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Forord
Året 2020 ble sterkt preget av pandemien, som
satte omfattende begrensninger på fysiske
arrangementer og muligheten til å reise rundt for å
holde foredrag, workshops og panelsamtaler. Med
hjemmekontor og mange usikkerhetsmomenter i
den kommende tiden, valgte vi i Minotenk i 2020 å
prioritere produksjon av materiale som kan la seg
distribuere, både digitalt og via posten.
Black Lives Matter-bevegelsen (BLM) kom for alvor
til Norge i 2020 og har bidratt til å gjøre det norske
samfunnet mer bevisst på rasisme og
diskriminering. Det har også avdekket et stort
behov i særlig skolen og på norske arbeidsplasser
for mer håndfast kunnskap om hva rasisme er,
hvordan det kan gjenkjennes, og ikke minst
håndteres og forebygges.
Minotenk igangsatte derfor sommeren 2020 et
større bokprosjekt: Håndbok mot rasisme. Boken vil
være et supplement til regjeringens handlingsplan
mot rasisme fra 2019. Den pågående pandemien
aktualiserer viktighetene av å jobbe mer
systematisk og håndfast mot rasisme, da forskning
viser at fremmedfrykt og rasisme forsterkes.
Flere punkter i regjeringens handlingsplan mot
rasisme belyser viktigheten av å forstå og bekjempe
rasisme med bedre kunnskap om hva det er,
hvordan det oppleves og hvordan det kan
bekjempes. Boken vil være etter modell av våre
populære iLove-bøker : Identitet og kjærlighet
(2014) og Seksuell helse (2019).
Totalt har Minotenk distribuert nærmere 30 000
bøker til skoler og andre institusjoner. Vi opplever

at det er stor etterspørsel etter materiell og
foredrag på temaer som identitet, krysskulturell
oppvekst, rasisme og utenforskap.
En annen stor satsning for Minotenk i 2020, er
utvikling av intensivkurs i gründerskap sammen
med Startup Migrants. Kursene bistår gründerspirer
med minoritetsbakgrunn til å komme over
barrierene som man møter i etableringsfasen.
Tilbudet er gratis og målet er etterhvert å kunne nå
ut til hele Norge.
En av årsakene til gründersatsningen er det faktum
at det er svært lite mangfold blant ledere i omtrent
alle områder av det norske samfunnet. I idrett,
kultur, media- og kommunikasjonsbransjen,
næringsliv og offentlig sektor. At over 18 prosent av
den norske befolkningen har innvandrerbakgrunn,
gjenspeiles ikke i norske ledergrupper og styrerom.
En forutsetning for lederstillinger i både
næringslivet og offentlig sektor er ledererfaring.
Den kan komme fra organisasjonsliv, men også det
å etablere en vellykket bedrift kan gi både verdifull
ledererfaring og nettverk som kan gjøre det lettere
å hoppe over i andre lederstillinger. I en fremtid
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med nedtrapping av oljeinntekter og mer
vektlegging av grønne næringer, er det viktigere
enn noensinne at gründere i Norge lykkes.
Suksessfulle gründere med vekst er også av stor

I en annen analyse fra Retriever fra 2019 kommer
det frem at personer med innvandrerbakgrunn er
underrepresentert i alle former for journalistikk. I

betydning for å opprettholde en bærekraftig
velferdsstat. Ifølge NHO trenger Norge 600 000 nye
arbeidsplasser de nærmeste årene om vi skal holde
tritt med velstandsutviklingen. Personer med
migrasjonsbakgrunn kan ha store nettverk
internasjonalt som kan hjelpe norsk næringsliv ut
av landet, eller skape et nytt marked. Å åpne opp
nye markeder vil fostre flere ledere med annen
bakgrunn enn det vi ser i dag.

økonomi- og næringslivstoff er andelen kilder med
innvandrerbakgrunn kun én prosent. I politisk stoff
er andelen tre prosent og i kulturstoff to prosent.
Kvinner utgjør kun 1 av 3 av kildene med
innvandrerbakgrunn. Vi mener at det er viktig at
innvandrere blir brukt som kilder i kraft av å være
“vanlige borgere” og ikke bare der hvor
intervjuobjektets etniske eller kulturelle bakgrunn
trekkes frem som et eget poeng i sakens tema.

Virkeligheten er mangfoldig og derfor er også
mangfold avgjørende for å lykkes med å møte
samfunnets utfordringer og markeder. I Minotenk
mener vi at en av nøklene til større mangfold i
ledende posisjoner ligger i å dyrke frem flere
suksessgründere med flerkulturell bakgrunn.

Den lave representasjonen av personer med
innvandringsbakgrunn i norske medier er et
demokratisk problem. På den ene siden skader det
tilliten til mediene og norske institusjoner og gir
et skjevt bilde av det mangfoldige og
flerkulturelle Norge. På den andre siden vil mange
viktige perspektiver og stemmer forbli usynlige i
offentligheten.

Også i medielandskapet har Minotenk jobber mot
større mangfold og representasjon. Svært få
personer i norske redaksjoner og mediehus har
innvandrerbakgrunn, og en omfattende analyse av
12.000 nyhetsartikler fra 2018 (Retriever/IMDi),
viser at innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre blir stadig mindre brukt som
kilder i nyhetsartikler i de ledende norske mediene.
Undersøkelsen viser at personer med
innvandrerbakgrunn fra utenfor Norden uttaler seg i
bare to prosent av alle nyhetsartiklene.

Minotenk utgir derfor bøker med mangfoldige
skribenter og bistår unge som ønsker å delta i den
offentlige debatten, tilbyr nettverk og kurs. Vi
mener det er viktig å styrke ytringsrommet for
minoritetsstemmer og minoritesperspektiver for å
gjøre den offentlige samtalen mer nyansert,
inkluderende og virkelighetsnær.

Linda Noor, Daglig leder i Minotenk
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Salafisme i Norge. Historien om Islam Net og Profetens Ummah
Boken gir en innføring i salafismens historie,
ideologi og tiltrekningskraft. Den viser forholdet
mellom salafisme og salafi-jihadisme og vektlegger
de politiske og sosiale omstendighetene som lå til
rette for bevegelsens vekst, både ute i verden og
her hjemme i Norge.
Marius Linge (f. 1980) er doktorgradsstipendiat på
OsloMet – Storbyuniversitetet, Seksjon for
mangfoldsstudier ved Fakultet for lærerutdanning
og internasjonale studier. Linge forsker på
religiøsitet blant muslimer med en gatekriminell
fortid. Han er medforfatter av boken Unge
muslimske stemmer (Universitetsforlaget 2018) og
har skrevet flere artikler om salafisme og forholdet
mellom sunni- og sjiamuslimer.
Sindre Bangstad (f. 1973) er sosialantropolog og
forsker I ved KIFO (Institutt for kirke, religion- og
livssynsforskning) i Oslo, og gjort feltarbeid blant
muslimer i Cape Town i Sør-Afrika, og i Oslo, Norge.
Bangstad har skrevet en rekke bøker på norsk og
engelsk om blant annet sekularisme, islamofobi og
rasisme. I 2019 ble Bangstad tildelt den
amerikanske antropologiforeningen AAAs
Anthropology In The Media Award (AIME) for sitt
bidrag til formidling av antropologisk kunnskap og
innsikt gjennom mediene.

