
 

Årsrapport 2016 

 
 
 

  

  

 



2 

NETTVERK – KUNNSKAP – FORMIDLING 
 
Minotenk ble dannet i 2008 og er en tenketank som primært jobber med å 
definere problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge. 
Vi er en arena for fri meningsutveksling og ønsker å bidra til 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, veileder unge voksne, holder foredrag og 
produserer ressursmateriale gjennom bokprosjekter og pamfletter. Minotenk 
skal være et supplement til offentlige organer og bidra med innsikt i 
erfaringene til unge med minoritetsbakgrunn. Vårt ungdomsnettverk 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. 
 
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. 
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Vi ønsker å gi unge verktøy til å håndtere stigmatisering og danne trygge 
mangfoldige identiteter. 
 
Vi er partipolitisk og religiøst uavhengige, og åpen for alle som ønsker å 
engasjere seg.  
 
Minotenks ideologiske plattform er FNs Menneskerettigheter. Vi har hatt 
utstrakt fokus på likestilling, og å fremme LHBT-personers rettigheter og 
likestilling i etniske minoritetsmiljøer. 
 
Minotenk henvender seg i særlig grad til yngre mennesker, og jobber 
derfor spesielt med å fremme verdier som gjensidig respekt, ansvar for egne 
og andres verdier og verdighet. 
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 for å øke den generelle kompetansen om minoritetsspørsmål 
gjennom foredrag, fremming av politiske og praktiske løsninger, dialogmøter, 
seminarer, utvikling av ressursmateriale og bøker m.m. Vi legger vekt på bred 
formidling mot både politikere, forskere, praktikere og ulike minoritetsmiljøer. 
 
Minotenk er også en nettverksgruppe for unge mennesker på tvers av etnisk 
bakgrunn, religion og kjønn. Vi tilbyr en plattform og faglig kompetanse til å 
delta i den offentlige debatten og styrker unges kvalifikasjoner til å engasjere 
seg i samfunnsaktuelle temaer. Vårt ungdomsnettverk har språk, tillit og 
erfaring som er forutsetningen for å nå ut til de aktuelle minoritetsgruppene i 
Norge. Vi jobber for å styrke og heve kompetansen blant unge voksne som 
kan jobbe som endringsaktører i  sine respektive miljøer, men også i 
samfunnsdebatten – med vekt på likestilling og ytringsfrihet. 
 
Minotenk har spesielt jobbet med holdningsendrende arbeid mot 
tvangsekteskap, æresrelatert vold og ekstrem sosial kontroll siden vår oppstart 
i 2008, og siden 2009 har vi hatt fokus på kartlegging og forebygging 
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. 
Vi deltar i flere internasjonale fagnettverk og ressursgrupper, som The 
Radicalisation Awareness Network (RAN) og The Youth Civil Activism 
Network (YouthCAN). 
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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 i mellom 

• Diskriminering og hatkriminalitet 
• Styrke minoritetenes demokratiske rettigheter og 

rettsstilling, samt tilstedeværelse og deltagelse i det 
offentlige rom 

 
 



5 

 

Aktiviteter og prosjekter i 2016 
2016 har vært et hektisk og produktivt år for oss i Minotenk. Vi publiserte to 
bøker: ”Hvit PR – Hvorfor det er viktig å lykkes med fleretnisk 
kommunikasjon” og ”Islamsk humanisme”, samt utarbeidet heftet ”Vår 
digitale tidsalder – Hvordan bli en bedre samfunnsdebattant”. 
 
Vår daglig leder, Linda Noor, har gjennom hele året vært fast spaltist i Ny Tid, 
og skrevet månedlige artikler om temaer som vi har hatt fokus på og jobbet 
med.  
 
Gjennom hele året har vi hatt samlinger for SELMA-nettverket, og deltatt på 
en rekke konferanser og seminarer i inn- og utland.  
 
Vi har også fått besøk fra skoleklasser, utenlandske delegasjoner som jobber 
med integrering, samt en rekke forskere og studenter som er interessert i vårt 
arbeid.  
 
