttet til teksilarbeidet.  

Kontaktinformasjon: Les mer om organisasjonen her og her finner du deres Facebook side.  

 

Reform- Ressurssenter for menn- «Bli med!» 

Prosjekt: Bli med! Utvidelse og videreutvikling av prosjektet DOŁĄCZAĆ SIĘ! (2018) 

Tilskudd: kr 350 000 

Målgruppe: Mannlige polske arbeidsinnvandrere 

 

Ønsket mål og resultater:  

Prosjektets mål er å styrke mannlige polske arbeidsinnvandreres muligheter til å ta del i storsamfunnet, ta vare på 

egen helse og vite hvilke rettigheter og muligheter de har, både som far og arbeidstaker. Basert på erfaringer fra 

integreringsmøtene skal prosjektet også utarbeide metodehefter og informasjonsfilmer for å gi hjelpeapparat og 

andre aktører mer kunnskap i møte med målgruppen.  

 

https://www.kulturogtradisjon.no/
mailto:post@kulturogtradisjon.no
https://www.halimoco.com/
https://www.facebook.com/Halimo-co-113506760391454/
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I 2020 deltok 33 personer på 3 fysiske og 1 digitalt møte. Tema for møtene var integrering, arbeid og helse, likestil-

ling og diskriminering i arbeidslivet, og å være familiemann og far i Norge. Videoer om tematikken ble publisert på 

organisasjonens side på Facebook og har et stort antall visninger. Les mer om Reform- Ressurssenter for menn her, 

og på organisasjonens Facebookside her.  

 

Kontaktinformasjon: Are Saastad, are@reform.no 

 

Diversify - “Springboard: Job Creation for and by 

Immigrants” 
 

Prosjekt: «Springboard: Job Creation for and by Immigrants» 

Tilskudd: kr 480 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt  

 

Ønsket mål og resultater:  

Prosjektet har som mål å tilby en proffesjonell opplæringsplattform der innvandrere kan utvikle sine ferdigheter 

samt bygge nettverk og få kunnskap om arbeidsliv med mål om å kunne starte sin egen virksomhet eller å bli an-

satt. Prosjektet har blitt gjennomført ved å holde kurs, workshops og seminarer mellom innvandrere og fagperso-

ner. I tillegg har prosjektet hatt et mentortilbud til deltakerne.  

I 2020 har prosjektet bygget en digital plattform hvor deltakere får tilgang til kurs, ressurser samt muligheten til å 

dele ideer og stille spørsmål. Eksempelvis har deltakerne fått tilgang til materiale om hvordan man bygger CV, for-

bereder seg til et jobbintervju samt hvordan man bygger en forretningsplan. Det ble også arrangert 6  «Spring-

board» programmer i byene Stavanger, Oslo, Bergen, Kristiansand, Trondheim, Asker og Bærum. Programmene 

inkluderer paneldiskujoner, kurs om hvordan man starter en bedrift, ferdigheter for å søke jobber samt et erfarings-

deling fra innvandrere som har lyktes som gründere eller ansatte. Prosjektet har lyktes godt med både fysiske og 

digitale kurs, og har stort fokus på brukermedvirkning.  

Kontaktinformasjon: Les mer om diversify her.  

 

Kristent Interkulturelt Arbeid - «Økt samfunns- og 

språkkompetanse» 
 

Prosjekt: «Økt samfunns- og språkkompetanse for innvandrermenn utenfor arbeidslivet» 

Tilskudd: kr 560 000 

Målgruppe: Innvandrermenn  

 

Ønsket mål og resultater:   

Prosjektet skal gi menn som strever med språk, utenforskap, jobb og generell lav samfunnsforståelse kompetansen 

og styrken de trenger for å ta grep i egne liv. De jobber for at deltakerne skal bli aktive samfunnsdeltakere og på 

sikt økonomisk uavhengige og trygge borgere. Prosjektet består av livsmestringsgrupper som arrangeres hver uke 

med 5-8 deltakere, der deltakerne kan bygge relasjoner og dele erfaringer for gode strategier for livsmestring. Sam-

lingene består av språktrening, kultur og samfunnskunnskap. I tillegg vil KIA utvikle ide-materiell til bruk i gruppene 

samt uvikle metodeveiledning og samle aktulet fagstoff. Dette vil bli gjort tilgjengelig for andre ved prosjektets 

slutt.  

I 2020 ble flere frivillige rekruttert og livsmestringsgruppene ble startet opp i Molde, Bergen, Kristiansand og Oslo. 

Enkelte grupper har hatt fysiske møter, mens andre samlinger har blitt gjenomført digitalt. KIA har fått flere positive 

tilbakemeldinger fra deltakerene i prosjektet. Les mer om prosjektet her. 

Kontaktinformasjon: oslo@kianorge.no. 
 

  

https://reform.no/
https://www.facebook.com/mennoglikestilling/
https://diversify.no/
https://www.kianorge.no/aktuelt/moteplass-for-innvandrermenn


 

 

19 3. Delmål B    

 

Caritas Norge - «enFASE» 

Prosjekt: «enFASE»  

Tilskudd: kr  640 000 

Målgruppe: Beboere i asylmottak og deltakere i Introduksjonsprogrammet 

 

Ønsket mål og resultater:  

Gjennom prosjektet enFASE ønsker Caritas Norge å støtte beboere på asylmottak med å forberede seg på bosetting 

i Norge, ved å styrke målgruppa sin motivasjon for fremtiden og kunnskap om det norske samfunnet. Dette er et 

flerårig prosjekt, som får støtte i perioden 2019-2021.  

 

I prosjektet samarbeider Caritas Norge tett med asylmottak over hele Norge, blant annet om gjennomføring av er-

faringsmøter som er en sentral del av prosjektet. Erfaringsmøtene er et diskusjonsforum for målgruppa, der bebo-

erne deltar med egne refleksjoner, erfaringer og spørsmål rundt det å være ny i Norge, utfordringer man har, og 

tips om løsninger/tiltak. I 2020 har disse møtene i hovedsak blitt avholdt digitalt grunnet smittevernrestriksjoner. 

Caritas Norge har utarbeidet en metoderapport, for å spre metodikken bak fysiske og digitale erfaringsmøter til flere 

samarbeidsaktører. Som del av metodikken samarbeider de med The Human Aspect om å produsere filmintervjuer 

og filmatiseringer om å være ny i Norge på flere språk. I 2019 utviklet de nettsiden www.enfase.no. Denne har blitt 

videreutviklet i 2020. Materiell: Metoderapport her. Les mer om prosjektet her. 

 

Kontaktinformasjon: caritas@caritas.no 

 

 

Sisters in Business - «Skalering av samskapings-
modell» 

Prosjekt: «Skalering av samskapingsmodell» 

Tilskudd: kr 600 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt, med lite utdanning og arbeidserfaring  

 

Ønsket mål og resultater:  

Sisters in Buisness har som mål å sysselsette innvandrerkvinner ved å tilby tilpasset opplæring i søm og tekstilpro-

duksjon. Prosjektet søker å videreutvikle og skalere en modell for å løse utfordringer med utenforskap i samskaping 

med det offentlige, næringslivet og sosiale entrepenører. Modellen til Sisters in Buisness kan anvendes for ulike 

marginaliserte målgrupper, ulike bransjer og i alle geografiske områder. Sisters in Buisness ønsker med prosjketet å 

skape flere arbeidsplasser der hver enkelt gis opplæring og oppfølging som gir en varig tilknyttning til arbeidslivet.  