Redaktør: Ellen Reiss, Minotenk
Fagredaktør: Linda Noor, Minotenk
Design: Ellen Lorenzen
Video av boklanseringen 28. mai 2020, ledet av
Amina Selimovic:
https://www.facebook.com/Minotenk/videos/95564
1858188216
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Hva tenker du om likestilling?
Hva er likestilling og hva er frihet? Haboon forteller at hun er lei av å måtte gå omveier hjem for å føle seg trygg om
kvelden. Ibrahim forteller at det ikke var nok å være mann, han måtte være en macho mann. Haboon Hashi og Ibrahim
Mursal sender brev til hverandre for å utforske hva det vil si å være kvinne, mann, frie og likestilte. De tematiserer
forventninger til kjønnsroller, krysspress og det å finne sin egen mangfoldige identitet.

Haboon Hashi er rådgiver, forfatter og samfunnsdebattant. Hun har foreldre fra Somalia og er vokst opp i Stavanger. Hun
har bakgrunn fra studier innen kjønn, feminisme og likestilling, samt fransk og sosialantropologi. Hun har tidligere skrevet
boken En vei ut? (2019) og vært redaksjonsmedlem i tidsskriftet Fett.
Ibrahim Mursal er en norsk-sudanesisk-somalisk filmskaper som til daglig jobber i Sex og politikk. Etter utdannelsen som
oljeingeniør bestemte han seg for å følge lidenskapen sin innen film. Hans arbeid utforsker identitetsbygging og kulturelle
tabuer, og hans første dokumentarfilm The Art of Sin ble lansert sommeren 2020.
Redaktør: Ellen Reiss.
Design: Ellen Lorenzen
Boken kan lastes ned gratis her: https://minotenk.no/hva-tenker-du-om-likestilling/
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Is There a Way Out?
I 2020 oversatte vi og publiserte oversettelsen til engelske av boken En vei ut? som kom ut i 2019.

“In my life, religion was not just the belief in God. It was the glue that bound me and everyone around me on a deeper
level. But what does one do when faith does not exist? Will everything crash? ” A personal and whimsical approach to the
dilemmas that arise when the doubt grows in you. She tells of being a little girl with “a pain in the heart,” about faith,
doubt, and the imam who had no answers to her questions. She shares her first crush and girlfriend. The story leads to the
most important thing of all, to gather enough courage to open up to the most important person in her life: Mom.”

Redaktør: Ellen Reiss
Desing: Ellen Lorenzen

Boken kan latest ned gratis her:
https://minotenk.no/is-there-a-way-out/
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Pågående prosjekt: Håndbok mot rasisme
Boken dedikeres til minne om Benjamin
Labaran Hermansen, som ble drept på Holmlia i
2001.
I 2020 har vi gjennomført planleggingsmøter
og utarbeidet format, innhold, rekruttert
skribenter og arbeidet frem tekster.
Lanseres i 2021
Format: 128 sider, faktatekster om historie,
begreper m.m. samt personlige historier
Redaktører: Mishell Akhtar Shakar, Tony
Sandset og Ellen Reiss
Redaksjon: Daniel Skjerve Wensell, Lisa Esohel
Knudsen, Ellen Reiss og Linda Noor
Illustratør: Franco Cortez
Design: Ellen Lorenzen

Denne boken skal gi en forståelse til alle om hva rasisme er og et språk til de som er utsatt for rasisme.
Den skal gi kunnskap om hvordan vi alle kan kjempe mot rasisme. Og den skal være et verktøy for
lærere som vil diskutere rasisme i klasserommet.

Bidragsytere: Linn Andersen, Omar Drammeh, Mari Erstad, Kamsy Gunaratnam, Warsan Ismail, Alice
Marie Jektevik, Lisa Esohel Knudsen, Peder Nustad, Winnie Nyheim-Jomisko, Abid Raja, Ellen Reiss, Tony
Sandset, Mishell Akhtar Shakar, Zeshan Shakar, Guro Jabulisile Sibeko, Daniel Abimael Skjerve Wensell,
Josef Tzegai Yohannes
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Statistikk for utsendt gratismateriale
Minotenk distribuerer våre bøker via Subjectaid.no til skoler over hele landet. Det er kostnadsfritt for personer
tilknyttet utdanningsinstitusjoner å bestille. I 2020 sendte vi ut nyopplag av iLove - identitet og kjærlighet og
iLove 2 - seksuell helse, samt den nye boken Hva tenker du om likestilling? Totalt 4504 bøker er sendt ut i 2020.

Bøkene har hatt en god spredning over hele landet:
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Oversikt over hvem som bestiller:
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I 2020 sendte vi også ut en undersøkelse til lærere for å få tilbakemeldinger på hva de synes om
materialet, hvor nyttig de fant det og hva de ønsket seg fra oss videre. 29 av 30 brukere vurderte
materialet som positivt eller svært positivt:

Beskrivelse av materialet med egne ord fra skolene:
Om En vei ut?

Om iLove 2 - seksuell helse
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Foto- og intervjuprosjekt “Mangfold blant norske muslimer”

På oppdrag fra Barne- ungdoms- og familedirektoratet rekrutterte vi 10 deltakere og gjennomførte intervjuer og
fotografering om hvordan det er å være muslim i Norge i dag. Målet var å gjenspeile mangfoldet som finnes
blant muslimer, og representere folk fra hele landet. Vi besøkte Oslo, Bergen, Tromsø, Fredrikstad, Asker og
Kløfta. Prosjektet er knyttet opp mot regjeringens handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer, og
vil resultere i en utstilling i 2021.

Arabiske filmdager
Panelsamtale etter visning av filmen “Unge Ahmed”. Fortellingen om Vestens krig mot islam og ideen om at det
pågår en sivilisasjonskamp er blitt gjeldende både hos ytre høyre og islamistiske radikale, og denne
forestillingen har gjort mange unge mennesker sårbare. Paneldeltakere Basim Ghozlan, forstander i Rabitamoskeen, Cathrine Moestue, psykolog og forfatter av boken Radikalisering - fenomen og forebygging, Julie
Ræstad Owe, førstekonsulent ved 22. juli-senteret og medforfatter av boken Radikalisering - fenomen og
forebygging.
Ordstyrer og koordinator: Linda Noor, daglig leder i Minotenk
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Muslimske veivisere

Samarbeid med Muslimsk Dialognettverk, om utvikling av muslimske veiviser-program, etter modell av samiske- og jødiske
veivisere. Prosjektet fortsetter videre i 2021. 10 unge voksne deltakere.

