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BUSKERURD INNVANDRERRÅD  

 

FORSLAG TIL ÅRSBERETNING 2013 

 
 

 FORORD 
  

Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en samordnende og koordinerende 

paraplyorganisasjon for over 35 innvandrerorganisasjoner, herunder ca 4500 

personmedlemmer i Buskerud.  

Siden opprettelsen i 1998, har BIR alltid vært en aktiv og viktig aktør i Buskerud. 

Rådet er engasjert i meningsfulle, brobyggende og dialogskapende arbeid i 

samspill med mange andre aktører på fylkes- og regionalnivå. Målgruppen for 

BIRs ideer, aktiviteter og arrangementer er hele samfunnet. BIR har stor tro på at 

i et flerkulturelt samfunn, er ted alltid behov for gjensidige forståelse og respekt.  

I denne sammenheng er Buskerud Innvandrerråd opptatt av respektfull dialog og 

god kommunikasjon mellom folk på tvers av kultur og etnisitet.  Derfor er 

organisasjonens hovedmål å skape arenaer hvor forskjellige meninger, 

folkegrupperinger og kulturer kan møtes.  

 

På den ene siden vil BIR jobbe med å skape et positivt bilde av innvandrere. På 

den andre siden jobber organisasjonen hard og kontinuerlig for positiv og effektiv 

integrering av innvandrere i samfunnet. For å oppnå målene, jobber BIR målrettet 

og planlagt. 

 

BIRs formål, tankegang og aktiviteter har alltid vært attraktive og interessante for 

mange samfunnsengasjerte aktører i fylket og i regionen. Derfor har BIR flere 

små og store samarbeidspartnere. Blant annet kan det nevnes; Buskerud 

fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, flere kommuner i Buskerud, IMD, 

Kulturdepartement, Innvandrernes landsorganisasjon, Interkultur Drammen, og 

mange andre frivillige organisasjoner i Buskerud. 

 

Buskerud Innvandrerråd har økt arbeids- og aktivitetsmengden og omfanget 

betydelig de siste årene.  Rådet har selvfølgelig oppnådd mye denne perioden.  

BIR arbeider for å heve sin status som samarbeidspartner og høringsinstans for 

fylkeskommunen, både administrativt og politisk, og blir i dag verdsatt som en 

betydningsfull organisasjon for Buskerud fylkeskommune. 
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Buskerud Innvandrerråd har markert seg på de fleste arenaer i Buskerud, og andre 

deler av Norge. 

 

Årsmøte i Buskerud Innvandrerråd 2013 
Årsmøte ble avholdt lørdag den 14.april 2013. Alle medlemsorganisasjoner og 

stemmeberettigede hadde fått innkalling og sakspapirer minst fire uker før 

årsmøte. 

 

Valg av styremedlemmer og vara medlemmer 
Noen av styrets medlemmer og vara medlemmer var ikke på valg i 2013. De som 

var på valg, ble valgt etter valgkomiteens innstilling. Styret så slik ut etter 

årsmøte: 

 

Verv    Representant   Nasjonalitet Valg/periode 

Leder    Bijan Gharahkani  Iran   (ikke på valg) 

Nestleder   Hayri Kilinc    Tyrkia  (valgt for 2 år) 

Økonomileder   Idris Winnigah  Ghana   (ikke på valg) 

Sekretær   Nasim Rizvi   Pakistan   (valgt for 2 år) 

Styremedlem   Hoa Thai   Vietnam  (ikke på valg) 

Styremedlem   Seyed Soha Raed  Afghanistan (ikke på valg)* 

Styremedlem   Rebecca Skretteberg  Etiopia  (valgt for 2 år) 

Varamedlem   Mehmet Celayer  Tyrkia   (valgt for 2 år) 

Varamedlem   Rana Bakhtiar   Pakistan (valgt for 2 år) 

Varamedlem   Betul Andersen  Tyrkia  (valgt for 2 år) 

* Seyed Soha Raed satte i styre frem til 25.november 2013. Fra og med denne datoen og til og med 

årsmøte i 2014, fikk han permisjon fra sitt styreverv, da han ble ansatt som sekretær ved Buskerud 

Innvandrerråd.    
 

Følgende styremedlemmer gikk ut av styre:   

Jamila Hassan  

Parviz Salimi 

 

BIR styre 
BIR styre består av en gruppe av engasjerte og aktive personer med sterke 

ambisjoner, klare visjoner og store frivillighets kapasitet. Frivillighets ånd er en 

stor drivkraft i BIR styre. Alle i styre gjør alt på frivillig basis. De fleste av 

styremedlemmer bruker mange timer av sin tid for å bistå BIR i forbindelse med 

forskjellige arrangementer, aktiviteter og møtevirksomheter. Som et eksempel 
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kan det nevnes at styreleder Bijan bruker over 400 frivillige timer enten i 

forbindelse med BIRs møter og aktiviteter, eller for å representere BIR i 

arrangementer arrangert av andre aktører.  

