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OPPSUMMERING AV 2018 
Vekst har preget Minotenk i 2018. Vi har 

hatt en større stab enn noensinne 

tidligere, og vi har utvidet vår virksomhet 

geografisk, med tilstedeværelse i Østfold, 

Bergen og Bodø. 

 

To bøker, samt en større rapport ble 

lansert i 2018. Først ut var debattboken 

Kjære bror, som tar for seg 

minoritetsmannen fra ulike perspektiver, 

med tekster skrevet av 22 ulike skribenter. 

Gjennom hele året har vi hatt dialogmøter 

med tematikk fra boken, og takket være et 

tett samarbeid med Deichman bibliotek, 

nådde vi ut til svært mange.  

 

Videre lanserte vi fagboken Radikalisering 

– fenomen og forebygging, som også er en 

tekstsamling. Her var vi så heldige og ha 

fått med oss en rekke fremstående fagfolk, 

og det har vært stor etterspørsel etter 

boken fra førstelinjetjenestene. Begge 

bøkene nådde gjennom nåløyet til 

Kulturrådets innkjøpsordning, og er 

dermed å få tak i på alle biblioteker i hele 

landet. Dette er en stor anerkjennelse, og 

vi vil rette en stor takk til alle de fantastiske 

bidragsyterne i begge bøkene. 

 

Vi er spesielt stolte av det store 

mangfoldet i begge bøkene, både hva 

gjelder kjønn, etnisitet og annen bakgrunn. 

Det er det som gjør bøkene våre viktige og 

unike, og det er vi veldig glad for at også 

Kulturrådet ser.  

 

Et annet viktig satsningsområde har vært 

arbeidet med å strukturere en felles 

innsats mot muslimfiendtlige holdninger, 

på bakgrunn av HL-senterets rapport om 

holdninger til jøder og muslimer fra 

desember 2017. Vi har samlet et fagutvalg 

med en rekke eksperter på rasisme, 

diskriminering og mangfold, som har gitt 

oss masse gode råd og innspill til videre 

arbeid. Vi har også utarbeidet en 

kunnskapsgjennomgang om 

muslimfiendtlige holdninger i Norge, som 

ble lansert i oktober 2018.  

 

Høsten 2018 satset stort på to omfattende 

kursopplegg for ungdom og unge voksne. 

Minotenk-skolen med tema «Media, makt 

og mangfold», og «Moment», et halvårs 

kurs for ungdommer i samarbeid med 

Fredrikstad kommune, om demokrati og 

samfunnsengasjement. Tilbakemeldingene 

på begge programmene har vært 

overveldende gode.   

Vi har også jobbet med en fagbok om 

salafisme, forfattet av forskerne Sindre 

Bangstad og Marius Linge, som vil bli 

lansert i 2019. Haboon Hashi er også 
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tilknyttet oss som forfatter, og vil gi ut en 

bok høsten 2019.  

 

Siste halvdel av 2018 har vi også jobbet 

intensivt med en spennende oppfølger til 

boken iLove – identitet og kjærlighet 

(2014). iLove 2 handler om seksualitet og 

vil lanseres våren 2019. Mange spennende 

skribenter er med og tekstene berører 

blant annet komplekser, grensesetting, 

kommunikasjon, skam, jomfruhinnemyten, 

vente/ikke vente, porno og masse annet. 

Her er vi også veldig stolte over 

mangfoldet av stemmer som er med! 

Boken skal være et supplement til 

seksualitetsundervisningen, og er gratis! 

 

Bakgrunnen for vår satsning på utgivelser 

av antologier, ligger i vårt mandat: å 

formidle kunnskap og erfaringer fra 

minoritetsbefolkningen inn i den offentlige 

samtalen. Dette ser vi som en effektiv og 

langsiktig investering i kunnskapsspredning 

over hele landet.  

 

Minotenk har 

vært med i 

SIKT-nettverket 

til H.K.H 

Kronprins 

Haakon siden 

oppstart, og 

det var stor 

stas når 

styreleder 

Navjot Sandhu 

holdt innlegg 

på SIKT-konferansens 5 års jubileum på 

slottet. Vi fikk også vise en video av vårt 

konsept Minotenk-skolen, som har 

generert mange nye samarbeidspartnere, 

som ønsker å være med på brobygging og 

dialog.  

 

Gjennom året har vi, som tidligere, holdt 

foredrag ved høgskoler, videregående 

skoler, og en rekke andre offentlige etater. 

Etterspørselen etter våre foredrag øker fra 

år til år, og det har vært helt avgjørende 

med våre dyktige, nye ansatte, for å kunne 

dekke alle henvendelsene vi får.  

 

Gjennom bestillingstjenesten Subject Aid, 

har vi i 2018, sendt ut over 1100 bøker – 

gratis – til lærere over hele Norge. I 2019, 

anslår vi at det vil bli minst tre ganger så 

mange. Skolen er en av våre viktigste 

inkluderings- og integreringsarenaer. 

Derfor mener vi det er en god bruk av 

ressurser å distribuere det vi produserer til 

lærere og elever. 