Etterspørselen etter foredrag fra Minotenk har vært rekordstor i 2016, og vi er 
spesielt stolte over å være en del av den norske delegasjonen til FNs 
generalforsamling i forbindelse med The United Nations Global Counter-
Terrorism Strategy Review at The General Assembly (juni), samt en del av den 
norske delegasjonen til nordisk konferanse om forebygging av ekstremisme i 
Helsinki (oktober). Minotenk representerte også Norge på den internasjonale 
konferansen om integrering i Tallinn, Estland (desember). 
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Vi spesialdesignet et program for samfunnsengasjerte unge voksne mellom 18 
og 25 år som er interessert i menneskerettighetsspørsmål, forebygging av 
ekstremisme og fredsfremmende engasjement. Vi tilbydde deltagerne å styrke 
sine personlige og faglige egenskaper, og danne nettverk med andre unge som 
jobber mot samme mål.  
 
Vi kalte kurset SELMA som er arabisk og betyr fredfull, og veier til fred vil 
være nøkkelordet gjennom hele kurset. Hvordan får man et fredelig samfunn, 
en mer fredelig verden, og ikke minst hvordan finner vi fred med oss selv. 
Selma er også navnet på byen som Martin Luther King Jr. startet sine ikke-
voldsmarsjer fra, og dette er også en inspirasjon til innholdet i kurset. 
 
Vi utlyste kurset i våre kanaler på sosiale medier, nettside og e-post-lister. Det 
var stor interesse for å delta på programmet, og mange søkere. Vi besluttet 
derfor å utvide fra 15 plasser til 20 plasser. Det var overvekt av kvinnelige 
søkere, som gjenspeiles i deltakerlisten. Mennene som søkte, ble gitt prioritert 
plass, for å utjevne kjønnsbalansen. 
 

 
 
Innhold i kurset: 
 

- Debatt med NRK-komiker Yousef Hadawi om hans måte å bruke 
humor som samfunnskritikk 

- VG-journalist Shazia Majid (tidl. Sarwar) fortalte om utfordringer og 
fordeler med å ha etnisk minoritetsbakgrunn i mediene 

- Workshop om interseksjonalitet og diskriminering (Ellen Reiss) 
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- Helgesamling: Journalist og samfunnsdebattant Marie Simonsen gav 
opplæring i å skrive kronikker og debattinnlegg, journalist og forfatter 
Adeel Khan Farooq fortalte om etiske dilemmaer i møte med 
filmprosjektet om ”Profetens Ummah” + skriveworkshop 
 

 
 

- Ekskursjon til den amerikanske ambassadens resisdens med foredrag  
om borgerrettighetsbevegelsen i USA med Gail Melissa Grant, i 
forbindelse med African American History Month og diskusjon om 
amerikansk utenrikspolitikk, med ambassadens diplomater. 

- Workshop om å lage video – hvordan lage en kampanje og utvikle 
slagord 

- SELMA-aspirantene arrangerer debatt på Eldorado om ytringsrom og 
diskusjonskultur i moskéene og muslimske miljøer 

- Ekskursjon til Tenketanken Agenda, med foredrag av varaordfører 
Khamshajiny Gunaratnam om hennes oppvekst og erfaringer som ung 
minoritetskvinne i politikken og erfaringene med å overleve 
terrorangrepet på Utøya. Samt faglig foredrag om sosial og økonomisk 
ulikhet i Norge, etterfulgt av diskusjon i Minotenk sine lokaler.   