 

Sisters in Buisness har i 2020 inngått samarbeid med NAV Alna og IKEA Furusett, hvor de har bygget samarbeids-

modellen fra deres virke i Asker. I 2020 hadde Sisters in Buisness deltakere som produserte tekstiler ved deres 

veksted i Asker, IKEA Slependen og IKEA Furuset. Sisters in Buisness la også om sin produksjon og produserte 

smittevernsutstyr. I tillegg har Sisters in Buisness gitt opplæring og kurs til sine deltakere gjennom et kurs som er 

utviklet i samarbeid med Folkeuniversitetet kalt «Sømnorsk», som gir både arbeids- og språkopplæring.  

 

Kontaktinformasjon: Mer innformasjon om Sisters in Buisness finner du her.  

 

 

Ubumwe Family - landsmøte 2020 

Prosjekt: UBUMWE FAMILY første landsmøte i 2020 

Tilskudd: kr 40 000 

Målgruppe: Nyankomne flyktninger fra østlige Kongo 

 

Ønsket mål og resultater:  

http://www.enfase.no/
https://www.enfase.no/wp-content/uploads/2020/12/metoderapport-2020-enFASE.pdf
https://www.caritas.no/enfase/
https://sistersinbusiness.no/
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Organisasjonen har som mål å bidra til at overføringsflyktninger fra Kongo får god støtte i overgangen til livet i 

Norge. Dette gjør de blant annet gjennom å gi medlemmene generell informasjon om det norske samfunnet, rettig-

heter og plikter. Organisasjonen legger til rette for erfaringsdeling, og etablerer felles møteplasser mellom medlem-

mene, og med befolkningen for øvrig.  

 

I 2020 avholdt Ubumwe Family sitt første landsmøte, med deltakere fra hele landet. Der ble tematikk som utdan-

ning, arbeid, familieliv og smittevern diskutert. Til sammen 110 personer deltok på møtet.  

 

Kontaktinformasjon: ubumweforening@yahoo.com. Les mer om Ubumwe Family her. 

 

 

International Sandwitch Brothers - «Nasjonal 
spredning» 

Prosjekt: Prosjekt "Nasjonal spredning" 

Tilskudd: kr  440 000 

Målgruppe: Nyankomne flyktninger  

 

Ønsket mål og resultater:  

Internasjonal Sandwitch Brothers rekrutterer unge med flyktningbakgrunn til salg og produksjon av iskrem, og hjel-

per dem videre ut i arbeid. Organisasjonen ansetter unge i ett år, hvor de får mentorer rekruttert på frivillig basis 

og organisasjonen hjelper ungdommene med å få intervnjuer til andre jobber etter året hos Sandwitch Brothers.  

 

I 2020 har International Sandwitch Brothers startet arbeidet med å utivde konseptet til å omfatte Larvik, Bergen og 

Trondheim. De har også startet arbeidet med å utvikle et erfaringdsdokument, og 18 personer Tilskudd jobbtilbud 

for 2021.  

 

Kontaktinformasjon: info@sandwichbrothers.no. Les mer om International Sandwithc Brothers her.  

 

 

Junior Chamber International Molde - «Småjobb-
nett» 

Prosjekt: «Småjobbnett» 

Tilskudd: kr  99 000 

Målgruppe: Nyankomne flyktninger, flyktninger med lenger botid, øvrig befolkning  

 

Ønsket mål og resultater:  

Småjobbnett er et prosjekt som skal koble flyktninger som står utenfor arbeidsmarkedet med småjobber, som for 

eksempel hagearbeid, handling, styling av hår o.l. Brukerne av småjobbnett får i tillegg informasjon og kunnskap 

om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv, minstesatser for lønn og hjelp til å føre regnskap og betaling av skatt.  

 

I 2020 jobbet prosjektet med å opprette en nettside for småjobbnett og 15 personer har fått ulike oppdrag gjen-

nom småjobbnett. Brukerne av småjobbnett opparebider seg økt nettverk både profesjonelt og personlig i tillegg til 

at de får innsikt i hvordan de kan etablere sin egen vikrsomhet.  

 

Kontaktinformasjon: molde@jci.no. Hjemmesiden til småjobbnett finner du her.  

  

mailto:ubumweforening@yahoo.com
https://ubumwefamily.no/
mailto:info@sandwichbrothers.no
https://sandwichbrothers.no/
mailto:molde@jci.no
https://smajobbnett.no/
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Fontenehuset Asker - «Styrket psykisk helse for 
innvandrere» 

Prosjekt: «Styrket psykisk helse for innvandrere gjennom arbeidsrettet inkludering og integrering» 

Tilskudd: kr 560 000 

Målgruppe: Innvandrere med psykiske helseutfordrninger  

 

Ønsket mål og resultater:  

Fontenehuset er et frivillig arbeidsfelleskap som hjelper mennesker med psykiske helseproblemer i å nå sitt potensi-

ale og oppleve glede ved å bidra til samfunnet. Fotenehuset jobber for å bedre medlemmenes psykiske helse, samt 

bidra til de når sosiale, økonomiske utdannings- og yrkesrettede mål. Prosjektet sørger for at deltakerene får reelt 

ansvar, at de kan ta eierskap og føle mestring, hvor arbeidsoppgaver tilpasset medlemmenes kompetanse og ar-

beidskapsitet. Deltakerene får støtte på veien mot arbeid eller utdanning, og foregår både på Fontenehuset og hos 

arbeidsgivere. Medlemskap er frivillig, gratis og uten tidsbegrensning.  

 

Fontenehuser Asker har samarbeidet med Folkeunniversitetet, hvor elever i introduksjonsprogrammet med psykiske 

helseutfordringer har deltatt i prosjektet. I 2020 hadde prosjektet tre deltakere, som gjennom prosjektet har fått 

sosialt nettverk, arbeidsorienterte mestringsopplevelser og fellesskap knyttet til det å ha psykisk helseutfordringer. 

Deltakerene har også fått stort språkilig utbytte av prosjektet. Som en del av prosjektet har Fontenehuset Asker i 

2020 utviklet et metodehefte til bruk for andre Fontenehus, hvor de blant annet viser utfordringer, resultater og 

sukksesshistorier.  

 

Kontaktinformasjon: stine@fontenehuset-asker.no. Hjemmesiden til Fontenehuset Asker finner du her.   

mailto:stine@fontenehuset-asker.no
https://www.fontenehuset-asker.no/
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4. Delmål C 

Mål: Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse 

 

Innvandrergrupper fra land der negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller 

kjønnslemlestelse forekommer skal få kunnskap om konsekvenser av negativ sosial 

kontroll, foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår i Norge, om menneskerettigheter og 

norsk lov, om barn og unges rettigheter og retten til å ta selvstendige valg. Tilta-

kene skal bidra til å endre holdninger og praksis som fører til tvang og overgrep. 

