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 ÅRSBERETNING  2011 
 
 

 FORORD 
  

Buskerud Innvandrerråd er en paraplyorganisasjon for alle 
innvandrerorganisasjoner i Buskerud. 
Rådet er ett aktivt organ, som bygger broer, og skaper arenaer hvor 
forskjellige kulturer kan møtes. 
Rådet har ca 4050 medlemmer. 
Det har vært en spesiell arbeidsperiode for BIR.  
Innvandrerrådet har 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  
 
 Buskerud Innvandrerråd har markert seg på de fleste arenaer i 
Buskerud, og andre deler av  Norge. 
 
Tatt i betraktning av at BIR er en frivillig organisasjon, er rådet  unikt, 
det  har hatt flere enn 40 saker i år 2011. Noe som er svært uvanlig for 
denne type frivillige organisasjoner. 
 

 

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

vegne av innvandrerrådet, vi kan nevne f.eks: Innvandrerenes Landsorganisasjon 

(INLO) ved Hayri Kilinc, KIM ved Nasim Rizvi, NAV Brukerutvalget for 

Buskerud ved Hayri Kilinc, Strategiplan for det flerkulturelle Buskerud, 

Gjestebud Norge,IMDI, Drammen Kommune, Ringerike Kommune, Øvre Eiker ( 

Øvre Eiker viser ansikt)  m.fl.  
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Det har vært en fantastisk engasjert og arbeidsom gjeng som har stått på i denne 

perioden. Samarbeidet mellom fylkeskommune, INLO, enkelte kommune-

administrasjon,  medlemsorganisasjoner og BIR bør også fremheves, dette 

fungerer veldig bra. 

 

 

Med dette legger Buskerud Innvandrerrådet frem sin årsberetning for 2011, vi 

ønsker nå  å informere om vår virksomhet. 

 

 

 

STYRE- OG VARAMEDLEMMER BIR 2011 
 

 Verv    Representant  Nasjonalitet 

Leder    Bijan Gharahkani   Iran 

Nestleder   Hayri Kilinc    Tyrkia 

Økonomileder   Idris Winnigah   Ghana 

Sekretær   Nasim Rizvi    Pakistan 

Styremedlem   Vanessa Svebakk   New Zealand   

Styremedlem   Ricardo Sanchez   Bolivia 

Styremedlem   Jamila Hassa    Sudan 

Varamedlem   Hoa Thai    Vietnam 

Varamedlem   Ayse K Aydin    Tyrkia 

Varamedlem   Aqeel Ahmed                Pakistan 

 
 

SAKER OG ARBEIDSOMRÅDER 

 
BIR har hatt mer enn 40 saker av ulike karakter på sine sakslister.  

 
Her er en oversikt over noen av BIRs viktigste saker i 2011:  

 

  Øke driftsstøtte til BIR:  

BIR har blitt anerkjent i Buskerud,  politikere og administrasjonen har 

klart tilkjennegitt at BIR er en interesse part som de ønsker åsamarbeide 

med . I denne perioden  kunne BIR innkassere  en noe begrenset seier. 
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I fylkeskommunens budsjett for 2011 ble BIR tildelt driftsstøtte på kroner 

180 000,- som skal brukes til å styrke innsatsen for mangfold og 

inkluderingsarbeid i vårt fylke. 

  

Men vi ser likevel at kr.180 000,- 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 at vi 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. 

 

 Lønnet sekretærstilling:  

Aktivitetsnivå i BIR har utvilsomt økt de siste årene, men vi opplever at   

det er en utfordring med å bevare kontinuteten blant våre medlemmer. 

Ildsjeler i BIR gir mye av sin fritid og arbeidstid, til  frivillig arbeid. 

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.  

 

For å opprettholde kontinuiteten i BIR er vi også avhengig at en av våre 

styremedlemmer alltid har kapasitet til å følge opp alle BIRs forpliktelser. 

Et oppegående fylkesbasert innvandrerråd fordrer hyppige møter med 

fylkeskommunen og politikere samt følge opp vår hovedmålgruppe – 

minoritetsbefolkning. 