 

I januar 2018 fikk jeg mulighet til å belyse 

Minotenk sine perspektiver som fast 

politisk spaltist i Dagsavisen, og det har 

vært en fabelaktig mulighet til å nå ut og 

knytte til oss gode og relevante aktører til 

våre satsningsområder og de 

problemstillingene som vi til enhver tid 

jobber med. Dette er en fin mulighet jeg 

tar med meg videre inn i 2019.  

 

Minotenk har de siste to årene vært i en 

spennende vekstfase, som har gjort det 

mulig for oss å være et enda bredere og 

tyngre forum for samfunnsengasjement, 

dialog og mangfoldskompetanse. Dette 

hadde ikke vært mulig uten våre 

støttespillere, samarbeidspartnere og 

bidragsytere. Tusen takk! Sammen jobber 

vi for et inkluderende, mangfoldig og 

varmt samfunn!  

 

Med vennlig hilsen 

Linda Noor 

Daglig leder i Minotenk  
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OM MINOTENK 
 

Minotenk er en tenketank som jobber løsningsorientert med problemstillinger og utfordringer 

knyttet til det flerkulturelle Norge, samt arbeid for økt kunnskap, forståelse og toleranse. Vi vil 

styrke minoriteters engasjement for demokrati og menneskerettigheter – og tilstedeværelse 

og deltakelse i det offentlige rom. Minotenk mener åpen og ærlig dialog er et viktig verktøy til 

større innsikt og forståelse mellom minoritet og majoritet.  

Vi danner nettverksgrupper, inviterer til kurs og seminarer, holder foredrag og produserer 

ressursmateriale gjennom våre bokprosjekter. Minotenk skal være et supplement til 

offentlige organer og bidra med innsikt i erfaringene til personer med minoritetsbakgrunn. 

Vårt nettverk med unge voksne utfyller en viktig funksjon som rollemodeller i sine respektive 

miljøer og samfunnet for øvrig, og bidrar til positive holdningsendringer. I kombinasjon med 

vårt samarbeid med premissleverandører i den offentlige debatten (journalister, politikere, 

forskere), styrker dette våre resultater og sørger for at vårt arbeid når ut til flest mulig.  

Minotenk har gjennom ulike prosjekter bygget opp et bredt nettverk av unge ressurspersoner, 

med bakgrunn fra ulike deler av verden, og med verv og posisjoner innen forskjellige 

flerkulturelle organisasjoner og miljøer. Vår målgruppe er først og fremst unge voksne som 

ønsker å engasjere seg i samfunnsaktuelle temaer knyttet til integrering og mangfold, men 

også allmennheten generelt. Vi jobber derfor spesielt med å fremme verdier som gjensidig 

respekt, ansvar for egne og andres verdier og verdighet.  

Minotenk sitt overordnede fokus er integrering og integreringspolitiske virkemidler. Vi besitter 

en bred faglig kompetanse, og holder oss kontinuerlig oppdatert på relevant forskning. Våre 

prosjekter bidrar til kompetanseheving og bevisstgjøring rundt de største utfordringene 

knyttet til integrering og det flerkulturelle samfunnet. Vårt arbeid styrker unge menneskers 

selvtillit og evne til å ta selvstendige og ansvarlige avgjørelser i eget liv – og de blir også i stand 

til å videreføre dette til andre unge mennesker og foreldregenerasjonen.  

Vi ønsker å gi unge verktøy til å håndtere stigmatisering og danne trygge, mangfoldige 

identiteter.  

Vi er partipolitisk og religiøst uavhengige, og åpne for alle som ønsker å engasjere seg.  

Minotenks ideologiske plattform er FNs Menneskerettigheter. Vi har hatt utstrakt fokus på 

likestilling, og å fremme skeives rettigheter og likestilling i etniske minoritetsmiljøer. Vår 

langsiktige visjon er å systematisk bygge opp kunnskap og kompetanse om mangfold og 

integrering, for slik å nå målsetningen om reell likestilling og samfunnsdeltakelse.  

Vi jobber også for å øke den generelle kompetansen om minoritetsspørsmål gjennom 

foredrag, utvikling av politiske og praktiske løsninger, dialogmøter, seminarer, utvikling av 
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ressursmateriale og bøker m.m. Vi legger vekt på bred formidling mot både politikere, 

forskere, praktikere og ulike minoritetsmiljøer.  

Minotenk har spesielt jobbet med holdningsendrende arbeid mot tvangsekteskap, 

æresrelatert vold og ekstrem sosial kontroll siden vår oppstart i 2009, og samtidig har vi hatt 

fokus på arbeidet med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Vi er også 

opptatt av å sette søkelys på hatkriminalitet og rasisme, og har en kontinuerlig dialog med 

førstelinjetjenesten.  

Minotenk har jobbet med kartlegging av ekstreme ungdomsmiljøer i Norge siden 2009. Vi har 

tilegnet oss dybdekunnskap om de ideologiske trendene, propagandamateriale, 

rekrutteringsmekanismer, samt de psykologiske og sosiologiske aspektene av radikalisering og 

voldelig ekstremisme, spesielt med jihadistisk fortegn. Vi har skrevet en rekke artikler, og 

deltatt i en rekke fagfora, både i Norge og internasjonalt bl.a. The White House Summit i 

Washington, Leaders Summit i FN, Global Terrorism Forum, og andre internasjonale 

konferanser i Madrid, Berlin, Brussel og Abu Dhabi.  