 

 

Kvinneuniversitetet i Nord - «Hvem vil du være?» 

 

Prosjekt: "Hvem vil du være? Grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll" 

Tilskudd: kr 280 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt og øvrig befolkning i lokalsamfunn 

 

Ønsket mål og resultater:  

Likestillingssenteret KUN har, i samarbeid med Frihetsteateret og RVTS Sør, i 2019 utviklet en metode gjennom film 

og veileder som tematiserer negativ sosial kontroll. "Hvem vil du være? Grensene mellom positiv og negativ sosial 

kontroll" bygger på teaterforestilingen som er basert på erfaringene til unge jenter som er utsatt for negativ sosial 

kontroll. I seminarene gjennomført i 2020 har de formidlet hvordan kunst som metode kan bidra til å gjøre det let-

tere å snakke om vanskelige tema og hvordan et faglig veiledningsmateriell kan støtte opp om dette. 

 

Det ble arrangert to seminarer; Tromsø i samarbeid med RVTS Nord – digitalt seminar seminar 24.november og i 

Steinkjer samarbeid med Voksenopplæringa som fysisk møte og Frihetsteateret med digitalt. I tillegg hadde de digi-

talt seminar for IMDis minoritetsrådgivere, men denne var ikke en del av prosjektet. De testet ut hvordan verktøyet 

kan brukes digitalt som metode og har benyttet digitale verktøy som Teams, Zoom og Miro.  

 

Kontaktinformasjon: post@kun.no. Les mer om prosjektet på KUN sine sider her og materiell her. Les mer om 

prosjektet på RVTS Sør sine sider her, og på frihetsteateret her.   

 

Hjelpekilden Norge - «Synliggjøre det usynlige» 

 

Prosjekt: «Synliggjøre det usynlige» 

Tilskudd: kr 200 000 (toårig prosjekt 2020/21) 

Målgruppe: Ungdom og voksne i lukkede religiøse miljøer 

 

Ønsket mål og resultater:  

Overordnet mål er å motarbeide negativ sosial kontroll gjennom å gjøre ungdom i stand til å ta gode valg for eget 

liv. Dette skal skje gjennom produksjon av seks informasjonsvideoer som bidrar til økt kunnskap om mental, emo-

sjonell og fysisk sosial kontroll som er vanlig i lukkede kristne miljøer. Del tar utgangspunkt i rapporten "Ditt liv, 

mailto:post@kun.no
http://www.kun.no/hvemvilduvaere
https://www.kun.no/uploads/7/2/2/3/72237499/veilederen_hvem_vil_du_v%C3%A6re.pdf
http://www.rvtssor.no/hvemvilduvaere
http://www.frihetsteateret.no/
https://www.hjelpekilden.no/dittliv-dinerettigheter.html
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dine rettigheter". Informasjonsvideoene skal inneholde historier fra brukere som skal gjenfortelles gjennom skue-

spillere.  

 

Prosjektets målgruppe er i første omgang unge mennesker som lever med negativ sosial kontroll i lukkede trossam-

funn. Samtidig er det ønskelig å nå lærere, rådgivere og andre som jobber med barn som har denne bakgrunnen. 

Sekundært ønsker de å skape økt kunnskap i samfunnsdebatten om variasjonene av negativ sosial kontroll. 

 

Lansering av filmer i desember 2021. 

 

Kontaktinformasjon: info@hjelpekilden.no. Her kan du lese mer om Hjelpekilden Norge.  

 

Ringerike Soroptimistklubb - “Vennefamilie” 

 

Prosjekt: «Vennefamilie» 

Tilskudd: kr 190 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt 

 

Ønsket mål og resultater:  

Målet til prosjektet var å hindre sosial isolasjon blant kvinner mellom 18 og 30 år som er utstøtt av sin familie eller 

selv har valgt å forlate familien på grunn av streng sosial kontroll eller trusler om tvangsekteskap. Målet skulle opp-

nås ved å opprette vennefamilier og ha “venneberedskap” i alle de 62 soroptimistklubbene i Norge. Med en god im-

plementering av prosjektet er målet at Vennefamilie blir et varig tiltak i organisasjonen. Gevinst på kort og lang sikt 

blir nettverksbygging og utvikling av vennskap mellom etnisk norske kvinner og kvinner fra kollektivistiske kulturer.  

 

De gjennomført deler av prosjektet, som foreberedelser seminar, utarbeidet brosjyrer og har spredt informasjon 

internt og eksternt. Det ble ikke mulig å gjennomføre planlagt seminar for medlemmer i organisasjonen høsten 

2020 og skal se på mulighet for gjennomføring av denne i 2021. 

 

Kontaktinformasjon: ringerike@soroptimistnorway.no. Se omtale av prosjektet her. 

 

 

 

Norske Kvinners Sanitetsforening - «Positiv og 
negativ sosial kontroll - hvor går grensa?» 

 

Prosjekt: «"Positiv og negativ sosial kontroll - hvor går grensa?"» og «Språkvenn» 

Tilskudd: kr 200 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt og øvrig befolkning i lokalsamfunnet 

 

Ønsket mål og resultater:  

Omdisponerte midler etter avtale med IMDi til å utvikle samtalekort om sosial kontroll samt styrke arbeidet med 

negativ sosial kontroll i prosjektet «Språkvenn». Målsettingen var å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet. 

 

De utarbeider håndbok for NKS sine integreringsaktiviteter. Sosial kontroll og "hvor går grensa"-materiellet vil bli 

implementert i håndboken. Materiellet har nasjonal verdi. Eksempelvis kan kortene brukes i workshoper for foreldre 

og ungdommer som omhandler sosial kontroll. Det kan også benyttes av foreninger som har aktiviteter rettet mot 

andre målgrupper enn minoritetsspråklige deltakere. 

 

Kontaktinformasjon: post@sanitetskvinnene.no  Se utviklet materiell her. 

 

  

https://www.hjelpekilden.no/dittliv-dinerettigheter.html
mailto:info@hjelpekilden.no
http://www.hjelpekilden.no/
mailto:ringerike@soroptimistnorway.no
https://ringerike.soroptimistnorway.no/hva-gjoer-vi/naavaerende-prosjekter/venneprosjektet/
mailto:post@sanitetskvinnene.no
file:///C:/Users/mll/Downloads/HVOR%20GÃ…R%20GRENSA%20kort_2_korr%20(1).pdf
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STL - “Tros- og livssynssamfunn mot negativ sosial 
kontroll” 

 

Prosjekt: «Tros- og livssynssamfunn mot negativ sosial kontroll». Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. 

Tilskudd: kr 400 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt 

 

Ønsket mål og resultater:  

Målsettingen var økt bevissthet rundt negativ sosial kontroll gjennom kurs og erfaringsdeling basert på guiden «Å 

leve med tro og livssyn i Norge» samt oversettelse av det skreddersydde materialet til arabisk, amharisk og urdu.  