- Foredrag av politiførstebetjent Vegard Martinsen ved Oslo 
politidistrikt om politiets dialogarbeid og ga en statusoversikt over 
ekstreme grupperinger og voldelig ekstremisme i Norge, med historisk 
perspektiv 

- Workshop om argumentasjon og debunking av myter 
- Foredrag og workshop med redaktør Susanne Kaluza om hvordan man 

mobiliserer, bruker mediene og skaper en samfunnsbevegelse 
- Dialogmøte med fredsaktivist Abir Haj Ibrahim fra Syria, og 

statssekretær Laila Bokhari 
- Filmvisning av ”Jihad – hellige krigere” av Deeyah Khan, og diskusjon 

om ekstremisme og forebygging 
- Avslutningsmiddag for deltagerne med forskere og andre 

ressurspersoner 
- Evalueringsmøter og veien videre  
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Deltakere i SELMA-programmet har fått tilbud om å bli med på ulike 
konferanser og seminarer, i både Norge og utlandet, knyttet til temaet 
hatytringer, ekstremisme og forebygging av radikalisering. 
 
Kurslederne, Ellen Reiss og Linda Noor, har vært tilgjengelig på telefon, 
sosiale medier og e-post for å gi råd og innspill til kronikker, debatter og andre 
utfordringer de unge har henvendt seg med gjennom hele kurset. 
 
Amira Ibrahim, Haboon Begsi og Rameen Sheikh representerte SELMA-
aspirantene på Barne- ungdoms- og familiedirektoratets nasjonale konferanse 
mot hatprat 14. oktober 2016. 
 
Minotenk er med i RAN (The Radicalisation Awareness Network) og 1-2 juni 
2016 sendte vi SELMA-aspirant Linn Firdaous Nikkerud til en to-dagers 
ungdomssamling om forebygging av radikalisering i Wien. 
 
20-23 mai 2016 sendte vi SELMA-aspirant Amira Ibrahim til Amsterdam og to-
dagers workshop om bekjempelse av rasisme, ekstremisme, fremmedfrykt og 
inkludering. 
 
24. Oktober 2016, fikk vi besøk av en delegasjon fra Justidepartementet som 
møtte SELMA-aspirantene for innspill til handlingsplanen mot radikalisering og 
voldelig ekstremisme. 
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Bokprosjekt: HVIT PR – Hvorfor det er viktig å 
lykkes med fleretnisk kommunikasjon

 
Oslo er blant Europas raskest voksende byer. Hver tredje innbygger har 
innvandrerbakgrunn. Blant barn og ungdom har nærmere halvparten 
innvandrerbakgrunn. Mennesker med bakgrunn fra over 150 forskjellige land 
møtes hver dag i Oslos travle gater. I tillegg er ca. 110 ulike morsmål 
representert i hovedstadens grunnskoler.  
 
Dette mangfoldet er Norge 2016 og det vil i bare enda større grad være 
Norge i 2026. Det er med andre ord normen. 
 
PR og reklame handler om å nå frem, om legitimitet og troverdighet. Det er 
ikke mulig uten at befolkningens sammensetning også gjenspeiles hos de som 
jobber med markedsføring og kommunikasjon. Massekommunikasjon som når 
et bredere publikum er den største forventede trendutviklingen i bransjen.  
Altså at man inkluderer mangfoldet og bryter stereotypier om etniske og 
religiøse minoriteter, de med nedsatt funksjonsevne, skjønnhetsidealer eller 
LHBT-personer.  
 
Flerkulturell kompetanse er en undervurdert og ekstremt verdifull kapital i 
vår tids globaliserte samfunn. Også hvis vi skal kunne konkurrere 
internasjonalt, må vi høste av de beste og mest kreative talentene i hele 
befolkningen.  
 
En fersk rapport fra By- og regions forskningsinstituttet viser at innvandrere 
som har norske venner og deltar i organisasjoner, har mye større sjanse for å 
komme ut i arbeid enn innvandrere uten nettverk. En årsak er at 
nettverksbaserte ansettelser er svært utbredt i mindre bedrifter, hvor 
rekruttering skjer via bekjentskaper. Dette gjelder i stor grad for PR-byråer og 
andre som jobber med markedsføring og reklame. 
 