 

SATSINGSOMRÅDER:  

• Styrke personlig autonomi og selvtillit hos unge med minoritetsbakgrunn   

• Stimulere til økt samfunnsdeltagelse og utdanning blant minoritetsgrupper   

• Innvandrerbarns livssituasjon   

• Likestilling på alle områder (kjønn, seksuell orientering, livssyn, funksjonsevne og etnisitet)  

• Bidra til å forbedre forholdet mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen, samt forholdet 

minoritetsgrupper mellom   

• Diskriminering og hatkriminalitet   

• Styrke minoritetenes demokratiske rettigheter og rettsstilling, samt tilstedeværelse og 

deltagelse i det offentlige rom  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BOK: KJÆRE BROR 
 

 

 

 

Kjære bror ble lansert 5. April 2018 på Deichman hovedbibliotek. Konfransier Noman 

Mubashir (skribent i antologien) ledet oss gjennom lanseringen som bestod av to innlegg og 

fem ulikepanelsamtaler som belyste minoritetsmannen, negativ sosial kontroll, forventninger 

og stigmatisering fra storsamfunnet.  

 

Kjære bror er en antologi med 21 tekster skrevet av nye 

stemmer, forskere, samfunnsdebattanter, forfattere, og 

kulturpersonligheter. Antologien ser på ære, skam, negativ sosial 

kontroll, og inkludering i lys av minoritetsmannen. 

 

Det er større forventninger til mannsrollen enn noen gang. 

Minoritetsmannen er i tillegg i en skvis mellom stigmatisering i 

samfunnet og forventninger på hjemmebane. Det eksisterer en 

myte om at minoritetsmenn alene opprettholder æreskultur og 

utøver negativ sosial kontroll. 

 

Det finnes menn med et problematisk kvinnesyn, men mange unge menn er også utsatt for 

negativ sosial kontroll. Det finnes et stigma om at guttene er prinser i sine egne hjem, men på 
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skolen, i møte med offentligheten, og i mediene blir guttene jekket ned. De er motstykket til 

den undertrykte minoritetsjenten som skal heies opp og frem.  

Kjære bror ble tatt inn på Kulturrådets innkjøpsordning, og er nå å finne på alle landets 

offentlige biblioteker. I etterkant av hovedlanseringen har Kjære bror reist på turné rundt til 

fem lokale Deichman bibliotek i Oslo: vi diskuterte utenforskap på Tøyen, patriarkatet og den 

trange mannsrollen på Holmlia, gutter som loker og jenter som gjør lekser på Furuset, 

religion, samliv, stereotypier og seksualitet på Majorstua, og «innvandrergutten» på Stovner. 

Bidragsyterne har belyst ulik tematikk som adresseres i boken og har bestått av ulike paneler, 

forfatterne i boken og delvis eksterne deltakere. De har alle generert stort 

publikumsengasjement og gode samtaler.  

 

Kjære brors skribenter har i 

tillegg blitt invitert inn til 

andre forum for å snakke 

om bokens tematikk, som 

da Umar Ashraf (redaktør) 

og Abdirahman Hassan 

(skribent i boken) førte en 

samtale på Nesodenn 

bibliotek 15. September i 

forbindelse med deres 

debattserie for ungdom, 

inspirert av medieuniverset 

Skam.  

 

 

 

 

 

Bidragsytere er Umar Ashraf (red.), Linn W. Firdaous Nikkerud (red.), Noman Mubashir, Mina 

Adampour, Zeshan Shakar, Nina Bahar, Abdullah Alsabeehg, Navjot Sandhu, Mohamed Abdi, 

Michael Kohn, Maaz Ahmed, Usman Ali Khan, Anders Torp, Bikramdeep Singh Pannu, Sofia 

Rana, Abdirahman Hassan, Ali Chishti, Dara Goldar, Abraar Jibril og Linda Noor. Forord er 

skrevet av forsker Monika Rosten, og illustrasjoner er laget av Fadi Abou Hassan/Fadi ToOn. 
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BOK: RADIKALISERING 
FENOMEN OG FOREBYGGING  

 

Hvorfor ble Tom Olsen nynazist? Hvorfor kjempet og døde norske 
ungdommer for terrororganisasjonen IS? Er det mulig å beskytte 
samfunnet fra voldelig ekstremisme, og kan vi i det hele tatt forstå 
ekstremistenes psykologi?  

I Radikalisering – fenomen og forebygging beskriver Norges fremste 
eksperter og praktikere hvordan radikalisering foregår, og deler 
erfaringer fra arbeid i felt. De gir en oppdatert innføring i både islamistisk 
ekstremisme og høyreekstremisme, og tilbyr praktiske verktøy for 
hvordan vi best kan forebygge utenforskap og ekstremisme.  