 

Møter og saker 
Selv om BIR er en frivillig organisasjon, har styret vært kjempe engasjert og 

aktiv i forbindelse med møtevirksomhet og behandling av saker, både kvantitets- 

og kvalitetsmessig. Styret i BIR behandlet 57 saker på 8 ordinære styremøter. 

Styremøtene ble stort sett holdt i BIR kontor. 

 

De sakene og temaene som fikk størst oppmerksomhet i 2013 er valgdeltakelse 

og bruk av stemmeretten, særlig blant folk med innvandrerbakgrunn. BIR ved 

flere anledninger, og gjennom forskjellige tiltak og aktiviteter engasjerte seg i 

flere viktige og aktuelle temaer. Signering av Partnerskapsavtale mellom BIR og 

Buskerud fylkeskommune var også en viktig sak. I følge denne avtalen avsatte 

Buskerud fylkeskommune kr. 325000 fra statlige midler til BIR. 

I tillegg har det vært jobbet meget godt med en rekke andre saker. 

Styremedlemmene i BIR har deltatt i ulike fora for å fronte saker på vegne av 

innvandrerrådet, vi kan nevne f.eks: Innvandrerens Landsorganisasjon (INLO) 

ved Hayri Kilinc, KIM ved Nasim Rizvi og Rebecca Skretteberg, NAV 

Brukerutvalget for Buskerud ved Hayri Kilinc, NAV Brukerutvalget for 

Kongsberg ved Seyed Soha Raed, daværende styremedlem, Gjestebud Norge, 

IMDI, Drammen Kommune, Ringerike Kommune, Øvre Eiker (Øvre Eiker viser 

ansikt) m.fl.  

 

I denne perioden har det også vært en fantastisk engasjert og arbeidsom gjeng 

som har stått på. Samarbeidet mellom fylkeskommune, INLO, enkelte kommune-

administrasjon, medlemsorganisasjoner og BIR bør også fremheves, dette 

fungerer veldig bra. 

Denne årsberetningen gjelder perioden mellom to årsmøter, 2013 og 2014.  

 

Med dette legges det frem Buskerud Innvandrerrådets årsberetning for 2013. 

For å kunne levere en best mulig årsrapport, deler vi saker BIR behandlet, og 

aktiviteter organisasjonen arrangerte, i forskjellige kategorier.  

a- Saker BIR behandlet og jobbet med alene i året som gikk 

b- Saker BIR behandlet og jobbet med i samarbeid med andre aktører 

c- Aktiviteter/arrangementer BIR arrangerte alene 

d- Aktiviteter/arrangementer BIR arrangerte i samarbeid andre aktører 

e- BIRs samfunnsengasjement 
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f- BIR i Media 

g- Økonomi 

h- Medlemsorganisasjoner 

 

Oversikt over noen av BIRs viktigste saker og aktiviteter i 

årsmøteperiode:  

 
a- Saker BIR behandlet og jobbet med alene i året som gikk 

 Behandling av 57 forskjellige saker i styremøter i løpet av året 

 Utarbeidelse og fremming av forslag om «Ta plass» prosjektet til IMDi. 

 Utarbeidelse av forslag om etablering av Internasjonalt Kulturhus i 

Buskerud. 

 

b- Saker BIR behandlet og jobbet med i samarbeid med andre aktører 

 Etablering av Innvandrerråd i Ringerike kommune. For at Ringerike 

Innvandrerråd kunne etableres måtte arbeid gjøres. Denne saken tok 

lang tid, og krevde mye planlegging og koordinering. Men til slutt ble 

rådet etablert. 

 Etablering av Innvandrerråd i Øvre Eiker. Etablering av dette rådet var 

også så krevende som rådet i Ringerike. 

 

c- Aktiviteter/arrangementer BIR arrangerte alene 

 Ansettelse av sekretær i 30% stilling ved hjelp av statlige midler. 

Buskerud Innvandrerråds engasjement og aktiviteter økte betydelig i de 

siste årene, derfor tildelte Buskerud fylkeskommune organisasjonen 

midler for opprettelse av stillingen. Stillingen ble opprettet i 

begynnelsen av 2013. Umiddelbart ble den utlyst som ledig stilling. 

Gjennom en vanlig ansettelsesprosess, ble Kari Overby ansatt stillingen. 

Av private grunner måtte den nyansatte sekretæren si opp sin stilling i 

juni 2013. Da ble Nasim Rizvi midlertidig ansatt i stillingen. Hun måtte 

også si opp stillingen av private årsaker i november 2013. Derfor ble 

Seyed Soha Raed ansatt som sekretær ved BIR den 25.november 2013.   

