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Fra Styret

I DENNE UTGAVEN
Fra Styret

Assalam-aleykum
Islamsk Råd Norge har i perioden frem til jul og nytt år fokusert
på å holde et høyt engasjement med mye møtevirksomhet.
Hovedfokuset har vært på å arrangere en relevant dialog
konferanse som setter lys på et veldig viktig tema. Mer om det i
under kapitlene.
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Generelt har år 2018 vært et år fylt med mye spillerom for IRN til
å fokusere på implementering av nye vedtekter som ble vedtatt
på årsmøte i mars. Dette året har vært preget av mye dialog
arbeid med våre eksisterende medlemsmoskeer og med våre
nære samarbeidspartnere. Vi har også lykkes med å verve fire
nye organisasjoner under IRN paraplyen.
Med det gleder vi oss til et nytt år med spennende oppgaver og
avslutter året med å takke deg for støtten.
Tusen takk og godt nytt år!
😊

Konferanse –

Muslimsk Identitet i et moderne samfunn

Vi har observert en økende trend når det gjelder islamofobi og
muslimhets i det offentlige rom. Konferansens formål var å belyse
problematikken og dens opprinnelse samtidig fremheve den reelle
identiteten av muslimer. Samtidig gi norske muslimer et verktøy for å
gjenreise sin selvtillit og forståelse for den viktige brobygger rollen
muslimene har i samfunnet gjennom gode rollemodeller

Vi er utrolig stolte av å kunne gjennomføre dette arrangementet med
begrensede midler. 98 % av de fremmøtte ga uttrykk for konferansen
var nyttig og belyste et veldig viktig tema. Vi takker deltakere og
foredragsholdere for en god gjennomgang og råd for hvordan vi
sammen kan lykkes med å skape et - «vi»-samfunn,
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Fremtidig Politihus
IRN har et tett samarbeidsforhold til de offentlige etatene, deriblant Politiet.
Oslo politidistrikt utreder for tiden fremtidens behov i forbindelse med
fremtidige bygningsløsninger for politidistriktet (Prosjekt Eiendom 2030*). Her
har Politiet startet et arbeid med å kartlegge hva eksterne interessenter har av
behov, ønsker og forventninger – som de i neste fase skal oversette til
kravspesifikasjoner for fremtidige bygningsløsninger.
IRN var invitert sammen med andre frivillige organisasjoner til å gi sine
innspill til fremtidig bygningsløsninger basert på behov for samspill og
samhandling med politiet inn i fremtiden

Frokostmøte –

Voldekt i nære relasjoner

Islamsk Råd Norge var en av medarrangørene til et frokostmøte som
skulle belyse tema – voldtekt i nære relasjoner og i lukkede felleskapsammen med Rød Knapp-Alliansen.
Vi er stolte av å være en del av denne alliansen og står samlet i arbeidet
med å bekjempe vold mot kvinner. Dette er et tema som anerkjennes
som et problem men belyses ofte ikke godt nok. Slike treff er med på å
spre budskapet samtidig som man etablerer et godt tverrfaglig
samarbeid.
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Norskkurs for Imamer
Islamsk Råd Norge har med støtte fra Oslo kommune startet Norges første
norske opplæring tilrettelagt for imamer!
Kurset hadde sin oppstart denne uken og varer frem til sommeren 2019. I første
omgang vil deltakerne få en fordypning i norskfaget. Etterhvert vil kurset
undervise i samfunnskunnskap hvor en tett dialog og møter med politi,
barnevern - og sykehus vil være sentralt.

Styrevalg i IRN
Det er igjen tid for valg av styret i IRN i mars 2019. Kunne du tenkt å være med
å lede IRN arbeid videre? Da ser vi frem til at du melder inn din kandidatur. Vi
oppfordrer sterkt kvinner til å søke!
Det er primært valg på styreleder posisjon og to nye styremedlemmer.
Det mangler ikke engasjement blant de unge. Vi har observert i siste tiden
mange engasjerte unge muslimer som på sosiale medier deler sine tanker og
ideer på hvordan IRN skal arbeidet, uttale seg i media og generelt hvordan IRN
burde være. Nå har du sjansen til å forme dine tanker og ideer til handling og
vi ser frem til at nettopp du søker! La ord bli til handling
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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.
Vi opplever mange besøkende på vår facebook og hjemmesiden. Vi
har også sett en markant økning i antall nyhetsbrev abonnenter samt
fastegivere gjennom avtalegiro.
Vi har mange prosjekter som er planlagt utført men vi er avhengig av
at vi har flere avtalegiroer slik at disse prosjektene kan bli realisert.
Så lite som 50 kr i mnd er med på å bidra til at vi kan lykkes i dette
arbeidet.

Islamsk råd Norge
@islamskraadnorge
Vi håper du hadde glede av å lese nyhetsbrevet!

Irn.no

Godt nyttår!
Hilsen

The best revenge is to improve yourself”
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