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Tromsø, 13.9.2022

Sluttrapport – tilskudd kr 200 000 fra DAM-stiftelsen til
Bydelsmødre i Tromsø – nå kalt Medkvinner i Tromsø
Det vises til søknad HE2 - 380296
Det ansøkte beløpet på kr 200 000 er brukt til etablering av et prosjekt som har til hensikt å
motvirke isolasjon og psykiske helseproblemer blant innvandrerkvinner i Tromsø.
1 Bakgrunn for og utvikling av prosjektet.
Prosjektet har sitt utspring i kvinnenettverket Medkvinner i Tromsø, som ble etablert etter
Fagereng-ulykken i desember 2019, da en kvinne gikk på havet med sine tre barn (vedlegg 1)
Nettverket besto av enkeltpersoner samt kvinner fra frivillige organisasjoner med interesse
for bistand og integrering. Initiativtakernes erfaring var at innvandrerkvinner lett kan bli
isolert, og at de har behov for hjelp på sitt eget språk for å orientere seg i det norske
samfunnet. Pr 1.1.21 var det registrert 11.750 personer fra 139 ulike land i Tromsø.
I 2020 etablerte nettverket møteplassen Lørdag klokka to, i tillegg ble det etablert en
arbeidsgruppe/prosjektgruppe som skulle planlegge, søke penger og eventuelt drive et
større prosjekt basert på frivillighet/likepersonarbeid.
På nyåret og senere samme år ble det søkt penger fra følgende instanser – da under navnet
Bydelsmødre Tromsø:
Norsk Folkehjelp samfunnspolitisk arbeid kr 20 000 (overført) til 2022
Tromsø kommune IMDI-midler kr 90 000
Tromsø kommune helse- og sosial-midler kr 50 000
DAM-midler (gjennom Norsk Folkehjelp) kr 200 000
Den opprinnelige planen var å etablere et samarbeid med Bydelsmødre Norge. Flere av oss
hadde lest om organisasjonen og tenkte at denne modellen for frivillig arbeid kanskje kunne
passe for vårt prosjekt i Tromsø.
Vi tok kontakt med organisasjonens ledelse, men etter forhandlinger utover våren 2021 viste
det seg at et formelt samarbeid ble for komplisert – bl.a. fordi Bydelsmødre Norge drives på
forretningsmessig basis der merkevarebeskyttelse står sentralt. I tillegg til kjøp av manualer
var det også krav om tilskudd til deltidsstillinger både lokalt og sentralt i organisasjonen.
Arbeidsgruppa i Tromsø ønsket en lokal forankring av prosjektet. Men det var mange
dilemmaer og uavklarte spørsmål. Hadde vi kapasitet til å starte en egen organisasjon eller
var det hensiktsmessig å plassere prosjektet i en av organisasjonene som allerede var
involvert? Hvem kunne ta det økonomisk/administrative ansvaret for en prosjektkoordinator
på deltid, som også ville trenge faglig støtte?
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Verken Norsk Folkehjelp Sør-Tromsøya eller Norsk Folkehjelp Tromsø hadde de nødvendige
forutsetningene for å være vertskap for prosjektet. Ettersom frivilligheten står i sentrum ble
Frivillighetssentralen i Tromsø Røde Kors ansett som et naturlig valg. Her ville
prosjektkoordinator kunne knytte seg til andre tiltak for innvandrere/flyktninger som
flyktningeguide, leksehjelp osv. Vi konkluderte med at prosjektet skulle drives i partnerskap
mellom Norsk Folkehjelp Sør-Tromsøya, Tromsø Røde Kors, Universitetet i Tromsø ved Citegration (bærekraftige og mangfoldige byer) og engasjerte enkeltpersoner fra
kvinnenettverket.
I samsvar med dette ble prosjektplanen stadig revidert - og sommeren 2021 ble vi enig om å
skifte navn til Medkvinner (samme navn som kvinnenettverket). I slutten av august sa
Tromsø Røde Kors ja til å være vertskap for prosjektet. Ettersom Norsk Folkehjelp SørTromsøya sto ansvarlig for de fleste pengesøknadene ble det i september laget en avtale om
overføring av de offentlige midlene til Tromsø Røde Kors (vedlegg 2).
2 Organisering og metode.
Arbeidsgruppas oppgave er å drive prosjektet framover. Gruppa har variert noe, men
partner-organisasjonene er faste medlemmer. I tillegg har gruppa knyttet til seg
enkeltpersoner som jordmor Helena Roos og sosionom Trude Mauseth, begge var blant
initiativtakerne til kvinnenettverket. Gruppemedlemmene skal være en støtte for
prosjektkoordinator og deltar på informasjonskveldene for de frivillige medkvinnene.
