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Empo 

flerkulturelt 

ressurssenter    

  

Innledning 

Empo flerkulturelt ressurssenter har 

drevet flerkulturelt arbeid i Bergen siden 

2005. Målet er å fremme mangfold, 

dialog og inkludering.  

Empo tilbyr sosiale møtesteder, kurs og 

rådgivning, foreldreveiledning, 

karriereveiledning, helseforebyggende 

aktiviteter, norskkurs, leksehjelp og 

arbeidstrening til personer med 

innvandrerbakgrunn og annen 

flerkulturell bakgrunn. Empo bidrar 

både lokalt og nasjonalt i faglige fora og 

det offentlige rom for å skape økt 

forståelse for og kompetanse om 

mangfold og inkludering.  

 

 

 

 

 

 

Tall og fakta 

I 2020 hadde Empo totalt 1478 besøk i 

de ulike tiltak og aktiviteter. Deltakerne 

hadde opprinnelse i 43 ulike 

nasjonaliteter; Afghanistan, 

Bangladesh, Burundi, Chile, Colombia, 

Egypt, Eritrea, India, Indonesia, Irak, 

Iran, Italia, Jordan, Kenya, Kina, Kongo, 

Kurdistan, Liberia, Litauen, Marokko, 

Mexico, Myanmar, Nepal, Norge, 

Pakistan, Palestina, Peru, Polen, 

Russland, Saudi Arabia, Somalia, 

Spania, Sri Lanka, Sudan, Sverige, 

Syria, Sør-Sudan, Tanzania, Tunisia, 

Tyrkia, Tyskland, Ukraina og USA. 

Empo har hatt 4 årsverk fordelt på 7 

stillinger. Vi har en målsetning om å 

rekruttere flerkulturelt, og i 2020 har 

ansatte og vikarer vært fra følgende 

land: Norge, India, Liberia, Polen, 

Somalia, Sri Lanka, Syria og Tanzania.   

Empo har fått to nye fast ansatte i 

stillingene som koordinator for 

Mannstreff og i tiltakslederstillingen. Det 

har også vært noe sykefravær samt to 

permisjoner som gjør at det er satt inn 

vikarer i langtidsengasjement.    
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Empo mottok til sammen 2, 653 

millioner i støtte fra Bergen kommunes 

driftsmidler over bybudsjett og diverse 

prosjektmidler), og ca 100 000 fra tv-

aksjonsmidler til prosjektet Veiviser. 

Organisasjonen dekket øvrig budsjett 

med innsamlede midler.  

 

Korona-året 2020 

2020 har vært sterkt preget av Korona-

pandemien, og alle våre aktiviteter har 

blitt påvirket av restriksjoner som følge 

av smittevernregler. Det har vært viktig 

for Empo å beholde en tilnærmet 

normal drift i alle perioder der det har 

vært mulig. Vi vet at tilbudene våre er 

viktige for den enkelte deltaker, og at 

kontakten med Empo forebygger 

ensomhet, sosial eksklusjon, sosial 

kontroll med mer. Empo har hatt 

ansatte på jobb og i aktivitet gjennom 

hele året. I de periodene der 

gruppeaktiviteter har måttet vært stengt 

som følge av generell nedstenging i 

samfunnet (mars-mai og november), 

har de ansatte pleiet kontakt med 

deltakere gjennom digitale møter samt 

en-til-en oppfølging per telefon. Empo 

har etterstrebet å holde 

gruppeaktivitetene åpne så sant 

smittesituasjonen har tillatt det, og 

heller valgt å begrense antall deltakere 

for å opprettholde smittevernrutiner, 

samt gjennomføre aktiviteter ute i friluft.  

På grunn av begrensningene knyttet til 

smittevern ser vi en stor nedgang i 

besøkstallene våre fra 2019 til 2020. Vi 

opplever imidlertid at Empo har spilt en 

særdeles viktig rolle for våre deltakere 

gjennom 2020, og at de både har hatt 

behov for, og satt pris på, å pleie 

kontakt med Empo under de rådende 

og spesielle omstendighetene i 

samfunnet. Mange i målgruppen til 

Empo har begrenset sosialt nettverk fra 

før, og opplever ytterligere utfordringer 

med å skape nettverk, gjennomføre 

studier, få seg praksisplass eller arbeid 

under pandemien.  