Bidragsytere er Tom Olsen, Tor Bach, Øyvind Strømmen, Linda Noor, 
Ellen Reiss, Lars Erik Berntzen, Brynjar Lia, Saira Basit, Belinda Ekornås, Cathrine Moestue, Erik 
Lindbæk Kruse, Hege Hansen, Hans Magnus Gjerlaug, Julie Ræstad Owe, Mishell Akhtar 
Shakar, Christine Isøy, Gazi Mikail, Navjot Sandhu. Og i tillegg er det et intervju med 
daværende PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boken ble lansert august 2018 foran et fullsatt sal på Deichman hovedbibliotek. Siden 

lansering har vi holdt foredrag om boken rundt i landet, og om tematikk fra boken på diverse 

kurs og konferanser, som Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig 

ekstremisme, lukkede og åpne seminerer hos Kriminalomsorgens høgskole og 

utdanningssenter (KRUS), og konferanser mot radikalisering og voldelig ekstremisme i Halden 

og Gjørvik kommune.  
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Det har vært stor interesse for boken og den ble kjøpt opp av Kulturrådets innkjøpsordning, 

og er derfor å finne på alle landets biblioteker.  

 

INNHOLD:  
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MINOTENK-SKOLEN 2018 
Årets Minotenk-skole hadde tema media, makt og mangfold og tok sikte på å øke 

representasjonen av minoritetsstemmer i mediene, som kronikkforfattere, ansatte og kilder. 

Gjennom en helgesamling på Mastemyr hotell deltok 20 unge mellom 18 og 32 på workshops 

og foredrag om mediene, representasjon, hvordan man skaper kampanjer og bevegelser, 

kronikkskriving, formidlingskurs og møte med redaktører i de største norske mediehusene. 

Nettverket følges opp med videre samlinger og nettverksgruppe på internett. 

 

KURSINNHOLD: 

Kronikkurs, med Erik Tornes, debattredaktør i Aftenposten 
Foredrag om ytringskultur og grenser i den digitale offentligheten, med  
Karoline Andrea Ihlebæk, postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO 
Hvordan skape en bevegelse, med Susanne Kaluza, SHE community, ekspert på 
kommunikasjon og PR 
Foredrag om å ikke la seg bruke i samfunnsdebatten, med Hanan Abdelrahman, 
Matematikkhjelperen 
Om å sette agenda i mediene, med prosjektleder for Kjære bror, Umar Ashraf, Minotenk 
Rundebordsamtale med redaktører fra VG, Klassekampen, Dagbladet og NRK 
Formidlingskurs med Evelyn Ozasuwa, slampoet og skuespiller 
Tekstworkshop med Ellen Reiss, sjefredaktør og seniorrådgiver i Minotenk, og presentasjon 
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HANDLINGSPLAN 
MOT MUSLIMFIENDTLIGE HOLDNINGER I NORGE 

 

Minotenk tok tidlig i 2018 initiativ til å utvikle en handlingsplan mot muslimfiendtlige 

holdninger i Norge. Første skritt i det arbeidet var å utvikle en kunnskapsgjennomgang som 

samlet og oppsummerte hva som finnes av forskning, rapporter og statistikk. Det er viktig å 

enes om en felles forståelse av hva som utgjør problemet, for at vi kan lage tiltak som faktisk 

gjør en forskjell og bidrar til forbedring. 

Kunnskapsgjennomgangen lanserte vi i Fritt Ord 

sine lokaler i oktober 2018. Vi åpnet opp for innspill 

til tiltak fra de oppmøtte og oppfordret relevante 

organisasjoner og moskeer til å ta kontakt med oss 

for å bidra med flere innspill.  

Videre skal vi konkretisere tiltak 

etter område, og ende opp med en 

handlingsplan som sluttprodukt. Vi 

ønske å oppnå politisk støtte og 

implementering, men også skape 

et en handlingsplan som kan 

fungere veiledende for 

sivilsamfunnsaktører.  

Daglig leder i Minotenk, Linda 

Noor, har presentert 

kunnskapsgjennomgangen og arbeidet med 

handlingsplan i flere fora, som for Samarbeidsrådet 

for tros- og livssynssamfunn og på NRK radio. 

 

INNSPILL TIL CERD-RAPPORT 

Minotenk gav innspill om muslimfiendtlighet i kombinasjon med rasediskriminering og 

hatkriminalitet i anledning den alternative rapporten til FNs rasediskrimineringskomité. Vi 

leverte rapporten i samarbeid med 27 andre norske organisasjoner. Arbeidet ble ledet av 

Antirasistisk senter. 

 

https://radio.nrk.no/serie/studio-2-p2/MKRV20021018/22-10-2018?fbclid=IwAR2OlYR4YOt6KaSbbY7MTEmSiCJU-iFIHOHS3ABzGRuiG56mWCGHiILGz0A
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KURSREKKE 
FOR UNGDOM I FREDRIKSTAD  

 

Minotenk og Fredrikstad kommune 

samarbeidet om å inviterte unge, 

engasjerte mennesker mellom 14 og 20 

år til syv samlinger for å lære å 

filosofere, argumentere og utvikle 

kritisk tenkning. Gjennom samlingene 

har dyktige foredragsholdere og 

influencere undervist i å analysere 

makt, bekjempe fordommer, 

skriveteknikk, viktigheten av sterke 

fellesskap og mye mer. 

