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EMI: en byomfattende enhet

EMI: 
� 7 ansatte

� Ligger under
Bydel 
Grünerløkka

• Byrådsavdeling for næring 
og eierskap

• Bydel Grünerløkka 



Enhet  for mangfold og integrering
Oslo skal være en åpen og inkluderende by med 
rom for mangfold og livsutfoldelse og fri for alle 
former for rasisme og diskriminering. 

Nettverk

EMI jobber med:

� OXLO, *Oslo Extra
Large - en by for alle

� Informasjon, råd og 
veiledning

� Kurs og kompetanse

� Nettverk

� Tilskudd til integrering



Målgruppe
� Hele Oslos befolkning

� Kommunens ansatte

� Organisasjoner for minoritetsmiljøene



OXLO er Oslo 

kommunes arbeid 

- for mangfold og 

likeverd 

- mot rasisme, 

fordommer og 

diskriminering 



OXLO er Oslo 
kommunes arbeid 

- for mangfold og 
likeverd 

- mot rasisme, 
fordommer og 
diskriminering 





Tilskuddsmidler til integrering

EMI fordeler statlige og 

kommunale tilskuddsmidler

� Mål: 

Aktiviteter som fremmer 

integrering

� For hvem: 

Frivillige organisasjoner i Oslo, 

særlig innvandrerorganisasjoner



Kompetanseheving, kurs og konferanser
� EMI arrangerer kompetansehevende seminarer, kurs og  

konferanser
� Legger til rette for trygge møteplasser på tvers av  grupper



Nettverk: EMI jobber for å styrke kontakt og 
bygge nettverk

� Mellom innvandrerorganisasjoner
� Mellom minoritetsmiljø og storsamfunnet



Informasjon, råd og veiledning
� Integrerings- og mangfoldsspørsmål

� Likeverdige tjenester



Om innvandrerorganisasjoner i Oslo

Typer av innvandrerorganisasjoner i Oslo:

• Kulturelle-, nasjonale-, humanitære-, religiøse- og velferdsorganisasjoner

• I tillegg idrettsforeninger, kvinneorganisasjoner, barne- og 

ungdomsorganisasjoner og nettverksgrupper 

• En del av innvandrerorganisasjonene betegner seg selv som kulturelle 

foreninger og har som formål å ivareta medlemmenes felles interesser og 

styrke deres kompetanse

• Noen av disse organisasjonene er lokalt baserte medlemskapsorganisasjoner 

som engasjerer seg i kulturell og sosial mobilisering. 



Hvilke type aktiviteter organisasjonene driver med?

• informasjonsarbeid overfor egne medlemmer/brukere (og overfor det 

norske samfunnet)

• styrking av medlemmers/brukeres kunnskaper om det norske 

samfunnets virkemåte 

• integrasjon av medlemmer i det norske samfunnet

• feiring av nasjonale høytider/nasjonale markeringer 

• holdningsskapende tiltak - motvirke rasisme og diskriminering 

• språkopplæring – morsmål og norsk 

• idrett og fysisk aktivitet 

• politiske møter 

• nettverksbygging 

• formelt eller uformelt sosialt samvær

• religiøse møter 



Hvor ofte har de aktiviteter?

- månedlige og ukentlige aktiviteter 
særlig de som har egne lokaler 

f.eks. organisasjoner som driver med idrett/fysisk 
aktivitet og språkopplæring og tros- og 
livssynsorganisasjoner

- 2 til 5 aktiviteter i året
særlig de som søker om tilskudd fra EMI



Hvordan komme i kontakt med innv.organisasjoner?

Gjennom EMI

• EMI fungerer som et viktig kontaktledd for å nå ut til disse miljøene

• EMIs kontaktlister og oversiktslister 

– EMI har et stort nettverk av organisasjoner og ressurspersoner (Mer 

enn 1.100 e-post adresser)

– Vi vil spre info om deres tilbud/aktiviteter videre i vårt nettverk

• EMI har register over "Aktive innvandrerorganisasjoner i Oslo "

• OXLO Nyhetsbrev

• Kontakt- og Kveldsforum: Det er en arena der både brukere og 

tjenesteytere kan møtes for å utveksle erfaringer til felles nytte. Det er 

også en viktig arena for frivillige og ideelle organisasjoner og offentlige 

virksomheterfor å komme kontakt med en viktig del av sin målgruppe 

som ofte kan være vanskelig å nå. 





