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ÅRSBERETNING 2012
FORORD
Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av alle
innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal ikke være partipolitisk, men
livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon av
innvandrerorganisasjoner i fylket.
BIR arbeider for reell likestilling mellom minoriteter og resten av samfunnet
uavhengig av kjønn, rase, religion osv.
Vi i BIR har fremdeles en vei å gå når det gjelder utviklingen for bl.a. å bedre
informasjonsflyten ut til medlemsorganisasjonene, også BIRs nettside vil
forhåpentligvis gi mulighet til å profilere oss bedre og tydeligere også.
De sakene som nok har fått størst oppmerksomhet er strategiplan for det
flerkulturelle Buskerud. I tillegg har det vært jobbet meget godt med en rekke
andre saker. Representanter for BIR har deltatt i ulike fora for å fronte saker på
vegne av innvandrerrådet, vi kan nevne f.eks.: Innvandrernes Landsorganisasjon
(INLO), KIM, NAV Brukerutvalget for Buskerud, Strategiplan for det
flerkulturelle Buskerud, Gjestebud Norge, og mye mer...
Det har vært en fantastisk engasjert og arbeidsom gjeng som har stått på i denne
perioden. Samarbeidet mellom fylkeskommune, INLO, enkelte kommuneadministrasjon, medlemsorganisasjoner og BIR bør også fremheves, dette
fungerer veldig bra.

Med dette legger Buskerud Innvandrerrådet frem sin årsberetning for perioden
januar 2012 til desember 2012, hvor vi ønsker å informere om vår virksomhet.
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SAKER OG ARBEIDSOMRÅDER
BIR har hatt mer enn 70 saker av ulike karakter på sine sakslister.
Her er en oversikt over noen av BIRs viktigste saker i 2012:
Driftsstøtten til BIR:
BIR har blitt anerkjent i Buskerud, politikere og administrasjonen har klart
tilkjennegitt at BIR er en interesse part som de ønsker å forholde seg til.
I fylkeskommunens budsjett for 2012 ble BIR tildelt driftsstøtte på kroner
250 000,- som skal brukes til å styrke innsatsen for mangfold og
inkluderingsarbeid i vårt fylke.
Men vi ser likevel at kr.250 000,- dessverre ikke er nok i forhold til å
opprettholde BIRs aktivitetsnivå og satsingsområder. BIRs aktivitetsnivå, er et
resultat av et usedvanlig stort frivillig arbeid, som ofte har gått på bekostning av
jobb, fritid og familie.
For å kunne drifte BIR på det aktivitetsnivå som forventet, og kunne oppnå vår
visjon om å være ”Norges beste innvandrerråd”, mener vi at tilskuddet til driften
av BIR må økes betraktelig. Vi kan forsikre om at dette vil være en god
investering i det arbeidet som er i gang i Buskerud fylket.
Aktivitetsnivå i BIR har utvilsomt økt de siste årene, men vi opplever at det er en
utfordring med å bevare kontinuiteten blant våre medlemmer. Ildsjeler i BIR gir
mye av sin tid til det frivillige arbeid vi gjør og det er mye som skal følges opp. I
tillegg til de utfordringer hver enkelt av oss har i forbindelse med arbeidslivet og

på hjemmebane. Styremedlemmer og medlemsorganisasjoner i BIR er og vil være
blant de viktigste ambassadører for den flerkulturelle Buskerud.
Møter i Brukerutvalget i Buskerud – NAV:
I regi av NAV, deltok styremedlem Hayri Kilinc på flere møter i Brukerutvalget
på vegne av styret i BIR. Brukerutvalget i Buskerud har som formål å bidra til at
de overordnede målene for NAV reformen realiseres: 1. Flere i arbeid og aktivitet
og færre på stønader, 2. Gjøre det enklere for brukerne og tilpasse forvaltningen
til brukernes behov, og 3. Få en helhetlig og effektiv arbeids- og
velferdsforvaltning.
Dialogforum i Drammen
Nasim Rizvi har representert BIR under disse møtene i Dialogforum, i regi av
Ordfører Tore Opdahl Hansen.