 

Prosjektet erfarer at materialet egner seg i de fleste sammenhenger hvor tro og livssyn berøres, og ikke bare innad 

i tros- og livssynsamfunn. Prosjektet skiller seg fra andre ressurser om negativ sosial kontroll ved å sette søkelys på 

det å leve med tro og livssyn. 

 

Prosjektet har styrket ledere, nøkkelpersoner og frivillige i tros- og livssynssamfunn i arbeidet mot negativ sosial 

kontroll. Kursene ga deltagerne informasjon om hva negativ sosial kontroll er, dets konsekvenser for enkeltindividet 

og dels forholdet mellom negativ sosial kontroll og religion. Deltagerne delte egne erfaringer om religiøst begrunnet 

barneoppdragelse og unges rett til å bestemme over eget liv; hvor går grensen mellom sosial kontroll og negativ 

sosial kontroll, når er det greit å si nei, hvordan støtte unge til å ta egne valg kontra å følge familiens ønsker, og 

betydningen av kultur og religion i barneoppdragelse. Det fungerte godt å bruke videomaterialet utviklet av STL 

gjennom IMDi-midler fra 2019. 

 

Kontaktinformasjon: stl@trooglivssyn.no. Les mer om tro- og livssyn her.  

 

 

 

Tverrkulturell helseinfo - “Økt kunnskap om 
kjønnslemlestelse og helsetilbud”  

 

Prosjekt: «Økt kunnskap om kjønnslemlestelse- og helsetilbud til utsatte minoritetskvinner». Tverrkulturell  

Tilskudd: kr 400 000 

Målgruppe: Flyktninger og øvrig befolkning 

 

Ønsket mål og resultater:   

Prosjektet har som mål å øke kunnskap om kjønnslemlestelse, og gi helsetilbud til utsatte minoritetskvinner.  

I 2020 oppnådde prosjektet at flere kvinner og jenter fikk kunnskap om temaet kjønnslemlestelse og helsetilbud for 

kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse.  

 

I 2020 har THI lykkes med tiltak om økt kunnskap om kjønnslemlestelse og helsetilbud for kvinner som er utsatt for 

kjønnslemlestelse. De ga informasjon til minst 241 kvinner og menn med bakgrunn fra land som praktiserer kjønns-

lemlestelse. THI arrangerte et fagseminar via zoom. De gjennomførte veiledningsseminarer i Sandessjøen, Løren-

skog, og Asker. Til sammen var det 25 veiledere som videreformidlet kunnskapen til 84 andre kvinner i sitt eget 

miljø. De har også videreformidlet kunnskap om kjønnslemlestelse gjennom quiz på seks forskjellige språk. THI blir 

også kontaktes av enkelte personer som vil ha råd om egne utfordringer knyttet til helse. 

 

Kontaktinformasjon: wolela@tverrkulturellhelse.no. Les mer om THI her. 

 

Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende ar-
beid - “Change Agents” 

Prosjekt: «Change Agents» 

Tilskudd: kr 300 000  

Målgruppe: Flyktninger med lenger botid, nyankomne flyktninger og innvandrere generelt 

 

mailto:stl@trooglivssyn.no
https://www.trooglivssyn.no/e-bok/
mailto:wolela@tverrkulturellhelse.no
http://tverrkulturellhelse.info/
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Ønsket mål og resultater:  

Målsettingen til prosjektet er å forebygge negativ sosial kontroll gjennom fagutvikling og kompetanseheving for 

"Change Agents" med minoritetsbakgrunn og bistå dem til å drive holdningsskapende arbeid i sitt miljø gjennom 

fem dagers sertifiseringskurs. Prosjektet vil styrke den generelle forebyggende innsatsen i hele Norge gjennom mo-

bilisering av ressurser i etnisk minoritetsmiljøer, gi faglig kunnskap om skadelige tradisjoner og skape arenaer for 

kunnskapsoverføring, erfaringsutveksling, dialog og samarbeid.  

 

Prosjekter gjennomførte Change Agents kurs med totalt 30 deltakere med ulik bakgrunn, temaene i kurset bestod 

av temaene:  

1. Kultur, tradisjoner og forebygging av skadelige tradisjoner. 

2. Kultursensitiv strategier i dialogarbeid: prinsipper og ferdigheter i dialogarbeid. 

3. Handlingsplanen mot negativ sosialkontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Helsefremmende og fore-

byggende arbeid med minoriteter. 

4. Barneoppdragelse som er fri fra vold, tvang og trusler, grunnleggende kunnskap om barnevern og foreldre-

veiledning ICDP. 

5. Kvinnehelse, sosialkontroll og seksuell helse blant innvandrere. 

 

Kurset var kunnskaps- og erfaringsbasert, og det er det mulig å overføre opplegget og erfaringene til andre integre-

ringsrelaterte temaer som skole-hjem samarbeid, og å håndtere tilpasningsstress og forbedre psykisk helse. Change 

Agentene kan brukes i ulike arenaer utenom det frivillige, som på skoler, barnehager, voksenopplæring og i barne-

vern. I tillegg ble det gjennomført seks dialogsamlinger med ulike innvandrergrupper ved å mobilisere "Change 

Agents". Det er etablert samarbeid med ulike aktører som skal benytte kursagentene framover. Målet med kurset 

var ikke bare å tilføre kunnskap til deltakerne, men også å synliggjøre deres egne nyttige erfaringer og kunnskaper.  

 

Kontaktinformasjon: leoul.mekonen@gmail.com. Les mer om RFK her.  

 

 

Equality - «Norsk Nok» 

 

Prosjekt: «Norsk Nok 2020» 

Tilskudd: kr 500 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt og øvrig befolkning 

 

Ønsket mål og resultater:  

Prosjektets overordnede mål er å øke bevissthet rundt æreskulturer som begrenser noen ungdommers frihet. Dia-

logmøter på skoler (ungdomsskole, videregående skole og vokseopplæring) engjør at både jenter og gutter blir 

oppmerksomme på at begrensninger eksisterer slik at de kan motvirke dette, både ved å diskutere tematikken, og 

ikke minst finne de riktige verktøyene for stå opp mot undertrykkelse og negativ særbehandling.  

 

Metoden som brukes er en kombinasjon av filmvisning, foredrag, dialog og individuell oppfølging. En del av meto-

dikken er at dialogen tilpasses de behovene som ulike skoler har. Prosjektet har dratt fordel av å komme inn i en 

klassesituasjon, noe som har gjort at også ungdommer som ikke er direkte påvirket av problematikken har fått inn-

syn i hvilke utfordringer som klassekamerater kan slite med. Prosjektet har jobbet aktivt med å bygge tillit mellom 

elevene og ressurspersoner på skolen. Sammensetningen av foredragsteamet har gjort at prosjektet i stor grad når 

fram til spesielt utsatte grupper, og det blir brukt mye tid på å følge opp elever og koble dem til støtteapparat. Pro-

sjektet erfarer at elevene blir i svært stor grad engasjert i tematikken, både under dialogmøtene og også i etter-

kant. Lærere melder om at de kan ta opp negativ sosial kontroll og også LHBT med større trygghet.  

