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Daglig	leder	

1

	I	2015	har	Minotenk	arbeidet	med	forebygging	

av	radikalisering	og	voldelig	ekstremisme	stått	

høyt	på	vår	agenda.	Jeg	ble	invitert	til	Det	Hvite	

Hus	og	FN	for	å	dele	våre	erfaringer,	vi	har	også	

vært	i	ressursgruppen	for	den	norske	

ungdomskonferansen	mot	voldelig	

ekstremisme,	samt	forelest	på	en	internasjonal	

konferanse	i	UAE	om	fremmdkriger-

problematikken,	og	i	Berlin	om	europeiske	

sikkerhetsutfordringer	sett	fra	sivilsamfunnets	

perspektiv.	Vi	har	også	hatt	en	intensiv	

foredragsvirksomhet	i	Norge,	samt	holdt	

workshops	og	dialogmøter.		

	

Vi	har	også	satt	søkelys	på	andre	temaer,	vi	har	

startet	opp	et	bokprosjekt	om	mangfold	i	PR-	og	

kommunikasjon,	som	ferdigstilles	i	2016.	Vi	tok	

også	initiativ	til	en	holdningskampanje:	”Jeg	

backer	deg”,	som	rettet	fokus	mot	

hatkriminalitet	og	hverdagsrasisme.		

Minotenk	har	også	i	2015	utarbeidet	et	eget	
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kursopplegg	for	unge,	engasjerte	personer,	som		

heter	”SELMA	–	aspire	peace”.	Det	er	et	ett-årig	

program	som	startet	opp	i	oktober	2015.	Vi	har	

fått	samlet	en	kjempefin	gjeng,	som	skal	få	

verktøy	til	å	delta	i	den	offentlige	debatten,	til	å	

bekjempe	ekstremisme	på	nett,	og	ikke	minst	

til	å	fremme	menneskerettigheter	og	toleranse.	

Vi	har	også	startet	et	bokprosjekt	med	

norskmuslimske	stemmer,	som	tar	sikte	på	å	

belyse	forholdet	mellom	islam	og	

menneskerettigheter,	ekstremisme	og	

demokrati.	

Vi	ferdigstilte	også	våre	første	egenproduserte	

videoer,	én	støttevideo	til	Skeive	dager,	og	en	

video	mot	ekstremisme	og	fremmedfrykt.	Vi	

har	knyttet	til	oss	mange	nye,	engasjerte	

ungdommer,	som	vi	ser	frem	til	å	følge	opp	i	

tiden	fremover.	

Oslo,	29.	mars	2016																															Linda	Noor																				
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Om 
Minotenk 
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Minotenk	er	en	landsdekkende	
tanskesmie,	som	jobber	med	å	
definere	problemstillinger	og	
utfordringer	som	gjelder	
minoriteter	i	Norge,	og	forholdet	
mellom	minoritet	og	majoritet. 
	
Minotenk	er	også	en	
nettverksgruppe,	særlig	for	unge	
mennesker	på	tvers	av	etnisk	
bakgrunn,	religion	og	kjønn.	Vi	
tilbyr	kurs	og	veiledning,	samt	en	
plattform	til	å	delta	i	den	offentlige	
debatten.	
	
Minotenks	plattform	er	FNs	
Menneskerettighetserklæring.	Vi	er	
partipolitisk	og	religiøst	
uavhengige,	og	åpen	for	alle	som	
ønsker	å	engasjere	seg.	
	
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.	
	
Minotenk	har	spesielt	jobbet	med	
holdningsendrende	arbeid	mot	
tvangsekteskap,	æresrelatert	vold	
og	sosial	kontroll	siden	vår	
oppstart	i	2008,	samt	kartlegging	
og	forebygging	av	radikalisering	og	
voldelig	ekstremisme	blant	unge		
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muslimer.	Vi	er	også	opptatt	av	å	
sette	søkelys	på	hatkriminalitet	og	
rasisme.	
	
