
MiRA-Senteret er et landsdekkende ressurssenter for og av kvinner og unge jenter med 
minoritetsbakgrunn. Senteret feirer 30 år i år for sitt empowerment-arbeid og arbeid for å 
styrke rettsikkerheten til rasifiserte minoritetskvinner i Norge.

The MiRA Center is a national resource center and works for the empowerment of racialized 
minority women and young girls in Norway. The center is celebrating its 30th anniversary  
of demanding equal rights for racialized minorities.

Ijeoma Oluo (US) 
Keynote speaker 

Oluo er forfatter og 
samfunnsdebattant. Boken hennes, 
So you want to talk about race, nådde 
bestselgerlistene hos både New York 
Times og The Wallstreet Journal. 
Hun har skrevet for blant andre The 
Washington Post, TIME, The Stranger, 
og The Guardian, og er en ledende 
stemme i rettighetskampen både 
innenfor og utenfor USAs grenser.

Oluo is a writer and activist. Her book, 
So you want to talk about race, reached 
the best seller lists of both the New 
York times and the Wallstreet Journal. 
She has written for, among others, The 
Washington Post, TIME, The Stranger, 
and The Guardian, and is considered a 
leading voice in the struggle for justice 
both in the US and abroad. 
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Fakhra Salimi
Salimi er initiativtaker og leder for MiRA-Senteret. 
Hun er utdannet innen sosiologi, sosialantropologi 
og medier og kommunikasjon og er engasjert i 
spørsmål om kjønnslikestilling og anti-rasisme. 
Salimi har fått flere priser og utmerkelser for sitt 
engasjement, blant dem Ossietzky-prisen for 
ytringsfrihet og St. Hallvard-medaljen. 

Salimi is the founder and director of the MiRA 
Center. She has an advanced degree in sociology, 
social anthropology and media studies from Oslo 
university. She is an activist and writer on gender 
equality and anti-racist feminism. Salimi has been 
awarded among many others the Ossietzky Award 
for freedom of speech. 

Hasti Hamidi (NO)
Hamidi er politisk aktiv og samfunnsdebattant. Hun 
engasjerer seg i saker som rasisme, homofobi og sexisme, og 
er en sterk stemme i den norske samfunnsdebatten. Hun er 
aktiv i bl.a. Salam, en organisasjon for muslimer med LHBT-
identitet i Norge. 

Hamidi is a political activist and social commentator. Vocal 
on issues of racism, homophobia and sexism, she is a strong 
voice in the Norwegian debate. She is an active member 
Salam, an organization for LGBT Muslims in Norway.
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Khan er forsker, konsulent, og grunnlegger av 
An-Nisa Society i London, en organisasjon for 
kvinner som kjemper for muslimske familiers 
velferd. Hun har også jobbet med spørsmål 
relatert til muslimske ungdommer i initiativet 
«Engaging Muslim Communities group» ved 
det britiske innenriksdepartementet. 

Khan is a researcher, consultant and 
founder of An-Nisa Society, a London based 
organization working for the welfare of 
Muslim families. She has also worked with 
Muslim youth through the initiative “Engaging 
Muslim Communities Group” at the UK Home 
Office.

Khansa Ali
Ali er utdannet sosionom og er prosjektleder på MiRA-
Senteret. Hun har mange års erfaring med ungdomsarbeid og 
minoritetskvinners rettigheter i Norge. Hun har ekspertise på 
forebygging av vold i nære relasjoner og oppvekstsvilkår for 
minoritetsbarn.

Ali is bachelor in Social Sciences and is project director at 
MiRA Center. She has many years’ experience of youth work 
and for the legal rights of racialized minority in Norway. She 
has extensive experience in working for the prevention of 
violence in families.
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Sofia Knudsen Estifanos (NO)
Estifanos er skuespiller og slampoet, utdannet 
ved Nordic Black Express og Teaterhøgskolen 
i Nord-Trøndelag. Som slampoet har hun gjort 

oppdrag for Fortellerfestivalen, NRK mfl. Hun var 
også en del av det norske laget som vant svensk 

mesterskap i lag-slam i 2017.

Estifanos is an actor and slam poet, educated 
at Nordic Black Express and Nord-Trønderlag 

University College. She has performed slam 
poetry for the Norwegian Story Telling Festival, 
Norwegian national broadcasting (NRK) among 
others. She was also a part of the winning team 

of Swedish team-slam championship in 2017.

Trifa Shakely (SE)
Shakely er en aktivist og skribent 
som har gjort seg markert innen 
skeive, feministiske og anti-rasistiske 
bevegelser i Sverige. Hun var bl.a. 
initiativtaker bak kampanjen “Ain’t I 
a woman», som kjempet for juridiske 
rettigheter for papirløse kvinner i 
Sverige.  

Shakely is an activist and writer, and 
is a prominent voice in queer, feminist 
and anti-racist movements in Sweden. 
She was behind the campaign “Ain’t I 
a Woman” – a campaign for the legal 
rights of undocumented immigrant 
women in Sweden.  

Nancy Herz (NO) Konferansier 
Nancy gjorde seg bemerket som samfunnsdebattant i 2016 da hun sammen 
med Sofia Srour og Amina Bile satt søkelys på det komplekse sosiale presset 
unge jenter med minoritetsbakgrunn står i. For sitt arbeid har hun vunnet 
Skamløsprisen og mottatt Fritt Ords Honnør. 