Equality check
Samarbeid om kampanje for å
samle inn statistikk om
mangfold på din arbeidsplass
for å skape større bevissthet og
få mer kunnskap om
diskriminering, rasisme og
mangfoldskompetanse på
norske arbeidsplasser.
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Gründerskoler med Startup Migrants
Vi har videreført samarbeidet med Startup Migrants med å arrangere intensivkurs i gründerskap på tre dager. I
2020 hadde vi planlagt fem gründerskoler, men to måtte utsettes på grunn av pandemien. Disse ble gjennomført
digitalt i begynnelsen av 2021. Deltakerne får kunnskap om bedriftsetableringer settes i kontakt med aktører
som kan hjelpe videre med forretningsideen. Skolene er svært populære.

Gründerskole i Fredrikstad 30.oktober-1. November

Gründerskole på Helsfyr 18.-20. september
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Workshops for ungdom med Fredrikstad kommune
Viderefører samarbeid fra tidligere år om workshops for ungdom i Fredrikstad om demokratideltagelse.
Planlegging av workshop i Fredrikstad november 2020 (utsatt til februar 2021) med foredragsholdere, lokalpolitikere og forfattere vil utforske temaer som demokrati og makt, kommunikasjon, konspirasjons-teorier og
kildekritikk og hvordan unge kan bruke stemmen sin for å få fram budskapet ditt og skape endringer i samfunnet.
Målgruppe mellom 16 og 25 år.
Vi er også offisielle samarbeidspartnere i søknad om lokale midler fra Nordic Safe Cities.

Foredrag og workshops på Lindeberg skole om rasisme og mobbing
På etterspørsel fra undervisningsinspektør og øvrig ledelse ved Lindeberg skole inngikk vi et samarbeid om å
bidra til å styrke lærere og ansatte bevisstgjøring rundt rasisme og hvordan håndtere dette som del av
skolehverdagen. Vi har derfor så langt gjennomført to seminar, et fysisk under planleggingsuken for lærerne før
skolestart og et digitalt seminar underveis i høstsemesteret. Vi bidro til å sette fokus på blant annet BLM,
hvordan håndtere rasisme og mobbing, ikke minst med skape refleksjon med utgangspunkt i egne erfaringer og
problemstillinger lærerne selv beskrev som krevende. I tillegg satte vi fokus på hvordan dette kunne inkluderes
inn i fagplaner og tas opp som del av undervisningen i ulike fag. Lindeberg skole har selv hatt et ønske om å
styrke eget arbeid og utarbeide en strategi, med videre mål om at vi skal bidra til å avholde fysiske seminar med
FAU og elevrådet ved skolen når dette lar seg gjøre.

Utvikling av brosjyre til workshops for helsepersonell i møte med
religiøse pasienter og pårørende
I 2020 inngikk vi et samarbeid med Mobin Anwar (jusstudent og tidligere deltager på en av våre Minotenk-skoler) som
leder for et nyoppstartet prosjekt med mål om å utgi en digital brosjyre med workshopmateriale for å styrke
helsepersonells møte med kulturelle og religiøse pasienter og pårørende. Anwar har selv vært engasjert i tematikken
gjennom egenerfaringer som pårørende med muslimsk og norsk-pakistansk bakgrunn, og har tidligere holdt foredrag på
fagdager i regi av Akershus universitetssykehus i samarbeid med Minotenk. Gjennom kontakt og innspillsmøter med blant
annet Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige tjenester ved Oslo universitetssykehus Ullevål og
Avdeling for kompetanse og utdanning ved Akershus universitetssykehus har vi kartlagt behov og kompetanse som er
etterspurt og hvordan vi kan bidra til å bevisstgjøre samt styrke kompetansen og norsk helsevesen mulighet til å tilegne
seg dette gjennom fagdager i en travel hverdag. Workshop-materialet som er under arbeid vil lanseres i løpet av 2021 etter
17

god dialog og innspillsmøter med spesielt de to overnevnte sykehusene som hele veien har bidratt med og engasjert seg i
vårt prosjekt inn i et område som oppleves som både vanskelig og krevende, og trolig med mange mørketall over pasient
og pårørendemøter som kunne vært styrket og forbedret med ytterligere kompetanseheving. Her fra et av våre
innspillsmøter og ved Akershus universitetssykehus:

Skriveworkshops med VUMA
VUMA Projects, en kommende flerkulturell multimedia nettplattform fra Bergen, som samarbeidet med oss om
skriveworkshops for å styrke flerkulturelle stemmer, synligjøre deres perspektiver og engasjerer dem i
samfunnsutvikling og debatt.
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Støttet kampanjen til Skeiv Ungdom
12. oktober lanserte Skeiv Ungdom kampanjen
#LaMegVæreMeg. Kampanjen har som formål å synliggjøre
behovet for et forbud mot konverteringsterapi av LGBTQ+
personer. Minotenk stiller seg bak denne kampanjen, og
støtter arbeidet imot konverteringsterapi! Kjærlighet trenger
ingen kur!

Jenteprisen til Plan Norge 2020
Styreleder i Minotenk, Navjot Sandhu, er juryleder for Jenteprisen, og delte i 2020 ut Jenteprisen til Stine Sofie
Stiftelsen, en stiftelse som har gitt volds- og overgrepsutsatte barn en sterk stemme. I følge tall fra FHI har
mellom 10 og 20 prosent av norske jenter opplevd seksuelle overgrep før fylte 18 år. Blant guttene er tallet noe
lavere.
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Fokusgrupper for DNB om minoritetskvinner og økonomi
Minotenk ønsker å ha mer fokus på økonomisk selvstendighet blant kvinner med innvandrerbakgrunn. Vi har
derfor samarbeidet med DNB om kartlegging av behov og hvilke tjenester som kan styrke minoritetskvinners
personlige økonomi, samt hvordan DNB kan nå bedre ut til minoritetskvinner.

Norsk Folkehjelp
Samarbeid om workshop på Utøya.

Innspill til Oslo-politiet
I lys av BLM tok Oslo politidistrikt initiativ til å be om innspill til forbedring av deres arbeid, spesielt i møte med
og forbedringen av tilliten mellom dem og minoritetsnorske, Arbeidet bestod av at Politiet selv avholde flere
møter med en rekke organisasjoner og enkeltpersoner, og vi deltok på innspillsmøter til forbedring av deres
arbeid i samarbeid blant annet Antirasistisk Senter, Amnesty, Likestillings- og diskrimineringsombudet og ARISE.
I tillegg til nok en gang å bevisstgjøre de utfordringer Politiet står ovenfor, var det også viktig å klargjøre hvilke
kommunikasjonskanaler som benyttes og blant annet forbedringer av måten dette gjøres på.