	
Minotenk	besitter	en	bred	faglig	
kompetanse,	og	vi	holder	oss	
kontinuerlig	oppdatert	på	relevant	
forskning.		
	
I	2013	laget	vi	boken	“iLove	–	
Identitet	og	kjærlighet”,	og	i	2014	
utarbeidet	vi	en	faglig		veileder	til	
boken.	Vi	produserte	også	en	
håndbok	om	radikalisering	blant	
unge	muslimer	i	Norge.	
	
Vi	holder	foredrag	i	Norge	og	
utlandet,	og	deltar	i	flere	
internasjonale	fagnettverk	og	
ressursgrupper.	
	
Vår	fremst	styrke	er	at	vi	består	av	
kunnskapsrike,	samfunnsengasjerte	
unge	mennesker	med	
minoritetsbakgrunn,	og	et	
rådgivende	organ	som	består	av	
Norges	fremste	fagpersoner	på	
tematikk	knyttet	til	integrering	og	
mangfold.	
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Hvem	består	Minotenk	av:	
	
	Styret	

Styreleder	Navjot	Sandhu	
Politi	

Noor	Jdid	
Forsker	ved	PRIO	

Burhaan	Hassan	
Patent	ingeniør	

Usman	Asif	
Revisor	

Administrasjon	

Linda	Noor	
Daglig	leder	

Umar	Ashraf	
Prosjektleder	

Ellen	Reiss	
Redaktør	

Marwa	Elfarri	
Praktikant	
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+ Unge	i	fokus	

1

	Minotenk	har	gjennom	våre	prosjekter	
bygget	seg	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.	
	
	
Vi	anser	vårt	arbeid	og	vår	
kunnskapsformidling	som	et	viktig	
supplement	til	det	offentlige,	fordi	det	gir	
en	verdifull	innsikt	I	erfaringene	til	unge	
med	minoritetsbakgrunn		og	fordi	
Minotenks	nettverk	utfylller	en	viktig	
funksjon	med	rollemodeller	i	sine	
respektive	miljøer	og	samfunnet	for	øvrig,	
og	slik	fremmer	positive	
holdningsendringer.	I	kombinasjon	med	
våre	forbindelser	til	premissleverandører	
i	den	offentlige	debatten	(journalister,	
politikere,	forskere),	styrker	dette	våre	
resultater	og	sørger	for	at	vårt	arbeid	når	
ut	til	flest	mulig.	
			
Våre	prosjeker	bidrar	til	
kompetanseheving	og	bevisstgjøring	
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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	unge	empatiske	verktøy	til	å	
håndtere	stigmatisering	og	
identitetsmessige	utfordringer.		
	
Siden	Minotenk	består	av	unge	med	
minoritetsbakgrunn,	har	vi	den	
språkmessige,	tillitsmessige,	
nettverksmessige	og	erfaringsmessige	
forutsetningen	for	å	nå	ut	til	de	aktuelle	
minoritetsgruppene	I	Norge.	
 
Hovedfokus:		

Å	styrke	og	kompetansheve	unge	voksne	
som	kan	jobbe	som	positive	
endringsaktører	i	både	sine	respektive	
miljøer,	men	også	i	samfunnsdebatten	–	
med	vekt	på	likestilling	og	ytringsfrihet.	
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+ 
Forebygging	av	radikalisering	

Minotenk	har	jobbet	med	kartlegging	av	radikale	islamistiske	ungdomsmiljøer	i	Norge	siden	

2009.	

	

Minotenk	har		tilegnet	seg	dybdekunnskap	om	de	ideologiske	trendene,	propagandamateriale,	

rekrutteringsmekanismer,	samt	de	psykologiske	og	sosiologiske	aspektene	av	radikalisering	og	

voldelig	ekstremisme	med	jihadistisk	fortegn.	