Ideologi: Likepersonarbeid ble ansett som svært sentralt. Det handler om at frivillige
medkvinner fra innvandrermiljøene i Tromsø driver oppsøkende virksomhet blant
nyankomne innvandrere. Hensikten er å utvikle støttenettverk, bygge broer til offentlig
virksomhet og gi innvandrerkvinner nødvendig informasjon på eget språk – både når det
gjelder i møte med det norske samfunnet og offentlige hjelpetilbud. Det langsiktige målet er
forebygging av sosiale og helsemessige problemer gjennom økt inkludering og integrering.
Forankring i kommunal virksomhet: Arbeidsgruppa ved partner-organisasjonene hadde tidlig
kontakt med sentrale personer i Tromsø kommune, bl.a. politisk ledelse av helse- og
sosialsektoren. I tillegg ble det opprettet et formelt samarbeid med seksjonslederne for
helse og omsorg samt oppvekst, utdanning og kultur. Dette var viktig for å sikre informasjon
begge veier samt tilgang til kommunale støtteordninger og innledere til kurs om kommunale
tjenester for våre frivillige medkvinner.
Referansegruppe: Prosjektet har knyttet til seg en rekke organisasjoner fra migrasjonsfeltet
som har viktig informasjon om målgruppen. Dette er kommunens integreringsråd (Iråd),
Caritas, Kirkens bymisjon, Somaliere i Tromsø (SIT), Selvhjelp for innvandrere (SEIF), m.fl
Referansegruppa har særlig stor betydning i forbindelse med evaluering.
3 Prosjektgjennomføring.
Corona-situasjonen og arbeidet med lokal forankring førte naturlig nok til forsinkelser. I
september 2021 ble prosjektkoordinatorstillingen endelig utlyst og oppstart ble planlagt til
oktober. Fra november kunne vi engasjere Nihal Afana fra Palestina i 50% stilling. I tillegg til
norsk snakker hun arabisk og engelsk og deltar aktivt i kommunens innvandrermiljø. Allerede
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før formell ansettelse var hun i gang med å rekruttere frivillige innvandrerkvinner til
prosjektet.
Vinteren 2021/2022 har 14 kvinner fra Syria, Iran, Tyrkia, Palestina, Afghanistan, Russland,
Etiopia, Albania, Sudan, Mali og Finland. De snakker 12 forskjellige språk i tillegg til norsk:
arabisk, farsi, tyrkisk, dari, russisk, amharisk, gresk, ormo, somali, fransk, finsk og engelsk.
De frivillige medkvinnene har gjennom vinteren og våren deltatt på 10 informasjonskvelder
om temaer som barn og oppvekst i Norge, kvinnehelse, arbeid og økonomi, utdanning,
digitalisering, vold i nære relasjoner, rettigheter ved skilsmisse mm. Temaene ble valgt i
samarbeid med kvinnene og organisert i samarbeid med relevante tjenester i Tromsø
kommune.
Som del av Tromsø Røde Kors har kvinnene signert taushetserklæring og etikkerklæring og
forpliktet seg til å arbeide i samsvar med Røde Kors sine verdier. I tillegg er
prosjektmetodikken hentet fra kjente prinsipper for forebyggende arbeid i helse- og
sosialfeltet.
Mye av det frivillige arbeidet foregår på de frivillige kvinnenes naturlige arenaer. Flere er i
utdanningsløp og deltar på flere områder i samfunnet, bl.a. i religiøse samfunn og andre
innvandrermiljøer der de treffer kvinner som nylig har kommet til Norge. Allerede i
desember 2021 ble noen av kvinnene engasjert som Covid-test-personale og enkelte har
deltatt i annet frivillig arbeid i Røde Kors.
Utover våren/sommeren 2022 fikk prosjektet et økende antall oppdrag fra privatpersoner,
Kreftforeningen, Flyktningetjenesten m.fl. Det kan handle om oversettelse av byråkratiske
brev fra spesialisthelsetjenesten, støtte til kreftsyke, naboer til bosatte flyktninger som
ønsker hjelp til å knytte kontakt og i det siste: alvorlige barnevernssaker.