Alle gruppeaktivitetene i 2020 har 

inkludert mye informasjonsarbeid 

knyttet til den pågående pandemien. 

Hos Empo har deltakerne fått 

informasjon om smittesituasjonen til 

enhver tid, gjeldende smittevernregler, 

rutiner for smittevern og generell 

informasjon om Korona 

(sykdomsforløp, viktigheten av å teste 

seg, karantenetid, isolasjon, vaksine 

med mer).  

I november 2020 deltok Empo sammen 

med andre tiltak i Kirkens Bymisjon i en 

intensiv informasjonskampanje i 

bydelen Slettebakken. Dette ble gjort 

på oppfordring av Bergen kommune, 

som et ledd i å begrense 

smitteøkningen som Bergen by 

opplevde i innvandrerbefolkningen. 

Empo deltok ved å bruke sine nettverk i 

området, ved å spre informasjon om 
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Korona på forskjellige språk, dele ut 

munnbind og Antibac. Vår metode var å 

treffe personer ansikt til ansikt og gi 

informasjon gjennom dialogbasert 

metode - en metode Empo benytter seg 

av i alle aktiviteter. Vi snakket med 

totalt 378 enkeltpersoner fra 24 land. 

Tusenvis av munnbind ble delt ut, 

sammen med Antibac. 

Mål og metode 

Metodisk kan arbeidet til Empo samles i 

følgende hovedpunkter:  

❖ Empo har en holistisk 

tilnærming hvor 

«empowerment» er overordnet 

mål og metode. Empowerment 

er her forstått som en prosess 

hvor hvert menneske kan bruke 

og utvikle egne ressurser, utvide 

sitt nettverk og slik oppleve 

mestring og større kontroll over 

sitt eget liv. I praksis gir 

metoden et sterkt fokus på tillit, 

kommunikasjon, samhandling 

og relasjonskvalitet.  

❖ Arbeidet er forebyggende, 

nettverksskapende og 

helsefremmende.  

❖ Staben omfatter helse- og 

sosialfaglig, pedagogisk og 

menneskerettslig kompetanse.  

❖ Alle medarbeidere har 

migrasjonserfaring, er 

flerkulturelle og flerspråklige, i 

tillegg til å ha relevant faglig 

kompetanse. 

❖ Sosialantropologisk og 

tverrkulturell kunnskap er viktige 

verktøy for å tilegne seg 

kunnskap om deltakere, deres 

livsverden og erfaringer. 

❖ Interkulturell forståelse og 

kommunikasjon er 

utgangspunktet for 

gjennomføring av aktivitetene.  

❖ Empo er en del av avdelingen 

«Migrasjon og Selvhjelp» i 

Kirkens Bymisjon i Bergen. 

Avdelingen omfatter også andre 

tiltak som jobber med 

målgruppen migranter (Batteriet, 

Helsesenter for papirløse, 

Akuttovernatting for fattige 

tilreisende, Fri- tiltak for ofre for 

menneskehandel og Leve med 

Hiv). I 2020 ble det arbeidet 

aktivt for mer samarbeid på 

tvers av disse tiltakene.  

❖ Det benyttes særlig sosialfaglige 

metoder som individuell 

veiledning og rådgivning, og 

rådgivning i grupper.  

❖ Andre konkrete metoder og 

verktøy er foreldreveiledning på 

morsmål etter 

minoritetsmodellen til 

«International Child 

Development Program (ICDP)», 

gruppemodellen «Omsorg og 

Kunnskap mot kvinnelig 

omskjæring (OK)» og 

«Løsningsfokusert tilnærming 

(LØFT)». 