Dette fordrer også at våre eksisterende nettverk åpner seg for å inkludere nye 
personer i vårt sosiale daglig- og organisasjonsliv. Når en arbeidsgiver 
vurderer hvem han eller hun skal ansatte er tillitt det essensielle. Det er både 
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kostbart og risikabelt å ansette ”feil” person, da er det en stor fordel om man 
har flere personer som kan gå god for søkeren og hennes kompetanse. Denne 
tilliten oppnås bare ved kontakt, slik også fordommer og skepsis vil reduseres 
ved sosialisering.  
 
Denne bokens argumentasjon bunner i det viktige hovedbudskapet om 
inkludering. Inkludering av mangfoldet er den viktigste nasjonsbyggingen vi 
kan gjøre i disse tider. Boken argumenterer nettopp for fordelene med å 
inkludere mangfoldet i de deler av samfunnet hvor det har uteblitt i en stor 
grad. I Minotenk har visjonen om et Norge med likeverdige tjenester og 
muligheter for alle landets borgere vært en sentral driver i vårt arbeid. Denne 
boken er et bidrag til å endre praksis og holdninger, i og om kreative bransjer.  
Forordet i boken er skrevet av varaordføreren i Oslo, Khamshajiny “Kamzy” 
Gunaratnam og etterord av daglig leder i Minotenk, Linda Noor.  
 
Boken ble lansert på Kulturhuset i Oslo 12. mai 2016, med Trond Blindheim, 
rektor ved Høyskolen Kristiania, leder i Kitchen reklamebyrå- Haakon Dahl, artist 
og samfunnsdebattant Hannah Wozene Kvam, Creative planner i Trigger PR-
Byrå - Babak Behrad, og konsulent i Try reklamebyrå - Erikha Harket i panel og 
Penny Wayne Claire Kembba - radio-programleder og journalist i NRK, som 
ordstyrer.  
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Bokprosjekt: Islamsk humanisme 
 

 
 
  
 

Lansert oktober 2016, redaktører: Linda Noor og Ellen Reiss 
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I kjølvannet av terroraksjoner og fremveksten av den såkalte ”Islamske 
staten” – terrororganisasjonen IS, ropes det opp om en reform av islam og krav 
om at muslimer må ta et oppgjør med ekstremismen i egne rekker. ”Det 
brenner i islams hus” har den norskmuslimske samfunnsdebattanten 
Mohammad Usman Rana slått fast. 
 
Det er ingen tvil om at det eksisterer en rekke utfordringer knyttet til 
tolkninger og praksiser av islam, som kolliderer med universelle 
menneskerettigheter og grunnleggende demokratiske prinsipper. Det er derfor 
samtidig viktig å løfte frem og rette søkelys på de tradisjonene og bevegelsene 
innen den muslimske verden, som jobber for å fremme en islamforståelse som 
er kompatibel med moderne idealer knyttet til menneskerettigheter og 
rettsstaten. 
 
Tekstene i denne boken viser at humanistiske kjerneverdier som toleranse, 
rettferdighet og solidaritet, er verdier som også dyrkes som islamske idealer. 
Humanismens samlende moralske prinsipp kan oppsummeres i den gyldne 
regel, man bør behandle hverandre som man ønsker å bli behandlet selv. Dette 
prinsippet finner vi i ulike versjoner i flere religiøse tradisjoner. I islam lyder 
Profeten Muhammads ord: ”Ingen av dere er sanne troende før dere ønsker for 
andre det dere ønsker for dere selv.  
 
I islam betraktes mennesket som Guds høyeste skapning og er blitt gitt fri vilje 
og forvalterrollen over skaperverket. Idealet er å handle i samsvar med Guds 
veiledning, men det står fritt til å handle imot. Et sentralt premiss i alle former 
for humanisme er at mennesket er født fritt, med fri vilje. På det grunnlaget 
har islam en humanistisk essens, som vi ønsker å tydeliggjøre i denne boken. 
 
