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Nettverk – Kunnskap - Formidling 

Minotenk ble dannet i 2008 og 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, 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. 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 

LHBT-personers 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 
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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 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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Året som har gått 

2017 har vært et innholdsrikt år,  med to bokutgivelser : ”Skal liksom liksom-passet ditt bety noe” samt 

diktsamlingen til Sumaya Jirde Ali ”Kvinner som hater menn”, en ny runde med Minotenk-skolen og en rekke 

foredrag og dialogmøter. 

Prosjektet ”Kjære bror” som omhandler guttenes rolle i ære og skam-tematikken og debatten rundt negativ sosial 

kontroll har også stått i sentralt i vårt arbeid dette året, blant mye annet.  

 

Dialogmøter  

31. januar på Eldorado: Paneldebatt om boken Islamsk humanisme (2016) 

Minotenk startet opp med dialogmøter våren 2017, rettet mot unge voksne som er interessert i 

temaer tilknyttet det flerkulturelle Norge og som ønsker å møte andre som er engasjerte i 

minoritetsspørsmål. 

Første i rekken var spørsmålene vi reiser i vår siste bok "Islamsk humanisme". I anmeldelsen av 

boken i Vårt Land, skriver Jorunn Økland: 

"Boken får fram hvordan islam med sitt normative grunnlag har de beste forutsetninger for å 

fungere i et flerreligiøst, individualistisk og vitenskapsåpent samfunn, selv om religionen for 

tiden framtrer som mer lukket". Forfatterne bak boken møttes til dialog om hvorfor ideen om 

islamsk humanisme er så viktig i en tid preget av polarisering, ekstremisme og skepsis mot muslimer.  

 

I panelet satt Shoaib Sultan, Umar Ashraf og Farhan Shah.  

15. februar på Eldorado: Dialogmøte om Fake history - vår tids verdensbilder og historie 

Man sier at seierherrene skriver historien. Det er den historien vi lærer om på skolen og universitetet, og det er den 

historien som former vår forståelse av oss selv, vår fortid og vår fremtid. Men det betyr også at det finnes en 

alternativ historiefortelling. En som inkluderer perspektiver som tidligere har blitt oversett, eller som nøster opp 

tråder og setter ting i nye sammenhenger. 
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I boken Globalkunnskap. Renessanse for en ny opplysningstid (2016) fortalte idéhistoriker Dag Herbjørnsrud en 

historie som er mer inkluderende enn den vi vanligvis presenteres, og gav en mer nyansert fremstilling av hvem "vi" 

egentlig er. Som han skriver: Jeg mener "fake history" er verre enn "fake news", for de skaper mer langvarige "fake 

views". Dette var også temaet for foredraget og dialogen i etterkant.  

22. mars på Eldorado: Dialogmøte om ”Innvandrermannen” – image og myter 

Så mange fordommer og myter er knyttet til menn med innvandrerbakgrunn. Barnebarn av arbeidere fra Pakistan 

lever fortsatt med stempel som innvandrer, og ”innvandrer” er for mange blitt synonymt med ”problemer”. 

Mediesaker knytter menn med innvandrerbakgrunn til undertrykking, vold og kriminalitet. Har minoritetsmenn et 

imageproblem? 

 

Hvordan står det egentlig til? Vokser det opp generasjoner med mistenkeliggjorte mørke menn? Kan vi snart vente 

oss en bevegelse med skamløse menn? Menn som gjør opprør mot alvorlig sosial kontroll og strenge kjønnsroller, 

og som kjemper for sin egen likestilling? Og ikke minst, er det rom til ham i den offentlige debatten?  

 

Minotenk inviterte til dialogmøte for å gå i sømmene på hvilke utfordringer, fordommer og stereotyper menn med 

innvandrerbakgrunn må forholde seg til i dag. 

 

 

Panelsamtale: Balraj Singh, nestleder i styret til Unge Sikher - Umar Ashraf, samfunnsdebattant og 

kommunikasjonsrådgiver - Abdullah Alsabeegh, politiker med ansvar for kultur og utdanning for Oslo Arbeiderparti 

- Abdirahman Mohamed, student og bystyrerepresentant i Asker. 
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Minotenk-skolen 

 

Høsten 2017 arrangerte vi Minotenk-skolen for 15 

samfunnsengasjerte unge mennesker med minoritetsbakgrunn.  