Nancy is an important social commentator. She, along with Sofia Srour and 
Amina Bile brought attention to the complex system of pressures that affect 
racialized minority girls in Norway in a book 1n 2016. She has received many 
awards as well as the Freedom of Expression Tribute for her work. 

Bwalya Sørensen (DK)
 Sørensen er grunnlegger av Black Lives Matter i Danmark, og har de siste 
årene vært en markant stemme for å sette søkelyset på sosial og politisk 
urettferdighet ovenfor minoriteter i Danmark. Som aktiv forsvarer av 
rettighetene til nyankomne flyktninger i Danmark, har hun mobilisert og ledet 
an mange protester og kampanjer. 

Sørensen is the founder of Black Lives Matter in Denmark and has in recent 
years been a prominent voice in highlighting the social and political injustice 
against racialized minorities in Denmark. Active in fighting for the justice for 
refugees, she had rallied many campaigns and grassroot protests. 

Nora Sveaass (NO)
Sveaas er psykolog og forsker ved Psykologisk institutt 
ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på effekten av 
vold og tortur i konflikt, flyktninger og rehabilitering 
av voldsutsatte. Hun har vært medlem av FNs 
torturkomite og subkomite for forebygging av tortur, 
og har vunnet bl.a. UiOs menneskerettighetspris og 
Akademikerprisen for sitt arbeid.

Sveaas is a psychologist and researcher at the Institute 
of Psychology at the University of Oslo. She studies 
the effects of violence and torture in conflict, refugees, 
and rehabilitation of victims of violence. She is a 
member of the UNs Committee against torture and UN 
subcommittee on the Prevention of Torture, and has 
received University of Oslo’s Human Rights award, and 
the Norwegian Academics Award. 

Sindre Bangstad (NO)
Bangstad er sosialantropolog og forsker ved Institutt for kirke-, religions- og 
livssynsforskning (KIFO) i Oslo. Hans akademiske fokusområder inkluderer 
islam i sekulære samfunn, hatytringer, rasisme og islamofobi, og han deltar 

aktivt i samfunnsdebatten om tema som rasisme og religion. 

Bangstad is social anthropologist and Researcher at the Institute for Church, 
Religion and spirituality Research (KIFO) in Oslo. His academic focus 

includes Islam in secular societies, hate speech, racism and islamophobia, 
and he is an active social commentator on issues of racism and religion.
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Program: 22. oktober 2019 kl. 08.30 - 16.30

08.30 Registrering 

09.00 Musikk: Busi Ncube 

09.15 Velkommen: Fakhra Salimi, leder MiRA-Senteret

09.30 Åpningstale: Tom Erlend Skaug (H),  
statssekretær i Kunnskapsdepartementet for statsråd Jan Tore Sanner

09.45 Nordiske perspektiver – Åpningsinnlegg 

 Møte mellom generasjoner – minoritetsperspektiv på kjønnslikestilling  
og familierelasjoner i endring: Khansa Ali (NO)

 Utfordringer ved oppvekst i et interseksjonelt perspektiv: Hasti Hamidi (NO)

 Rettighetskamp i likestillingsland, effekten av økende rasisme og fremmedgjøring  
på forholdet mellom majoritet og minoritet: Bwalya Sørensen (DK)

 Minoritet i minoriteten: situasjonen for LHBT-personer: Trifa Shakely (SE)

10.45 Pause 

11.00 Rundebordsamtaler  

 Foredragsholderne deltar

12.30 Lunsj

13.15 «Eventyret om Folk Flest» Slampoesi: Sofia Knudsen Estifanos

13.30 Keynote speaker “So You Want to Talk About Race” 
Hvordan rasisme-diskursen påvirker vår hverdag i et mangfoldig samfunn? 
Ijeoma Oluo, forfatter og samfunnsdebattant (USA)

14.15 Åpen spørsmålsrunde

14.30 Islamophobia and the rights of Muslim women – is today’s policy  
on gender equality enough?  
Humera Khan, rettighetsforkjemper og samfunnsdebattant (England) 

14.45 Åpen spørsmålsrunde

14:50 Pause

15.00 Panelsamtale: Nora Sveaass, Sindre Bangstad, Hasti Hamidi, Nancy Herz, m.fl.

16.15 Oppsummering og avslutning

Busi Ncube (NO)
Busi Ncube er Norsk-Zimbabwisk musiker og 
mbira sanger, som gjennom sin lange karriere 
etablert seg som et viktig navn i musikkmiljø 
over hele verden. Hun synger på 6 afrikanske 
språk, og har hatt mange innflytelsesrike 
samarbeidspartnere, inkludert Bruce Spring-
steen og Mari Boine. 

Busi Ncube is a Norwegian-Zimbabwean 
musician and mbira singer. She has, through 
her long career, performed at music scenes 
globally. She sings in 6 African languages, 
and has several high-level collaborations with 
musicians such as Bruce Springsteen and 
Mari Boine. 

Tom Erlend Skaug (H)
statssekretær i 

Kunnskapsdepartementet
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mirasenteret.no
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instagram.com/@mira_ressurssenter
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