En organisasjon, kun bestående av frivillige pr i dag,  så sliter vi med å 

følge opp, den store arbeidsmengden dette medfører, på en tilfredsstillende 

måte.  

Det arbeidet vi gjør i BIR, er en utrolig viktig ressurs for 

fylkeskommunen,. og de folkevalgte i vårt fylke. V i mener at vi kan best 

ivareta våre oppgaver hvis vi kan betale en av våre styremedlemmer til å 

jobbe med de administrative oppgaver som er nødvendig for å drifte BIR 

på en effektiv måte.  
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Vi ønsker derfor å iverksette  en lønnet 100% sekretarstilling .  

 

MØTEVIRKSOMHET  

 
I denne perioden har det vært avholdt  9 ordinære BIR styremøter.  

 

BIR fastsatte en møteplan i første møte etter årsmøtet i mars. Intensjonen var å 

følge oppsatt møteplan, men det har bydd på utfordringer. Flere av møtedatoer 

ble derfor endret underveis. 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. 

Dette har vært veldig positivt for BIRs arbeid.  

 

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.  

 

Dialogmøte om Integrering og Inkludering i Buskerud Fylket. 

Kontakten mellom arbeidsgruppen , frivillige organisasjoner og andre eksterne 

aktører sikres ved å arrangere dialogmøter og seminarer og temakonferanser som 

sikre medvirkning og forankring i Buskerud samfunnet. Det  har vært 

4.dialogmøter i Hallingdal, Ringerike, Kongsberg  og  Drammen, som har vært i 

samarbeid med Buskerud Innvandrerråd. 

Dette var et prosjekt fra Fylkesskommunen, hvor Buskerud Fylkeskommune, 

hadde som målsetting å stå frem som et foregangsfylke, i forhold til inkludering 

og integrering. 

Dette var et stort arbeid, hvor BIR gav mer enn 100% av seg , og mange av 

styremedlemmene var helt utbrente. 
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Dette flotte prosjektet, er dessverre foreløpig utsatt. 

 

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. 

Hayri Kilinc har også vært med i arbeidsgruppen for etablering av kommunalt 

brukerutvalg i NAV. 

 

 

 

JANUAR 

 

Seminar om tilskuddsordninger, Union Scene15.01.2011: 

 I samarbeid med Buskerud fylkeskommune inviterte BIR innvandrer 

organisasjoner til et seminar om tilskuddsordninger og informasjon om kriteria 

for å søke støtte til drift og tiltak. I tillegg var det gitt grunnleggende informasjon 

om organisasjonsarbeid og regnskap. 

 

 

 

 

FEBRUAR 

 

 

 Dialogskapende seminar under navnet Islam, Fredsreligion - 27.02.2011:  

Det Afghanske Islamske Kultur og Integreringssenter i Buskerud inviterte til 

seminar med forskjellig trossamfunn og folkegrupper om Islam – Fredsreligion 

og multikulturelt samfunn. Arrangører ønsket å skape forståelse om islam, 

ytringsfrihet og det flerkulturelle samfunnet vi lever i. Leder i BIR deltok på 

vegne av styret. 

 

 

MAI 

 

Depresjon, Drammen Union Scene 03.05.2011 
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BIR samarabeidet med  Drammen Philippine forening  og  Drammen kommune  

om det viktige temaet « depresjon».  

 

Seminar "Flere innvandrere i norsk lokalpolitikk"  Union scene 25.5.11 

BIR i samarbeid med INLO arrangerte et seminar  i Drammen med hovedtema: 

”Flere innvandrere i norsk lokalpolitikk”.  

Vi ønsket å få ideer, samt drøfte/diskutere hvordan regjeringen og politiske 

partier kan gå frem for å inkludere flere innvandrere i lokalpolitikk. 

Arrangementet var vellykket, og  det var et stort oppmøte. 

 

 

 

 JUNI 

 

INLO Årsmøte 2011, Trondheim -10 juni og 11.juni .2011 
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) innkalte medlemsorganisasjoner fra 

hele landet til Årsmøte som var avholdt i Trondheim. Leder i BIR Bijan 

Gharahkhani og  Lola Awoyemi, Amina Winningah  deltok på vegne av styret og 

nestleder. Hayri Kilinc som også er nestleder  i INLO, var også blant deltagerne.  