De ble i den teoretiske delen av skolen kurset i 

samfunnsdeltakelse og demokrati, identitet, tilhørighet, 

utenforskap, rasisme og radikalisering. Den praktiske delen av 

skolen fokuserte på ulike former for samfunnsengasjement, 

hvordan skape en bevegelse, hvordan skrive en kronikk og 

hvordan argumentere i mot konspirasjoner og myter, og hvordan 

holde en presentasjon der du på en god måte kan få frem ditt budskap.  

Deltakerne satte spesielt pris på de dyktige foreleserne, det faglige påfyllet og muligheten til å få assistanse i 

kronikk-skriving og etablering og utvidelse av nettverk med andre unge samfunnsengasjerte mennesker, samt oss i 

Minotenk.  

Det var totalt sett en svært mangfoldig gruppe, bestående av unge med ulike landbakgrunner, 

utdanningsbakgrunn, seksuell tilhørighet og funksjonsevne.  

Innhold i kurset  

- Øivind Bratberg, professor ved Universitetet i Oslo (UiO) holdt et foredrag der han så på demokratiet med et 

skråblikk. Han diskuterte det norske demokratiet, hvorvidt det var den beste løsningen eller ikke. Deretter snakket 

han om hvordan man på ulike måter kan påvirke i et demokrati, hvilke barrierer som eksisterer for deltakelse, og 

hva vi kan gjøre for å senke barrierene.  

- Noor Jdid, forsker ved PRIO, holdt en interaktiv workshop om samfunnsengasjement, hvordan og på hvilke nivåer 

man kan være engasjert i samfunnet. Hun adresserte hvorvidt man følte man hadde noe å si i samfunnet og 

hvordan man kan være med å påvirke.  

- Salman Türken, ved Psykologisk institutt ved UiO holdt et interaktivt foredrag om identitet og tilhørighet, med 

fokus på hvordan inn- og utgrupper skapes og hvordan deres mentaliteter dannes og hva de innebærer. Boks-

tenkning og stereotypisering stod i fokus, med synet på innvandrere som ett av de sentrale temaene som ble 

diskutert. Diskurser og normer i samfunnet, og viktigheten av å bidra i forhandlinger om disse ved å ytre seg stod 

sentralt i foredraget.  
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- Vegar Martinsen fra dialoggruppa i Oslo Politidistrikt forklarte politiets samfunnsoppdrag, ansvarsområder og 

arbeidsmetoder. Fokuset var på radikalisering og ekstremisme, i alle dets former. Det forebyggende dialogarbeidet 

stod sentralt i foredraget.  

- Cathrine Moestue er psykolog og arbeider med radikalisering. Hun gjennomgikk de psykologiske mekanismene 

som settes i gang når en person radikaliseres, forklart gjennom en kombinasjon av hennes egen personlige erfaring 

som tidligere radikalisert og hennes faglige kompetanse som psykolog.  

- Erik Tornes gav sine eksperttips fra sin jobb som debattredaktør i Aftenposten for hvordan formulere og selge inn 

en kronikk eller debattinnlegg til aviser og medier. Samlingen ble avsluttet med skrivetekniske råd og tips fra Ellen 

Reiss (redaktør i Minotenk). 

- Nina Bahar, assisterende generalsekretær i Skeiv Verden, jobber med hverdagsrasisme og stigmatisering i et 

interseksjonelt perspektiv. Hun holdt en workshop om hverdagsrasisme og om våre ulike identiteter og hvilke 

strategier vi bruker for å unngå å marginaliseres i ulike situasjoner.  

- Sebastian Stein, som tidligere jobbet i Leger uten grenser, fortalte om sine erfaringer fra bl.a. Syria under 

borgerkrigen og på redningsbåter i Middelhavet. Han snakket om dehumanisering, humanitære prinsipper og hva 

det vil si å være menneske i humanitære katastrofer. 
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Skal liksom liksom-passet ditt bety noe? 

 

Bokprosjekt  

Hvordan er det å vokse opp og bære begrepet "integrert" på ryggen? Hva er 

typisk norsk, og hvordan er det å få din verdi regnet på i kroner og ører? I 

tekstsamlingen Skal liksom liksom-passet ditt bety noe? forsøker 

samfunnsdebattantene Sumaya Jirde Ali, Muniba Ahmad, Julie Ræstad Owe, 

Fatema Al-Musawi, Nora Mehsen, Pamir Ehsas, Harvir Kaur, Linn Nikkerud 

og Mori Diakite å gi svar på disse spørsmålene. Nøkkelordene er tilhørighet 

og norskhet, og felles for alle tekstene er å gjøre kategorien "norsk" 

inkluderende og ikke ensbetydende med vinterhvit hud. 