	

Vi	har	skrevet	en	rekke	artikler,	og	deltatt	i	en	rekke	fagfora,	både	i	Norge	og	internasjonalt	om	

CVE	-	Countering	Violent	Extremism,	bl.a.	The	White	House	Summit	i	Washington	,	Leaders	

Summit	i	FN,	og		andreinternasjonale	konferanser	i	Madrid,	Berlin,	Brussel	og	Abu	Dhabi.	
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+ 
Dialogmøter	på	videregående	skoler	

Forebygging	av	voldelig	ekstremisme	

	Vi	har	de	siste	årene	vært	vitne	til	et	voksende	jihadistisk-miljø	blant	unge	muslimer	i	Norge,	og	et	
økende	antall	norske	fremmedkrigere	til	Syria	og	Irak	(ISIS),	men	også	noen	til	Al	Shabab	og	Al	Qaida.	
Det	er	nå	ti	år	siden	lederen	av	Al-Qaida	uttalte:	"More	than	half	of	this	battle	is	taking	place	in	the	
battlefield	of	the	media.	We	are	in	a	media	battle	in	a	race	for	the	hearts	and	minds	of	our	ummah".	

I	løpet	av	disse	ti	årene	har	sosiale	medier	drastisk	endret	måten	vi	kommuniserer	og	mottar	
informasjon	på,	også	for	ekstremister.		

Hvert	minutt	blir	mer	enn	100	timer	med	film	lastet	opp	til	YouTube,	opp	mot	350.000	tweets	sendes	
på	Twitter,	og	mer	enn	tre	millioner	elementer	deles	på	Facebook.	Hvis	bare	en	liten	brøkdel	av	dette	
innholdet	har	ekstremt	innhold,	har	vi	en	enorm	utfordring	i	å	kontre	dette	materialet	på	en	fruktbar	
og	effektiv	måte.	

Minotenk	jobber	aktivt	med	å	utvikle	kontringsstrategier	tilpasset	norske	forhold	knyttet	til	
utfordringen	med	propaganda	og	engasjement	fra	ISIS	og	Al	Qaida-sympatisører.	Manglende	
kunnskap	om	internasjonal	politikk	og	konflikter,	kildekritikk,		islamsk	teologi	og	politisk	islam,	samt	
manglende	støttenettverk	for	unge	som	ønsker	å	engasjere	seg	i	CVE,	er	en	alvorlig	mangel	i	vårt	
forebyggende	arbeid	mot	radikalisering	og	voldelig	ekstremisme.		

Vi	vinner	bare	kampen	mot	ekstremisme	om	vi	er	like	iherdige	som	de	som	forfekter	den.	Det	er	viktig	
at	man	engasjerer	seg	der	kampene	om	"hearts	and	minds"	utspiller	seg,	og	det	er	først	og	fremst	på	
sosiale	medier,	men	også	på	skoler,	fritidsklubber	og	andre	arenaer	unge	møtes.	Dette	engasjementet	
er	viktig	på	to	nivåer:	både	som	en	forebyggende	faktor	i	utbredelsen	av	voldelig	og	militant	
islamisme,	men	også	ovenfor	storsamfunnet	og	økene	skepsis	og	frykt	for	muslimer	pga.	terrorangrep	
i	Europa.		
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	Workshops,	seminarer	og	foredrag	
Vi	har	holdt	foredrag	om	et	bredt	spekter	av	temaer,	fra	strategier	
på	sosiale	medier,	likestilling,	sosial	kontroll,	forebygging	av	
radikalisering	og	propaganda-bruken	til	ekstreme	grupper.	

I	år	har	vi	besøkt	små	og	store	byer	og	kommuner	over	hele	Norge,	
og	spesielt	stor	pågang	har	vi	hatt	på	foredrag	for	
førstelinjetjenesten	knyttet	til	radikaliseringsproblematikk.	

Besøk	fra	skoleklasser,	myndigheter,	forskere	og	journalister	
Vi	har	fått	besøk	blant	annet	fra	en	pakistansk	dokumentarfilm-skaper,	marokkanske	
menneskerettighetsaktivister,	skoleklasser	og	studenter,	den	amerikanske	ambassaden,	Open	
Society	Foundation,	forskere	og	journalister.	