Denne boken presenterer et innenfra perspektiv på de humanistiske 
tradisjonene og tenkerne innen islam, for slik gi et mer nyansert og 
substansielt bilde av vår tids mest omdiskuterte og kontroversielle religion. 
Tekstene i boken berører den islamske humanismen fra ulike innfallsvinkler. 
Fra å vise islams tidlige mangfold, som Ali Chishti gjør i sin tekst, til å finne 
tankegods om menneskets frie vilje, rasjonalitet og menneskerettigheter i 
gamle islamske kilder, som i stor grad har blitt glemt, slik Farhan Shah gjør i 
sin tekst. Han viser hvordan Koranens kjerne kan leses som et etisk kall til 
sameksistens og konstruktivt samarbeid, og til å utvikle menneskehetens 
velferd 
 
Lena Larsen skriver om den stadig voksende bevegelsen av muslimske 
eksperter og tenkere som fremmer nytenkning i tråd med internasjonale 
menneskerettigheter, men som i altfor liten grad blir hørt, både i vestlige land 
og i den muslimske verden. 
 
For å sikre at menneskerettighetene til alle samfunnets borgere blir ivaretatt 
er det viktig med en sekulær stat, argumenterer Shoaib Sultan. Han avfeier at 
sekulære stater er ensbetydende med anti-religiøsitet, og viser med historiske 
eksempler og med grunnlag i Koranen, hvordan tanker om sekularitet 
eksisterer i islamsk tankegods. For som Sultan sier: “Det er nettopp når en tror 
av egen overbevisning, og det ikke er tvang fra myndighetene, at en i ordets 
rette betydning er troende”. 
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Viktige prinsipper for en humanisme i tråd med menneskerettighetene er 
religionsfrihet og likeverd. Mohamed Abdi argumenterer for religionsfrihet 
både utfra Koranen og med utgangspunkt i internasjonale menneskerettigheter. 
Mens intervjuet og tekstene til Asma Barlas viser hvordan selve kjernen i 
Koranen motsier kvinneundertrykkende praksis. Hun analysere hvordan tidlige 
tolkninger har oppstått, og bruker Koranens grunnvers til å vise en alternative 
forståelse. Hun etterlyser en endring på tolkningsmonopolet som dominerer i 
dag: ”Først og fremst må vi ha frihet til å debattere religiøs betydning 
åpenlyst”. 
 
For å få til en bred humanisme og et globalt samhold trenger man også et 
styrket fellesskap. Nora Eggen skriver om hvordan umma-begrepet (arabisk: 
fellesskap) har blitt brukt ideologisk og politisk for å samle muslimer, både 
mot overmakten til koloniherrene og for å forene muslimer globalt. I Koranen 
brukes begrepet i flere ulike sammenhenger, og kan også brukes på et 
felleskap som springer utover de rent religiøse.  
 
For å skape samhold må man få bukt med hverdagsmoraliseringen. Umar 
Ashrafs tekst viser hvordan moralisering og fordømming av andres handlinger 
ikke er i tråd med islam, fordi det samtidig er å betvile deres taqwa 
(bevisstheten om Gud) og så tvil om deres intensjon som bare Gud skal 
dømme. Ashraf ønsker en mer mangfoldig umma og sier: ”Vi kan ikke alltid 
enes om alt, men vi må fokusere på det vi faktisk er enige om; at Gud er en, og 
at profeten Muhammad er hans sendebud. Alt etter det er mellom oss og Gud”. 
 
Bokens siste tekst er skrevet av Linda Noor og tar for seg de komplekse 
sosiologiske årsakene som ligger bak voldelig radikalisering og hvordan 
ekstreme islamistiske grupper med sikter seg inn på muslimsk ungdom i 
vestlige land, og konsekvensene av at islam blir assosiert med terrorisme. 
 