Bakgrunnen for bokprosjektet er det siste årets samfunnsdebatt. En ny 

generasjon med innvandrerbakgrunn har tatt steget ut i media. De kaller seg 

skamløse, kritiserer skamkultur og sosial kontroll i egne miljøer. De kjemper 

for å få lov til å selv definere sin identitet. Denne antologiens mål er å bidra til samfunnsdebatten, men der hvor 

mediene trykker korte og spissede tekster, gir boken plass til lengre og mer nyanserte refleksjoner. Vi vil bryte opp 

den polariserte debatten med nye stemmer, en generasjon som har vokst opp i et Norge der det flerkulturelle er en 

selvfølgelighet. Unge nordmenn med ulik bakgrunn, som ønsker å definere sin egen hverdag og fremtid.  

 

Boken ble en kjærlighetserklæring til Norge, med en kritisk twist. Skribentene deler sine erfaringer med urimelige 

integrering- og assimileringskrav, vanskelighetene med å få fullt innpass i ”det norske fellesskapet” på grunn av 

utseende, og hvordan etnosentrismen oppleves i hverdagen. Retorikken i den offentlige debatten fører til psykiske 

utfordringer og vanskeligheter med å definere et trygt selvbilde. Boken gir innsikt i hvordan det er å vokse opp som 

flerkulturell i Norge, og er god for de som ønsker flerkulturelle rollemodeller å identifisere seg med. Tekstene er 

skrevet med tanke på å være tilgjengelige også for ungdom og unge voksne. 

 

Resymé av boken kan leses her. 

Boken ble lansert på Kulturhuset 5. oktober i hovedrommet, til fullsatt sal, der stor pågang medførte at noen av 

tilskuerne både måtte stå, og noen sitte på gulvet for å få plass. Del 1 av lanseringen var et bokbad med fire av 

bidragsyterne, og del 2 var en politisk debatt der tre av bidragsyterne møtte Audun Lysbakken fra SV og Trine Skei 

Grande fra Venstre.  

http://minotenk.no/resyme-skal-liksom-liksom-passet-ditt-bety-noe/
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I både forkant og etterkant av lanseringen vakte boken oppmerksomhet i mediene. Bidragsyterne lot seg intervjue 

på Dagsrevyen 21, 4. oktober 2017. Vi mottok gode anmeldelser publisert i antirasisitisk.no av Shoaib Sultan, 

Tidsskriftet Fett, og Verdidebatt av Maryam Trine Skogen. Andre bidragsytere lot seg intervju i forbindelse med 

bokutgivelsen, blant annet Pamir Eshas i Dagens perspektiv, og Sumaya Jirde Ali i Dagsavisen.  
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I Vårt land kunne du lese om boken:  

”For de av oss som er luta lei av den unyanserte debatten om islam og integrering (der Storhaug eller Rolness til 

stadighet roper «Ulv, ulv!»), er denne boken svært kjærkommen. Grunnen er at den løfter fram nyansene og får leseren 

til å tenke. Det er godt å lese noe annet enn argumenter for eller mot hijab. Vi får lytte til erfaringene til de som faktisk 

har tenkt mye på, og levd midt i, integrering/assimilering/inkludering. Vi får høre hvordan det oppleves å bli plassert 

utenfor et fellesskap de trodde de var på innsiden av. Vi får høre hvordan etnosentrismen kjennes på kroppen til de som 

holdes utenfor. Vi får høre hvordan debattklimaet og retorikken som føres i offentligheten fører til psykiske vansker og 

problemer med selvbildet.”  

Kilde: https://www.vl.no/kultur/anmeldelse/advarsler-fra-randsonen-1.1055142  

Boken ble også utgangspunkt for foredrag og 

dialogmøter. Vi ble invitert til Flerkulturelt 

bibliotekmøte på Nasjonalbiblioteket. Der delte 

seniorrådgiver og redaktør for boken, Ellen Reiss, 

tanker fra teksten i boken og sitt arbeid i Minotenk, og 

Sumaya Jirde Ali leste fra sin tekst i boken. Vi ble også 

invitert til Fredrikstad kommune og litteraturhuset der 

for å møte over 200 videregåendeelever. Ellen Reiss og 

bidragsyter i boken, Muniba Ahmad, adresserte 

norskhet og tilhørighet. Muniba leste fra teksten sin og 

det banet vei for en dialog mellom tilskuerne og de to. Samtalen vakte stort engasjement i salen.  

