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Vår målsetting er å være en ledende
kunnskapsbase i Norge, på temaer knyttet til
mangfold, inkludering og integrering
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Forord
2019 har vært et banebrytende år for Minotenk på
flere måter.
Norge er et langstrakt land, og det flerkulturelle
Norge ser veldig ulikt ut, avhengig av hvor i
landet du befinner deg. Kompetansen og tilbud
knyttet til mangfold- og integrering, er også svært
varierende rundt om i landet. Derfor har vi satset
på større fysisk tilstedeværelse i hele Norge, og
samtidig målrettet distribuert vårt materiale og
bøker til flere skoler og utdanningsinstitusjoner.
Vi har totalt sendt ut 12 500 bøker i 2019. I tillegg kommer flere hundre
bøker som vi fysisk har delt ut på ulike lanseringer, stands og besøk.
Vi har lansert tre bøker i nøkkelbyer i landet, og hatt 27 arrangementer fra
Tromsø i nord til Kristiansand i sør.
Det er 117 artikler på Retriever som omhandler Minotenk, hvor flertallet er i
riksdekkende medier.
Også i 2019 har vi arrangert Minotenk-skole for ungdom og unge voksne.
Dette året ble det to ulike skoler, med ulik målgruppe og tematikk.
I anledning kvinnedagen 8. mars lanserte vi en kampanje for å rette søkelys
på kvinnelige leder og mangfold. I etterkant av terrorangrepet på New
Zealand tok vi også initiativ til en kampanje mot muslimfiendtlighet.
Et prioritert område har vært å arbeide med den pågående handlingsplanen
mot rasisme, samt mot en egen politisk handlingsplan mot muslimfiendtlige
holdninger. I desember 2019, ble handlingsplanen mot rasisme lansert, og
regjeringen satte også i gang et arbeid med en egen handlingsplan mot
muslimfiendtlige holdninger, som vi skal følge tett i 2020.
Linda Noor, Daglig leder i Minotenk
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Minotenk-skolen om gründerskap

I 2019 har Minotenk hatt som mål å styrke minoriteters muligheter til å
lykkes som gründere i Norge.
Gjennom flere kronikker, bokutgivelsen av Grenseløse gründere (2019) og en
egen Minotenk-skole, har Minotenk bidratt til større bevissthet og kunnskap
rundt fordelene med gründeretablering for minoritets-nordmenn. Unge
gründerspirer har fått et intensivt innføringskurs i hvordan etablere sin egen
bedrift. Vi har samarbeidet tett med Startup Migrants, og følger opp
nettverket som er dannet videre i 2020.
På innføringskurset, deltok det 20 unge voksne med minoritetsbakgrunn, som
på forhånd hadde sendt inn sin forretningsidé. To av deltakerne har kommet
seg inn på inkubatorprogrammer, en har landet en kunde og skal teste ut
produktet sitt de neste månedene. En har lansert en kampanje på Instagram
og er i ferd med å utvikle en forretningsplan.
Finansavisen hadde en stor reportasje om prosjektet.
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Finansavisen
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Minotenk-skolen om medborgerskap og identitet

I samarbeid med Fredrikstad kommune arrangerte Minotenk en kurshelg for
ungdom om medborgerskap, demokrati og identitet for ungdom.
Blant innlederne var Lisa Cooper, Francois Elsafadi og Ellen Reiss.
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Arbeid med handlingsplan mot rasisme og
handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger

