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Fra Styret

I DENNE UTGAVEN
Fra Styret

Assalam-aleykum
Islamsk Råd Norge har siden starten av året hatt mange aktiviteter
som har krevd mye tid og ressurser. Vi ser tydelig at
oppdragsmengden og antall henvendelser til IRN har økt
betraktelig med tiden. Det er noe vi er utrolig takknemlige for og
spesielt den enorme støtten vi får blant våre norske muslimske
medlemmer og organisasjoner som ønsker et samarbeid med oss.

Hvordan opplever muslimene sin hverdag?
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Økende hatkriminalitet har vært mye i fokus i 2.kvartal av 2019. Vi
ser den økende trenden og bekymringen som mange med
muslimsk bakgrunn og andre minoriteter har. IRN er aktiv og
jobber tett med de offentlige instansene og det politiske apparatet
om å sammen bekjempe denne problematikken.
Videre kan det nevnes at gjennom intern dialog blant
moskemiljøene får vi signaler om at flere muslimske menigheter
ønsker å melde seg inn i IRN: Dette er svært positivt for oss som er
Norges største paraplyorganisasjon.
Til slutt ønsker vi alle en riktig god sommer! 😊

Hvordan opplever muslimene sin hverdag?
IRN hadde et konstruktivt møte med Likestillings -og
diskrimineringsombudet (LDO) vedrørende arbeidet med en
handlingsplan.
Formålet med møte var å gi en orientering på hvordan muslimer i
Norge opplever situasjonen når det gjelder skepsis og hat mot
muslimer som har økt i Europa og også i Norge, og hva man
mener at myndighetene kan gjøre med dette.
Vi håper våre anbefalinger bistår myndighetene til å prioritere
tiltak som kan forebygge og håndtere muslimhets.
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Innspillskonferanse
IRN deltok i innspillskonferanse i regi av Bufdir i forbindelse med
handlingsplan mot rasisme og diskriminering.
Både religiøse, sivile organisasjoner, forskningsmiljøet og offentlige
instanser deltok og beriket forsamlingen med mye nyttig kunnskap
fra hvert sitt området. Hvordan bekjempe muslimfiendtelige
holdninger var også et av mange temaer til diskusjon.

Referansegruppe - Kulturdepartementet
Islamsk Råd Norge var invitert av Kulturdepartementet til å sitte i en
referansegruppe for handlingsplan mot rasisme og diskriminering på
grunnlag av etnisitet og religion.
Vi var tydelig på at det er sterkt behov for en egen handlingsplan mot
muslimhets og islamofobi. Det var en stor konsensus om dette forslaget
blant flere i gruppen.
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Frokostsamtale
Islamsk Råd Norge var invitert av Kronprinsparet til en frokostsamtale der
temaene som var til diskusjon omhandlet hvordan man kan skape forståelse og
gjensidig respekt mellom mennesker. Vi la vekt på hvordan Islam anmoder om å
skape en gjensidig respekt mellom menneskene, samtidig som vi fremhevet den
rollen IRN har i et slikt arbeid gjennom sitt samfunnsengasjement.
Kronprinsparet var positivt til at IRN har samlet medlemmer fra flere islamske
lovskoler under en paraply.

Styrevalg 2019
Under årsmøte i mars ble det valgt en ny
styresammensetting. Vi er utrolig glad for at vi har i dag 2
kvinnelige styremedlem hvor den ene er nestleder.
Styret består av et ungt styret med høyutdannelse og erfaring
fra både arbeidslivet og organisasjonsliv.
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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 hatkriminalitet
og høringsrunde vedrørende nytt lov om fremvisning av ører
ved ID / Pass.
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!
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Speak good words or remain silent”
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