 

Kontaktinformasjon: emil@equalityorg.no. Les mer om EQuality her.  

 

 

Info 123 - “Forebygging og bekjempelse av 
kjønnslemlestelse med metoden endringsagent” 

Prosjekt: «Forebygging og bekjempelse av kjønnslemlestelse med metoden endrings-agent» 

Tilskudd: kr 500 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt 

 

Ønsket mål og resultater:  

mailto:leoul.mekonen@gmail.com
https://stiftelsenrkf.no/index.html
mailto:emil@equalityorg.no
http://www.equalityorg.no/


 

 

26 4. Delmål C    

Prosjektet har som mål å forebygge og å bekjempe kjønnslemlestelse samt å hjelpe kvinner som lever med kjønns-

lemlestelse, ved å videreutvikle metoden «endringsagent» hvor Info 123 har styrket opplæringen av trenere og 

opplegg for temakvelder, informasjonsmøter og økt satsningen på menn og religiøse ledere.  

 

I 2020 har Info 123 gjennomført flere opplæringsseminar, kurs, temakvelder, informasjonsmøter og dialogkvelder. 

Prosjektet har klart å bevisstgjøre, skape holdningsendring og fremme atferdsendring for avskaffelse av kjønnslem-

lestelse i målgruppen, både blant kvinner og menn. De har gjennomført møter med religiøse ledere. Flere kvinner 

som lever med kjønnslemlestelse har fått helseinformasjon om hvordan de kan få hjelp gjennom prosjektet. Resul-

tat og erfaringer har overføringsverdi til andre organisasjoner, metoden er enkel og inneholder etter hvert mye til-

passet og godt informasjonsmateriell og andre dokumenter. Deltakerne har blitt rekruttert som frivillige i organisa-

sjonen og har allerede bidratt i flere sammenhenger. 

 

Kontaktinformasjon: info123.no@gmail.com. Les mer om Info 123 her.  

 

Oslo Røde Kors - “Røde Kors-telefonen om 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse” 

Prosjekt: «Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse» 

Tilskudd: kr 560 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt, barn og unge mellom 13-35  

 

Ønsket mål og resultater:   

Hovedmålsettingen var å forebygge og forhindre negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og andre former for æres-

relatert vold, samt å synliggjøre hjelpetilbud og hva som er barn og unges rettigheter. Ønsket gevinst og effekt av 

de ulike prosjektene var å senke terskelen for at unge skal våge å snakke om disse temaene med venner, nettverk 

og/eller hjelpeinstanser, og vite hvor de kan få hjelp.  

 

Det er laget tre undervisningsfilmer til bruk i klasseromsundervisning i samarbeid med Kuben (skole) og Kingwings 

Crew. Grunnet Covid-19 restriksjoner ble det ikke mulig å ha workshop med lærere, klasseromsundervisning eller 

danseforestillinger slik at undervisningsmateriellet har ikke blitt utprøvd enda. Det ble gjennomført tre kampanjer i 

sosiale medier (Instagram, Snap og Facebook): 1. chatkampanje, 2. negativ sosial kontroll-kampanje 3. æresrela-

tert vold-kampanje. I tilknytning til kampanjen om æresrelatert vold ble det laget en ny undernettside om temaet 

på rodekorstelefonen.no.  

 

Kontaktinformasjon: kontakt.oslo@redcross.no. Les om prosjektet her og her.   

 

 

Tusmo Association - mentortilbud 

Prosjekt: «Generasjonsdialog mellom minoritetsforeldre og minoritetsungdommer, og mentoropplæring til flere-

kulturelle ungdommer» 

Tilskudd: kr 350 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt, ungdommer 

 

Ønsket mål og resultater:  

Overordnet mål for prosjektet er å skape møteplasser, erfaringsutveksling, arena for dialog og kompetanseheving 

for målgruppen gjennom mentorordning og kompetanseheving av ressurspersoner blant minoritetsungdom. Disse 

skal videreføre kompetansen i sine miljøer.  

 

De har gjennomført interaktive dialogmøter mellom foreldregenerasjon og ungdommer og det har vært egne møter 

med ungdommer. 10 minoritetungdommer har fått mentoropplæring innenfor negativ sosial kontroll, tvangsekte-

skap og kjønnslemlestelse. !0 ressurspersoner har fått opplæring. 

 

Deltakere melder om at de har fått ny innsikt i problemstillinger knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse. Ungdommer spesielt ble rustet til å ta grep i egen situasjon og være rollemodeller og mentorer i 

egne miljøer.  

 

Kontaktinformasjon: info@tusmo.org. Les mer om prosjektet her. 

 

 

mailto:info123.no@gmail.com
https://info123.no/om-info123/
mailto:kontakt.oslo@redcross.no
https://rodekorstelefonen.no/etterlatt-i-utlandet
https://rodekorstelefonen.no/materiell
mailto:info@tusmo.org
https://www.tusmo.org/
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Selvhjelp for innvandrere og flyktninger - “LOS- La 
Oss Snakke” 

Prosjekt: «LOS - La Oss Snakke» 

Tilskudd: kr 440 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt, ungdommer 

 

Ønsket mål og resultater:   

Målet med prosjektet er å bygge opp og styrke bevissthet rundt negativ sosial kontroll og andre former for æresre-

latert vold blant unge. Denne bevisstgjøringsprosessen er avgjørende for at de unge selv skal kunne foreta egne 

valg på sentrale områder som valg av ektefelle, yrke og hvordan leve eget liv. En annen målsetning er å være til-

gjengelig og nå ut til flere unge og kunne bistå dem på landsbasis. En tredje målsetning er å kunne gi råd og vei-

ledning basert på den kompetansen til SEIF og mobilisere et nettverk på lokalt plan. Dette lokale nettverket kan 

være mentorfamilie, mentornettverk, aktivitetsvenn eller andre ordninger, alt etter de unges ønsker og behov. Det 

vil være tilgjengelige erfaringskonsulenter for de unge, også etter at det offentlige hjelpeapparatet har stengt sine 

dører og telefoner. 

 

I 2020 har prosjektet gitt råd og veiledning til 189 personer for å styrke unge i å ta selvstendige valg, og gitt  

informasjon til 1215 personer om mentortilbud til unge utsatte.  

 

Videre har chattesiden/ nettsiden og instagram hatt 1215 besøkende, av disse var det 62 personer som benyttet 

seg av chatten. I tillegg var det 127 personer som valgte å ta telefonisk kontakt. Henvendelsene har i hovedsak 

dreid seg om negativ sosial kontroll, men også vært spørsmål knyttet til tvangsekteskap og æresrelatert vold. 

 

På instagramkontoen har det vært publisert en del informasjonsmateriell om tematikken. 

 

Se også film på instagram: https://www.instagram.com/seif.los 

 

Kontaktinformasjon: seif@seif.no. Les mer om SEIF Norge her. Film se Facebook her. 