MØTEVIRKSOMHET
I denne perioden har det vært avholdt 10 ordinære BIR styremøter.
BIR fastsatte en møteplan i første møte etter årsmøtet i april.
Samtidig som møteplanen ble vedtatt bestemte BIR at det er viktig at alle
styremedlemmer deltar på alle møter så langt det er mulig og at dersom en ikke
kan møte må forfall meldes. Dette har blitt fulgt opp stort sett av de fleste, og har
ført til at oppmøteprosenten har vært god men med mulighet for forbedring.
I mange av BIRs møter har representanter fra fylkeskommune eller andre
representanter fra kommunale sektor, lag og foreninger vært tilstede.

Buskerud Innvandrerråd (BIR):
Herunder beskrives BIRs møteaktiviteter med ulike samfunnsaktører, i tillegg til
konferanser og møter i regi av BIR som har vært avholdt i løpet av året.
JANUAR
Informasjonsseminar om tilskuddsordninger, 14. januar
I samarbeid med Buskerud fylkeskommune inviterte BIR innvandrer
organisasjoner til et seminar om tilskuddsordninger og informasjon for å søke om
støtte til drift og tiltak for innvandrerorganisasjoner.

FEBRUAR
Etter invitasjonen fra Regiondirektør IMDi Indre Øst Farahnaz Bahrami reiste
leder av Buskerud Innvandrerråd Bijan Gharahkhani sammen med sokneprest
Ivar Flaten fra Drammen torsdag den 2. februar 2012 til Hamar. Det var et veldig
hyggelig dialogmøte med Solveig Margrete Fiske, biskopen av Hamar, og Bjørn
Vilberg, rådgiver i diakoni og internasjonale spørsmål. Det ble en
erfaringsutveksling om arbeid fra Buskerud, og spesielt det fantastiske tiltaket
"Gjestebud Norge" i Drammen ble diskutert.
"For meg som leder av Buskerud Innvandrerråd var det en ære å blir invitert til en
så engasjert og fantastisk biskop Solveig Fiske, som ønsker å etablerere et dialog
forum i Hamar sammen med Bjørn Vilberg og regiondirektør IMDi Indre Øst
Farahnaz Bahrami. Jeg og Ivar Flaten ønsker alle sammen lykke til med
integreringsarbeidet i Hamar.
MARS
BLOMSTRENDE FYRVERKERI
EN EKSPLOSJON AV FARGER OG MUSIKK
BIR, har i samarbeid med Interkultur i Drammen Kommune, satt opp en kulturell
forestilling på Union Scene i Drammen. Dette var den 4. mars.
Gjennom musikk, dans og sang representerte deltagerne sine kulturer. Dette
skapte en flott stemning, og viste at alle er forskjellige, men er samtidig en
berikelse for samfunnet.
PERSISK NYTTÅR
I samarbeid med BIR, arrangerte Iransk Familie Forening, persisk nyttår den 24.
mars, her ble det vist persisk kultur.
Leder i BIR, Bijan Gharakhani, deltok på vegne av styret.

MAI
KULTURKVELD I FJELL KIRKE 15 MAI
Fjell menighet og Minhaj ul Quran, inviterte til kulturkveld, for å forberede seg
sammen til nasjonaldagen 17. mai. Temaer som ble tatt opp var blant annet,
hvorfor vi feirer nasjonaldagen, og hva som er viktig.

Øvre Eiker Viser Ansikt
Det arbeidet veldig godt med lag og foreninger og de har gode saker
som ”Dialogforum”, ”Toleransereisene”, ”Toleransesenter i Ø.E.” og ”Øvre Eiker for
Kenya”. Og de jobber for et inkluderende samfunn og Bijan samarbeider godt med dem og
Svein Ludvig Larsen er et godt leder og har med seg mange varme og engasjerte mennesker i
styret.