Antirasistisk Senter m.fl.
Møter mellom organisasjoner og aktører på feltet om hvordan vi skal møte SIAN. Målsettingen for møtene er å
finne frem til en felles strategi ved demonstrasjoner og andre arrangementer.

Mannsdagen
Som i 2019 var målet også for 2020 å videreføre markering av Mannsdagen 19. November gjennom ulike
panelsamtaler i lokalene hos Skatten på Tøyen, i samarbeid med organisasjoner som Reform - ressurssenter for
menn, Fri Oslo og Viken, Sex og Samfunn og Skeiv Ungdom. Minotenks bidrag og tema skulle omhandle
minoritetsmenns møte med politiet, og dialog for å bedre arbeidet til politiet som i etterkant av BLM hadde fått
økt oppmerksomhet. På bakgrunn av fysisk nedstengning av Oslo rundt og i etterkant av datoen fattet en felles
besluttening om å utsette arrangementet og markeringen til det lot seg gjøre å avholde dette fysisk igjen.

OXLO-uka 2020
I anledning OXLO-uka for 2020 var Minotenk invitert inn i planleggingsgruppen for årets OXLO-konferansen
ledet av Enheten for mangfold og integrering (EMI). Temaet var denne gang hatefulle ytringer og holdninger, et
20

tema mange forventet et fokus på og sammenfalt med Oslo kommunes arbeid med en egen handlingsplan
knyttet til området. Denne gang ble uken og konferansen avholdt heldigitalt 18 og 19 november gjennom
foredrag, workshops i breakout rooms, presentasjoner av ulike organisasjoners arbeid og ikke minst utdeling av
OXLO-prisen for 2020 som denne gang gikk til LIN - Likestilling, integrering, nettverk for deres antirasistiske
arbeid og innsats i forbindelse med covid-19 i møte med minoriteter.

Undervisningsfilmer for RVTS Øst
Linda Noor utviklet undervisningsfilmer for RVTS Øst sin mentoropplæring, om identitet og tilhørighet, fordommer og
krysskulturell kommunikasjon og ekstremisme og kjønn.

Det Norske Samlaget
Samarbeid med Det Norske Samlaget om søknad til opprettelsen av en forfatterskole for mennesker med
minoritetsbakgrunn. Målet er å skape større mangfold blant forfattere, løfte mangfoldige historier og samtidig
stimulere til økt interesse for og bruk av nynorsk.
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Egne arrangementer

EGNE
ARRANGEMENTER
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Januar
21. januar: Minotenk-lunsj - Seksuell helse i et minoritetsperspektiv
Foredrag og samtale om
behovet for nyansert og aktuell
kunnskap om seksuell helse og
seksualitet som speiler hele
befolkningen med
utgangspunkt i Minotenkboken iLove2 - seksuell helse,
som siden da har endt opp på
skoler og biblioteker over hele
landet. Fokuset er å fremme en
mer inkluderende samtale
rundt seksuell helse.

Februar
05. februar: Et land bak gitter - menneskerettighetssituasjonen i Kashmir
Temakveld om situasjonen i Kashmir. Hva er bakgrunnen for Kashmir-konflikten, og hva skjedde I 2019? Hva er den
nåværende menneskerettighetssituasjonen, og hva er FNs ståsted? Hvilken rolle har atommaktene Pakistan og India I
Kashmir? Hvordan påvirker den voksende hindunasjonalismen regionen? Er det realistisk å få til diplomatiske bånd
mellom India og Pakistan? Deltagere: dikt v/ Abdullah Khan. Velkommen v/ Linda Noor, leder Minotenk. Historisk
innblikk i Kashmir-konflikten, og den politiske utviklingen i India med voksende hindunasjonalisme v/ Arild Engelsen
Ruud, Professor, Sør-Asia studier UiO, Humanistisk fakultet). De folkerettslige aspektene i Kashmir-konflikten og FNs
rolle v/ Cecilia Bailliet, Jusprofessor, UiO juridisk fakultet. Hvordan henger utviklingen i Kashmir samme med bredere
tendenser i indisk politikk?" v/ Salil Tripathi, Contributing editor at Caravan and Mint, chair, PEN International’s
writers in prison committee, and visiting scholar at New York University. Panelsamtale 1 med Iver Ørstavik,
Raftostilftelsen, Petter Eide, stortingsrepresentant, Sosialistisk Venstreparti (SV), Siri Gåsemyr Staalesen (AP).
Panelsamtale 2 Cecilia Bailliet, jusprofessor, Universitet i Oslo, Salil Tripathi, Contributing editor at Caravan and Mint,
chair, PEN International’s writers in prison committee, and visiting scholar at New York University, Athar Ali, Leder i
Norsk Innvandrerforum.
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06. februar: Tjener norske medier på rasisme?
Internasjonalt seminar og Tromsø bibliotek og byarkiv - Innvandrere, samer og andre minoritetsgrupper opplever ofte

fordommer og diskriminering. Hvilket samfunnsansvar har media for å bringe nyanser inn i den offentlige debatt? Tar
avisene nok ansvar til å redusere eller forebygge fremmedfrykt? Tjener media på å opprettholde rasistiske narrativ?
Deltagere: Ánde Somby, Førsteamanuensis på juridisk fakultet, UIT, Martin Lægland, Politisk redaktør, iTromsø,
Abdalla Ali Mohammed, Leder for intregeringutvalget, kommunestyret (SV)
Møteleder: Lisa Esohel Knudsen, rådgiver Minotenk

12. februar: Retorikk og vold - leder ord til handling?
Den offentlige debatten blir stadig mer polarisert, tallene for hatkriminalitet går opp, og sannsynligheten for terrorangrep
har blitt oppjustert; hvilke rolle spiller retorikken i den offentlige debatten når det kommer til vold og hatkriminalitet?
Foredrag med prosjektrådgiver i Minotenk, Stina Ihle Amankwah.

13. februar: Minotenk-lunsj: Har ytre høyre blitt mainstream?
Minotenk inviterer til samtale om hvordan tankegods og politikk fra ytre høyre har blitt en normalisert del av det
politiske landskapet, mediene og den offentlige samtalen generelt. Hvorfor ble det slik? Hvilke konsekvenser får det?
Og hvordan kan vi forholde oss til krefter som er tilhengere av ulikhet og motstandere av det liberale demokratiet,
uten å samtidig gi disse kreftene større oppslutning. Foredrag av daglig leder i Minotenk, Linda Noor.
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18. februar: Panelsamtale: seksualitet og psyken
På hvilke måter kan seksualitet bli vanskelig når man ikke har det bra psykisk? Og hvorfor snakker vi ikke mer om
dette? For å snakke om dette har vi fått med oss Jakob Semb Aasmundsen, Haboon Hashi, Lisa Esohel Knudsen og
Carina Elisabeth Carlsen!