Minotenk sitt antirasistiske arbeid opp mot regjering og departement har i
2019 spesielt vært rettet mot arbeidet med to nasjonale handlingsplaner:
1) Nasjonal handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av
etnisitet og religion (lansert 11. desember 2019)
2) Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer (annonsert
22. august 2019, under arbeid)
Det er Kulturdepartementet som i dag har ansvaret for arbeidet med og
oppfølgingen av begge handlingsplanene, men flere departement er
inkludert i arbeidet. Arbeidet med den første handlingsplanen strekker seg
tilbake til 2018 og skulle fram til august 2019 også inkludere temaet
muslimfiendtlige holdninger og tiltak mot dette. Minotenk arbeidet lenge
med utgangspunkt i at dette feltet i hovedsak ville omfatte denne
handlingsplanen, og har bidratt med tiltaksinnspill i tilknytning dette.
Både gjennom muntlig på møter i Kulturdepartementet hvor flere
organisasjoner har deltatt, og via et skriftlig innspillsnotat sendt
departementet 1. juli 2019.
Siden 2017 har Minotenk jobbet intensivt med å få en nasjonal handlingsplan
mot muslimfiendtlige holdninger. Vi har hatt et eget fagutvalg, utgitt en
egen rapport på omfanget av muslimfiendtlighet i Norge, publisert en rekke
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kronikker, og hatt en rekke møter med ulike politiske partier og
representanter, samt møter med Statsministerens kontor. Vi har holdt
innspillsmøter over hele landet, i samarbeid med moskeer, og andre lokale
aktører.
Samarbeidspartnere har blant annet vært STL Bergen, Forum for tro- og
livssyn i Kristiansand og Internasjonalt Seminar i Tromsø. Formålet har vært
å samle relevante aktører til dialog om temaet og hvilke tiltak som kan og
bør iverksettes lokalt.
Panelene har derfor bestått av deltagere tilhørende lokale muslimske
miljøer, lokalpolitikere, politi og representanter for andre trossamfunn.
Vår erfaring er at mange setter pris på at temaet også adresseres lokalt og
at vår evne til å samle flere aktører på denne måten er noe som også blir
viktig i det kommende arbeidet med handlingsplanen mot muslimhat. Gode
innspill til tiltak har blitt notert og tatt med i våre forslag til tiltak rettet
mot det politiske arbeidet.
Parallelt med åpne innspillsmøter har vi også hatt kontakt med ulike
muslimske miljøer og organisasjoner, blant annet Islamsk Råd Norge og
Muslimsk dialognettverk. Vi har også hatt et godt samarbeid med
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) som har arbeidet opp mot
muslimske miljøer for å samle erfaringer muslimer har med diskriming og
hat, og har invitert hverandre med på møter og arrangement av relevans for
begge parter. Blant annet arrangerte vi et eget innspillsmøte i samarbeid
med Rehmani moske i Moss i deres lokaler, som LDO også deltok på. Og vi
hadde tilsvarende møter i Bergen med RVTS Vest, Bergen moské, unge
muslimer og Skeiv Verden Bergen.
I etterkant av angrepet mot Alnor Islamic Center i Bærum annonserte
regjeringen på en pressekonferanse 22. august 2019 at de ville gå i gang med
å utarbeide en egen handlingsplan mot muslimhat.
For 2020 vil det være viktig for Minotenk å fortsette dette arbeidet og med
både lokale folkemøter og mer lukkede innspillsmøter som del av arbeidet
mot Kulturdepartementets handlingsplanen mot muslimhat. Et arbeid som
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startet opp i desember 2019 gjennom et innspillsmøte hvor Minotenk deltok
etter invitasjon fra departementet og statsråd Trine Skei Grande.
Da regjeringen 11. desember 2019 lanserte den bredere handlingsplanen mot
rasisme og diskriminering var Minotenk invitert til å kommentere den på
selve pressekonferansen. Spesielt pekte vi på viktigheten av at regjeringen
har en stor jobb å gjøre med å få den kjent utenfor Oslo-området. I tillegg
trakk vi fram tiltak rettet mot grupper som blant annet muslimer, samer og
utenlandsadopterte, og trakk fram viktigheten av politikeres retorikk i
offentlig debatt og savnet en klargjøring av dette i selve handlingsplanen.
I etterkant av angrepet i Bærum og det som ser ut til å være et rasistisk
motivert drap av gjerningsmannens utenlandsadoperte stesøster, har
Minotenk også arbeidet med dette temaet. Vi har blant annet støttet opp om
og deltatt på begge markeringen foran Stortinget som har vært arrangert av
Antirasistisk Senter og UAPU – Utenlandsadopertes politiske utvalg.
Vi har også bidratt til å samle ulike aktører tilknyttet dette feltet og
koordinerte et større møte med Likestillings- og diskrimineringsombudet om
tematikken.
Som et ledd i vårt arbeid med handlingsplanene, har vi også hatt en rekke
møter med ungdomspartiene med det formål om å opplyse om vårt arbeid
spesielt i tilknytning handlingsplanene og ikke minst se på muligheten om
hvordan vi gjensidig kan dra nytte hverandres arbeid.
Dette arbeidet vil fortsette i 2020 og vi forventer at også ungdom og unge
voksne som har muslimsk bakgrunn eller en minoritetsbakgrunn som gjør at
de kan antas å være muslimer (som også handlingsplanen skal adresserer)
blir inkludert med i arbeidet med å finne tiltak i den kommende
handlingsplanen.
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BOKPROSJEKT:
iLove 2 - seksuell helse
I april 2019 lanserte vi boken iLove 2 –
seksuell helse, til fullsatt sal på Deichman
hovedbiblotek. Etterspørselen etter boken
har vært enorm, og det har blitt distribuert
over 6000 eksemplarer av boken til hele
landet og Oslo Met har laget
undervisningsvideoer om boken.
Bidrag fra boken og lenke til hele boken i
PDF er også en del av Osloskolens
undervisningsopplegg på seksualitet og
grensesetting. Den er tilgjengelig gratis via
våre nettsider, og vi har hatt en rekke
workshops, panelsamtaler og foredrag om
boken i løpet av året.
Aftenposten laget en stor sak om boken i forbindelse med lanseringen, og
prosjektleder Julie R. Owe og skribent Ibrahim Mursal, deltok på TV2
Nyhetene og fortalte om boken der, etter lansering. Utrop har også flere
saker om boken.