 Informasjonsseminar om valg i Hokksund i august 2013. Seminaret ble 

arrangert av Buskerud innvandrerråd, Øvre Eiker kommune og Øvre 

Eiker Innvandrerråd. 

 Lørdag 31.august 2013 arrangerte Buskerud Innvandrerråd et 

informasjonsseminar med paneldebatt for innvandrere i Buskerud. 

Målet med dette møte var informasjonsformidling om valget og 
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oppmuntring av innvandrere til høyest mulig valg deltakelse. IMD og 

Drammen Interkutur var BIRs samarbeidspartnere i arrangering av dette 

seminaret. 

 8.-9. november 13 arrangerte BIR sitt årlige seminar til sine 

medlemsorganisasjoner i Kongsberg. 

 Prosjektet skulle bidra til økt samhandling mellom 

innvandrergrupperinger, frivillige og offentlig aktører. 

 

d- Aktiviteter/arrangementer BIR har planlagt og utført i samarbeid med 

andre aktører 

 Deltakelse i INLOs seminar den 11. og 12. januar 2013. INLO er 

innvandrernes største paraplyorganisasjon i Norge. BIR er en av INLOs 

mest aktive og effektive medlemmer. Derfor er det kjempe viktig at 

representanter fra BIR deltar i organisasjonens viktigste 

beslutningsprosess.  

 Deltakelse i Gjestebuds årsmøte den 6.feb 13.  

 Planlegging av Gjestebud 2013 sammen med samarbeidspartnere. 

Gjestebud som er dialogbasert arrangement som arrangeres hvert år. 

Gjestebud har sitt eget styre, men planlegges og gjennomføres i 

samarbeid med BIR og Drammen og omegn tros- og livssynnsforum 

DOTL. Buskerud Innvandrerråd har en fast representant i Gjstebuds 

styre. I styreperiode 2013- 2014 representerte Lola Awoyemi rådet i 

Gjestebud, og  styreleder Bijan Gharakhani var vara styremedlem. BIR 

spiller en viktig rolle i både planlegging og gjennomføring av Gjestebud 

hvert år. 

 Deltakelse i et mangfoldig og dialogskapende seminar under navnet 

«Islam og fredelig sameksistens» som ble arrangert av Resalat Islamsk 

og Kulturelt Senter RIKS i februar 2013. Organisasjonen RIKS er et 

medlem av, og samarbeidspartner til BIR. BIR var representert av 

styreleder Bijan Gharakhani i seminaret. 

 Styreleder og noen av styremedlemmer deltok på Vietnamesiske 

Nyttårsaften lørdag den 23.feb 13. 

 BIRs representanter var med på samarbeidsmøte arrangert av 

Interkultur. Møte ble holdt på Union Scene lørdag den 23.feb 13. 

 Buskerud Innvandrerråd arrangerte feiringen av den internasjonale 

kvinnedagen sammen med 8.mars komiteen i Drammen. Feiringen fant 

sted fredag den 8.mars 13 

 BIR samarbeidet også med Drammen minoritetsråd, Akantus og «Den 

Russiske Samovar- Tekokerr», for å feire Kvinnedagen søndag  
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10.mars 2013. 

 Deltakelse i Nyttårsfest arrangert av Afganeres Kulturelle og Islamske 

Forening i Buskerud lørdag den 23.mars 13. 

 Deltakelse i Nyttårsfeiring arrangert av Iransk Familie forening lørdag 

23.mars 13. 

 Representasjon i Los Fylkeskonferanse i Kongsberg 14. og 15.mars 13. 

Styreleder Bijan fikk også komme opp i talerstolen og snakket om BIR 

gjør av arbeidsoppgaver. 

 Deltakelse av BIRs representant i «Nytt internasjonalt forum i 

Kongsberg» 8.april 13. 

 Deltakelse i markering av 20 årsjubileum av Zumunchi kulturell 

forening lørdag 27.apr.13. 

 Deltakelse i Tamilsk kulturkveld på Union Scene den 12.mai 13. 

 Representasjon i dialogmøte med temaet « Det flerkulturelle Norge og 

kulturmisforståelser i lys av integrering» tirsdag den 4.juni 13. 

 Leder Gharakhani representerte BIR i «Statsborgerskapsseremoni» den 

26.mai 13. Seremonien var arrangert som vanlig av Fylkesmannen i 

Buskerud.  Gharakhani var invitert som gjestetaler ved seremonien. 

 Nasim Rizvi representerte BIR i «Fylkets Trafikksikkerhets utvalg 

FTU». 

 Møte/samtale med organisasjonen «Dost fra Tyrkia i Drammen» den 

5.juni 2013. 

 Deltakelse på Kinesisk Kulturdag som var arrangert av Norsk Kinesisk 

Samarbeidsorganisasjonen NKSO den 22.juni 13. 