Oppdragene viser at norsk offentlig språk kan gi mange misforståelser og at det er et stort
behov for korrekt informasjon på kvinnenes eget språk. Det kan i tillegg være vanskelig å
finne rett informasjon på digitale plattformer. Brobygging til offentlige tjenester er sentralt i
prosjektet, her samarbeides det med bl.a. SEIF (selvhjelp for innvandrere) og andre
interesseforeninger.
Eksterne oppdrag mottas normalt av prosjektkoordinator, som tar det første møtet med
hjelpsøker og formidler kontakt med en frivillig med riktig språk. I vanskelige tilfeller kan
hun/den frivillige støtte seg på sosialfaglig personale i Tromsø Røde Kors eller på
arbeidsgruppas medlemmer med helse- og sosialfaglig kompetanse. En relevant
problemstilling for prosjektet er at kvinnene må beholde sitt engasjement som frivillige uten
å gå inn i Flyktningetjenestens arbeidsområde.
For å spre informasjon har prosjektkoordinator utarbeidet en informasjonsbrosjyre på flere
språk. Denne jevnlig distribuert gjennom politiet, skoler, barnehager, helsestasjoner
(migrasjonshelse), NAV, barneverntjenesten, flyktningetjenesten osv. Lokal presse har vist
stor interesse for prosjektet, og prosjektkoordinator har flere ganger gitt informasjon i
media (vedlegg 3).
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En ny gruppe frivillige innvandrerkvinner startet opp i september 2022. Rekruttering har
skjedd ved hjelp av prosjektkoordinator og de medkvinnene som allerede er i virksomhet.
Disse vil fungere som «faddere» for de nye kvinnene. De 14 nye medkvinnene kommer fra
Iran, Somalia, Ukraina, Polen, Syria, Etiopia, Eritrea, Burundi, Thailand, Afghanistan, Russland
Sudan og Iran. I tillegg til norsk snakker de dari, ukrainsk, russisk, polsk, arabisk, ormo,
tigrinja, fransk, swahili, luganda, swahilikirundi, kinyarawanda, kinyabwisha, tahi, arabisk og
farsi.
Organisering av frivillig arbeid er krevende i det lange løp. Kvinnene går trøtt, blir sliten og
mange skifter livssituasjon ved at de gifter seg, får barn osv. Det ser også ut til at
innvandrere er mer mobile enn norske frivillige – de flytter. Prosjekt Medkvinner må derfor
regne med et kontinuerlig behov for rekruttering og opplæring av nye frivillige, vi har planer
for tre runder.
4 Resultater/evaluering.
Det viktigste resultatet er kanskje at vi er mange engasjerte kvinner som har skapt et stort og
viktig flerkulturelt nettverk mellom kvinner med ulik språk- og landbakgrunn, migrasjons- og
integrasjonserfaringer, og yrkes og utdanningsbakgrunn. På bare ett år har vi etablert et
prosjekt med kvalifiserte frivillige og en ansatt på deltid, som kan handle raskt og
ubyråkratisk. De frivillige kvinnene driver oppsøkende virksomhet i sine enkelte miljøer i
tillegg til at antall eksterne oppdrag er økende.
Arbeidsgruppa har vært kontinuerlig opptatt av å vurdere om våre målsetninger om bedre
integrering av innvandrerkvinner kan nås gjennom den valgte tilnærmingen. Prosjektplanen
har derfor vært under stadig endring samtidig som vi har utviklet samarbeidet med ulike
interesseorganisasjoner og Tromsø kommune.
Prosjektet er så langt evaluert innen rammene til prosjekt Cit-egration 2022, bærekraftige og
mangfoldige byer, som drives av UiT med støtte fra Norges Forskningsråd. https://www.citegration.no/
Professor Marit Aure deltar i arbeidsgruppa og har gitt verdifull input til utviklingen av
prosjektet. På sommeravslutningen i juni, der også representanter fra politisk og
administrativ ledelse fra Tromsø kommune var til stede, ble prosjektet oppsummert som
vellykket. Det er stort behov for Medkvinner fordi prosjektet bidrar til et mer rettferdig
samfunn. (Vedlegg 4)

Tromsø, 13. september 2022
Vennlig hilsen
Randi Haugland
prosjektleder
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Vedlegg:
Vedlegg 1: Ukom-rapport 2-2021.
Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø. Hva kan vi lære om integrering og flyktninghelse? RVTS Nord

Vedlegg 2. Avtale mellom Norsk Folkehjelp Sør-Tromsøya og Tromsø Røde kors.
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Vedlegg 3. Presseoppslag Nordlys:
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Vedlegg 4. Foredrag av professor Marit Aure, https://www.cit-egration.no/
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