❖ Kreative metoder som film, 

tegning, maling og skriving 

benyttes særlig i arbeidet med 

unge kvinner. Også verktøy fra 

kunst- og uttrykksterapi (KUT) 

benyttes. 
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Faste aktiviteter 

Kvinnegruppene 

De forskjellige kvinnegruppene er 

kjernen i Empos arbeid, og utgjør 

rammen for mange av de andre 

aktivitetene. De tre kvinnegruppene 

møtes:  

• Hver mandag fra 17-20.30 i 

Sentrum 

• Hver tirsdag fra 10-15.00 i 

Sentrum)  

• Hver onsdag fra 11-15.00 i 

Slettebakken bydel.  

Aktiviteter i kvinnegruppene omfatter: 

språk- og leksehjelpsgrupper, 

måltidsfellesskap, temadager og 

samtalegrupper om helsefremmende, 

holdningsskapende og forebyggende 

temaer, internasjonale og nasjonale 

merkedager og feiringer, fysisk aktivitet, 

praktiske kurs, kulturformidling og 

sosialt samvær. Etter forespørsel fra 

deltakerne ble det arrangert utflukter 

sommeren 2020 med fokus på trygghet 

i vann og svømmeopplæring for de som 

ønsket det. 

 

 

Kvinnegruppe sentrum mandager: 

Kvinnegruppen har møttes 31 ganger, 

og har vært besøkt av til sammen 387 

deltakere fra 25 ulike land: Afghanistan, 

Chile, Colombia, Eritrea, Etiopia, India, 

Indonesia, Irak, Iran, Jordan, Kina, 

Kurdistan, Marokko, Mexico, Norge, 

Pakistan, Peru, Saudi Arabia, Somalia, 

Spania, Sri Lanka, Syria, Tunisia, 

Tyrkia og USA. 

Kvinnegruppe sentrum tirsdager: 

Kvinnegruppen har møttes 27 ganger, 

og har vært besøkt av til sammen 279 

deltakere fra 23 land: Afghanistan, 

Burundi, Chile, Egypt, Eritrea, Etiopia, 

India, Irak, Jordan, Kenya, Kina, 

Kurdistan, Liberia, Marokko, Mexico, 

Myanmar, Norge, Pakistan, Polen, 

Somalia, Sudan, Syria og Tanzania. 

Kvinnegrupper Slettebakken 

onsdager: Kvinnegruppen har møttes 

37 ganger, og har vært besøkt av 242 

deltakere fra 23 ulike land: Afghanistan, 

Chile, Colombia, Eritrea, Etiopia, India, 

Indonesia, Irak, Iran, Jordan, Kina, 

Kurdistan, Marokko, Mexico, Nepal, 

Norge, Peru, Somalia, Spania, Sri 

Lanka, Syria og Tunisia. 
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Unge kvinners treff  

Dette er et fast ukentlig møtested for 

unge kvinner fra 18-30 år. Målet er å 

skape en åpen og trygg arena for 

krysskulturelle unge kvinner som lever i 

krevende krysspress mellom 

opprinnelseskultur og norsk kultur. Her 

diskuteres temaer og problemstillinger 

knyttet til negativ sosial kontroll, 

identitet, tilhørighet, verdivalg, frihet og 

likestilling, og målet er å støtte unge 

kvinner i å finne og skape en «tredje 

vei».  

Unge kvinners treff har møttes 27 

ganger fysisk, 11 ganger digitalt (når 

gruppene har vært stengt på grunn av 

Korona), vært besøkt av til sammen 

235 deltakere fra 12 land: Afghanistan, 

Eritrea, Etiopia, Kina, Kurdistan, Norge, 

Polen, Russland, Somalia, Syria, 

Tanzania og Tyrkia.   

Når gruppen ikke har kunnet møtes 

fysisk på grunn av pandemien, har det 

fungert fint å ha digitale treff for å holde 

kontakten. Flere av disse jentene har 

hatt det svært vanskelig under 

pandemien, og har fått utvidet en-til-en 

oppfølging av koordinator over tid. 

 

 

Flerkulturelt mannstreff                                                                                     

Mannstreffet er et ukentlig, uformelt 

møtested for menn med 

innvandrerbakgrunn og norske menn. 