 

Aktiviteter	i	2015	
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Dialogmøte	om	arbeidet	mot	radikalisering	og	voldelig	ekstremisme	25.	Januar	2015,	med	
blant	annet	foredrag	av	statssekretær	Laila	Bokhari.	Det	deltok	representanter	fra	politiet,	
førstelinjetjenesten,	ungdomsarbeidere,	muslimske	ungdomsorganisasjoner	og	forskere.	

Dialogmøter	og	seminarer,	i	samarbeid	med	Initiatives	of	Change.		
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Styremedlem	Noor	Jdid	holdt	foredrag	på	Røde	Kors	sin	konferanse	om	forebygging	av	
radikalisering	13.	september	2015.		

Linda	Noor	delte	ut	bøker	og	
holdt	foredrag	for	Røde	Kors	og	
visitortjenesten	om	
sårbarhetsfaktorer	hos	muslimer	
i	kriminalomsorgen	24.	oktober	
2015	
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17.	mars	2015	var	Minotenk	invitert	til	møte	med	statsminister	Erna	Solberg	og	
statssekretær	Laila	Bukhari,	sammen	med	representanter	fra	Fredens	Ring,	Minareten,	Just	
Unity	og	UD.	Vi	hadde	en	fruktbart	diskusjon	om	viktigheten	av	å	involvere	unge	i	arbeidet	
mot	radikalisering	og	voldelig	ekstremisme.		

Styreleder	Navjot	Sandhu	
holdt	17.	mai-tale	på	Vår	
Frelsers	gravlund.	
	
"Det	er	ydmyk	jeg	står	her	i	dag	
og	minnes	en	modig	kvinne.	Det	
er	ydmyk	jeg	står	her	i	dag	og	
setter	ord	på	ferden	kvinner	
også	i	Norge	har	måttet	tatt	for	
sin	rett	til	å	tale,høres	og	ikke	
minst	stemme"	
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Dialogmøte	om	sosial	kontroll	rundt	utradisjonelle	utdannings-	og	karrierevalg	30.	mars	
2015,	i	samarbeid	med	Minareten		
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6.	mai	2015,	inviterte	Skeiv	Verden	og	Minotenk	til	seminar	med	den	kjente	amerikanske	
aktivisten	Beth	Zemsky	til	å	holde	halvdagssemiar	om	hvordan	vi	kan	finne	langsiktige	
strategier	i	vår	felles	kamp	mot	diskriminering	og	for	likeverd.	En	rekke	organisasjoner	
som	jobber	for	et	bredt	spekter	av	saker	innen	mangfold	deltok.	
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Minotenk	sitter	i	SIKT-
faggruppe.	Linda	Noor	og	
Navjot	Sandhu	holdt	foredrag	
om	hvordan	forebygge	
radikalisering	og	voldelig	
ekstremisme	på	SIKT-
konferansen	den	3.	Juni	2015	
og	deltok	i	panelsamtale	om	
fremtidens	utfordringer.	
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Filmproduksjon:	”Jeg	backer	deg”	–		
Mot	Diskriminering:	
https://www.youtube.com/watch?v=NaNG9VS3nCI	

	
Støtte	til	Oslo	Pride	2015	

https://www.youtube.com/watch?v=g1mxpr8_2No	
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Filmproduksjon	–	ungdom	mot	ekstremisme	og	rasisme:	
https://youtu.be/CtLx3nrQtOA	
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Dialogmøte	om	ekstremisme	og	muslimhat,	14.	oktober	2015	
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Første	samling	i	”SELMA	–	aspire	peace”,	med	komiker	og	satireskaper	Yousef	
Hadaoui.		
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Minotenk	i	media	
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"Identitet	er	det	vi	gir	videre	til		
	

Minotenk	
Torggata		1	

0181	OSLO	

www.minotenk.no	
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