 

Vi har valgt å kalle kursrekken for Moment. Moment betyr et øyeblikk, men det betyr også å 

sette noe i bevegelse. I dette øyeblikket så er vår verden den beste i historien, men det er 

fortsatt viktig å sette ting i bevegelse for å skape positiv endring, og jobbe for et samfunn med 

plass til alle.  

 

Vi fikk besøk av blant annet Nancy Hertz (forfatter av boken «Skamløs»), ordfører i 

Fredrikstad Jon-Ivar Nygård og Torpeskolen filosofifabrikk. Og vi reiste også på tur til 

Stortinget for å få omvisning og snakke om demokrati og samfunnsdeltagelse med 

stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, og vi startet det hele med en hilsen fra 

statsminister Erna Solberg. 

 

TEMATIKK FOR SAMLINGENE: 

- Hvem er vi? Identitet, samhold og 

tilhørighet 

- Tur til Stortinget! Demokrati og 

samfunnsdeltagelse 

- Hva er sant? Kritisk tenkning og debatt 

- Fordommer og rasisme 

- Kreativ helg med workshops 

- Rundbordsamtale med lokale 

hverdagshelter 

- Avslutning med familie og venner. 

Opplesning og visning av egne arbeider. 
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iLOVE 2 – SEKSUELL HELSE 
BOK OM SEKSUALITET MED FLERKULTURELLE STEMMER OG PERSPEKTIVER 

 

Sommeren 2018 startet arbeidet med           

iLove2 – seksuell helse. Boken har fått midler fra 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og 

satsningsområdet mot negativ sosial kontroll. 

Sosial kontroll er uløselig tilknyttet seksualitet, 

kunnskap og selvbestemmelse. Derfor så vi 

behovet for en bok der unge selv kommer til 

ordet for å skape normalisering og gjenkjennelse i 

ulike dilemmaer og løsninger knyttet til 

seksualitet. Boken inneholder personlige historier 

og refleksjoner, og faktasider skrevet av en lege 

og en ekspert innen seksualitetsundervisning. 

Boken er gratis og skal distribueres til skoler, 

helsestasjoner og ungdomsklubber over hele landet. Den vil være en ressurs for 

fagpersoner som jobber med målgruppen, samt ungdom og unge voksne selv. 

Boken har bidrag fra unge mennesker med bakgrunn fra hele verden og tilbyr 

kunnskap som speiler større deler av befolkningen enn dagens tilgjengelige 

informasjon om seksualitet og seksuell helse. 

iLove2 er oppfølgeren til iLove – identitet og 

kjærlighet (2014), en bok det har det vært 

stor etterspørsel etter helt siden lansering og 

i år inngikk vi avtale med Subject Aid som 

distribuerer læremateriell til hele landet.  

Totalt sett er det snart distribuert 4000 

eksemplarer av iLove – identitet og 

kjærlighet og etterspørselen er fremdeles 

stor. Dette vil etter all sannsynlighet også 

gjelde oppfølgeren iLove2 – seksuell helse, 

som har et førsteopplag på 4000.  
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PSYKISK HELSE 
 

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PÅ STOVNER VIDEREGÅENDE SKOLE 

 

 

Vi ble igjen invitert til Stovner 

Videregående skole i anledning 

verdensdagen for psykisk helse. 

I år gjennomførte vi en uformell 

undersøkelse med særlig fokus 

på gutter og psykisk helse.  

 

 

Hovedfunnene (som ikke kan generaliserer på grunn av for få respondenter) var som følger:  

- 7 av 16 gutter har oppsøkt psykisk helsetilbud  

- Ingen har oppsøkt telefon og chattetjenester, og det er ellers jevnt fordelt mellom 

helsesøster/helsebrorbror/helsestasjon/psykolog  

- 10 av 16 gutter prater med noen om følelsene sine og hvordan de har det (6 gjør det 

altså ikke)  

- Venner og familie er klart de som man prater mest med om disse tingene (færre 

snakker med lærer, trener og andre) 

- 13 av 16 sier at familien har høye forventninger til dem om å prestere bra på skolen 

- Bare 2 av 16 sier det samme om skolen og lærerne  

- På spørsmål om de ønsker høyere forventninger svarer 5 ja og 4 nei. Det kan virke som 

at de som svarer at de ønsker at man hadde høyere forventninger til seg, ønsker at de 

forventningene skal komme fra skolen og lærere fordi de er listet blant alternativene 

og sjeldent er huket av på.  

- De svarer avslutningsvis at de mener man må bryte tabuer og stereotypier om gutter 

og psykisk helse i samfunnet, skape tilgjengelige tjenester og gi mer informasjon til 

gutter for at flere skal benytte seg av psykiske helsetilbud. 