 

Kronikk i forbindelse med boken, skrevet av redaktør Ellen Reiss: 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/vvEXw/Unge-flerkulturelle-er-den-nye-skravleklassen--Ellen-Reiss  

 

Boken er nå å finne på bokhandlere, bibliotek og skolebibliotek over hele landet.  

 

https://www.vl.no/kultur/anmeldelse/advarsler-fra-randsonen-1.1055142
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/vvEXw/Unge-flerkulturelle-er-den-nye-skravleklassen--Ellen-Reiss
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Kvinner som hater menn  

  

Diktsamling 

Seniorrådgiver i Minotenk, Ellen Reiss, var redaktør og prosjektleder  på Sumaya Jirde Ali sin diktsamling: Kvinner 

som hater menn.  

Minotenk gikk utenfor vante rammer da vi bestemte oss for å gi ut en diktsamling av den norsksomaliske 

samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali.  

Jirde Ali har det siste året markert seg som en fremtredende og modig stemme, og deltatt aktivt i debatten om det 

flerkulturelle Norge om temaer som likestilling, frihet, rasisme og identitet. Hun har skrevet en rekke tekster for 

Aftenposten Si ;D, er styremedlem i Kvinnenettverket Noor i Bodø, skribent for Sister-Hood Magazine, 

Klassekampen og det feministiske nettstedet Under Arbeid. 

Jirde Alis dikt føyer seg inn i ”spoken word”-tradisjonen, som betyr at de kan leses som samfunnspolitiske tekster. 

Til tross for ung alder, hun var 19 år da boken kom ut, har hun utmerket seg med sitt skarpe og innsiktsfulle vidd, 

som på unikt vis setter ord på erfaringer og følelser mange kan kjenne seg igjen i. Tekstene skaper rom for større 

forståelse og refleksjon for hvordan vi diskuterer og oppfatter unge jenter med minoritetsbakgrunn. Jirde Ali tar 

oppgjør med diskriminering og fordommer mot jenter som henne i storsamfunnet, kvinneundertrykking og 

rasisme, og boken er egnet til å vekke politisk debatt. Diktene er både personlige og sterkt samfunnskritiske, uten 

at de bør leses selvbiografisk. Hun går til kamp mot hykleri og protesterer intenst mot bokser og rammer som virker 

reduserende. Jirde Ali vil bruke alle sine identiteter og ikke reduseres til kun én.  
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En slik diktsamling er spesielt verdifull fra et ytringsfrihetsperspektiv, hvor flere rapporter viser at unge kvinner med 

minoritetsbakgrunn er spesielt utsatte for hatytringer og trusler i den offentlige debatten. Noe Jirde Ali også har 

opplevd selv. Det er et demokratisk problem. Jirde Alis ærlige og sterke tekster, vil kunne fungere både som en 

motivasjon for andre unge kvinner til å delta i det offentlige ordskiftet, men også effektivt bryte med fordommer og 

nedsettende holdninger som unge minoritetskvinner møter.  

Vi ønsket å bruke diktsamlingen som grunnlag for å dyrke frem en mer inkluderende og fruktbar debatt om 

temaene diktene berører. 

Med diktsamlingen ønsker jeg å sparke i gang en mer nyansert debatt om det å være ung muslim i Norge. Denne 

identiteten rommer så mangt, og det er det jeg vil vise med mine dikt. 

-Sumaya Jirde Ali 

 

 

Vi arrangerte to boklanseringer; én i Oslo på Litteraturhuset og én i forfatterens hjemby, Bodø på Stormen 

Bibliotek. Begge lanseringene hadde godt oppmøte, og mottok gode tilbakemeldinger fra de fremmøtte.  
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Kjære bror  

 

‘Kjære bror’ er et prosjekt  inspirert av dokotorgradsavhandlingen til Monika Rosten Nest siste stasjon, linje 2 – Sted, 

tilhørighet og unge voksne i Groruddalen (2015), (Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo). 

Forskningsfunnene til Rosten viser at minoritetsjentene blir heiet frem av lærere, foreldre, venner og storsamfunnet 

i mye større grad enn minoritetsguttene, og at de derfor lykkes i større grad på utdannings- og karrierearenaen. 

Negative stereotypier om innvandringsfamilier og minoritetsmenn i norske medier, og i offentlige debatter, preger 

identitetsdannelsen og tilhørighetsfølelsen til mange unge menn med minoritetsbakgrunn. De føler et utenforskap. 