INLO Årsmøte 2012, Skien - 26 – 27. mai 2012
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) innkalte medlemsorganisasjoner fra
hele landet til Årsmøte som ble avholdt i Skien. Leder i BIR Bijan Gharakhani
var blant deltagerne.
STEMMERETTSJUBILEET 2013
BIR deltok i seminaret den 11. september 2012.
I arbeidsgruppa for stemmerettsjubileet er BIR representert ved Bijan Gharakhani
og Nasim Rizvi.
Stemmerettsjubileet skal markeres, og komiteen vil sikte seg inn mot en rekke
arrangementer spredt utover i 2013.

SEPTEMBER
Drammen sacred music festival
Dette var en musikkfestival, med musikere fra alle verdenshjørner og tradisjoner.
BIR, var representert under denne festivalen i september 2012
Pakistansk indisk kvinneorganisasjons kulturaften
Dette ble arrangert i samarbeid med BIR og Drammen Interkultur på Union
Scene.

Filippinsk kulturaften
Filippinsk dansegruppe, arrangerte kulturaften i samarbeid med Matendo og BIR.
Dette var en god møteplass for det flerkulturelle Buskerud, det var over 500
mennesker som kom denne kvelden.
Kultur skaper engasjement, utvikling og trivsel.

OKTOBER
Den internasjonale eldredagen
Eldrerådet i Drammen, feiret den internasjonale eldredagen i Drammen.
Leder i BIR, Bijan Gharakhani, holdt en av hovedtalene under denne flotte
markeringen. Tema for eldredagen var «Lange liv former fremtiden».
Internasjonal Fellowingship
Søndag 22. oktober.2012 inviterte senterkirken eiker på Loes Moen til
internasjonal fellowship som vanligvis samler folk fra mellom 15 til 20 land.
Leder av Buskerud Innvandrerråd Bijan Gharahkhani kom med en hilsen og det
ble gratis servering av internasjonal mat og sosial samvær. Dette var et veldig
vellykket arrangement og takket må være Arne Eide og kona Mgda som har vært
flyktningeguider i mange år og de gjør et fantastisk arbeid for flyktninger i Øvre
Eiker.
Bir’s seminar for innvandrerråds seminar for medlemsorganisasjoner 12– 13
oktober med besøk til statsarkivet i kongsberg
Dette var et vellykket seminar, med deltagere fra over 14 organisasjoner.
BIR fikk mange gode innspill i forhold til det videre arbeidet i det flerkulturelle
Buskerud.
Dette seminaret tydeliggjorde behovet for slike møter, som kan skape mangfold
og utvide brobyggingsarbeidet.

Tv-aksjonen nrk Amnesty International 21. oktober- 2012
Bir fikk en forespørsel om å sitte i Fylkets aksjonskomité i Buskerud.
Leder Bijan Gharakhani, gjorde en stor innsats i denne saken.

Solidaritetskonsert på Fn-dagen 24.oktober
Dette var en konsert som ble arrangert i Åssiden kirke, av International Gospel
Choir.
Leder Bijan Gharakhani, var spesielt invitert for å holde en hilsen.
.
Mangfoldsfestivalen på Ringerike 2012, Hønefoss 27.10.2012 For fjerde gang
ble det arrangert en flerkulturell festival på Hønefoss. Utgangspunktet for
festivalen, er ønsket om å satse på integrering av etniske grupper i lokalsamfunnet
og bygge bro mellom mennesker fra forskjellige kulturer. Leder i BIR deltok på
vegne av styret.
Gjestebud 2012, Union Scene 28. oktober.2012
Det er syvende år på rad troende fra ulike trosretninger, profiler fra politikk,
kultur og næringsliv samles for å styrke fellesskap og vennskap med et måltid og
en god samtale. Gjestebud ble avholdt på Union Scene i Drammen.
Dette var et givende og flott samarbeid mellom BIR og Den norske kirke og
DOTL.
NOVEMBER
Familie og likestillingspolitisk utvalg i Buskerud
Leder i BIR, Bijan Gharakhani, holdt ett innlegg med informasjon om BIR, hos
dette utvalget.
Kim – innvandrerråd: reell innflytelse eller politisk alibi? 17 november
Hele styret i BIR deltok på dette seminaret. Det tok for seg bl.a. viktigheten av å
opprette innvandrerråd og utfordringer med denne jobben.
Pasient og Brukerombudssamling på Lampeland, 22 nov.
Nasim Rizvi og Bijan Gharakhani holdt innlegg under denne samlingen, temaer
som ble tatt opp var blant annet, utfordringer som innvandrerbefolkningen har i
møtet med helsetjenestene, både i kommunehelsetjenesten og på sykehusene.
Tog mot ekstremisme
I samarbeid med Pakistansk Indisk Kvinneorganisasjon, arrangerte BIR ett
fakkeltog mot ekstremisme i Drammen, søndag 2. desember.
Formålet med dette var å vise at byen står sammen mot ekstremisme, uavhengig
av etnisitet, tro etc.