 

.  

 

 Den republikken Kongos uavhengighet, Folkets Hus i Drammen 26.06.2011: 

Buskerud innvandrerråd ved leder var invitert til å feire Kongos  nasjonaldagen 

som var avholdt på Folkets Hus. Den Kongologiske forening i Drammen og 

Buskerud er veldig aktive og gjør en flott innsats for det integreringsarbeidet som 

foregår i Buskerud . 

 

 

 

JULI 

 

 

Den 22 juli, er en dato som rammet alle.  BIR ble hardt rammet, da vårt 

styremedlem Vanessa Svebakk , og tidligere leder av BIR, Lola Awoyemi mistet  

sine barn. 

Dette tapet har preget BIR,  og  som en flerkulturell organisasjon, blir vårt arbeid 

enda viktigere. 
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BIR reagerte spontant med å arrangere åpent hus på Folkets Hus. 

Ordenssjef, Dag Ebbestad ,Fungerende Politimester Wenche Øvergaard og Lise 

Christoffersen var blant de som holdt innlegg. Det ble ledet av Prost Ivar Flaten. 

De fremmøtte fikk også muligheten til å skrive en hilsen i en minnebok. 

Det store oppmøte viste at dette var en arena som fungerte som et samlingspunkt, 

under en slik vanskelig tid. 

 

BIR deltok også ativt under de forskjellige minnemrkeringene . 

Leder Bijan Gharakhani, var også på Sundvollen både den 22 juli, og i ettertid.  

 

BIR samarbeidet med Pakistansk Ind. Interkulturell Organisasjon for Kvinner, og 

arrangerte en minnemarkering den andre veien, moskeen ble åpnet for alle, 

uavhengig av tro. Dette var også en markering som viste at vi Buskerud er samlet, 

og at ondskapen rammet oss alle. 

Skynews, var også tilstede og dekket denne minnestunden. 

 

 

 

 

AUGUST 

 

 

Bir var  med på en innsamlingsaksjon for Somalia. Dette var i samarbeid med 

Røde Kors. Leder deltok aktivt i 2 dager. 

 

 

SEPTEMBER 

 

Kulturaften Union Scene 04.september 

 

Det ble arrangert en vellykket kulturaften på Union Scene i Drammen. 

Dette var et samarbeid mellom BIR, Drammens Filipinske Dansegruppe og 

Drammens Internasjonale Gospel. 

Dette var et vellykket arrangement med over 200 fremmøtte. 

 

VALG: informasjon i forbindelse kommunal og fylkesvalg 12.september 
I forbindelse med kommune og fylkesvalget 12.september, inviterte Buskerud 

Innvandrerråd til en spennende panel debatt,  mellom ordførerkandidatene i 

Drammen på Bydelshuset på Fjell. 
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Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm åpnet dagen. 

Dette var også et samarbeid med IMDI. 

 

Hønefoss skole 7.sept. 

Dette var et arrangement i forbindelse med valget, som ble foretatt i Hønefoss. 

Her samarbeidet BIR med Røde Kors og IMDI. 

Det var over 200 mennesker som var tilstede. Leder deltok. 

 

 

OKTOBER 
 

  

Møte med NRK Tv-aksjon ”Flytningshjelpen”  - Tv-aksjon 23.10.2011 :  
Leder i BIR deltok på Fylkesaksjonskomite-møtet med arrangører for NRKs Tv-

aksjon for å mobilisere krefter til å være bøssebærer i Buskerud fylke. 

 

  

Mangfoldsfestivalen på Ringerike 2011, Hønefoss 29.10.2011: 

 For tredje 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 2011, Union Scene 30.10.2011:  

140 personer deltok på Gjestebud som var avholdt på Union Scene i Drammen. 

Det er sjette 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. Tidligere Statsminister Kjel Magne Bondevik var hedersgjest. Dette var 

et givende og flott samarbeid mellom BIR,  Den norske kirke og DOTL. 