De blir ofte sett på som problematiske og «undertrykkere», og som en motpol til en tidvis generalisering om den 

undertrykte minoritetsjenta.Stereotypiene og de overdrevne kjønnsrollene forfølger minoritetsguttene, de blir 

sanksjonert som følge av fordommer, blant annet i skolesystemet, i arbeidslivet, og i boligmarkedet. Manglende 

tilhørighetsfølelse i det norske samfunnet resulterer i at mange sliter med frafall på videregående. Dette skaper 

ytterligere utenforskap, og gjør de unge mennene mer sårbare for å bli rekruttert til kriminalitet og voldelige 

miljøer. 

Det er også viktig å motarbeide tendenser som vi har sett vokse frem blant unge gutter med minoritetsbakgrunn, 

som dyrker kvinnefiendtlige holdninger og et sjåvinistisk mannsideal. Trange kjønnsroller og tradisjonelle 

forventninger, ære/skam-tenkning, gruppepress og ekteskapspress, er også like alvorlig for gutter som for jenter. 

Det er til tross for dette vanskeligere for gutter å snakke 

åpent om det og oppsøke hjelp. Den offentlige diskursen 

fremhever også konsekvent jenter som tar 

«frigjøringskamper», samtidig som guttene som 

engasjerer seg i de samme sakene, får mindre 

oppmerksomhet og støtte. Dette prosjektet har hatt 

som formål å belyse guttenes stemme og rolle, i æres-, 

og skamkulturen. Gjennom å løfte frem både nye og 

kjente stemmer, ønsker vi å fremme gode 

rollemodeller og holdninger. 

https://www.sv.uio.no/sai/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2015/disputas-monika-rosten.html
https://www.sv.uio.no/sai/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2015/disputas-monika-rosten.html
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Likestilling og likeverd er noe som må læres. Norge er et foregangsland på likestilling, men ulikhet og sjåvinistiske 

holdninger er noe som finnes også utenfor «innvandrermiljøene». Minotenk ønsker å endre narrativet om at bare 

minoritetsmenn arver patriarkalske holdninger, om at de ikke er feminister, og at de og deres familie er de «unike 

ulikestilte andre». Etter mange tiår med stigmaer i offentligheten, og virkelige utfordringer på grasrota, er det på 

tide å styrke minoritetsmannen. Den nye generasjonen feminister og likestillingsforkjempere kan forvente å ha 

minoritetsmenn skulder til skulder i kampen. 

Prosjektet resulterer i en bok som lanseres april 2018, med tekster skrevet av menn og kvinner med minoritetsbakgrunn. 

Tekstsamlingen vil ha et forord skrevet av Monika Rosten.  

Kjære bror i offentligheten og mediene 

Prosjektleder Umar Ashraf og prosjektmedarbeider Linn 

W. Firdaous Nikkerud har deltatt i en rekke 

paneldiskusjoner knyttet til negativ sosial kontroll, og 

særlig brakt inn guttenes og mennenes perspektiv. Blant 

annet stilte de på Afghanistankomiteens arrangement om 

negativ sosial kontroll og de glemte guttene, og på 

Arbeiderpartiet Oslo sitt medlemsmøte om negativ sosial 

kontroll. Minotenk har i forbindelse med prosjektet stilt i 

medier som Klassekampen, Dagsrevyen, og i P2 

Nyhetsettermiddag for å snakke om tematikken.  
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Foredrag – Workshops – Oppdrag  

 

Verdensdagen for psykisk helse 

 

Vi ble invitert til å stå på stand på Stovner Videregående skole i forbindelse med 

verdensdagen for psykisk helse. Vi stod på stand med bøkene våre, 

spørreundersøkelse om seksualitetsundervisningen på skolen og vi var en del av 

skolens quiz, slik at alle elevene måtte innom oss for å få svar på spørsmålene sine. 

Gjennom spørreundersøkelsen fikk vi kartlagt at skolen ikke tilbyr 

seksualitetsundervisning på skolen og at elevene veldig gjerne ville lære mer.  

 

 

Seksualitetsundervisning i et flerkulturelt klasserom  

 

Medisinernes seksualopplysning (medisinstudenter i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim) inviterte Minotenk til sin 

årlige hyttetur der de satser stort på faglig og sosialt påfyll. Bestillingen var hvordan man kan snakke med 

minoritetsungdom om sex, og foredraget tok derfor for seg spesifikke kulturelle temaer som kan være relevant å 

kunne noe om og adressere, samt hvordan man kan sørge for gode rammer rundt undervisningen i et klasserom der 

elevene besitter ulik bakgrunn og kunnskapsgrunnlag om kropp og seksuell helse. 
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OXLO-konferansen 2017  

 

Styreleder i Minotenk, Navjot Sandhu, deltok på OXLO-

konferansen 2017, der hun snakket om hvordan man kan 

ivareta de unge som ønsker å gå de kreative veiene i 

utdanning og karrierevalg.  