Vi ønsker særlig å trekke frem at alt for mange opplever lave eller ingen forventninger fra 

skolen. Å stilles forventninger til betyr at noen har troen på dem. Man forventer at de skal 

kunne klare noe om de bare prøver. Stilles det ingen forventninger betyr det kanskje at ingen 

har troen på deg? Når over halvparten kunne tenke seg at det ble stilt høyere forventninger til 

dem, og de samtidig allerede har krysset av for at foreldre har forventinger, så står vi igjen 

med lærere og skolen.  
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INNSPILL TIL FOLKEHELSEMELDINGEN 

3. september ble det avholdt innspillsmøte i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, ledet 

av eldre- og folkhelseminister Åse Michaelsen (Frp). Minotenk var tilstedte i salen, og har i 

etterkant sendt inn et skriftlig innspill til departementet. Vi har denne gangen valgt å fokusere 

på psykisk helse blant minoritetsmenn, som vi mener har fått for lite fokus. Med dette 

henviser vi til menn med innvandrerbakgrunn, da både som selv har innvandret eller 

norskfødte med innvandrerforeldre. 

 

Vi mener ikke at minoritetsmenns helse er viktigere enn minoritetskvinners, men vi erfarer at 

fokuset til nå har vært forholdsvis skjevt til fordel for kvinnene. Samtidig er det en rekke andre 

organisasjoner som arbeider godt og målrettet med kvinners fysiske og psykiske helse, mens 

tilbudet til menn er mer mangelfullt. Derfor trengs det et løft i lavterskeltilbud og andre tiltak 

med målrettet innsats for å nå ut til ulike grupper av menn med minoritetsbakgrunn. Og det 

er viktig at dette ikke går på bekostning av tilbudet og økonomisk støtte til tiltak rettet mot 

minoritetskvinner. 

 

Lenker og vedlegg om tematikken: 

o Innspill til folkehelsemelding 2019 -Minotenk-minoritetspolitisk-tenketank 

o Helse- og omsorgsdepartementets innspillside, med fullstendig oversikt over innspill 

fra ulike organisasjoner og privatpersoner 

o Bladet Psykisk helse nr. 3/2018 – intervju med to av bidragsyterne i Minotenk-boken 

Kjære bror 

 

 

https://minotenk.no/wp-content/uploads/2018/10/Innspill-til-folkehelsemelding-2019-Minotenk-minoritetspolitisk-tenketank-1.pdf
https://folkehelsemelding.regjeringen.no/
https://psykiskhelse.no/bladet/2018/tema_sosiale_koder_0318
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UTVALGTE 
PANELSAMTALER  

OG DIALOGMØTER 
 

PANELSAMTALE OG FILMVISNING AV "PER FUGELLI - SISTE RESEPT" 5. MARS 2018 

I "Per Fugelli - siste resept", en film av Erik Poppe, følger vi legens siste tid på jorden. Fugelli 

brukte ofte sin stemme for å snakke om "flokken vår", alt fra vår lille flokk med nære og 

kjære, til vår nasjonale flokk, og endog den største flokken som utgjør hele menneskeheten. 

Han var opptatt av at vi skulle få til et samfunn hvor flokken skulle romme et stort mangfold 

av mennesker. Før filmvisningen av filmen på NFkino Saga samlet vi et panel for å få til en 

samtale om "den norske flokken": Har norskhetsbegrepet utviklet seg i takt med økende 

mangfold? Hvordan kan vi sørge for størst mulig samhold i den norske flokken, og hvordan 

skal vi definere den i 2018? 

 

I PANEL: 

Wasim Zahid - Twitter-lege og deltager 

i Nrk-programmet "Hva feiler det deg" 

 

Hannah Wozene Kvam - rådgiver for 

Akershus fylkeskommune og slam poet 

 

Susanne Demou Øvergaard - 

generalsekretær i Skeiv Verden 

 

Panelsamtalen ble ledet av Ellen Reiss - 

seniorrådgiver i Minotenk 

 

DIALOGMØTE OM ISRAEL OG PALESTINA 

 Vi arrangerte et lukket dialogmøte med representanter fra israelske minoriteter og norske 

minoriteter. Vi snakket om situasjonen i Israel og Palestina, samt minoriteters situasjon i de 

sistnevnte landene og i Norge i dag. Etter samtalen spiste vi sammen. Til tross for at det på 

langt nær ble noe enighet rundt bordet, fikk vi snakket om aspekter som ofte utelates i 

mediebildet, hvilke likheter det finnes på tvers og vi fikk vist at det er mulig å drive dialog 

mellom berørte parter fra begge sider og samtidig kunne møte hverandre som mennesker.  



 

 

 

18 

PANEL «NORSK NOK» - LØRENSKOG BIBLIOTEK  

Lørenskog bibliotek inviterte til panelsamtale om å være «norsk nok» og hvordan vi kan leve 

godt sammen i vår flerkulturelle hverdag. 

 

- Når går man fra å være innvandrer til å være norsk? 

- Er det greit å pynte seg med andres kultur? 

- Hva gjør det med deg å bli sett på som annerledes? 

 

Ordstyrer var Neha Naveen og i panel satt Camille Oneida Charles, Ellen Reiss og Assad Nasir  

 

FOREDRAG FOR FRELSESARMEENS FAG- OG INSPIRASJONSDAG OM SKAL LIKSOM 

LIKSOM-PASSET DITT BETY NOE?  