 

 

Norske Kvinners Sanitetsforening – “Ressursvenn” 

Prosjekt: «Ressursvenn» 

Tilskudd: kr 350 000  

Målgruppe: Innvandrere generelt, øvrig befolkning i lokalsamfunnet 

 

Ønsket mål og resultater:  

Prosjektet har som mål å hjelpe kvinner som har vært utsatt for negativ sosial kontroll, hvor Ressursvenn kobler en 

voldsutsatt kvinne med en frivillig i den sårbare reetableringsfasen etter brudd og når situasjonen rundt kvinnen er 

trygg og stabil. Primærmålgruppen er voldsutsatte kvinner i kommuner over hele landet som skal reetablere seg. 

Ressursvenn er et tilbud til de som ønsker en støttespiller, og som har behov for å utvide sitt sosiale nettverk. Pro-

sjektet skal tilpasses innvandrerkvinner utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. 

 

I 2020 hadde de 40 aktive koblinger, 21 av disse var nye i 2020. Videre har de kurset 85 nye frivillige ressursven-

ner, arrangert to digitale samlinger for gruppeledere, arrangert to digitale forelesninger for frivillige: en om kultur-

sensitivitet og en om negativ sosial kontroll og de har deltatt på erfaringskonferanse om Ressursvenn arrangert av 

Oslo Sanitetsforening. Her deltok noen gruppeledere for faglig påfyll og erfaringsutveksling. Konferansen ble også 

streamet og lagt ut i etterkant på nett. 

 

Kontaktinformasjon: post@sanitetskvinnene.no. Les evalueringen av prosjektet her. Les veileder for prosjektet 

her og om prosjektet her.   

 

Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk - “Et liv 
uten frykt og tvang”  

Prosjekt: «Et liv uten frykt og tvang - megleropplæring» 

Tilskudd: kr 200 000 

Målgruppe: Flyktninger med lengre botid, nyankomne flyktninger, innvandrere generelt og øvrig befolkning 

https://www.instagram.com/seif.los
mailto:seif@seif.no
https://seifnorge.wpcomstaging.com/
https://www.facebook.com/SEIFNorge/
mailto:post@sanitetskvinnene.no
https://fagarkivet-hioa.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12199/2908
https://sanitetskvinnene.no/sites/default/files/2019-04/Veileder_for_Ressursvenn__versjon_2.pdf
https://sanitetskvinnene.no/bli-ressursvenn
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Ønsket mål og resultater:  

Målet var opplæring av meglere som kan gå inn i konflikter mellom foreldre og barn. De utarbeidet kurs i megling 

og dialogarbeid i samarbeid med Nansen fredssenter. Kurset ble tilpasset temaer knyttet til sosial kontroll og 

tvangsekteskap og hvordan man best kan megle og skape en god dialog mellom foreldre og barn i slike konflikter.  

 

Kurset ble lagt opp pedagogisk med korte teoriøkter om konfliktløsning etterfulgt av praktiske øvelser der de kunne 

gjennomføre i praksis det de hadde lært. Det sentrale ved å bruke dialogmetodikk fremfor megling som metode er 

at man sammen skal finne en løsning som partene ønsker og er bærekraftig over tid. 

 

Kontaktinformasjon: post@mirnett.org Les mer om MIR her og mer om prosjektet her. 
 
 
 

EX-Muslims of Norway - arbeid mot negativ sosial 
kontroll 

Prosjekt: “Normalisere aksepten av frafall og individets frihet over eget liv” 

Tilskudd: kr 150 000 

Målgruppe: Innvandrere 

 

Ønsket mål og resultater:  

Prosjektet skal bidra at flere utbrytere fra muslimske miljøer skal være med i å kjempe mot negativ sosial kontroll. 

På lang sikt så vil flere mennesker ikke føle seg alene, få mot og vil bli i stand til å foreta selvstendige valg.  

 

De har gjennomført fire møter med enkelte dissidenter og miljøer samt holdt inlegg på et seminar arrrangert av po-

litisk parti. I tillegg har de delt informasjon på sosiale media.  

 

Kontaktinformasjon: post@exmuslimsofnorway.com. Les mer om organisasjonen her. 

 
 
Frie filmere – visning av dokumentarfilm 

Prosjekt: «Nasjonal visningsturne dokumentarfilmen Kunsten å være syndig» 

Tilskudd: kr 300 000 

Målgruppe: Flyktninger og innvandrere; unge 14-20 år og familier/foreldre 

 

Ønsket mål og resultater:  

Overordnet mål er å øke kjennskapene til "skeiv kultur" og homoseksualitet i et minoritetsperspektiv og med tverr-

kulturell forståelse. De har gjennomført visningsturne av dokumentarfilmen “Kunsten å være syndig” med undervis-

ningsopplegg med filmskaper Ibrahim Mursal og aktivist Ahmed Umar. Det var dialogbasert møter i etterkant av 

visningen fordelt med en time filmvisning og en time dialog og refleksjon. De utarbeidet online kompetansemateriell 

og undervisningsopplegg rundt filmen, for visninger uten hovedperson og filmskaper.  

 

Se informasjonsintervjuer med aktivist Ahmed Umar og regissør Ibrahim Mursal (se intervju med Ahmed Umar her 

og intervju Ibrahim Mursal her). 

 

Kontaktinformasjon: g.bergersen@gmail.com  Om filmen se her. 

 

 

Internasjonal Helse- og Sosialgruppe - “Empower-
ment mot negativ sosial kontroll” 

Prosjekt: «Empowerment mot negativ sosial kontroll» 

Tilskudd: kr 500 000 

Målgruppe: Innvandrere 

 

Ønsket mål og resultater:  

Hovedmålet er å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og begrensninger av unges frihet. Dette skal 

skje ved å arbeide for endring av holdninger og praksis i flerkulturelle miljøer.  

mailto:post@mirnett.org
https://www.mirnett.org/wp/
https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/1-et-liv-uten-frykt-og-tvang/
mailto:post@exmuslimsofnorway.com
https://www.exmuslimsofnorway.com/
https://vimeo.com/467077351/a27267a5b5
https://vimeo.com/467074175
mailto:g.bergersen@gmail.com
https://www.mangfoldfilm.com/
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Et av formålene med nasjonal konferansen er å oppfordre deltakerne til å aktivt arbeide for felles formål, felles ver-

dier- menneskerettighets som referanse og finne løsninger sammen. 

 

Konferansen i Norge ble en markering av Pakistansk nasjonaldag med 50 års feiring av norsk-pakistaner i Norge. 

Konferanse i Pakistan ble gennomført i samarbeid med lokale partennere. Sentrale momenter var å spre kunnskap 

og forståelse om hvordan den pakistanske diasporaen har det i Norge, hvilke lover og regler som gjelder og hvor-

dan det sosiale presset fra familie i hjemlandet bidrar negativt til utviklingen av diasporaen. 

 

De har gjennomført samtalegrupper, to konferanser og ett seminar i Pakistan samt informasjon på facebook/nettsi-

der. 

Kontaktinformasjon: post@ihsg.no  Hør Ungdomsorganisasjonen East Meets West podcast her og You Tube her 

 

 

 

KFUK-KFUM Norge - “United Brothers” 

Prosjekt: «United Brothers» 

Tilskudd: kr 300 000 

Målgruppe: Gutter 15-30 år, innvandrere og majoritets-norske 

 

Ønsket mål og resultater:  

Målet er å bidra til å forebygge negativ sosial kontroll gutter utsetter jenter for. 