10

BOKPROSJEKT: En vei ut?
I august 2020 lanserte Minotenk boken En vei
ut? Boken er skrevet av Haboon Hashi, som
har reist rundt i hele landet med foredrag,
panelsamtaler og workshop for ungdom om
bokens tematikk.
Nærmere 3000 eksemplarer av boken har blitt
distribuert over hele landet. Boken er en
sterk og personlig beretning om manglende
tro, tvil, identitet og seksualitet.
Haboon Hashi har skrevet flere kronikker om
bokens tematikk, blant annet to i
Aftenposten. Utrop har også skrevet om
boken og intervjuet Hashi.
Vi laget også en video med Haboon og hennes mor, Fartun, som fikk over
12 800 visninger på Facebook.
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Minotenk-lunsj: Kunnskap og nettverk

Minotenk-lunsj var et nytt konsept i
2019 og skal være en uformell
arena for alle som ønsker faglig
påfyll og nettverksmuligheter på
temaene vi jobber med.
Det foregår i lunsjtiden slik at man
kan kombinere lunsjpausen med å
delta på arrangementet, og vi
serverer et enkelt måltid.
Eksempler på temaer vi har tatt
opp er diskriminering i
ansettelsesprosessen,
muslimfiendtlige holdninger, samt
ytringsklima.

Det har deltatt ansatte fra politiet,
Likestillings- og
diskrimineringsombudet, NAV,
Skeiv Verden, Det islamske
forbundet, Kuben videregående
skole, Norges Handikap Forbund,
Utrop, samt studenter og
representanter fra MDG, KrF,
Arbeiderpartiet og IRN. Tilbudet
annonseres via Facebook og epost,
og våre bøker deles også ut på
arrangementet.
Foredragsholdere er ansatte i
Minotenk eller samarbeidspartnere.
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Distribusjon av bøker

Minotenk bruker mye ressurser
på produksjon og distribusjon
av bøker med flerkulturell
tematikk til skoler og andre
utdanningsinstitusjoner over
hele landet. De siste årene har
dette blitt en kjernevirksomhet
i vårt arbeid, og vi vurderer
det som en hensiktsmessig
strategi for å dekke mandatet
vårt fra myndighetene.

Vi benytter oss av
tjenesten til
SubjectAid.no, slik at
lærere kan bestille våre
bøker kostnadsfritt. På
den måten når vi ut til
hele landet, noe
landsoversikten for 2019
viser.
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Vi deler også ut bøkene våre kostnadsfritt på stands, på skoler og
konferanser.

Majoriteten av bestillingene kommer fra grunnskoler. 31 prosent av
bestillingene kommer fra videregående skoler. Vi tilbyr også workshops og
foredrag om bøkene til skoler, samt veiledning og tips til hvordan bøkene
kan brukes i undervisning.
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Arrangementer, foredrag og panelsamtaler

I 2019 har vi hatt rekordmange arrangementer, og en sterkere geografisk
spredning enn noensinne. Dette er en viktig prioritering for oss, og noe vi vil
fortsette å satse videre på.
Oppdragsgivere - foredrag og konsultasjon: Coca Cola
Norge, DNB, RAN, Norsk Filminstitutt, Ullevål
universitetssykehus, Barne- og familiedepartementet,
Human-Etisk Forbund, Kirkens bymisjon
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Enhet
for mangfold og integrering, Forandringshuset, NRK
m.fl.
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Prosjekt: Muslimske veivisere, i samarbeid med
Det Islamsk Forbundet