Mai
28. mai: Lansering: Salafisme i Norge
Hvorfor appellerer en puritansk vekkelsesbevegelse til unge, norske muslimer? Hva er salafismens teologiske og historiske
utspring? Og hvilke utfordringer fører bevegelsen til globalt og lokalt? Bokbad med Marius Linge og Sindre Bangstad.
Samtalen ble ledet av Amina Sijecic Selimovic.

August
10. August.: 10-års jubileum
UTSATT pga. Covid-19
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September
18. - 20. september: Forskole i gründerskap, Oslo
Forskolen er et intensivkurs i gründerskap på tre dager. Målet er at du skal treffe mennesker som kan hjelpe deg å lykkes.
Du blir kjent med nøkkelpersoner fra økosystemet i Oslo, lærer litt om hvordan lage en pitch-deck, hvorfor det er viktig å
velge riktig selskapsform og få seg en regnskapsfører. Du får kunnskap om bedriftsetableringer og finner ut hvilke
mennesker og organisasjoner som kan hjelpe videre med forretningsideen din.

24. september: Panelsamtale Arabiske filmdager - “Unge Ahmed” - radikalisering og
ekstremisme
Panelsamtale etter visning av filmen “Unge Ahmed”. Fortellingen om Vestens krig mot islam og ideen om at det pågår
en sivilisasjonskamp er blitt gjeldende både hos ytre høyre og islamistiske radikale, og denne forestillingen har gjort
mange unge mennesker sårbare. Hva er det som får norske ungdommer til å kjempe og dø for terrororganisasjonen
IS? Er det mulig å beskytte samfunnet fra voldelig ekstremisme? Og kan vi i det hele tatt forstå ekstremistenes
psykologi – både på ytre høyrefløy og innenfor muslimske miljøer? Paneldeltakere Basim Ghozlan, forstander i
Rabita-moskeen, Cathrine Moestue, psykolog og forfatter av boken Radikalisering - fenomen og forebygging, Julie
Ræstad Owe, førstekonsulent ved 22. juli-senteret og medforfatter av boken Radikalisering - fenomen og forebygging.
Ordstyrer: Linda Noor, daglig leder i Minotenk.

Oktober
8. oktober: Antirasismens språk
Strukturell rasisme, rasialisering, melaninrik, hverdagsrasisme, mikroaggresjoner, hvite privilegier. Hvordan skal vi
egentlig snakke om antirasisme - og hva kan slike begreper bidra med? Etter at politidrapet på amerikanske George
Floyd i mai utløste store demonstrasjoner, har vi også sett en større samtale om norske forhold, der mange personlige
historier og debattinnlegg har fylt offentligheten. Har vi språket vi trenger for å ta den antirasistiske samtalen?
Panelsamtale med Mohamed Abdi, Lisa Esohel Knudsen og Kristina Leganger Iversen til samtale om språk og
antirasisme. Samtalen ledes av Hannah Wozene Kvam.
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10. oktober: Verdensdagen for psykisk helse
Digital markering av Verdensdagen for psykisk helse.
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16. oktober: Digital forskole i gründerskap
Intensivkurs i gründerskap på tre dager.
23. oktober: Create talks & connections
Inkludering av flerkulturelle gründere på ulike arenaer. Hver 5. gründer er innvandrer i Norge, og stadig flere starter
for seg selv. Mange studier viser at innvandrere er gode gründere. De har mangfold i kompetanse, livserfaring og
bakgrunn. De har også motivasjon og er villig til å jobbe mange timer i døgnet og ta sjanser. Disse egenskapene er
viktige og mange innvandrergründere etablerer morgendagens arbeidsplasser i Norge, men også internasjonalt. Flere
vellykkede innvandrergründere vil styrke integreringen, men de er lite representert i de arenaene der nye ideer løftes
frem. Hvordan kan flere bli inkludert i Bergen slik at vi får mangfoldige og synlige gründere?
30. oktober: Forskole i gründerskap, Fredrikstad
Intensivkurs i gründerskap på tre dager.

November
17. november: Ytringsfrihet eller ekkokammer? Trondheim
I hverdagen blir vi eksponert for utallige ytringer fra hele verden, men hvilke er det som faktisk når gjennom
støyfilteret og påvirker hvordan vi opptrer eller argumenterer? Kan den norske offentligheten og ytringene som
kommer til syne i Norge i dag beskrives som et ekkokammer eller et mangfoldig rom - og i hvilken retning går
utviklingen? Panel med samfunnsdebattant og fribyforfatter Asieh Amini, rådgiver i Minotenk, Haboon Hashi og
Kjersti Løken Stavrum leder av Norsk PEN, medlem av Ytringsfrihetskommisjonen og tidligere generalsekretær i Norsk
Presseforbund.
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Foredrag, paneldeltagelse, workshops

FOREDRAG,
PANELSAMTALER
OG WORKSHOPS
29

Januar
18. januar: Minhaj Ungdom-konferanse
Linda Noor holdt foredrag.

29. januar: Er du feminist?
Rundebordsamtale om hvordan definere å være feminist, hvor langt likestillingen har kommet og hvor langt unna vi er.
Deltagere: Haboon Hashi, Cathrine Linn Kristiansen, Lina Alvarez Peyes og Lars Cuzner.

Februar
2. februar: workshop for Forandringshuset Grønland
Jentegruppen på 17 deltagere. Kahoot om myter, rettigheter og positiv seksualitet og videre samtale i plenum om hva god
seksuell helse betyr.

10. februar: Workshop for Mysen videregående skole
To workshops for en jentegruppe og en guttegruppe, med 46 elever totalt. Øvelse med påstander (enig, uenig, kanskje,
vetikke) og samtale i plenum etter øvelsen. Det ble også gitt ut iLove2 - seksuell helse-bøker.

Mars
03. Mars - Workshop fork klass i psykologi ved St.Hallvard, Drammen
(avlyst grunnet covid-19)

12. Mars - Workshop for jentegruppen på Forandringhuset Haugesund
(avlyst grunnet covid-19)
(9 planlagte foredrag og panelsamtaler ble avlyst/utsatt i Mars, April og Mai. Blant annet i Haugesund, Tromsø og
Trondheim)

Vår prosjektrådgiver i Bergen, Stina Ihle Amankwah ledet en workshop under RE:FRESH 2020 i mars! Temaet for
workshopen var: «Store og små felleskap: Hvilken rolle spiller sosial tilhørighet i utformingen av identitet?» Hvor ofte
hører man egentlig at noen identifiserer seg som funksjonsfriske eller hvite, og hvorfor er det sånn at det er sjelden,
mens de som har funksjonsvariasjoner eller andre hudfarger ofte føler at det er en sentral del av identiteten?
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Juni
17. juni: Pridecast om pride og inkludering
Haboon Hashi deltok i panel.