 

De gjennomførte to workshops utviklet i samarbeid mellom KUN og KFUK-KFUM Forandringshuset gjennom en serie 

digitale møter med unge menn for å styrket deltakernes forståelse av egne rettigheter og retten til å ta selvstendige 

valg. De har sett holdningsendring blant deltakerne som fører til at deltakerne ikke blir utøvere av negativ sosial 

kontroll, og dermed forebygge negativ sosial kontroll av jenter, men også av skeive.  

 

De har hatt en normkritisk tilnærming som ga deltakerne verktøy til å utfordre holdninger og negative normer rundt 

det å være en mann blant deltakerne og samfunnet for øvrig. Videre har de gjennom innholdet i workshopene vist 

dem gode forbilder og rollemodeller som bidrar til at flere unge menn kan reflektere og utfordre egen identitet som 

mann og som fører til vekst og bevissthet rundt det å være mann. 

 

Kontaktinformasjon: kontakt@forandringshuset.no Nettside se her her. 

 

 

 

KFUK-KFUM Norge- “United Sisters Norge” 

Prosjekt: «United Sisters Norge» 

Tilskudd: kr 450 000 

Målgruppe: Jenter 13-19 år og jenter over 18 år 

 

Ønsket mål og resultater:  

Målet var å skape åpne og trygge møteplasser der jentene selv har kunnet identifisere hva negativ sosial kontroll er 

og om det er noe de selv, eller deres venner har vært utsatt for. Dette gjelder også for jenter som tidligere har opp-

levd alvorlig negativ sosial kontroll, og med hemmelig adresse, for på den måten få en naturlig vei tilbake i samfun-

net. 

 

Gjennom aktiviteter har jentene som har deltatt kunnet dele erfaringer fra egne liv med hverandre, de frivillige og 

ansatte på husene. I møte med jentene har gruppeledere tatt opp tema som negativ sosial kontroll, normkritikk og 

samfunnsengasjement. De har klart å fange opp flere jenter som har blitt utsatt for alvorlig negativ sosial kontroll, 

og har kunnet følge dem opp individuelt når resten av Norge har vært stengt ned. 

 

De har nådd over 750 deltakere og frivillige gjennom aktivitetscamper og kurs, hvor de har hatt dialog om negativ 

sosial kontroll. Åtte har deltatt på United Sisters lederkurs som inkluderer rasisme og skeivhet.  

 

Kontaktinformasjon: kontakt@forandringshuset.no  Nettside se her. 

 

 
  

mailto:post@ihsg.no
https://emw.buzzsprout.com/
https://www.youtube.com/channel/UCLEtOSU4Q_d36yahwaccZMg
mailto:kontakt@forandringshuset.no
http://forandringshuset.no/
mailto:kontakt@forandringshuset.no
http://forandringshuset.no/
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Kurdish Women Rights - «Har vennen din like mye 
frihet som deg?» 

Prosjekt: «Har vennen din like mye frihet som deg?» 

Tilskudd: kr 350 000 

Målgruppe: Innvandrerelever i videregående skole og elever siste år ungdomsskole i Østfold 

 

Ønsket mål og resultater:  

Målet var forebyggende arbeid mot negativ sosial kontroll. Et av hovedmålene var å rekruttere ungdom til å snakke 

med andre ungdommer som er utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap eller kjønnslem-

lestelse, og de fikk tak i 10 ungdommer som deltok på to informasjonsmøter. På grunn av pandemien fikk de ikke 

gjennomført flere møter, og det var vanskelig å rekruttere flere pga. smittevernshensyn. Mange utsatte personer de 

var i kontakt med etter pandemien, fikk ytterlige behov for hjelp og veiledning under nedstengningen. De har ar-

rangert et seminar og holdt et foredrag for barnevernet i Fredrikstad. 

 

Kontaktinformasjon: kurk.norge@yahoo.com. For sosiale media se her. 

 

Menneskerettighetsakademiet - «Frihet - JA!» 

Prosjekt: «Frihet - JA!» 

Tilskudd: kr 320 000 

Målgruppe: Personer med minoritetsbakgrunn 

 

Ønsket mål og resultater:  

Økt bevisstgjøring om negativ sosial kontroll gjennom utvikling av deltakende pedagogiske metoder. 

 

De har utviklet en håndbok i organisering av workshops om kvinners og barns menneskerettigheter, samt negativ 

sosial kontroll. Håndboken inneholder 11 undervisningsopplegg og seks informasjonsartikler om disse temaene: fri-

het, negativ sosial kontroll, kultur, kjønnslemlestelse, kvinners rettigheter, barns rettigheter. Håndboken inkluderer 

også veiledning til kursleder, presentasjonsøvelser og energiladere, programmer og evaluering.  

 

Aktivitetene er også  relevante for ungdom og menn med minoritetsbakgrunn, samt ansatte i voksenopplæring, 

skoleverket, organisasjoner, kommuner og andre. 

 

Kontaktinformasjon: post@mr-akademiet.no  Se håndbok her og undervisningsmateriell her. 

 
 
 

Skeiv Verden- “Skeiv kompetanse introprogram” 

Prosjekt: «Skeiv kompetanse introprogram» 

Tilskudd: kr 280 000 

Målgruppe: Deltakere på norskopplæring 

 

Ønsket mål og resultater:  

Økt kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere. 

 

De har utviklet et kurs som løfter lhbti-tematikk i et rettighetsperspektiv. Metoden er ikke-konfronterende og basert 

på å finne en felles forståelse for hva slags rettsvern grupper har og konteksten rundt. Opplegget er gjennomført i 

form av «workshops» i grupper på 10-40 deltakere av ansatte i Skeiv Verden. 

 

De har utviklet plakater som kan henges i resepsjonen i voksenopplæringssentre, i tillegg til infomateriell om orga-

nisasjonen og lommestørrelse visittkort som inneholder kontaktinfo samt en kort beskrivelse av organisasjonen. Må-

let med produktene er å nå ut til alle skeive deltakere som har behov for bistand.  

 

Kontaktinformasjon: post@skeivverden.no  Lenke til materiellet: her 

 

mailto:kurk.norge@yahoo.com
https://www.facebook.com/kwr.norway
mailto:post@mr-akademiet.no
http://www.menneskerettighetsakademiet.no/images/pdf/H%C3%A5ndbok/Nye%20filer_25.1/FRIHET%20%E2%80%93%20JA!%20januar%202021%20lavoppl.%20NY.pdf
http://www.menneskerettighetsakademiet.no/frihet-ja
mailto:post@skeivverden.no
https://www.skeivverden.no/skeiv-kompetanse
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Skeiv verden - “Åpen og trygg:  tiltak for særlig 
utsatte LHBT-personer” 

Prosjekt: «Åpen og trygg: tiltak for særlig utsatte LHBT-personer»  

Tilskudd: kr 400 000 

Målgruppe: Skoleelever generelt og særlig unge LHBTIQ+ personer med minoritetsbakgrunn 

 

Ønsket mål og resultater:  

Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gjennom synliggjøre organisasjonen og 

LHBTIQ+ personer med innvandrerbakgrunn. 

