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Møtevirksomhet
Årsmøte ble avholdt søndag 29. mars 2009 på Union Scene. Det var 22 foreninger
representert blant de som var til stede Ni styremøter
Saker som er behandlet
BIR kontor på Union scene har åpeningstid en dag i uke.
Det ble kjøpt inn en PC, printer og kopiering maskin.
Medlemstall
Vi har 37 medlemsforeninger med ca. 4050 medlemmer.
Økonomi
BIRs økonomi er avgjørende for organisasjonens aktivitet. For øvrig vises til regnskapet.
Kurs/konferanse

31.januar 2009 invitert Buskerud innvandrerråd i samarbeid med Buskerud fylkeskommune
seminar for innvandrere organisasjoner hvor tema var IMDI -midlene og informasjon om nye
kriteria for å søker støtte. i tillegg var det gitt grunnleggende informasjon om
organisasjonsarbeid og regnskap.
I forbindelse med Den Internasjonale Kvinnedagen 8.mars arrangerte BIR i samarbeid med
likestillingsutvalget i Buskerud fylkeskommune og en rekke foreninger et seminar med tema
omskjæring av jenter, og hvordan vi kan bevisstgjøre bedrifter til å ansatte flere kvinner med
minoritetsbakgrunn.
IMDI samarbeidet med BIR fram mot stortingsvalg 14 sept.2009 I den forbindelse arrangert
IMDI seminar 27-28. mars på Elverum hvor målet var å mobiliserer innvandrere og personer
med minoritets bakgrunn til å bruker stemmeretten sin.
29. august 2009 arrangerte BIR i samarbeid med INLO, KIM IMDI og Buskerud
fylkeskommune en paneldebatt i forbindelse med stortingsvalget 2009. 25. oktober 2009
deltok 150 mennesker på "Gjestebud" på Union scene. Det er fjerde år på rad troende fra
mange ulike religioner, trosretninger, profiler fra politikk, kultur og næringsliv samles for
styrke felleskap og vennskap med et måltid og god samtale.
Da utenriksminister Jonas Gahr Støre var hedersgjest.
Representasjon/Aktiviteter
13. januar BIR sammen med en rekke organisasjoner og partier deltok i fredsmarkering i
Drammen mot krigsgjeringene i Palestina rundt 500 personer hadde samlet seg på Bragernes
Torg. Leder for BIR Bijan Gharahghani holdt en appell. Støtte konsert 29. januar.
15.januar BIR invitert til likestillingsutvalget for å diskutere felles satsingsområder innen
likestilling. Likestillingsutvalget ønsket å arbeide for at særlig innvandrer kvinne gis
muligheter til utdanning, arbeid samt kulturell og gaglig utvikling. Nasim fra BIR deltok på
møte.
26.januar Bijan representerte BIR i minne markering for Benjamin Hermansen på Bragernes
Torg.
2. februar hold BIRs leder en foredrag på Rosthaug videregående skole tema var utfordringer
helsefagarbeiderne kan møte på i flerkulturelle sammenhenger.
5. februar Samarbeids møte mellom BIR og Rødekors for å finne mulige arenaer for fremtidig
samarbeid. Bijan representerte BIR.
7. mars holdt Bijan tale for markering av kvinne dagen i den Kurdistan kvinneforeningen i
Lillestrøm.
4.mai BIRs leder Bijan holdt foredrag for Åssiden videregående skole om integrering,
mangfold, fremmedkulturelle og fremmedfrykt.
30.mai arrangerte Tamilene i Drammen og Buskerud innvandrerråd fredlig minnemarkering
og dialogmøte i forbindelse med den vanskelig situasjonen i Sri Lanka.

6-7. juni BIR og drammen var vertskap for INLOs Årsmøte på Rica Park Hotel.
27.juni leder og et styremedlem deltok i feiring for Nasjonaldag for Kongo.
14. august arrangerte de Pakistansk kulturforeningene i Drammen Pakistans nasjonaldag. BIR
deltok i arrangementer.
31. august deltok leder for BIR Bijan forbedrende møte og utarbeidelse av kurs for religiøse
ledere som drammen kommune v/prosjektet "Vold i nære relasjoner æres relatert vold"
arrangerte
10.september inviterte IMDI medlemmer i organisasjoner og innvadnrerråd i Buskerud på
KIM- nominasjonsmøte i Drammen for å velge Buskeruds medlem i KIM 2010-2013
19. september holdt Bijan foredrag på distrikt konferanse for Rotary.
4. oktober deltok vi i filippinske kulturaften på union scene som en del av mangfold tiltak til
Drammens innbyggere.
24. oktober deltok Leder for BIR på feiring av mangfold som ble arrangert for første gang.
Målet med festivalen var å bygge bro mellom mennesker fra forskjellige kulturer.
06. desember. Siste styre møte hvor vi jobbet med handlingsplan for 2010. Møtet avsluttet
med jule bord i selskap av Drammens ordføre.
Avslutning
Det har vært forholdsvis stor aktivitet i BIR i 2009. Takket være godt samarbeid i styre.
Mange organisasjoner har vist interesse for å samarbeide med BIR.
Vi har hatt godt samarbeid med fylkeskommune, IMDI, INLO Rødekors og mange andre
organisasjoner. Kongsberg kultur og integreringsseksjonen ønsker samarbeid for å opprette et
forum /råd som kan jobbe med informasjon, holdingsskaping, bidra til kulturlivet og være
talerør for forskjellige saker.
BIR vokser med mange nye og spendende oppgaver. Det har vært arbeidet mye for oppfylle
handlingsplan. BIR har arrangert og vert medarrengement i flere arrangementer som for eks.
INLOs årsmøte som var vellykket, 8 mars, Gjestebud, diverse nasjonal dager fra forskjellige
land og ikke minst stor deltakelse i stortingsvalget hvor BIR var aktive for informere
innvandrere og mennesker med minoritets bakgrunn sin stemme rett.
Buskerud Fylkeskommune inngikk partnerskapsavtale om tilbud til barn og unge mellom
Buskerud fylkeskommune og Buskerud innvandrerråd. Partnerskapsavtale skal bidra til å
fremme samfunnsdeltakelse blant innvandrere gjennom organisasjonsarbeid, dialog og
samhandling mellom etniske gruppe og bidra til a skape møteplasser mellom majoriteten og
minoritetene i Buskerud.
I april 2009 inngikk Buskerud innvadrerråd en viktig avtale med Statsarkivet i Kongsberg for
å arkivere Buskerud innvadrerråd sitt arkivmateriale. Dette er viktig får at informasjonen i
arkivet skal være tilgjenglig for brukere på statsarkivets lesesal.
Lederoppgaven har vært mye og vi i BIR takker Bijan som har jobbet hardt for å gi BIR en
stemme. Bijan har vært meget aktiv og deltatt i veldig mange arrangementer, kurser og
konferanser og steppet inn når andre ikke kunne. Styre har vært flink men vi kan være
flinkere til å gjøre oss bedre tilgjengelig. Byrden er lettere når den deles!

Avslutningsvis vil jeg siterer Utenriksminister Jonas Gahr Støre på hans besøk på Gjestebud "
Vi må bygge et "vi" helst et så stort "vi" at alle er en del av det. Drammen er en by med
mange minoriteter derfor er det viktig at man står sammen og bidra til at ingen faller utenfor."
Styre V/Anna Sankei
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