19. juni: Pride talkshow
Programleder Asta Busingye Lydersen prøver vi å finne ut av hvordan det står til med seksualitet, kropp og relasjoner etter
en vår med korona? Hvilke fortellinger finner en i skeiv litteratur? Og hva kan Norge gjøre for skeive rettigheter
internasjonalt? Gjester: Haboon Hashi, utenriksminister Ine Marie Søreide Eriksen, FRIs leder Ingvild Endestad, Yazam
Salem fra Skeiv Verden Vest, filmskaper Jan Dalchow, popartist Ferdinand, bulesqueartist Carina Elisabeth Carlsen og
forfatterne Bjørn Hatterud og Jan Elisabeth Lindvik. Artisten Phoenix D’vine kommer, og det blir minikonsert med Ane.Fin!
Talkshowet sendes bare en gang - så sett av kvelden 25. juni fra klokken 20!

August
13. august: Foredrag for lærere på Lindeberg skole om rasisme
Black Lives Matter og betydningen bevegelsen har hatt, hva vet vi om rasisme i Norge og hva kan vi gjøre i skolen? Fysisk
foredrag som del av planleggingsuken for lærere og ansatte og diskusjon og refleksjon rundt problemstillinger som kan
oppstå som del av skolehverdagen i møte mellom lærer og elever.
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September
15. september: Paneldeltagelse , USF Verftet
Oi Collective and Stina Ihle Amankwah from Minotenk Minoritetspolitisk Tenketank. «Who has the power to include?»
Peace is not merely the absence of conflicts; peace can also be conflict. Demands for inclusion can also be attempts at
peace building.

19. September: Workshop om hverdagsrasisme for Solidaritetsungdommen på Utøya
Øvelse og samtale i sirkel.

23. september: Paneldeltagelse under lansering av handlingsplan mot diskriminering av og
hat mot muslimer
Daglig leder Linda Noor kommenterte handlingsplanen og satt i panel med statsråd Abid Raja og representanter fra
Islamsk Råd Norge og Muslimsk Dialog Nettverk.

25. September: Motsvar, debattprogram TV-skolen, Lillehammer
Deltagelse i det direktesendte debattprogram “Motsvar” om rasisme i regi av studenter ved TV-skolen Lillehammer.

26. September: Feministfestival Kristiansand

Daglig leder, Linda Noor, ledet panelsamtale med Shazia Majid, Sofia Rana og Neda Blakstad.
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Oktober
12. oktober: Paneldeltagelse, Litteraturhuset i Bergen, Linda Noor
De nasjonale SIAN-markeringene har igjen satt debatten om rasismeparagrafen på dagsorden. SIAN-profiler har blitt
tiltalt for flere tilfeller av muslimhets. Daglig leder ved Minotenk, Linda Noor er skeptisk til at grupper som SIAN skal
få tilgang til gratis lokaler på offentlige fellesarealer, men hvor går egentlig grensen for ytringsfriheten? Mino. Jur
Bergen (studentorganisasjon ved UiB) inviterer til debatt.

12. Oktober: Webinar om institusjonalisert rasisme for ansatte ved folkehøgskoler
På invitasjon fra Folkehøgskolekontoret ble vi bedt om å avholde et seminar om rasisme for lærere, rektorer og øvrige
ansatte ved ulike folkehøgskoler i Norge. Vi viste til hvordan dette kan tas opp innenfor en rekke ulike linjer og
fagområder som skolene tilbyr, samt mottok innspill fra lærere om utfordringer de har i møte med elever samt å ta
tak i temaet som del av deres hverdag og på skoler hvor det i dag er svært få elever med etnisk minoritetsbakgrunn
som søker seg inn på, men hvor også skolene selv ønsker å ha et bredere antirasistisk fokus.

7. oktober: Avslutningsinnlegg på seminar om Black Lives Matter-bevegelsens betydning
Enhet for mangfold og integrering - OXLO arrangerte seminar og ba om avslutningsinnlegg av rådgiver i Minotenk,
Lisa Esohel Knudsen.

20. oktober: Panelsamtale om ytringsfrihet, rasisme og islam, Litteraturhuset i Oslo, i regi
av Fritt ord.
Daglig leder i Minotenk, Linda Noor sammen med Lars Erik Berntzen, postdoktor ved Institutt for sammenliknende
politikk, UiB, om Islam og ytre høyre, Harald S. Klungtveit, ansvarlig redaktør i Filter Nyheter og forfatter av boken
«Nynazister blant oss», Begard Reza, generalsekretær i Salam, Senaid Kobilica, sjefimam og leder i Muslimsk
dialognettverk Norge, og Kai Spurkland, politiadvokat i Oslo politidistrikt. Møteleder er Yama Wolasmal, journalist og
programleder i NRK.

24. oktober. Norsk sakprosafestival panelsamtale "Var den norske husmoren en feminist?"
på Litteraturhuset i Oslo.
I panelet deltok Haboon Hashi og Ibrahim Mursal som sammen har stått bak Minotenks utgivelse Hva tenker du om
likestilling?, hvor de har diskutert flere likestillingsutfordringer som flere minoritetnorske står i i dag. Til samtale
møter de forfatter Marta Breen som har skrevet flere bøker om kvinnekamp og likestilling, og Iselin Theien som står
bak boken Damene i Fiolveien. En historie om norske husmødre.

28.oktober: Foredrag for lærere på Lindeberg skole om rasisme og begrepsbruk.
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Digitalt seminar og oppfølging av foredrag og seminar med lærere og ansatte som ble avholdt 13. August. Denne gang med
blant annet fokus på begrepsbruk og refleksjon rundt hvordan melaninrike elever kan velge å bruke om seg selv og
bevisstgjøring og hvordan dette kan diskuteres i blant annet klasseromssammenheng.

November
7. november: Negativ sosial kontroll, hva nå?
Nytfestivalen: panel med Haboon Hashi, Nancy Herz og Noman Mubashir om å måtte kjempe for identitetene sine, og
utviklingen de siste årene om seksuell frihet og retten til å leve fritt, og hvilke kamper som gjenstår for fremtiden.

