Referat fra møte 5.mars 2014
Sted: Ressurssenter oppvekst, møterom 3. etasje.
Tid: kl 17.00-19.00
Møtt: Jonny Arild Haugan (leder), Mariam K. Balloh (nestleder), Ricardo Rugama (vara)
Gholamgaus Kohestani, Bashir Mohammed Hassan, Yalda Latifi, Mohammed Balloh (vara)

Sak 5/14. Generasjonskonferansen
Leder informerer om Georg Sverdrups uka 11.mai med påmeldingsfrist 20.mars. Sekretær sender
påminnelse til innvandrerrådet.
Leder informerte om internasjonalt arrangement Moparken.
Informasjon om grunnlovsjubileet «Folkestyre 2014» 12.mars 2014 kl. 19.00. Påmeldingsfrist
7.mars. Sekretær melder på: Jonny A. Haugan, Ricardo Rugama, Mariam K. Balloh, Bashir
Hassen.

Sak 6/14. Arrangementet «Get together»
Informasjon om evalueringsmøtet 4.mars fra nestleder og sekretær.
Det ble en generell diskusjon om dialogmøter og innvandrerrådets innflytelse, mangel på
henvendelser fra innvandrere til rådet, m.m. Mohammed Bashir sier dialogmøter er viktig, men
når personer kommer med henvendelse til innvandrerrådet er det viktig at det blir gjort noe med
saken. Leder understreker at innvandrerrådet ikke kan behandle saker på personnivå.
Mohammed Balloh mener at rådet må informere folk om saker som blir tatt opp i rådet og hva
som er status i sakene. Leder og Ricardo Rugama viser til at det føres referat fra møtene i rådet
som ligger ute tilgjengelig for alle. Bashir Hassan understreker at det er en utfordring at folk ikke
leser referatene - folk må informeres.
Kohestani forteller om faste møter mellom afghanere, iranere, og tadsjikere. Her informeres det
om innvandrerrådet.
Diskusjon om morsmålslærer og leksehjelp til voksne . Det har blitt uttrykt ønske om mer
omfattende leksehjelp for voksne. Frivillighet er viktig i forhold til dette sier Ricardo Ruguma.
Vanskelig å ordne morsmålslærer for alle. Foreldrene har ikke vært på skole og kan ikke bidra; de
er de som trenger hjelp sier Kohestani. Utfordring å få tak i frivillige, mener Kohestani.
Kommunen hadde morsmålslærer tidligere som ble lønnet av kommunen.
Sekretær sender ut aktuelt lovverk om rett til morsmålsopplæring til medlemmene i rådet. Rådet
undersøker dette. Må skille mellom det som er lovpålagt og ikke. Innvandrerrådet kan ta opp dette
som sak dersom kommune eller fylkeskommunen ikke følger opp lovpålagte oppgaver.
Sak 7/14. Stopp-vold aksjonen: Kuteh-saken.
Mohammed Balloh: skal innvandrerrådet gjøre noe med saken? Spørsmål om innvandrerrådet skal
kjøpe blomster og møte opp personlig. Ulike forslag om hva innvandrerrådet kan gjøre.

Leder tar opp kontakt med pressen og hvordan medlemmene representerer rådet i kontakt med
pressen.
Sekretær skriver et kort brev til Kuteh – overreker i samarbeid med Mariam, Mohammed, og
Kohestani.

Sak 8/14. Evaluering av den politiske representasjonen i rådet
Leder la frem saken og fikk innspill på dette.
Ingen endringer vedtatt på dette, men rådet skal komme med anbefaling.