Vi mener en bok som denne er viktig fordi litteratur på norsk om forholdet 
mellom islam og det moderne samfunn, er en mangelvare. Spesielt vanskelig 
er det å finne bøker om islam, forfattet av muslimer selv. Denne boken ønsker 
å være et bidrag til en mer kunnskapsbasert og mindre polarisert debatt om 
islam i Norge. 
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Minotenk i media: 
Hverdagsforebygging av radikalisering 
Advarer mot polarisert innvandringsdebatt 
Norges styrkeprøve i integrering 
Den humoristiske rasismen 
Koloniherrenes blodige blasfemiarv 
Kvinnelig lederskap for fred 
Dødelig homohat  
Fra islamister til muslimske demokrater 
Etter en terrorfylt sommer 
Unngå kollektiv kategorisering 
Hvordan får man flere politistudenter med innvandringsbakgrunn 
Voldelig ekstremisme - hva gjør vi? Med Mona Sahlin, Kadafi Zaman og 
Linda Noor 
Huffington Post: Summer of Terror 
Sex, God and Guns: Why Thousands of Young Europeans have joined ISIS 
-Holdningene til likestilling endrer seg raskt i positiv retning 
Skeptisk til integreringsforslag 
Unyanserte debatter om sosial kontroll 
Reagerer på sextrakassering på festival 
 Umulig å ta et oppgjør med homohat uten å ta et oppgjør med religionene 
Enslige, mindreårige asylsøkere svært sårbare for radikalisering 
PST-rapport kartlegger bakgrunnen til ekstreme islamister 
Foredrag på integreringskonferanse i Tallinn 
Islamkritikk - Mer kritikk, mindre hat 
Intervju med styreleder i Minotenk om PLANS jentepris 
Stortinget går nye veier for å nå voksne innvandrere 
Åpen debatt om norsk islam 
Vi kan ikke godta farlig konservatisme 
Svært vellykket om islamsk humanisme 
Stortingshøring om forebygging av ekstremisme 
Muslimsk generasjonsopprør 
Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 
Debatt på Underhuset TV2 - diskriminering 
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Hefte om hvordan argumentere mot myter, 
konspirasjonsteorier og hatytringer 

 
 
 Lenke til å laste ned heftet (PDF) 
 
I dette heftet har vi samlet en del tips og råd til hvordan man kan utvikle en 
god motargumentasjon, delta i samfunnsdebatten og skape en bevegelse. 

Først er det en innføring i hvordan man ”debunker” og argumenterer mot 
myter. Det er mye psykologi involvert når man diskuterer og da er det nyttig å 
forstå de mentale mekanismene som ligger bak hvordan vi danner oss 
meninger. Dette er kunnskap som er like nyttig når man diskuterer på sosiale 
medier, som når man skriver en kronikk til avisen.  

Deretter presenteres en del tips og råd om hvordan man kan få 
medieoppmerksomhet for sin sak og hvordan man kan bruke sosiale medier til 
å mobilisere og skape en bevegelse for positiv endring. Avslutningsvis har vi 
oppsummert kort noen tips og råd for hvordan en kronikk eller et debatt-
innlegg bør skrives. Totalt gir dette en grunnpakke på veien mot å bli en mer 
aktiv og synlig samfunnsdebattant. 
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Deltagelse på internasjonale konferanser: 

 

 
- EU Creative Hackaton, 19-23 mai i Amsterdam, Nederland: Explore 

new way to promote social cohersion and combat the effects of all 
forms of hate speech and extremist content online. 
 

- The Global Counterterrorism Forum Horn of Africa, Symposium on 
Youth and CVE,  31 mai - 1 juni 2016 i Djibouti City, Djibouti 

 

 
 

 
- “Involving young people”, 1-2 June 2016 i Wien, Østerrike. Arrangert 

av  Radicalisation Awareness Network (RAN). 

 
- UN Global Counter-Terrorism Strategy meetings and negotiations, 30 

juni-3 juli, i New York, USA. 
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-  

 
- Nordic seminar preventing violent extremism, 18-19 oktober i 

Helsinki, Finland 

 
- Annual NCTC Countering Violent Extremism Practitioners 

Conference: Continuing Challenges, Exploring a Way Forward for 
CVE”, 2-3 november, Virginia, USA 

 
- Diversity Workshop, 9 november i Toronto, Canada 

 
- Nordic Safe Cities – Oslo Session, 17-18 november, Oslo 

 

 
- ”Integration Challenges in a Radicalizing World”, 29- 30 november, 

Tallinn, Estland 
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