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Fra Styret

I DENNE UTGAVEN
Fra Styret

Assalam-aleykum
VI har nå lagt bak oss en ekstrem sommerperiode og beveger oss
inn i et nytt årstid. Det er på denne årstiden man opplever en økt
aktivitet i forhold til samfunnsrelaterte problemstillinger. Det er
både konferanser, seminarer og en tid der Regjeringen
presenterer blant annet budsjett for kommende år. Med andre ord,
det er høyt aktivitet frem mot jul og nytt år.
IRN er ingen unntak når det gjelder samfunnsengasjement. Vi har
rett etter ferien vært aktive i ulike arrangementer og har hatt
mange møtevirksomheter med ulike organisasjoner og
samarbeidspartnere. Et kort utdrag er oppsummert i dette
nyhetsbrevet. Allerede i oktober arrangerer vi en spennende
konferanse som vi håper du tar del av.
Til slutt ønsker vi deg lykke til med oppstart av et nytt kvartal 😊

Nettverktreff- Hatkriminalitet
IRN er representert i nettverksgruppen mot hatkriminalitet
hos Likestilling -og Diskrimineringsombudet (LDO). Etter
sommeren hadde nettverket sitt første møte der agenda var å
få informasjon og gi innspill til pensumet på Politihøyskolen
rundt tematikken hatkriminalitet. En representant fra
Politihøyskolen presenterte eksisterende pensum som er
under revidering og ønsket innspill til endringer. IRN var
tydelig på at fokuset på hvordan jobbe med forebygging av
hatkriminalitet og tolke hatytringer på sosiale medier burde
inkluderes.
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Rådsmøte 2018
I tråd med IRNs vedtekter ble det avholdt et rådsmøte i forrige uke
der styret ga en kort status på arbeidet fra årsmøte i mars frem til nå.
IRN har i denne perioden motatt flere medlemssøknader fra moskeer
og organsiasjoner som ønsker å bli medlem av IRN. Rådsmøte vedtok
opptak av 3 nye medlemmer som er et godt nytt for oss som
paraplyorganisasjon. Flere søknader er under behandling som vil bli
tatt opp ved årsmøte i 2019.
Samtidig ble det lagt frem saker som krever rådets vedtak.
Styreperioden for det sittende styret varer frem til årsmøte 2019 og
det er igjen tid for valg av nytt styret. På grunnlag av dette dannet
rådet en valgkomitè som skal lede prosessen videre med å finne og
foreslå kandidater til kommende styrevalg i 2019.
Kunne du tenke deg å sitte i styret til IRN? Da kan du ta kontakt med
oss på valgkomite@irn.no eller følge med på både vår facebook og
hjemmesiden.

Konferanse – På tvers 2018
Islamsk Råd Norge var invitert til å delta i konferasen “På tvers 2018” i regi av
Norges Politilederlag. Formålet med konferansen var å dele erfaringer på
hvordan de ulike etatene og organisajsonene kan jobbe sammen på tvers, i
arbeidet mot barn og ungdommer.
IRN deltok på vegne av trossamfunnene og fortalte det viktige arbeidet
moskeene spiller i sitt lokale miljø. Vi la spesielt vekt på eksempler der
moskeene sammen med Politiet og Natteravn har bidratt aktivt med å
forebygge uro og kriminalitet i sine lokale miljøer. Videre ble det også lagt
vekt på hvordan moskeene tilrettelegger for ungdommene til å bruke
moskeene som en del av sin fritid gjennom aktiviteter som f.eks bordtennis
turneringer, leksehjelp og arrangementer.
Det var representanter fra Politiet, Barneombudet, Skoleforbundet, Oslo Byråd,
Forskere fra UiO og Elevorgnisasjoner. Det var et stort læringsutbytte å være
del av konferansen og vi ser frem til videre arbeid.
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Debatt – Religionens plass i arbeidslivet
Jussbuss, en studentdrevet rettshjelp, arrangerte en debatt I
kjølevannet av håndhilsing saken ved Ekeberg skole der en vikar ble
oppsagt etter å ha nektet å hånhdhilse motsatt kjønn. Tema var
religionens plass i arbeidslivet. IRN var invitert til å sitte i panelet
sammen med nestleder fra Unge Høyre, jurister og journalister. IRN
brukte aneldning til å presisere at dette egentlig ikke var et problem
for majoriteten av muslimer i Norge, og at denne saken hauses opp
unødvendig. Dette satte salen og de oppmøte en stor pris på og fikk
støtte fra meddebattantene.

Rødknapp alliansen
IRN er en aktiv samarbeidspartner med “Rød Knapp” alliansen. Blant
mange av aktvitetene er å dele ut “Røde knapper” sammen med
Justisminister. I år delte vi ut 2000 slike knapper sammen med
jusitisminister Tor Mikkel Wara utenfor nationalheateret togstasjon.
Knappen symboliserer kampanje: stopp vold mot kvinner. Det er I tråd
med IRNs arbeid mot “vold i nære relasjoner” I et møte med alliansen I
begynnelsen av september ble det besluttet å planlegge en konferanse
løpet av året med tema “voldtekt”.
Vi ser frem til fremtidige møter og utdelingsaksjoner i “Rød knapp”
alliansen.
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Informasjonsarbeid
IRN har i den siste perioden vært aktiv i samfunnsdebatten gjennom
media der vi har både gjennom kronikker og kommentarer registrert
vårt syn på sakene rundt håndhilsning, fosterhjem og hatkriminalitet.
https://www.vl.no/nyhet/barna-vare-far-det-vanskelig-1.1202336
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/gPeRXa/Vistoleranse-for-dem-som-ikke-handhilser-pa-kvinner---SmairaIqbal
Vi opplever mange besøkende på vår facebook og hjemmesiden. Vi
har også sett en markant økning i antall nyhetsbrev abonnenter samt
fastegivere gjennom avtalegiro.

Islamsk råd Norge
@islamskraadnorge
Vi håper du hadde glede av å lese nyhetsbrevet!
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Remember your own faults before you mention the
faults of other”
«

Profeten Muhammad(fvmh)
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