17. november: Ytringsfrihet eller ekkokammer
I hverdagen blir vi eksponert for utallige ytringer fra hele verden, men hvilke er det som faktisk når gjennom
støyfilteret og påvirker hvordan vi opptrer eller argumenterer? Kan den norske offentligheten og ytringene som
kommer til syne i Norge i dag beskrives som et ekkokammer eller et mangfoldig rom - og i hvilken retning går
utviklingen?
Panel med Haboon Hashi fra Minotenk - minoritetspolitisk tenketank som deltakende ordstyrer, samfunnsdebattant
og fribyforfatter Asieh Amini, journalist i Adresseavisen Terje Eidsvåg og Kjersti Løken Stavrum leder av Norsk PEN,
medlem av Ytringsfrihetskommisjonen og tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund.
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Høringssvar og innspill

HØRINGSSVAR
OG INNSPILL
35

Nettressurs om levekår og likestilling for etniske og
religiøse minoriteter, Barne-, ungdom- og
familiedirektoratet
Sammen med en rekke organisasjoner deltok vi på
Bufdirs innspillsmøte og via skriftlig innspill til deres
arbeid med å utarbeide en nettressurs om levekår og
likestilling for etniske og religiøse minoriteter. Målet til
Bufdir har her vært å sammenfatte mye av den
kunnskapen som foreligger og berører en rekke
minoriteter i på ulike plan i samfunnet, og ressursen
offentliggjort og oppdatert i deres statistikk og
analysebase:
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Etnisitet/
Innspill til handlingsplan mot diskriminering av og hat
mot muslimer
https://minotenk.no/innspill_til_handlingsplan/?fbclid=I
wAR3e3viDi915_CfuzyQ9cwUynaAlZuLaXE6mKrptLcvFN
VC-z7UdfTp_U3Q

Innspill til veiledningsmateriell, Aktivitets- og
redegjørelsesplikt, Barne-, ungdom- og
familiedirektoratet
Gjennom møtedeltagelse og skriftlige innspill til utkast
har vi bidratt Bufdir’s arbeid med å utarbeide
veiledningsmateriell til de forsterkede aktivitets- og
redegjørelsespliktene. Fra 2020 hadde offentlige
myndigheter en ny plikt til å redegjøre for hva de gjør
for å integrere hensynet til likestilling og ikkediskriminering i sitt arbeid. I tillegg skal det arbeides
aktivt, målrettet og planmessig i dette arbeidet, som
også er en oppfølging et av tiltakene i regjeringens
handlingsplan mot rasisme og diskrminering på grunn av
etnisitet og religion 2020-2023.

Innspill til minoritetsutvalgets arbeid og innstilling,
Arbeiderpartiet

organisatoriske grep som skal bidra til at flere med
minoritetsbakgrunn tar aktiv del i deres politiske arbeid
og tar på seg tillitsverv.

Innspill Justisdepartementet for nemdmedlemmer til
UNE - Minotenk sendte inn seks forslag
Innspill til et prosjekt om helhetlig seksualundervisning
på landets lærerutdanninger, ledet Margrete Wiede
Aasland og Marianne Støle-Nilsen og dekket av midler
fra Helsedirektoratet og samarbeider med Redd Barna.

Innspill til Godt sted å bo, innspill til Barne- og
familieetaten, Oslo kommune
Barne- og familieetaten i Oslo kommune ba om innspill
gva som er et godt sted å bo, og da spesielt til hvordan
de kan forbedre sitt arbeid rettet mot barn og ungdom
for å skape trygge hjem for kommunenes innbyggere.
Her deltok vi på deres innspillsmøte sammen med noen
utvalgte organisasjoner, samt bidro til å videreformidle
kontakt med andre aktører på feltet som burde
kontaktes for videre innspill.

Innspill til Stiftelsen 10. August’ arbeid med minnested
og faglig innhold
Ett år etter angrepet mot Alnor Islamic Center i Bærum
og det rasistisk motiverte drapet på Johanne Zhangjia
Ihle-Hansen i Bærum har Minotenk fulgt samt bidratt
med innspill til Stiftensel 10. August’ arbeid med å
utarbeide et minnested og et læringssenter i tilknytning
moskeen. Gjennom god dialog med Stiftelsen og deres
samarbeidspartner HL-senteret, har det vært viktig for
oss å komme med råd om hvordan angrepet og drapet,
og dermed begge minoritetsgruppene muslimer og
utenlandsadopterte som føler spesiell nærhet til
hendelsen, bør forenes inn i dette arbeidet.

På invitasjon av Arbeiderpartiets nyoppnevnte
minoritetsutvalg har Minotenk skriftlig og gjennom
innlegg bidratt med innspill til partiets arbeid og
36

OsloMet - referansegruppe til forskningsprosjekt om
rasisme
Minotenk har sammen med noen utvalgte nettverk og
organisasjoner sittet i referansegruppen til
forskningprosjektet “Utenlandsadoptertes erfaringer
med rasisme og diskriminering i Norge”, som NIBR ved
OsloMet gjør på vegne av Bufdir. Dette er oppfølging
av et av tiltakene i regjeringens handlingsplan mot

rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og
religion 2020-2023.

Innspill til den amerikanske ambassaden i Oslo
Minotenk har gitt innspill til den amerikanske
ambassaden på gründerskap og minoritetspolitiske
temaer.
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Gjengkultur blant ungdom er et symptom på alvorlige strukturelle problemer. Kronikk av daglig leder i Minoten, Linda
Noor:
https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/norge-kan-redde-gjengene1.1647698?fbclid=IwAR0fC2Z7FVovPBUC5jNchqnp3fZFfFUY5wCvnjE2Ds_ErYSLRusIi_5orFo
Intervju: Haboon Hashi (24) fortrengte i mange år sin egen legning. Så tok hun et oppgjør med seg selv og omgivelsene.

https://p3.no/innsa-at-hun-var-homofil-ba-til-gud-om-a-bli-hetero/
Hva om Kiwi og Meny kjørte Ramadan-tilbud på frukt og grønt? Hva om Nidar produserte Ramadan-marsipan? Hva
om Nille hadde et bord med Ramadan- og Eid-dekorasjoner? Kronikk av daglig leder i Minotenk, Linda Noor:
https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/jula-varer-helt-til-ramadan1.1671511?fbclid=IwAR0sqvpf9BGMLu22PPLBd4DM21szoYmGYmyUgp0MyNAvIbh1fwpirJEJb6Q
Homofili i et minoritetsperspektiv. Rådgiver og forfatter i Minotenk, Haboon Hashi, i NRK-serien Chattes:
https://tv.nrk.no/serie/chattes/2020/MYNT09000520
Daglig leder, Linda Noor, deltar på Dagsnytt18 om Islamsk Råd Norge og likestilling