 

 

 

Workshop om identitet for Crossworker  

 

Vi ble invitert av ungdomstjenesten i Bydel Frogner til å holde 

et foredrag om identitet til ungdomsgruppa Crossworker i 

Oppegård Kommune. Gruppen bestod av 10 unge mennesker 

som man ser for seg at kan fungere som veiledere og 

rollemodeller i egne miljøer. De fikk gjennom workshopen 

konkrete verktøy for å snakke om identitet.  

 

 

Forebygging av radikalisering 

Linda Noor ble av Info123 invitert til å holde foredrag 

om radikalisering av unge muslimer for en fullsatt 

restaurant av norsksomaliske foreldre. Foredraget ble 

oversatt til Somali, og vekket stort engasjement blant 

de fremmøtte.  

 

RAN-deltakelse og konferanser 

Styreleder i Minotenk, Navjot Sandhu, har holdt i RAN (radicalisation awareness network) -samarbeidet gjennom 

året, og deltok i alt på 7 konferanser i RAN-regi gjennom året som gikk. 

MOTløft konferansen og seminar  
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Linda Noor holdt foredrag om ekstremisme på MOTløft konferansen i Sarpsborg. I salen satt det over 300 ansatte i 

førstelinjetjeneste og politi i Sarpsborg og Halden.  

Prosjektet handler om å øke kunnskap, kompetanse og samarbeid på tvers av etater for å skape trygge 

lokalsamfunn sammen med politiet. Prosjektet gjennomføres med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet 

Senere deltok vi også på et annet MOTløft seminar der Linda Noor foreleste om retninger, grupperinger, og 

symbolbruk blant ekstreme islamister.  

Panel-deltakelse og workshop om kvinnelig radikalisering 

Vi deltok på Landsforeningen for norske barne- og 

ungdomsorganisasjoner (LNU) og Right to 

participate-programmet sin årlige 

radikaliseringskonferanse: Randomly radicalized? 

Der deltok vi i paneldiskusjon om radikalisering av 

unge i Norge i dag, med fokus på forebygging, 

etterfulgt av at vi holdt workshop om kvinnelig 

radikalisering, medienes fremstilling av kvinner 

som tilslutter seg IS fra Europa, årsaker til at de 

reiser og hvordan man kan tenke forebyggende. I 

forkant av konferansen hadde vi deltakerne på programmet Right to participate på besøk hos oss for å lære dem om 

vårt arbeid med radikalisering, samt at de fikk en faglig innføring i hvilke aspekter vi anser som viktig å fokusere på 

fremover i radikaliseringsforebyggende arbeid.  

Innspill til ny kulturmelding  

3. mai inviterte Kulturdepartementet til oppstartskonferanse for arbeidet med ny kulturmelding. Regjeringen har 

satt i gang arbeidet med den første kulturmeldingen på 14 år. Meldingen skal danne grunnlaget for en overordnet 

politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Siden forrige kulturmelding har det funnet sted 

store forandringer i Norge: teknologiske, demografiske og samfunnsøkonomiske. 

Minotenk fremhevet spesielt viktigheten av å løfte frem barn og unge i kulturpolitikken, og gjøre inkluderende 

kulturarenaer tilgjengelig for flest mulig. Kunst- og kulturarenaer har et stort, ubrukt potensiale i å styrke tilhørighet 

til det norske samfunnet for innvandrere og minoriteter for øvrig. Kunst og kulturaktiviteter er sentrale 

komponenter i identitetsbygging, og debatten om hva som er norsk kultur bør ikke overlates til de politiske 

ytterkantene. 
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Gode og åpne kulturtilbud kan bidra til å knekke både de sosiale og kulturelle «kodene» som sentralt i 

integreringsprosessen, og slik styrke innvandreres kulturelle kapital og øke mulighetene for å lykkes på 

arbeidsmarkedet og i samfunnet generelt. 

 

Bibliotek og skolen ble trukket frem på eksempler på arenaer hvor kulturlivet bør styrkes i 

integreringssammenheng. Frivillige initiativ innen kulturlivet, med fokus på brobygging og inkludering bør 

prioriteres og støttes opp om. Et mål for kulturmeldingen bør være å styrke flerkulturelle kulturarenaer og øke 

mangfoldet i norske kulturinstitusjoner og organisasjoner. 