 

De har utviklet en nasjonal veiledningstjeneste for unge LHBTIQ+ personer med minoritetsbakgrunn. Tjenesten har 

blitt promotert på sosiale medier i form av flyveblad som vi lagde. Flyvebladet ble distribuert på relevante institusjo-

ner, organisasjoner og skoler nasjonalt med informasjon om tjenesten og hvordan de kan nås. I tillegg har de utvik-

let interaktive workshop og gjennomført skolebesøk med dette materiellet. De lanserte også boka I am What I am 

(fra 2019) under Oslo Pride (streamet digital). 

 

Kontaktinformasjon: post@skeivverden.no Flyvebladet er tilgjengelig her Boken ser du her 

 

 
Stiftelsen Amathea- “Forebyggende arbeid mot 
tvangsekteskap og negativ sosial kontroll" 

Prosjekt: «Forebyggende arbeid mot tvangsekteskap og negativ sosial kontroll (brobygging melllom to generasjo-

ner)» 

Tilskudd: kr 350.000 

Målgruppe: Unge jenter og gutter, kvinner og men med innvandrerbakgrunn. 

 

Ønsket mål og resultater:  

Dialogbaserte temakveldene og seminarene om ekstrem sosial kontroll og tvangsekteskap for å synliggjøre konse-

kvenser for enkeltpersoner og kollektivt hvordan en hel familie kan lide eller bli oppløst som følge av slikt praksis. 

 

De har gjennomført temakvelder med voksne kvinner/mødre og separate med unge jenter. Videre har de hatt to 

heldagsseminarer med workshops hvor de unge og eldre fra temakveldene var invitert til felles refleksjon og dialog. 

De har også gjennomført evalueringssamling med mange av deltakerne. 

 

Prosjektet har klart å skape dialog på tvers av generasjoner mellom mødre og unge jenter. Dette har ført til at de 

unge jentene har styrket sin selvråderett og autonomi ved å gi deltakerne en noytral og trygg arena hvor de kunne 

kommunisere med hverandre uten å frykte negative konsekvenser. 

 

Kontaktinformasjon: andrea@amathea.no 

 

 

Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord- «Jeg elsker, 
jeg velger» 

Prosjekt: «Jeg elsker, jeg velger» 

Tilskudd: kr 440 000 

Målgruppe: Innvandrere generelt og skeive innvandrere spesielt, samt øvrige befolkningen i lokalsamfunn. 

 

Ønsket mål og resultater: Utarbeide og utgi en grafisk novelle med og om skeive med minoritetsbakgrunn og 

utfordringer de møter. 

 

I løpet av 2020 samlet de inn historiene til åtte personer som inngår i den grafiske novellen. Det å samle inn per-

sonlige historier og jobbe ut fra dem, har vært en god og lærerik metode. Organisasjonen Salam har vært samar-

beidspartner og har mye tillitt blant bidragsyterne. Dette har gjort det forholdsvis enkelt å inngå i dialog og å samle 

mailto:post@skeivverden.no
https://www.facebook.com/skeivverden/photos/3510698985630629
https://www.skeivverden.no/nyheter/promotering-av-boken-i-am-what-i-am-digitalt
mailto:andrea@amathea.no
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inn historiene. Bidragsyterne har fått mye selvråderett i hvilke deler av historiene de ønsker vise, og i hvor stor grad 

de ønsker å anonymiseres/gjenspeiles. 

 

Kontaktinformasjon: Marianne.gulli@kun.no  Se om grafisk novelle her. 

 

 

Møhlenpris idrettslag - “Talk to me” 

Prosjekt: «Talk to me» 

Tilskudd: kr 240 000 

Målgruppe: Gutter 

 

Ønsket mål og resultater:  

Målet er å nyansert bilde av hvordan negativ sosial kontroll og tvangsekteskap kan se ut og hvordan det føles og 

påvirker unge menn samt forståelse av at man kan skape positive felleskap som kan begrense og forebygge negativ 

sosial kontroll og tvangsekteskap. 

 

De har hatt samtalegrupper med gutter. Disse samtalegruppene har forberedt deltakerne på å kommunisere bud-

skapene sine i film/podcast format. Det er laget flere filmsnutter med utvalgte deltakere som problematiserer 

mannsrollen i skjæringspunktet de lever i samt belyser temaer som læringsvansker og prestasjonspress i et inn-

vandrermiljø. Dette distribueres på sosiale medier, gjennom idrettslagetss egne kanaler og gjennom samarbeids-

partneres kanaler inn mot målgruppene. De har produsert et hefte med empiri, metoder og forskning som har blitt 

gjort ift Møhlenpris idrettslag som er tilgjengelig for alle som jobber med inkludering og integrering, primært innen 

frivilligheten og idretten. 

 

Kontaktinformasjon: stinaiaman@live.no Se mer her og Facebook her. 

 
 
 
 

 

  

mailto:Marianne.gulli@kun.no
https://www.kun.no/prosjekter_ny/jeg-elsker-jeg-velger-grafisk-novellesamling
mailto:stinaiaman@live.no
https://www.milidrett.no/var-kompetanse
https://www.facebook.com/komtilmil
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5. Liste over organisasjoner 
 

-Caritas Norge -Møhlenpris Idrettslag 

-Caritas Trondheim -Nordisk Alba Norge 

-Den Norske Turistforening -Norges Bygdekvinnelag 

-Diversify -Norges Fotballforbund 

-Equality -Norges Frivilligsentraler 

-Ex-muslims of Norway Norges Idrettsforbund 

-Fontenehuset Asker -Norges Røde Kors 

-Frie filmere -Norsk Folkehjelp 

-Frivillighet Norge -Norske Kvinners Sanitetsforening 

-Født fri -Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) 

-Give a job -Oslo Røde Kors 

-Hjelpekilden Norge -Redd Barna 

-Info123 -Reform - Ressurssenter for menn 

-Internasjonal Helse- og Sosialgruppe (IHSG) -Ringerike Soroptimistklubb 

-International Sandwich Brothers -Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid (RKF) 

-Junior Chamber International Molde -Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) 

-Juridisk rådgivning for kvinner -Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) 

-KFUK-KFUM Norge -Senter for sekulær integrering (SSI) 

-International Sandwich Brothers -Sisters in Business AS 

-Junior Chamber International Molde (JCI Molde) -Skeiv verden 

-Juridisk rådgivning for kvinner -Stiftelsen Amathea 

-KFUK-KFUM Norge -Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord 

-Kristen idrettskontakt (KRIK) -Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet 

-Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) -Stord petanqueklubb 

-Kurdish Women Rights -Studieforbundet kultur og tradisjon 
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-Makers' Hub Volunteer -Tromsø idrettsråd 

-Menneskerettighetsakademiet -Tusmo association 

-Midt-Norge sør bedriftsidrettskrets -Tverrkulturell helseinfo (THI) 

-Modernisering -Ubumwe Family 

-Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk (MIR)  

 

 
 
 
 
 
 
 


