Referat fra åpent møte i Holla Bygdekvinnelag onsdag 14.februar på Søve vgs.
Leder Anne Helene Langeland ønsket en nesten fullsatt sal velkommen.
Tema for møtet var «Kvinner Ut» som er et prosjekt hvor Norges Bygdekvinnelag med støtte fra
Gjensidige-stiftelsen, vil fremme og styrke inkludering av minoritetskvinner og innflyttere i
bygdesamfunnet. Dette gjennom å etablere møteplasser og kvinnenettverk.
Kari Landsverk Møllen fra Røde Kors fortalte om Kvinnetreffet som er i gang på Røde-Kors-huset. Her
møtes kvinner fra mange nasjoner, de lager mat, hver nasjon har «sin» kveld. Treffet er veldig populært, og
det kommer etter hvert også flere norske, men det er plass til flere.
Sosan Asgari Mollestad fortalte om bakgrunnen for Kvinner Ut- prosjektet. Hun er engasjert av Norges
Bygdekvinnelag ut 2018, og reiser rundt i hele landet og besøker de lokale laga.
I dag er det over 230 millioner mennesker som oppholder seg utenfor sitt hjemland. Det er forskjellige
årsaker til migrasjon, både frivillig og tvungen. Hun opplyste at rundt 46 millioner er på flukt, de fleste i
eget hjemland, rundt 1/3-del klarer å komme seg ut til andre land.
Etter hennes opplysninger utgjør innvandrere i Norge 16,3% av totalbefolkningen, de representerer 223
land, og av disse er arbeidsinnvandrere den største gruppen.
Frivillige organisasjoner er viktige og nødvendige i en prosess for å fremme inkludering hvor målet er
deltakelse bygd over forskjellene.
Målet er å etablere møteplasser og kvinnenettverk. Heve integreringskompetansen til bygdefolket. Få
kvinner «ut av isolasjon» og skape samhold gjennom felles aktiviteter i nærmiljøet. Et trygt samfunn er
godt for alle, et splittet samfunn er dårlig for flere.
Etter oppfordring fortalte Sosan om hvorfor og hvordan hun flyktet i 1985 fra sitt hjemland som er Iran. De
hadde egentlig hatt et godt liv. Hennes far var militær under Sjah-regimet. Men da Khomeini kom til
makten, endret dette seg drastisk. Familien var dessuten fra Aserbajdsjan og det gjorde ikke tilværelsen
bedre. Hennes far ble overfalt og ble lempet blødende på trappa til familien. Sosan som var den yngste av
søsknene, hadde engasjert seg politisk, venner hadde blitt fengslet, og de fikk vite at en arrestordre også
var utstedt på henne. Hun gikk i dekning, og ved hjelp av familie og venner fikk hun ny identitet og pass,
samt flybillett til en rundreise i Europa sammen med sin bror, under påskudd at det var et nygift par som
skulle på bryllupsreise. Hun visste ikke hvor hun skulle, men det ble altså Norge. Den første hun møtte i
Norge var Anette Thommesen fortalte hun. Det var en sterk historie som grep oss alle.
Etter foredraget var det kaffe og Helles gode gjærkringle og mye god prat i kantina, samt utlodning av
medbrakte gevinster og blomster. Inngangspenger/lodd kr. 5.050.
Det var 60 kvinner tilstede, de fleste medlemmer, noen fra mottaket på Dagsrud og andre interesserte.
Neste møte i Bygdekvinnelaget er 14. mars. Da får vi besøk av Liv Sandvik, temaet er kofter. Møtet er åpent
for alle, de strikkeglade oppfordres å ta med sine «mesterverk» og komme.
11.april er det åpent møte, denne gang i Storsalen på samfunnshuset. Foredrag ved Safia Y Haase om
hennes møte med Norge, fokus på fremmedfrykt og integrering. Et ledd i Kvinner Ut prosjektet.
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