Inkluderende kultur- og idrettsarenaer  

I november ble vi invitert av Hordaland fylkeskommune til å holde et innlegg om hvordan man kan arbeide for 

inkluderende kultur- og idrettsarenaer. Vi la vårt fokus på forbedret informasjonsarbeid inn mot minoritetsmiljøer 

om hvilke tilbud som finnes, verdien av flere lavterskeltilbud til rimeligere priser, foreldremøter i regi av skolen der 

innvendinger fra foreldre kan komme frem, feiloppfatninger og myter knuses og nytteverdien av idrett og kultur 

kan fremmes. Lokale myndigheter må spille en viktigere koordinerende rolle.  

Deltakelse på internasjonal CVE-konferanse 

Hedayah – Countering Violent Extremism  

30. oktober 2017 avholdt Hedayah senteret sin årlige International CVE Research Conference. Tredagers-

konferansen tok for seg en av P/CVE-kjerneutfordringene som omhandler å fremstille tilstrekkelig forskning og en 

bevis-base som kan rettlede effektive tiltak for å redusere påvirkningen av radikaliseringsfaktorer, for å hindre 

rekrutteringsstrategier, samt å utarbeide gode tiltak for rehabilitering og reintegrering av radikaliserte. 

Konferansen tok blant annet for seg kvinners rolle i ekstremisme, og hvordan man kan kontre 

rekrutteringspropaganda i sosiale medier.  
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http://www.hedayahcenter.org/activites/758/2017/876/international-cve-research-conference-2017  

 

Minotenk i mediene  

Om negativ sosial kontroll og guttene: https://radio.nrk.no/serie/nyhetsettermiddag/NPUB51024117/04-12-2017  

Innvandrermenn og helse: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/12/13/innvandrermann--pa-helsa-los/ 

Om boken ”Skal liksom liksom passet ditt bety noe”:  http://www.utrop.no/Nyheter/Kulturnytt/32514 

Kronikk om nye samfunnsstemmer:  https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/vvEXw/Unge-flerkulturelle-er-den-nye-

skravleklassen--Ellen-Reiss 

Intervju med daglig leder Linda Noor om niqab-forbud: https://morgenbladet.no/aktuelt/2017/06/forby-nikab-og-bli-ferdig-

med-det 

Om kvinnelige fremmedkrigere: https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/2WG4y/Mediene-gir-kvinnelige-

fremmedkrigere-i-IS-en-offerrolle--Julie-Rastad-Owe 

Intervju med daglig leder Linda Noor om sekulære muslimske organisasjoner: http://fritanke.no/reportasje/linda-noor-jeg-tror-

ikke-vi-er-sa-uenige/19.10600 

Om handlingsplan mot tvangsekteskap og sosialkontroll: https://www.aftenposten.no/norge/i/RM4d8/Solberg-lover-skjerpet-

innsats-mot-tvangsekteskap_-trusler-og-vold 

Om Kjære bror: https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/eVneR/Minoritetsmenn-er-ikke-tause-Men-vi-blir-ofte-svartmalt-

og-mistenkeliggjort-nar-vi-ytrer-oss--Abdirahman-Hassan 

Om ære og skam-debatten: https://www.dagbladet.no/kultur/aere-i-skamloshetens-tid/68262051 

Kjære bror: https://www.dagsavisen.no/fremtiden/lokalt/hvis-en-somalisk-jente-gifter-seg-med-en-nordmann-er-det-et-

problem-1.1058693 

Om mangfoldskompetanse: https://kampanje.com/markedsforing/2017/06/--hvor-er-mangfoldskompetansen/ 

Om sosiale medier og religionsfrihet: https://www.nytid.no/facebook-som-medlynsjer/ 

Om Saudi Arabia og påvirkning på norske moskeer: https://www.tv2.no/a/9092060/ 

Anmeldelse av Islamsk humanisme: https://agendamagasin.no/anmeldelser/islamkritikk/ 

Om propagandaplattformer: https://www.vg.no/nyheter/meninger/saudi-arabia/at-saudi-arabia-kommer-for-aa-snakke-om-

krisen-i-jemen-blir-litt-som-om-is-faar-snakke-om-krisen-i-syria-og-irak/a/23937125/ 