Frelsesarmeen hadde fag- og inspirasjonsdag for sine frivillige, og Ellen Reiss (sjefredaktør og 

seniorrådgiver i Minotenk) hold foredrag om norskhet og tilhørighet med utgangspunkt i 

Minotenk-boken Skal liksom liksom-passet ditt bety noe? (2017). Deretter ledet hun en 

gruppe i workshop om hvordan frivillige kan arbeide for en mest mulig inkluderende 

organisasjon. 

  

INNLEGG OG RUNDBORDSAMTALE MED PARLAMENTSPRESIDENTENE I NORDISK RÅD 

30. oktober og i anledning at Nordisk råd var samlet i Oslo, avholdt stortingspresident Tone 

Wilhelmsen Trøen et arrangert for sine kollegaer fra de nordiske landene. Temaet var politisk 

tillit, med utgangspunkt i Nordisk råds rapport «Tillit – Det nordiska guldet». Minotenk var 

invitert til å holde et innlegg om tillit og utenforskap, og la fokus på hvordan vi må arbeide for 

at ulike minoriteter i samfunnet ikke bare skal ha tillit til nasjonale politikere og institusjoner, 

men også hvordan befolkningen som helhet skal bevare god sosial tillit til hverandre. Vi la vekt 

på viktigheten av at personer som skal integreres ikke bare skal bli en del av det norske 

samfunnet, men også del av et lokalsamfunn. Her spiller lokale hendelser, debatter og forhold 

en viktig rolle, og som i mange tilfeller aldri når den nasjonale scenen. Flere av de nordiske 

landene har i tillegg også nasjonale minoriteter, som heller ikke må overses.  

 I rundbordsamtalen som fant sted etterpå la vi spesielt vekt på hvordan ulike 

samfunnsdebatter og nyhetsinformasjon mellom de nordiske landene spres på sosiale 

medier, også over landegrenser. Vi kom med en oppfordring til politikerne om å følge med på 

dette, og at spesielt saker om innvandring og integrering står høyt på agendaen i mange åpne 

og lukkede nettfora. Vi ba om at muslimfiendtlige holdninger må tas på alvor, og vi oppfordret 

flere politikere til å bli flinkere til å bygge personlig kontakt med lokale muslimer og 

trossamfunn. Dette som en del av det forebyggende arbeidet mot utenforskap, som også kan 

være en vei inn i et ekstremt islamistisk miljø. Avslutningsvis var det også naturlig å oppfordre 

til et videre felles arbeid i kampen mot høyreekstreme grupper som Nordisk 

motstandsbevegelse, som trussel mot både etniske og seksuelle minoriteter.      



 

 

 

19 

HELDAGSSEMINAR OM HATEFULLE YTRINGER I REGI AV KIRKELIG DIALOGSENTER 

STAVANGER   

25. oktober var Minotenk invitert til Stavanger for heldagsseminaret «Hatprat, religion og 

kontrovers», som ble arrangert av Kirkelig Dialogsenter Stavanger, med støtte fra Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet.  Målgruppen var elever i videregående skole og i 

innføringsklasser. Prosjektleder for Dembra, Peder Nustad (HL-senteret), startet med å gjøre 

rede for hva som ligger i begrepet hatefulle ytringer, og lovverket rundt. Vi valgte i vår 

presentasjon å konkretisere hatefulle ytringer ved å vise til ulike eksempler fra debatter i 

mediebildet, og hvordan vi i Minotenk arbeidet med tematikken. Vi oppfattet at elevene likte 

at vi tok opp saker fra nyhetsbildet, som de selv også hadde fått med seg. Flere fra de lokale 

innføringsklassene kunne også enklere relatere seg til personene som hadde blitt utsatt på 

hatefulle ytringer basert på religion. Wergelandssenteret avholdt også en workshop hvor 

elevene selv skulle arbeide med ulike ytringer, sagt eller skrevet i ulike kontekster. 

Avsluttende ble det avhold en oppsummerende panelsamtale, hvor elevene viste stor vilje og 

refleksjon over temaet, og kunne relatere det til deres hverdagsliv.  

 

HELDAGSSEMINAR BUETAT LILLESTRØM – FOREDRAG OM FLERKULTURELL OPPVEKST 

 

FAGKVELD OM RADIKALISERING FOR FORELDRE, I SAMARBEID MED MOSAIC 

 

HELDAGSSEMINAR REGIONSENTER FOR BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE, 

HELSEREGION ØST OG SØR (RBUP) – Å FORSTÅ OG BLI FORSTÅTT - UTARBEIDELSE AV 

PROGRAM OG FOREDRAG 

 

FOREDRAG FOR SOMMERSKOLEN NYDALEN OM RADIKALISERING, I REGI AV YOUNG 

AMBASSADORS 

 

FOREDRAG FOR FINANSFORBUNDET OM VERDIKONFLIKTER I DET FLERKULTURELLE 

NORGE 
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DELTAKELSE PÅ DEN BRITISKE REGJERINGENS KONFERANSE OM TVANGSEKTESKAP OG 

KJØNNSLEMLESTELSE – LONDON  

 

EMIS KONFERANSE OM RADIKALISERING OG UTENFORSKAP - ORDSTYRER 

 

 

 

STAND PÅ SAGENE, FESTIVAL FOR MANGFOLD 
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FOREDRAG OG STAND PÅ IMDIS NASJONALE INTEGRERINGSKONFERANSE PÅ 