Gjennom sosialt samvær knyttes 

dessuten nettverk, og deltakerne 

opplever tilhørighet og felleskap. I 

tillegg legger gruppen opp til 

måltidsfellesskap.  

Mannstreffet legger også til rette for 

dialog rundt mannsrollen og 

utfordringer knyttet til migrasjon og 

integrering, og tilbyr informasjon og 

praktisk hjelp knyttet til det offentlige 

systemet. Andre tema i 2020 har vært 

jobbsøking, religion, familie, helse og 

omsorg.  Deltakerne har i tillegg spilt 

kort, biljard, fotballspill, brettspill og 

bordtenning. Det har også vært noen 

aktiviteter utenfor lokalene, for 

eksempel kino og fisketur. Mannstreff 

holder åpent hver mandag fra kl 16-19 

hele året.   
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Flere av deltakerne på Mannstreff  

uttrykker at det er en møteplass hvor de 

føler seg velkomne, og at det ikke 

finnes så mange slike møteplasser i 

samfunnet ellers.  

Flerkulturelt Mannstreff har møttes 38 

ganger i 2020, vært besøkt av til 

sammen 327 deltakere fra 21 ulike 

land: Bangladesh, Chile, Eritrea, 

Etiopia, Italia, Kongo, Liberia, Litauen, 

Marokko, Norge, Palestina, Polen, 

Somalia, Sri Lanka, Sverige, Syria, Sør-

Sudan, Tanzania, Tyrkia, Tyskland og 

Ukraina. 

«Jobb, språk og samfunn» gjennom 

jobbsenter og kurs                                                         
Jobbsenter har åpent mandager 

mellom kl 12-14 og tilbyr hjelp til å søke 

jobb eller videreutdanning. Mange 

søker dessuten praktisk hjelp til 

nettbaserte tilbud, og generell 

informasjon og veiledning om offentlig 

forvaltning, plikter og rettigheter, tilbud 

og tjenester. Empo har også utviklet en 

egen kursmodell, som inneholder 

formell informasjon om det norske 

systemet; offentlig forvaltning, plikter og 

rettigheter, tilbud og tjenester, samt 

mye uformell kunnskap som er sentral 

for å skape reell tilhørighet og 

deltakelse. 

Foreldreveiledningskurs ICDP 

Seks av Empos medarbeidere er 

sertifiserte veiledere i International 

Child Development Program (ICDP). Vi 

holder kurs på følgende språk: norsk, 

engelsk, swahili, somali og tamilsk.  

I 2020 gjennomførte vi to kurs på 

arabisk. Kursene ble gjennomført for til 

sammen 30 deltakere. Ytterligere to 

kurs var planlagt, men dessverre avlyst 

pga pandemi.   

ICDP-metodikken ble også brukt i 

gruppeveiledning og temadager i 

kvinnegruppene knyttet til 

barneoppdragelse, tvangsekteskap, 

kjønnslemlestelse, frie valg og 

generasjonsdialog.  

Rådgivning og veiledning 

Både individuell rådgivning og 

veiledning og gruppeveiledning er 

viktige deler av arbeidet i 

kvinnegruppene og mannstreffet. 

Temaer omfatter alt fra å finne fram i 

det offentlige systemet, forstå og fylle ut 

skjemaer, lese vedtak/brev, hjelp med å 

ringe advokat, UDI, boligkontor, lege 

o.l, til mer personlige samtaler om 

utfordrende livs- og familiesituasjoner. 

Mange har dessuten store psykiske 

utfordringer. I mange tilfeller blir 
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deltakere henvist videre til andre 

instanser.  

Norskkurs og leksehjelp 

Empo har tilbudt leksehjelp i 2020, og 

det fortsetter å være et svært populært 

tilbud. Det er tre faste leksehjelpstider i 

løpet av uken:  

(1) mandag 16-18, (2) tirsdag 11.30-13, 

og (3) torsdag 14-16. 

 

Det er i hovedsak frivillige tilknyttet 

Empo som gjennomfører leksehjelpen. 