Kritikk av  likestillingstiltak kun for kvinner: https://www.dagbladet.no/nyheter/likestilling-er-var-viktigste-verdi/68571482 

http://www.hedayahcenter.org/activites/758/2017/876/international-cve-research-conference-2017
https://radio.nrk.no/serie/nyhetsettermiddag/NPUB51024117/04-12-2017
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/12/13/innvandrermann--pa-helsa-los/
http://www.utrop.no/Nyheter/Kulturnytt/32514
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/vvEXw/Unge-flerkulturelle-er-den-nye-skravleklassen--Ellen-Reiss
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/vvEXw/Unge-flerkulturelle-er-den-nye-skravleklassen--Ellen-Reiss
https://morgenbladet.no/aktuelt/2017/06/forby-nikab-og-bli-ferdig-med-det
https://morgenbladet.no/aktuelt/2017/06/forby-nikab-og-bli-ferdig-med-det
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/2WG4y/Mediene-gir-kvinnelige-fremmedkrigere-i-IS-en-offerrolle--Julie-Rastad-Owe
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/2WG4y/Mediene-gir-kvinnelige-fremmedkrigere-i-IS-en-offerrolle--Julie-Rastad-Owe
http://fritanke.no/reportasje/linda-noor-jeg-tror-ikke-vi-er-sa-uenige/19.10600
http://fritanke.no/reportasje/linda-noor-jeg-tror-ikke-vi-er-sa-uenige/19.10600
https://www.aftenposten.no/norge/i/RM4d8/Solberg-lover-skjerpet-innsats-mot-tvangsekteskap_-trusler-og-vold
https://www.aftenposten.no/norge/i/RM4d8/Solberg-lover-skjerpet-innsats-mot-tvangsekteskap_-trusler-og-vold
https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/eVneR/Minoritetsmenn-er-ikke-tause-Men-vi-blir-ofte-svartmalt-og-mistenkeliggjort-nar-vi-ytrer-oss--Abdirahman-Hassan
https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/eVneR/Minoritetsmenn-er-ikke-tause-Men-vi-blir-ofte-svartmalt-og-mistenkeliggjort-nar-vi-ytrer-oss--Abdirahman-Hassan
https://www.dagbladet.no/kultur/aere-i-skamloshetens-tid/68262051
https://www.dagsavisen.no/fremtiden/lokalt/hvis-en-somalisk-jente-gifter-seg-med-en-nordmann-er-det-et-problem-1.1058693
https://www.dagsavisen.no/fremtiden/lokalt/hvis-en-somalisk-jente-gifter-seg-med-en-nordmann-er-det-et-problem-1.1058693
https://kampanje.com/markedsforing/2017/06/--hvor-er-mangfoldskompetansen/
https://www.nytid.no/facebook-som-medlynsjer/
https://www.tv2.no/a/9092060/
https://agendamagasin.no/anmeldelser/islamkritikk/
https://www.vg.no/nyheter/meninger/saudi-arabia/at-saudi-arabia-kommer-for-aa-snakke-om-krisen-i-jemen-blir-litt-som-om-is-faar-snakke-om-krisen-i-syria-og-irak/a/23937125/
https://www.vg.no/nyheter/meninger/saudi-arabia/at-saudi-arabia-kommer-for-aa-snakke-om-krisen-i-jemen-blir-litt-som-om-is-faar-snakke-om-krisen-i-syria-og-irak/a/23937125/
https://www.dagbladet.no/nyheter/likestilling-er-var-viktigste-verdi/68571482
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Om frykt for døden: https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/ddO6vw/15-desember-Doden-er-ikke-sa-skummel-allikevel-

Det-er-skumlere-ikke-a-leve 

Om å få høre at man ikke er norsk nok: https://www.nrk.no/kultur/unge-minoritetsstemmer_-far-ofte-hore-vi-ikke-er-norske-

nok-1.13719163 

Ulike måter å være norsk på: https://framtida.no/2017/09/05/ikkje-norsk-nok 

Står opp mot hetsen: https://www.dagsavisen.no/kultur/star-opp-mot-hetsen-1.1037987 

Daglig leder Linda Noor i debatt om terrorisme på TV2: 

 

https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/ddO6vw/15-desember-Doden-er-ikke-sa-skummel-allikevel-Det-er-skumlere-ikke-a-leve
https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/ddO6vw/15-desember-Doden-er-ikke-sa-skummel-allikevel-Det-er-skumlere-ikke-a-leve
https://www.nrk.no/kultur/unge-minoritetsstemmer_-far-ofte-hore-vi-ikke-er-norske-nok-1.13719163
https://www.nrk.no/kultur/unge-minoritetsstemmer_-far-ofte-hore-vi-ikke-er-norske-nok-1.13719163
https://framtida.no/2017/09/05/ikkje-norsk-nok
https://www.dagsavisen.no/kultur/star-opp-mot-hetsen-1.1037987
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