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Fra Styret

I DENNE UTGAVEN
Fra Styret

Assalam-aleykum
Vi beveger oss snart i et nytt år med mange muligheter og en
spennende tid fremover. Samtidig forlater vi 2017 som har vært
både et lærerikt og utfordrende år. Det har stormet mye rundt
organisasjonen i det året som vi nå er ferd med å forlate. Alt dette
har gjort IRN erfaring rikere.
Ved å være løsningsorienterte kan vi utnytte mulighetene som
ligger foran oss på en profesjonell måte parallelt som vi skal
opprettholde våre samfunnsrelaterte aktiviteter og dialog arbeid. Vi
ser 2018 som et år med mange nye prosjekter.
Vi takker alle våre medlemmer, støttespillere og
samarbeidspartnere for samarbeidet i 2017 og vi ser frem til videre
arbeid i det kommende år. Sist men ikke minst, takk til alle dere
som abonnerer på vårt nyhetsbrev.
Godt nytt år.

Årets kveld 2017
IRN arrangerte for første gang i sin historie en stor begivenhet der
mange anerkjente samfunnsaktører var invitert og deltok. En sosial
kveld med hensikt om å anerkjenne de viktigste muslimske
bidragene i det norske samfunnet. I år besluttet IRN å gi ut to
priser, «Årets kvinne 2017» og «Årets Ungdom 2017»

Vi gratulerer Lubna Mehdi som gikk av med prisen for «Årets
kvinne 2017», og ISMG Ungdom for «Årets Ungdom 2017»

Det er viktig å anerkjenne kvinners samfunnsengasjement og rolle.
Deres kompetanse og erfaringer må sees på som en styrke. Det er
også mange muslimske ungdommer som i senere tid har etablert
seg og jobber med veldig mange viktige oppgaver på frivillig basis.
Det er betydningsfullt at deres engasjement får oppmerksomhet
slik at deres motivasjon til videre arbeid fortsetter.

Arrangementet fikk gode tilbakemeldinger med ønske om å
opprettholde en slik kveld årlig. Dette er vi i IRN svært
takknemlige for.
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Kristen – muslimsk dialog
Islamsk Råd Norge opprettholder sitt dialog arbeid og tett samarbeid med
Mellomkirkelig råd (MKR). Senest i november inviterte vi sammen til et
seminar som en markering for kristen-muslimsk dialog i Norge gjennom
25 år. Gjennom kontaktrgruppen mellom IRN og MKR har vi sammen
løftet frem sentrale tema i tilknytningen til tro og trostilhørighet i
offentligheten.

Allerede den 25.januar 2018 arrangerer vi sammen med Norges Kristne
Råd et arrangement med tema «Religion og integrering» Dette ser vi frem
til og håper du også deltar. Mer informasjon om dette finner du på vår
hjemmeside og på facebook siden.

Religionsdialog - Stavanger
Det ble i regi av STL Stavanger, Kirkelig Dialogsenter Stavanger, Stavanger
Kulturhus og Stavanger kommune arrangert et seminar med tema “Farvel
til Statskirken”.

Vår Styreleder deltok i panelet sammen med representanter fra mange
ulike trossamfunn i Rogaland og avholdt et veldig balansert og
informasjonsrikt innlegg.

IRN Nyhetsbrev

Side 3
Befolkningsundersøkelse
Senteret for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-sentret)
publiserte en rapport der holdninger til antisemittisme og muslimer ble
fremlagt. Funnene i denne rapporten gir en pekepinn på noen funn som
er bekymringsfullt. IRN studerte rapporten nøye for å trekke lærdom av
disse funnene. Vi har kommentert rapporten der vi har gitt uttrykk for
vår bekymring til funnene og samtidig vært tydelig om å ikke tolke
funnene som representative for majoriteten av norske muslimer. Men at
fordommene skal bekjempes i alle miljøer der disse eksisteres er det
ingen tvil i.

Her kan du lese vår kommentar til rapporten:
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/6njLQr/-Vart-fellessamfunnsansvar---Zaeem-Shaukat

Avtalegiro
Vi fikk veldig mange henvendelser fra norske muslimer som etterlyste måter
de kunne støtte IRN og vårt arbeid økonomisk på. IRN introduserte avtalegiro
løsning ved siden av Vipps ordning. Respons på avtalegiro har vært
formidabelt. På veldig kort tid har IRN fått mange fastegivere. Det setter vi
utrolig mye pris på!
Vi jobber nå også med å tilrettelegge for at folk også kan gi sin økonomisk
støtte til hvert enkelt prosjekt i tiden som kommer.
IRN er en toneangivende aktør som deltar aktivt på ulike arenaer i offentlig og
privat regi. Vår deltakelse på ulike konferanser, seminarer, samarbeid med
andre organisasjoner, møter, en-til-en samtaler og ikke minst vår aktive
deltakelse i media viser at IRN er en viktig samfunnsaktør.
Støtten gjennom avtalegiro eller andre former er med på å finansiere IRN sitt
arbeid innen dialog -og brobygger aktiviteter, samt kommende og spennende
samfunnsrelaterte prosjekter.
Les mer her: http://www.irn.no/stott-irn/

IRN Nyhetsbrev

Side 4
Side 4

IRN Nyhetsbrev

Informasjonsarbeid
Informasjonsarbeidet i 2017 fra IRN har vært markant i alle
kanaler, spesielt på sosiale medier. Vi anser IRNs tilstedeværelse på
sosiale medier svært avgjørende i krevende perioder. Det er viktig
med nærheten til både våre medlemmer og norske muslimer. Vi
satser videre på kommunikasjon og ser på nye måter å
kommunisere på for å skape enda mer nærhet til vår målgruppe.

Vi håper du hadde glede av å lese nyhetsbrevet!
Hilsen

Islamsk råd Norge
@islamskraadnorge
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