Erfaringer viser at det er en svært nyttig 

og konstruktiv opplevelse for begge 

parter, med fokus på språkforståelse, 

studieteknikker samt forventninger i det 

norske skoleverket.  

Empo har hatt et samarbeid med 

Studieforbundet AOF om 

gjennomføring av norskkurs der totalt 8 

deltakere gjennomførte og fikk 

kursbevis. AOF har hatt ansvar for den 

pedagogiske gjennomføringen av 

kurset med lærer og læringsmateriell, 

og Empo har deltakere og fulgt dem 

opp.  

 

Frivillige  

Empo har hatt 16 frivillige tilknyttet de 

ulike gruppene gjennom 2020. Noen 

frivillige har fulgt Empo gjennom hele 

året, mens andre har vært frivillige i 

perioder. Empo har jobbet målrettet for 

å beholde de frivillige til tross for 

Korona-restriksjoner og de følgende det 

har fått for driften. De frivillige utgjør en 

svært viktig del av driften, både praktisk 

og faglig. Flere av de frivillige har 

flerkulturell erfaring selv. 

Nettverkstreff 

Å bidra til å skape nettverk mellom 

mennesker på tvers av generasjon, 

kjønn og kultur er et viktig mål på 

Empo, og vi har flere prosjekter som 

har dette som hovedformål: 

❖ «5+5» nettverkstreff for menn: 

Fem menn med norsk bakgrunn 

og fem menn med 

innvandrerbakgrunn har møttes 

en gang i måneden for gjensidig 

læring, vennskap, erfarings- og 

kunnskapsdeling. I 2020 har 

deltakerne kommet fra Norge, 

Bangladesh, Kongo, Peru, 

Burma, Sri Lanka, Syria og 

Tyrkia. Aktiviteter i 2020 har 

vært sosiale kvelder med 

matlaging og samtale, fisketur, 

turer, samt temakvelder om 
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arbeidsliv (hvordan skrive 

CV/søknad samt 

intervjutrening), økonomi m.m. 

Psykisk helse har vært et 

sentralt tema i 2020.  

 

❖ Trilogi: Åpen 

lørdagskafé  med kulturtilbud 

hver lørdag i Krohnhagen 

Kafé og Veksthus. Triologi er 

et møtested hvor mennesker 

med ulike alder, bakgrunn, 

kjønn og kultur møtes til sosialt 

samvær, mat og 

kulturutveksling. Etter at vi 

sluttet med lørdagstreff har en 

ansatt fra Empo vært vertskap 

på Krohnnhagen på 

lørdagskafeen for å bygge bro 

mellom ulike grupper. Tilbudet 

er et samarbeid mellom 

Kulturhuset Danckert Krohn og 

Kirkens Bymisjon, og er et svært 

populært tilbud. 

 

 

❖ Et større vi - En serie med 

sofasamtaler på 

Litteraturhuset i Bergen: Unge 

kvinner og menn fra Bergen 

samtaler med leder for Empo 

om temaer som omhandler 

flerkultur, identitet, og «oss og 

dem». I 2020 var det planlagt 7 

seminarer, men kun ett ble 

gjennomført i februar pga 

pandemien (Litteraturhuset ble 

stengt). Serien er et samarbeid 

mellom Empo og Litteraturhuset 

i Bergen. 

 

❖ Lillelørdag på Litteraturhuset i 

Bergen, hvor Empo 

medarbeidere leser fortellinger 

til barn fra andre land og 

introduserer ulike 

fortellertradisjoner og ord fra 

andre språk. I 2020 var det 

planlagt 6 Lillelørdag i regi av 

Empo, men kun to gjennomført 

pga pandemien (Litteraturhuset 

stengt).  

 

Prosjekter 

Holdningsskapende arbeid mot 

negativ sosial kontroll, 

kjønnslemlestelse og 

tvangsekteskap 

Empo har mottatt prosjektstøtte fra 

IMDI fra tilskuddsordningen for 

holdningsskapende og 

helsefremmende arbeid siden 2008. 