Med støtte fra Barne- og familiedepartementet, har Minotenk og Det
Islamske Forbundet utviklet et prosjekt som vil kartlegge mulighetene for å
etablere konseptet Muslimske veivisere i Norge, etter modell av Jødiske- og
samiske veivisere.
Prosjektet vil teste ut ulike modeller og tilnærminger, og være et
pilotprosjekt som muslimske veivisere kan bygge videre på.
Formålet er å motarbeide og forebygge muslimfiendtlige holdninger, samt
fremme gjensidig forståelse og respekt for hverandre.
Det er stort behov for mer kunnskap om identitet, tilhørighet og fordommer
og i prosjektet blir unge muslimer kurset i dialogarbeid og kommunikasjon
som vil kunne tilbys gjennom skolebesøk, både i moskeen og ved å reise ut
til skoler og andre steder det er behov (for eksempel biblioteker).
Forskning viser at tilhørighet og inkludering styrkes ved å jobbe sammen mot
felles mål, det bryter også ned fordommer og gjør samholdet sterkere.
Vi har inngått et samarbeid med Jødiske veivisere, som deler av sine
erfaringer og kunnskap. Vi har også hatt møter med de som er ansvarlige for
undervisningsopplegget til Jødiske veivisere på Oslo Met.
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Flere undersøkelser, blant annet fra HL-senteret (2017) og IMDi (2018), viser
at muslimfiendtlige holdninger er svært utbredt i Norge. 1 av 3 har
utpregede negative fordommer ovenfor muslimer. Undersøkelsen fra Ung i
Oslo (2016) viser at så mange som 24 prosent er «helt enig» og 34 prosent er
«litt enig» i at det i dag foregår en krig mellom vesten og islam. Dette er
bekymringsfulle tall, som viser at det er et stort behov for dialog- og
opplysningsarbeid.
Fra Det Islamske Forbundet er det Iman El Morabet og Djamel Selhi, som er
prosjektansvarlige, begge er lærere.
Å etablere muslimske veivisere har vært et gjennomgående ønske fra
muslimske miljøer, samt andre aktører i sivilsamfunnet, i forbindelse med
innspill til en handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger.
Minotenk mener det bør være et eget tiltak i den kommende
handlingsplanen, og vi mener dette prosjektet har gjort et forarbeid til en
slik etablering. Det er avgjørende at dette tiltaket har en solid faglig
forankring, så vel som forankring i muslimske trossamfunn. Programmet for å
bli jødiske veivisere er først ett semester på Oslo Met og ett semester på en
undervisningsinstitusjon i Israel. Det handler om å se sin bakgrunn som en
ressurs i demokratiet.
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8. mars-kampanje #HunBørLede

Gjennom en bildekampanje på Facebook, ønsket vi å adressere viktigheten av
flere kvinner med minoritetsbakgrunn i lederstillinger. Vi fikk med oss syv
profilerte ledere, som i hver sine postere frem mot 8. mars, delte sine beste
ledertips. Vi fikk til sammen flere titusener av visninger, samt en kronikk i VG.
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Minotenk i media

Retriever 01.01.19-31.12.19

Utvalgte intervjuer og kronikker:
Avisen Utrop: Om nettportalen "Nora"
Aftenposten: Lansering av iLove2
NRK: Hva sier egentlig Koranen om jihad, homofili og hijab?
Aftenposten: Om terrorangrepet i Bærum
Avisen Utrop: PSTs trusselvurdering
Vårt Land: Hvordan møte Koran-brenning
Nettavisen Fri tanke: Om regjeringens handlingsplan mot rasisme
Avisen Utrop: Om Stålsett-saken
Avisen Utrop: Minotenk-lunsj om "En vei ut"
Avisen Utrop: Om iLove2
Avisen Utrop: Om utenlandsadopterte
TV2 Nyhetskanalen: Om iLove2
NRK P2 Linda Noor med Shoaib Sultan, Studio 2 P2 om ekstremisme
NRK P2 EKKO: Portrettintervju
Dagsavisen: Utfordringer med sosiale medier
Dagsavisen:
Dagsavisen:
Dagsavisen:
Dagsavisen:

Kritikk av spesialundervisningstilbudet
"Mangfoldige gründere"
Antisemittisme
Hvordan få flere kvinnelige ledere i moskeene

Dagsavisen: Menneskerettighetsbrudd i Israel/Palestina
Dagsavisen: Bedre og mer mangfoldig seksualitetsundervisning
Dagsavisen: Bosettingspolitikk og sosioøkonomiske utfordringer i Oslo
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Dagsavisen: Ny FAFO-rapport om negativ sosial kontroll
Dagsavisen: Kritikk av regjeringens rapportering til CERD
Agenda magasin: Ut av skyttergravene i islamdebattene
Vårt Land: Støtte til Abid Rajas kamp mot grumsete retorikk i FrP
Vårt Land: Om retur av barna til IS-krigere
VG: "Født til å lede" - Minotenk sin 8.mars-kampanje
Dagbladet: Om islamofobi og handlingsplan
Dagbladet: Bosettingspolitikk
Avisa Nordlys: Om integrering i nord
NRK Ytring: Om det sosiale livet i gaming
NRK Ytring: Rasismens mange ansikter
Aftenposten: En vei ut?
Aftenposten: Om reaksjonene på En vei ut?
VG: Om inkludering av minoriteter
Aftenposten: Om rasisme og retorikk
Dagbladet: Om "omvendt rasisme"
NRK Ytring: Om høyrepopulistisk retorikk
PRIO: Om kvinnelige IS-krigere og retur
Dagsavisen: Om negativ sosial kontroll og funksjonsnedsettelse
Vårt Land: Om dialog om sensitive temaer med religiøse ledere
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