OM LIN
LIN - LIKESTILLING, INKLUDERING OG NETTVERK
er et ressursorganisasjon for innvandrere i Norge.
Målet vårt er å bidra til å inkludere flerkulturelle
borgere i det norske samfunnet gjennom tilrettelagte
kurs, personlig veiledning, aktiviteter og dynamiske
prosjekter. Ryggraden i arbeidet vårt er språkkurs
og arbeidsrettede tiltak.
LIN jobber daglig med å styrke innvandrernes stemme
i samfunnet. Vi jobber mot ukultur gjennom dialog,
erfaringsutveksling og historiefortelling. Vi jobber med
hverdagsintegrering gjennom veiledning, seminarvirksomhet og rådgivning.

Daglig leder i LIN, Rabia Musavi.

- Jeg er så takknemlig for å få
sjansen til å være en del av LINs
kurs. Jeg fikk stor motivasjon
til å overvinne hindringene
som vi utlendinger får i Norge,
sier tidligere deltaker på LIN
Tim-Dominik Liebenhoff.

Høsten 2020 fikk kvinner som står utenfor arbeidslivet og ønsker
arbeidserfaring, norskopplæring og karriereveiledning være
med på kurset «Munnbind med mening». De sydde og solgte
spesialdesignede munnbind. Fra venstre: Prosjektleder i LIN
Sulaksana Sivapatham, kursdeltaker Aruna Jaganathan,
syinstruktør Mari Melilot, kursdeltaker Carmelin Kantigern,
kursdeltaker Fikrije Mehmeti, kursdeltaker Hodan Yonis.

INTEGRERING GJENNOM KOMPETANSE
Hos LIN ønsker vi å tilby kompetansehevende kurs
og aktiviteter som bidrar til å inkludere minoritetsbefolkning i arbeidsliv og samfunn. LIN har hatt gratis
norskkurs, mentorprogrammer, arbeidstreningskurs
med mer. Kursene er åpne for alle uavhengig av
etnisitet, kjønn og religion. Aktivitetene utvikles stadig
basert på behovene i samfunnet. Dette sikrer effekt.
For eksempel fikk 75 prosent av deltakerne på arbeidstreningskurset i 2021 jobb, praksis eller startet i
kvalifisering-/utdanningsløp etter endt kursløp.

ET TALERØR FOR MINORITETENE

ET NETTVERK AV MULIGHETER

LIN representerer målgruppen i samfunnsdebatten.
Ved å være et talerør for en gruppe som ofte er gjemt,
sikrer vi at ingen blir glemt.

LIN er et tillitsfullt mellomledd mellom det offentlige
apparat og innvandrere. Vi har ressurser og
kompetanse internt til å veilede i en rekke ulike
problemstillinger. I tillegg har vi gode eksterne
samarbeidspartnere. For eksempel bistår vi med
juridisk og psykologfaglig rådgivning, samt karriereveiledning. Samtidig peker vi ut veien videre for de
som trenger hjelp andre steder. Slik sikrer vi at ikke
barrierer som språk og digitale ferdigheter står
i veien for realisering av drømmer.

Vi representerer en arena som bygger bro mellom
minoritet og majoritet. Ved å legge til rette for møteplasser jobber vi mot utenforskap. Nettverk bygges
og språkkunnskaper utvikles i trygge omgivelser.
Integrering starter med inkludering.

Deltakere på «Brobygger»-kurset høsten 2020. Målet er å bygge
opp evner, kjennskap til det norske samfunnet og arbeidsliv,
og ikke minst styrke dine egne ferdigheter gjennom kurs
og kompetanseheving. Deltakerne blir rustet til å spre kunnskapen
videre i sine nettverk og skape endringer. Fra venstre: Giedre
Staseviciene, Øzlem Gumrukcu og Kamal Kirti Sharma.

HJELP TIL SELVHJELP
Mange innvandrere møtes med skepsis,
og diskrimineres i storsamfunnet på grunn av
utseende, klesdrakt, språklig uttrykksevne på norsk
og/eller generelle og utbredte fordommer om deres
gruppe. Enkelte reserverer seg til og med fra
å delta i det offentlige rom etter hvert.
En del mangler kunnskap om sine rettigheter og
muligheter i Norge, eller vet ikke hvor eller hvordan
de skal henvende seg når de ønsker eller trenger
bistand.

Begrensede språkkunnskaper og kunnskap om
samfunnet, gjør at mange innvandrere ikke har en god
nok forståelse for om det de opplever i hverdagen er
normen i samfunnet.
For å møte denne problematikken har LIN aktiviteter
med følgende tematikk:
• Hvordan gjenkjenne og stå imot diskriminering,
• rasisme, trakassering, tvangsekteskap og negativ
• sosial kontroll
• Hvordan bruke ulike offentlige tilbud, frivillige tilbud,
• orientere seg i arbeid og utdanning

På LINs «Brobygger»-kurs styrker deltakerne
egen selvfølelse og knytter nettverk. Fra venstre:
Eunesse Manalo, Mamta Sharma og Sadia Ashraf.

«Vår visjon er et likestilt
og inkluderende samfunn,
med rom for alle uavhengig
av bakgrunn»

Kursdeltakere på arbeidstreningskurset «Munnbind med mening».
Kvinnene syr og selger munnbind, får karriereveiledning
og norskopplæring. Fra venstre:
Carmelin Kantigern og Aruna Jaganathan.
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