
 

Fra Styret 

IRN NYHETSBREV 

Assalamualeykum. 
 
Siden forrige nyhetsbrevet har fleste av oss hatt 

en lang og varm sommerferie. Vi håper dere har 

skapt gode minner med venner og familie, og 

ladet batteriene til en lang høst. 

 

Dette kvartalets utgave omhandler mest om 

aktiviteter rettet mot stortingsvalget som var nå i 

september. Et viktig valg som skal definere veien 

videre for de kommende 4 årene. Det har vært en 

spennende valgkamp og vi håper du brukte din 

stemme uavhengig hvilket parti du støttet 

Politisk Paneldebatt 

IRN arrangerte en politisk paneldebatt i 

Oslo. Samtlige partier som var invitert 

deltok, utenom et parti (MDG). Tanken bak 

dette arrangementet var å motivere til økt 

valgdeltakelse i innvandrermiljøet hvor 

majoriteten er muslimer. Som en viktig 

samfunnsaktør anså IRN det nødvendig å 

spille en viktig rolle med å motivere til økt 

valgdeltakelse.  

Det var knyttet en stor interesse til 

arrangementet i flere uker i forveien. Det 

var et godt oppmøte på overkant av 150 

personer. Majoriteten var unge muslimer. 

Debatten bar preg av en saklig og 

konstruktiv diskusjon på noen av de 

oppsatte temaene.  
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Vi takker representantene for at de deltok i denne 

debatten.    
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Det ble også avholdt en debatt i Stavanger som ble initiert 

av MFR (Muslimsk Felles Råd) hvor vår regionansvarlig i 

Rogaland aktivt bidro med arrangementet. Samtlige 

partier deltok og gjennomførte en konstruktiv debatt. Det 

kom blant klart fram fra samtlige partier, inkludert FRP, at 

muslimer og Islam er ikke noe trussel for kristne og norske 

verdier i Norge. 

Også vår regionansvarlig i Nord, Ørjan Askvik sammen 

med Islamsk Kultursenter Nordland, arrangerte en 

middagssamling i forbindelse med «Bevisst Valg» 

prosjektet i regi av Kvinnenettverket Noor. Tanken med 

denne samlingen var å skape økt engasjement i 

forbindelse med valget og prøve å finne svar på hva er de 

ulike gruppene opptatt av og hva slags politiske løsninger 

har de forskjellige partiene på det som opptar 

innvandrergruppene?  Det rapporteres om et godt 

oppmøte og godt engasjement. 

 

Det rapporteres om et godt oppmøte og godt 

engasjement. 

 

 

 

 

Paneldebatt i Stavanger og Bodø  

 

 

 
 

Demonstrasjon mot folkemord i Myanmar 

 

 
 

Vi har vært vitne til en økning av barbariske 

drapshandlinger mot Rohingya minoritetene i Myanmar i 

den siste tiden. Det var aktuelt å markere mot dette og 

registrere en stemme i samfunnet at forfølgelsene og 

drapene på Rohingya minoritetene må ta slutt.  

Vi har et medmenneskelig ansvar å hjelpe de som er i 

nød. Derfor arrangerte IRN en markering utenfor 

Stortinget hvor flere hundre mennesker deltok, tross for 

dårlig være. Det ble holdt gode appeller fra appellantene.  
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Samarbeid med Eldorado bokhandel & Norges Kristne Råd 

Klimamarsj 

 

 

 
 

IRN har hatt et samarbeid med Eldorado bokhandel i 

forbindelse med Stortingsvalget 2017. 

Eldorado utarbeidet en elektronisk løsning der besøkende 

kunne stille spørsmål til politiske partier og få svar. Det var 

montert 28 skjermer i lokalet som kunne benyttes for dette 

formålet der politiske partier hadde direkte tilgang og 

publiserte selv både svar og relevante videoer. 

Det kunne gjøres på norsk, engelsk, urdu, arabisk og 

somalisk der formålet var å øke valgdeltakelsen. 

Vi ser frem til et godt samarbeid med Eldorado bokhandel på 

flere kommende prosjekter. 

Legger også til at Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge i 

sommer fikk innvilget tilskudd fra Kulturdepartementet til å 

gjennomføre en konferanse om religion, religiøse ledere og 

integrering. Vi har igangsatt planlegging av denne 

konferansen. Følg med på vår hjemmeside og facebook side 

for fortløpende oppdatering. 

 

 

 

 

 

                   

 

Vi ser konturene av et endret klima daglig. Det er en 

virkelighet som fortjener og bør få den rette 

oppmerksomheten. Vi må jobbe sammen for å støtte 

gode tiltak som kan vedtas og implementeres av våre 

folkevalgte sammen med andre verdensledere. 

En klimamarsj ble arrangert i Oslo der over to tusen 

mennesker deltok i og gikk fra Oslo S til Stortinget.  

IRN har i samarbeid med Den norske kirken jobbet 

med klimaspørsmål i mange år og ønsker gjennom 

sitt arbeid å engasjere flere. 
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                                                           Informasjonsarbeid 

Det arbeides kontinuerlig med å forbedre vårt 

kommunikasjonsarbeid. Vi har lykkes med å nå 

mange flere gjennom våre kanaler på sosiale 

medier og på hjemmesiden.  

Vi har f.eks laget promo videoer av våre 

gjennomførte aktiviteter slik at flere kan høre og 

se våre prosjekter. Vi anser dette som en viktig del 

i vår kommunikasjonsstrategi. Vi er selektive, 

konstruktive og målrettet. Det er i tråd med vårt 

fokus på å være en åpen og transparent 

organisasjon.  

Har du tips til forbedringsforslag så vil vi gjerne 

høre fra deg😊 

 

 

  

 

Vi håper du hadde glede av å lese nyhetsbrevet! 
 
 Hilsen 
 
 Styret 

Følg oss på:  

 

  

 
 

Islamsk råd Norge 

@islamskraadnorge 

Irn.no 

Kontakt oss: 

   
  

  

post@irn.no 

+47 48 48 64 00 

«If you wish to mention the faults of your friend, 
mention your own faults first” Sahih Bukhari 

 



 