ØKONOMI
BIR har ingen faste inntektskilder utenom driftstilskudd som BIR mottar fra
Buskerud Fylkeskommune. De midler som BIR rår over går ubetinget tilbake til
medlemsorganisasjoner, i form av tiltak som for eksempel, konferanse- og
seminarer, økonomisk støtte m.m.. Driftsresultat pr.31.12.2012 er kr 62.758,01.
Detaljert oversikt over inntekter og utgifter finnes i regnskapsoversikten, se
vedlegg til årsberetningen som vil bli presentert på årsmøtet. BIRs regnskapsår
går fra 1. januar 2012 til 31. desember 2012.
Dette er av praktiske årsaker i forhold til revidering av regnskapet før BIR
årsmøte.
FRIVILLIG ARBEID
Alt arbeid i Buskerud innvandrerråd i årsmøteperioden har vært frivillig og
ubetalt. Leder og sekretær har tatt ubetalt permisjon fra jobb eller brukt av
feriedager for å kunne fylle alle oppgaver som styret har funnet nødvendig. Dette
dreier seg om invitasjoner til andre organisasjoner, stor møteaktivitet i forbindelse
med prosjekter igangsatt av fylkeskommunen og generell drift av foreningen som
regnskapsførsel og politiske aktiviteter.
Eksempelvis:
Bijan 375 timer ubetalt permisjon
Nasim 20 timer ubetalt permisjon(referat, årsberetning, møter, telefoner).
Sekretær er nå ansatt i 20 % stilling i tre mnd (april, mai og juni), men det ser ut
til å være et permanent behov for sekretær med større stillingsprosent.
LEDERS SLUTTORD
BIR har vært gjennom mye godt og vondt i 2012.
Det er en berikelse å få være med på alle de gode prosessene som skjer på mange
ulike arenaer der vi dyrker dialog, fredelig samvær og gode opplevelser.
Det har vært en begivenhetsrik arbeidsperiode for BIR. Som innvandrerråd har vi
oppnådd mye denne perioden.
BIR arbeider for å heve sin status som samarbeids-partner og høringsinstans for
fylkeskommunen, både administrativt og politisk, og blir i dag verdsatt som en
betydningsfull organisasjon for Buskerud fylkeskommune.
Dette bekreftes av de henvendelser og invitasjoner vi har fått fra fylkeskommunen
i perioden, og ikke minst gjennom at vi har fått driftsstøtte.

Ikke minst har satsingen og innsatsen for å få representasjon fra samtlige
Innvandrerorganisasjoner også begynt å bære frukter.
BIR har som mål, å bli enda bedre, og jobber med utviklingen for å bedre
informasjonsflyten ut til medlemsorganisasjonene.
BIRs nettside vil også gi en mulighet til en enda bedre profilering.
Det har vært givende å få lov å lede BIR det siste året.
Jeg vil med dette takke for tiden som har gått, og for styret, og
medlemsorganisasjonenes innsats for inkluderingsarbeidet i vårt fylke.
På vegne av det avtroppende styret ønsker jeg det nye styret og
medlemsorganisasjoner lykke til med det videre mangfolds arbeid for det
flerkulturelle Buskerud.

Drammen, 4. april, 2013

Bijan Gharakhani

Leder -Buskerud Innvandrerråd (BIR)