MAIHAUGEN 

 

FOREDRAG OG VIDEO OM MINOTENK-SKOLEN PÅ SLOTTETS SIKT-KONFERANSE 

 

DELTAKELSE MED PANELDEBATTER OG FOREDRAG PÅ ARENDALSUKA 

 

SAMARBEID MED ARABISKE FILMDAGER – PANELSAMTALE OM MUSLIMSK FEMINISME 

 

 

STORTINGET – PANELSAMTALE FOR STORTINGETS LÆRERKURS 

 

MANGFOLDSSEMINAR GRORRUDDALEN – I REGI AV OSLO HØYRE 

 

FOREDRAG FOR NAV – INNVANDRERKVINNER I ARBEID 
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STYRELEDER I MINOTENK, NAVJOT SANDHU, DELER UT JENTEPRISEN 2018 

 

DEBATT PÅ TØYEN OM KJÆRE BROR  
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DEBATT OM NEGATIV SOSIAL KONTROLL, I REGI AV ARBEIDERPARTIET 

  

KJÆRE BROR-DEBATT PÅ MAJORSTUA BIBLIOTEK 
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FORSKNING OG FAGNETTVERK 

Minotenk bidrar til en rekke forskningsprosjekter og bistår jevnlig master- og 

doktorgradsstudenter med veiledning og hjelp til å rekruttere informanter. Minotenk deltar 

også i flere fagnettverk i inn- og utland, og bidrar med ekspertise til Radicalisation Awareness 

Network (RAN) hvor vi leder en av deres arbeidsgrupper og arrangerer jevnlige fagsamlinger. 

Vi er også med i en referansegruppe for handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet), og i Ung i dag-utvalget (Barne- og 

likestillingsdepartementet og Kulturdepartementet) som utreder likestillingsutfordringer blant 

barn og unge.  

 

 

  

 

 
 

Minotenk markerer Pride 

Statsminister Erna Solberg får 

bokpakke fra Minotenk  

 

Abid Raja får boken Radikalisering – 

fenomen og forebygging 
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UTVALGTE MEDIEOMTALER 

OG KRONIKKER 
Dagbladet kronikk om negativ sosial kontroll  

 

Intervju Frittanke om omskjæringsdebatten 

 

Morgenbladet, fra "Kvinner som hater menn" 

 

Intervju NRK om muslimer og Metoo 

 

Intervju NRK om IS-kvinner 

 

Utrop - paneldebatt om negativ sosial kontroll 

 

Dagsavisen kronikk - manglende mangfold blant norske ledere 

 

Dagsavisen kronikk - likestiling hos høyreradikale 

 

Dagsavisen kronikk - Behov for mannlige rollemodeller 

 

Dagsavisen kronikk - muslimfiendtlige holdninger 

 

Dagsavisen kronikk - Utenforskap blant menn 

 

Dagsavisen kronikk - Seksuelt misbruk av asylsøkere 

https://www.dagbladet.no/kultur/hva-om-sana-var-en-mann/69804797
https://fritanke.no/hvorfor-protesterer-ikke-muslimer-mot-omskjaringforbud/19.10801
https://morgenbladet.no/aktuelt/2018/03/dikt-av-sumaya-jirde-ali
https://www.nrk.no/norge/etterlyser-flere-muslimske-kvinner-i-_metoo-debatten-1.13931404
https://www.nrk.no/norge/forskere-om-is-kvinnene_-_-usikkert-om-matlaging-er-terrorstotte-1.14078990
https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/33122
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/det-usynlige-glasstaket-1.1174688
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/%C3%A5-t%C3%A5le-s%C3%A5-inderlig-vel-den-urett-som-ikke-rammer-en-selv-1.1236698
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/skrikende-behov-for-positive-mannlige-rollemodeller-1.1194097
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/ernas-sumaya-st%C3%B8tte-1.1114810
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/gutter-gr%C3%A5ter-ikke-1.1135096
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/kvinner-som-misbruker-menn-1.1215868
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Vårt Land kronikk - mediefremstillinger av minoriteter 

 

Vårt Land kronikk - Ekstremisme på Arendalsuka 

 

Intervju Vårt Land - muslimsk feminisme 

 

Dagbladet kronikk - Håndhilsing og andre kulturkollisjoner i arbeidslivet 

 

VG Kronikk - minoritetsmannen og metoo 

 

Intervju Fontene - Snakk om minoritetsmannen  

 

Radioprogram om antisemittisme og muslimfiendtlighet 

 

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11737326-niqab-bilder-gir-misvisende-fremstilling-av-muslimer-i-norge
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11736955-farlig-legitimering-av-ekstremisme-pa-arendalsuka
https://www.vl.no/nyhet/linda-noor-wadud-har-apnet-rommet-1.1174758
https://www.dagbladet.no/kultur/handhilsing-og-andre-kulturkollisjoner-i-arbeidslivet/70087181
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/J1q694/vi-har-ikke-raad-til-aa-miste-gutta-vaare
https://fontene.no/nyheter/-pa-tide-a-snakke-om-minoritetsmannen-6.47.542791.3a16bd59b5
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