 Representasjon i «Fylkesaksjonskomiteen i Buskerud» ifm. Årets TV-

aksjon. 

 Presentasjon av BIR i «Fylkets Trafikksikkerhets utvalg FTU» av 

styreleder Bijan den 7.mai 2013. 

 Etablering av Ringerike Innvandrerråd av BIR styreleder Bijan den 

29.mai 13. 

 BIR ble representer av styreleder og styremedlemmer i Filippinsk 

Kulturaften i Drammen den 20.september 2013.  

 Arrangering av info.seminar om valg i samarbeid med INLO den 17.okt 

2013. 

 Styreleder Gharakhani representerte BIR på feiring av FN dagen i 

Kongsberg den 24.okt 13. Gharakhani var en av talere i samlingen. 

 Samarbeid med «Universal Toleranse organisasjon» om arrangering av 

et seminar i anledning den internasjonale dagen for toleranse på Union 

Scene den 13.nov2013. 
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 Tett samarbeid med Øvre Eiker kommune og øvrige aktører ifm 

arrangering av «Øvre Eiker Mangfold Festival» den 22.-24.okt 2013. 

 BIR samarbeidet med Åssiden menighet og en rekke andre aktører for å 

arrangere «Solidaritetsgudstjeneste» for å minnes de tyfonrammede i 

Filippinene.  Styreleder Gharakhani deltok på arrangementet på vegne 

av BIR. 

  Bijan Gharakhani representerte BIR i ”Julegrantenning” på 

Handletorget i Hokksund den 30. november 2013. Julegrantenning  

ble arrangert av Hokksund Handelstandsforening. Programmet startet 

med fakkeltog fra Sorenskrivergården. Bijan var den stolt 

konferansieren under den store dagen i Hokksund sentrum. Han åpnet 

seremonien med å telle ned fra 10 og deretter tente vi julegrana sammen 

med Tone Berglia og Torunn Aarkvisla . 

 Styreleder Gharakhani var invitert, og holdte tale i arrangementet 

«Motivasjonsdag» arrangert av Hurum Kompetansesenter den 

25.nov13. 

 BIR og Buskerud fylkeskommune arrangerte det årlige 

informasjonsseminaret for innvandrerorganisasjoner søndag den  

16.feb 14. 

 Styreleder Gharakhani representerte BIR i informasjonsmøte om 

kjønnslemlestelse arrangert av Etio-Buskerud hjelpeorganisasjon. 

 I løpet av årsmøtet perioden hadde BIR et tett samarbeid med 

Innvandrernes Landsorganisasjon INLO og International Organization 

of Migration IOM. 

 BIR samarbeidet aktiv med TV-aksjon 2013 i Buskerud.  

 

e- BIRs samfunnsengasjement 

Buskerud Innvandrerråd er alltid opptatt av brobygging og relasjonsskapning i 

samfunnet. Når det føles at en bitter hendelse kan skade relasjonen mellom 

majoriteten og innvandrere i samfunnet, kommer BIR på bane for å hindre 

misforståelser og mistolkninger. Da Arne Kvernhaug, den uskyldige 

bussjåføren ble drept tragisk og brutalt av en asylsøker, var det stor fare for at 

gjerningen generaliseres til alle innvandrere eller asylsøkere. Men da besøkte 

BIRs styreleder Bijan Gharakhani den avdøde sjåførens søster noen dager etter 

hendelsen, og formidlet innvandrernes dype sympati og empati til Arnes 

familie. Arnes søster, Tove Kvernhaug mottok Bijan varmt. Hun advarte folk 

mot å spre fremmedfrykt. 
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f- BIR i Media 

Buskerud Innvandrerråd var veldig synlig i media i året som gikk. Saker og 

temaer BIR jobbet med, var omtalt mye i media. I nesten alle tilfeller var 

medieomtaler positive. Drammens Tidende, Laagendalsposten, Byavisa, 

Eikerbladet, Bygdeposte og NRK tv og radio lagde mange saker, reportasjer 

og sendinger om BIR.  

I tillegg har Buskerud Innvandrerråd en oppdatert og populær hjemmeside, 

under navnet www.buskerud.innvandrerrad.no. Hjemmesiden oppdateres 

jevnlig med dagsaktuelle saker og nyheter. I følge nettsidens administrator, 

besøkes den ca.3000 ganger månedlig. 

 

g- Økonomi 

BIR har gjennomført mange arrangementer og aktiviteter i løpet av 

årsmøteperioden, men allikevel har organisasjonen klart å holde 

kostnadsnivået minimalt i forhold til det som var budsjettert. Slik at resultatet i 

år er som forventet. 

 

h- Medlemsorganisasjon 

Per 31.des hadde BIR 40 medlemsorganisasjoner.  
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