Hvordan komme i kontakt med innv.organisasjoner?

Gjennom innvandrermedia:

• Minoritetsradioer:

– Radio InterFM - 107.7

– Radio Latin-Amerika - FM 105,8

– Pak Radio Voice of Oslo - FM 99,3

– RadioOslo.pl

• Utrop – avis som er opptatt av innvandrerspørsmål

• Akers Avis Groruddalen og Nordstrands blad 



OVERSIKT OVER MINORITETSRADIO I OSLO

Radio InterFM - 107.7 Kontaktinfo Sendinger på

Postadresse: Postboks 20 Grefsen, 0409 Oslo Azerbaijansk

Besøkadresse: Maridalsveien 3, 0178 Oslo Tyrkisk

Kontaktperson Dogan Gürsel Persisk

Tlf 90590655 - 48062290 Somalisk 

E-post interfm@online.no Afghansk

dogangursel@hotmail.com Urdu

kamilegursel@hotmail.com Albansk

Nettside http://interfm.no/ Tamilsk

Radio Latin-Amerika - FM 105,8

Postadresse: Postboks 50 Torshov, 0412 Oslo, 0412 Oslo Norsk

Besøkadresse: Spansk

Kontaktperson Hans Dahle Portugisisk

Tlf 22 11 04 45 - 48092382 Engelsk

E-post post@radiolatinamerika.no Fransk

Nettside www.radiolatinamerika.no Italiensk

Polsk

Islandsk

Samisk

Pak Radio Voice of Oslo - FM 99,3

Postadresse: Postboks 9239, Grønland, 0134 Oslo Arabisk

Besøkadresse: Urdu

Kontaktperson Mohammad Qadeer - Aziz Ur-Rehman Eritreisk

Tlf 21410993 Somalisk

E-post radio@voiceofoslo.com

Nettside www.voiceofoslo.com

RadioOslo.pl

Postadresse: Postboks 197, Økern, 0510 Oslo Polsk

Besøkadresse:

Kontaktperson Magdalena Kaminska

Tlf 93254330

E-post magdakamyk@yahoo.com

Nettside



Hvordan komme i kontakt med innv.organisasjoner?

Gjennom deltakelse på store arrangementer:
Info-stand, utdeling av brosjyrer m.m.

• ABLOOM film festivalen

• Bjerke Mela

• Furusetfestivalen

• Kvinner i Fokus konferansen

• ERAS-festivalen

• MELA-festivalen

• Oslo Pride

• OXLO–konferansen

• OXLO-uka

Bruk innvandrere for å nå ut til innvandrere!



Hvordan komme i kontakt med innv.organisasjoner?

EMI anbefaler;

• tros- og livssynsorganisasjoner

• store organisasjoner som er opptatt av innvandrerspørsmål
– Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering (OMOD)
– Antirasistisk Senter 
– MiRA-senteret

• besøk og deltakelse på arrangementer i regi av innv.organisasjoner -

personlig møte vil gi effekt

• bruk ressurspersoner med minoritetsbakgrunn for å synliggjøre tilbudet -

politikere, nøkkelpersoner og ildsjeler med minoritetsbakgrunn

• sosiale medier



Hvordan komme i kontakt med innv.organisasjoner?

• Kvinner i Fokus (KiF) og ERAS-nettverket

– Kvinner i Fokus er et kvinnenettverk som ble dannet og som i dag omfatter 

32 organisasjoner. Medlemmene er engasjerte kvinner som jobber med 

mange temaer og tiltak, både gjennom sine respektive organisasjoner og i 

fellesskap gjennom KiF. 

– ERAS-nettverket er et samarbeidsprosjekt mellom ca. 25 innv.organisasjoner

med bakgrunn fra hele verden. Nettverket har møter ca. en gang i måneden. 

ERAS-nettverket har siden oppstarten i 2006 arrangert fellesturer, 

kulturarrangementer, og ikke minst den årlige ERAS-festivalen på 

Rådhusplassen.

• informasjonsmateriell på mest mulig ”lett norsk ” og i noen grad på flere språk

• informasjonsmøter / forberedningsmøter med ressurspersoner –

på ettermiddag / kveld eller helger



Kontakt oss!

EMI

Markveien 57

P. Boks 2128, Grünerløkka

Tel: 23 42 27 30

emi@bga.oslo.kommune.no

www.oxlo.no



Takk for oppmerksomheten!

www.oxlo.no

Enhet for mangfold og integrering