Fra 2019 ble forvaltningen av 

tilskuddsordningen desentralisert til 

Bergen kommune, og Empo har 
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implementert prosjektet "Økt valgfrihet 

og bedre helse gjennom kunnskap, 

dialog og nettverk". Prosjektet omfatter 

særlig temadager, gruppesamtaler og 

gruppearbeid, rådgivning, veiledning og 

dialog i de åpne møtestedene. 

Veiviser til det norske samfunnet 

Prosjektet består av å lage grupper på 

tre hvor en nyankommen innvandrer blir 

koblet med en frivillig med norsk 

bakgrunn, og en «veiviser» med 

innvandrerbakgrunn med lenger botid i 

Norge som møtes ukentlig og gjør ulike 

aktiviteter sammen. Målet er at 

deltakerne skal oppleve inkluderende 

fellesskap, lære norsk, og bli kjent med 

det norske samfunnet. Prosjektet ble 

også utvalgt som ett av 9 prosjekter 

som implementeres nasjonalt i ulike 

stiftelser av Kirkens Bymisjon med 

innsamlede midler fra TV-aksjonen.  

 

Samarbeid 

Empo har gode samarbeidspartnere i 

det offentlige mottaks- og 

hjelpeapparatet i Bergen kommune, 

både på overordnet plan og når det 

gjelder oppfølging av enkeltpersoner. 

Andre samarbeidspartnere er 

Krisesenteret og Kvinneklinikken, IMDI, 

Bufetat, Barnevern, RVTS, Det Felles 

Innvandrerrådet, Utekontakten i 

Bergen, Bergen Internasjonal 

Kultursenter, SEIF, Norges 

Lærerakademi Bergen (NLA), Bergen 

Soroptimistklubb, Batteriet Vest Norge, 

Stiftelsen Amathea, Kreftforeningen, 

Sanitetskvinnene, Amathea og Røde 

Kors Bergen. 

Formaliserte samarbeid: 

- Deltakere fra 

Introduksjonssenteret for 

flyktninger og 

Kvalifiseringstiltaket Ny Sjanse 

deltar i kvinnegruppen ved 

anledning 

- På Slettebakken samarbeider 

Empo med Etat for 

boligforvaltning, og flere 

helsestasjoner og skoler i 

området. 

- Samarbeid med ulike 

kulturinstitusjoner: 

Litteraturhuset i Bergen, KODE 

og Bergen Kunsthall 

- Samarbeid med AOG om 

gjennomføring av norskkurs 

 

Faglig 

kompetanseheving og 

offentlig 

påvirkningsarbeid 

Empo er en viktig aktør i Bergen når det 

gjelder å bidra til økt kunnskap og 

erfaringsutveksling rundt faglige 

temaer. I 2020 har vi bidratt i følgende 

sammenhenger:  

- Medarrangør av 

kvinnefestivalen og 8. mars 

initiativet i Bergen,  

- Medlem i ressursgruppe for 

langsiktig forskningsprosjekt på 

Hemilsenteret ved UIB om 

flyktningehelse. 

- Hatt ansvar for prosjektet 
«Inspire»: En kreativ, 
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terapeutisk gruppe i samarbeid 
med minoritetsrådgivere fra 
Årstad og Bergen Katedralskole. 
Gruppen har møttes 10 ganger 
(5 fysiske møter og 5 digitale 
møter) 

- Tatt mot studenter fra ulike 

læringsinstitusjoner for praksis. 

Dette har vært ekstra 

utfordrende på grunn av 

pandemien, men vi har prioritert 

dette arbeidet høyt når det har 

latt seg gjøre. Dette er et ledd i 

Empos langsiktige plan om å 

styrke samarbeidet med 

regionens læringsinstitusjoner.  

- Ansatte fra Empo har deltatt i en 

rekke forskningsprosjekt i regi 

av studenter på en rekke 

forskjellige studier. 

- Faglig bidragsyter til 

migrasjonskonferansen i 

Bergen, gjennom å fasilitere 

workshop samt delta i 

paneldebatt. 

- Tett samarbeid med Bergen 

kommune i forbindelse med 

Korona-situasjonen i Bergen.  
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