BIR var med på planleggingen, det administrative arbeidet, samt bidratt med 

økonomisk støtte. 

Lola Awoyemi har vært BIR’s representant her. 

 

Partner skap avtale med Riksnett Radio 

 

Vi har skrevet en partnerskap avtale med Riksnett Radio .Dette innbærer at alle 

våre medlemmer kan profilere seg i denne Radioen. Partnerskapsavtale med 
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RiksNettRadio eies av Radio5NorgeLive med andelseiere. 
Vi har inngått avtale med Buskerud innvandrerråd fra 2012 om å sende alle deres budskap og 

medlemmer kan bruke radioen 

til sine budskap etter avtale med Redaktør:Svein-Richard  
mobil:48481755. 
 

 

 

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.31.12.2011 er kr. 55.749,-. 

 

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 2011 til 31. desember 2011, mens årsberetningen gjelder fra 

årsmøte til årsmøte. Dette er av praktiske årsaker i forhold til revidering av 

regnskapet før BIR årsmøte.  

 

 

 

 

PRISER 

Verdipris til Bijan Gharahkhani – vår 2011 

Leder av Buskerud innvandrerråd, Bijan Gharakhani, fikk  verdiprisen. Prisen 

utdeles til en person som på en spesiell måte har bidratt til å fremme 

Verdimanifestets idealer.   

 

Bijan fikk prisen for sitt verdiarbeid med innvandrerbarn og unge. Han har vært 

aktiv på veldig mange områder, både som politiker, i jobben sin, medlem av 

Dialogforum og som medmenneske.  

 

Verdikonferansen ble holdt i anledning jubileet med temaet «Religionens ansvar 

og arbeid for fred og forsoning». Tidigere statsminister Kjell Magne Bondevik 

var innleder og debattant.  

Bijan Gharahkhani sier som leder av Buskerud Innvandrerråd at han er veldig 

stolt over Øvre Eiker kommune. 
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 Jeg er glad i dere alle sammen, og vi i Buskerud Innvandrerråd ønsker å skape 

fred, samhørighet og integrering i vår samfunn, sier Bijan Gharahkhani. 

 

IDRETTSPRIS – BJØRN HANSEN’S MINNEFOND- TIL HAYRI KILINC 

Bjørn Hansens’s minnefond er en pris som deles ut til noen som har utmerket seg 

og gjort en innsats for idretten.  Dette er  akkurat det BIR’s nestleder, Hayri 

Kilinc har gjort i 30 år. 

Hayri Kilinc er både dommer og tillitsvalgt. 

Vi velger å sitere Hayri’s ord, som beskriver det viktige arbeidet han har vært 

med på å gjøre: 

«Vi har vært med på å hindre etableringer av A og B gjenger i Drammen. Via 

fotballen har vi klart å hindre at innvandrerungdommer har funnet tonen, og ikke 

bitt rivaler. 

Hayri sitter også i styret i LO. 

 

 

 

 

 

LEDERS SLUTTORD  

 

BIR har vært gjennom mye godt og vondt i 2011. 

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 i 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.  

 

 



 
Stiftet i 1998                                                                                                                                                                                                

________________________________________________________________ 
 

 

 

Buskerud Innvandrerråd, Folkets Hus, Øvre Torggata 9, 3017 Drammen, Postboks 2165, Strømsø. 

3003 Drammen.  Kontakt 90655247 e-mail: Bijan Gharakhani [gharakhani9@hotmail.com] 

http://www.buskerud.innvandrerrad.no 

 

11 

BIR har som mål å bli enda bedre 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 enda bedre og tydeligere. 

 

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 styre- og medlemsorganisasjonens innsats for 

inkluderingsarbeidet i vårt fylket.  

 

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, 28. mars. 2012  
 

 

Bijan Gharahkani  
 

 

 

Leder -Buskerud Innvandrerråd (BIR) 
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Ny adresse pr. 01.01.2012 

 
Buskerud Innvandrerråd: Folkets Hus Øvre Torggt. 9. 3017 Drammen 

                                                   Mobil: 90655247 

                                     Webside: www.buskerud.innvandrerrad.no 

 