Kanskje hadde mange barn som meg unngått depresjoner og selvhat om noen hadde tatt på alvor den psykiske
belastningen det er å oppleve rasisme. Rådgiver i Minotenk, Lisa Esohel Knudsen:
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Wb1zEG/rasismen-fraroevet-meg-muligheten-til-aa-utvikle-et-suntforhold-til-meg
Koronakrisen kan føre til større sårbarhet for radikalisering. Intervju med daglig leder i Minotenk, Linda Noor:
https://www.minervanett.no/altright-ekstremisme-jihadisme/kan-koronaepidemien-fore-til-oktekstremisme/356327?fbclid=IwAR1N5a5RSKQN9osxgVhaf7M7me3g3I8IXhzmx25TxPFbKSQrn5tncwBHjWw
Kronikk om dugnadsånd i minoritetsbefolkningen, av daglig leder i Minotenk, Linda Noor:
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11754148-mangfoldig-koronadugnad?fbclid=IwAR0tySnR9db2gkU_WwhI6TvLXIAjDpbpwlIzW-Q5XteJC2mT5ngghz0akbo
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Ingen innvandrerstyrte organisasjoner har fått tildelt midler til informasjonstiltak om COVID-19. Leder i Minotenk, Linda
Noor, er betenkt. For meg gir dette signaler om at myndighetene ikke stoler på at organisasjoner med minoritetsspråklig
forankring kan gjøre denne viktige jobben. Intervju med daglig leder i Minotenk, Linda Noor:
https://www.utrop.no/nyheter/nytt/213303/?fbclid=IwAR1be1exfpRzBjWfApLHyDDDnW_8yEFswgdEx5oqHhQ887RLZTDcxi3q4Y
Kriser kan trigge radikalisering. Vi vet fra historien at hat smitter raskere under kriser. Kronikk av daglig leder i Minotenk,
Linda Noor:
https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/krise-kan-trigge-radikalisering1.1696079?fbclid=IwAR0tySnR9db2gkU_WwhI6TvLXIAjDpbpwlIzW-Q5XteJC2mT5ngghz0akbo
Permitteringene under koronakrisen må få oss til å tenke nytt, også om flerkulturelt gründerskap. Kronikk av
prosjektrådgiver i Minotenk, Stina Amankwah Ihle og Francine Mbanza Jensen, veileder i Nora, Nav Årstad, og styreleder i
Cre8 Gründerhus:
https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/dO1JWB/vi-har-lite-aa-tape-og-mye-aavinne?fbclid=IwAR2ry1eD4If_NTjCjOecH30RoQlUwBfc3Ya_2t5Y4n7vJ1y-YfZ3Q2AOYks

Rådgiver i Minotenk, Stina Ihle Amankwah skriver om medisinsk rasisme og hva som kan være konsekvensene av
feilinformasjon:
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11754207-vaksinetesting-iafrika?fbclid=IwAR27DjvhmBZEjQoZD87GkWpDQ3PVdM9ufhLGwe1CZnCboWgVORC9-7KGdJg
Intervju med daglig leder i Minotenk, Linda Noor som sier at Islam Nets reklamevideo minner om tele-evangelisme og
påpeker paradokset ved at en så konservativ organisasjon som Islam Net er såpass kreative når det kommer til
pengeinnsamling til seg selv.
https://www.vl.no/nyhet/muslimske-profiler-mener-innsamlingsaksjon-fra-islam-net-svartmaler-norsk-virkelighet1.1706025?fbclid=IwAR3djE2Opqw118bfsXPz4dts_K9ghtt5ZoQbz331QVEjMzTcmIAnRfjRegA
Daglig leder i Minotenk, Linda Noor, besøkte Wenches kjøkken på God morgen Norge og fortalte om hvordan
Ramadan og Eid markeres i Norge og laget tradisjonelle retter til den muslimske høytiden:
https://www.tv2.no/a/11461522/
Rettssaken mot terroristen som ville drepe flest mulig muslimer på forrige eid, har satt sitt preg på høytiden. Når man hører
terroristens forklaringer, blusser frykten opp for nye angrep. Kronikk av daglig leder i Minotenk, Linda Noor:
https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/ramadandagbok-i-koronatiden1.1717808?fbclid=IwAR1F9MvvdWKbiq2ZJyi6wC-zX5zWAGmkP8yZnLp2b1IVxqI9q6-8hpZSCuo
Si navnene deres, kjemp aktivt mot rasisme. Snakk om det. Men vær så snill, ikke del videoer av døde svarte kropper. Vi gjør
ikke det når hvite blir drept, og at vi har så lav terskel for å gjøre det når svarte blir drept, er en del av problemet. Kronikk
av rådgivere i Minotenk, Lisa Esohel Knudsen og Stina Ihle Amankwah:
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https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/Opv9rl/trigger-warning?fbclid=IwAR3NdySJSxMcDkDfH-XG4UtVmuIjg_lMkKKCS4VRiHqEu2obJQLuggge-c

“Norge har en lang vei å gå når det gjelder å følge opp de adopterte, spesielt etter de første leveårene”, sier Daniel
Abimael Skjerve Wensell, politisk rådgiver i Minotenk i et intervju:
https://www.utrop.no/nyheter/nytt/218482/?fbclid=IwAR2ux-TuvvcgfADUkLDp6yQcOMr2j59RZC1AKdr1Khfd2rGC2IGrg5NQYY
“Jeg håper ikke det bare blir en trend å si: Black life matter, men at det blir noe varig, at folk gjør en forskjell, leser
seg opp og tilegner seg mer kunnskap” intervju med rådgiver i Minotenk Lisa Esohel Knudsen:
https://www.tv2.no/nyheter/11479189/?fbclid=IwAR27DjvhmBZEjQoZD87GkWpDQ3PVdM9ufhLGwe1CZnCboWgVOR
C9-7KGdJg
Daglig leder Linda Noor er intervjuet i Aftenposten om den utbredte skepsisen mot muslimer i Norge: “Det er egentlig
helt umulig å si noe treffsikkert om en person kun basert på merkelappen muslim. Vi trenger å jobbe mer med å spre
den kunnskapen i skolen og på arbeidsplassene, slik at ikke fordommene får konsekvenser i faktisk diskriminering”
https://www.aftenposten.no/norge/i/qLjOzO/ny-undersoekelse-dette-gjoer-nordmenn-skeptiske-tilislam?fbclid=IwAR26vK2_4vU_EO_PbpEfUgKIfzbiK7cIIe6xzxmB6ryRKoW-2CzHSDA-2KQ
Rådgiver i Minotenk Haboon Hashi deltar i denne podkasten om Pride, inkludering og delte opplevelser av å være
annerledes:
https://www.facebook.com/osloextralarge/videos/795679960836295
Styreleder i Minotenk, Navjot Sandhu, er intervjuet i Vårt Land om de bekymringsverdige funnene i en ny Amnestyrapport, som viser at systematisk maktmisbruk og diskrimineringen av minoriteter har økt i en rekke europeiske land
gjennom koronakrisen.
Papirutgaven av Klassekampen, 29. juni 2020
Daglig leder i Minotenk, Linda Noor, skriver om hvithet-begrepet i Utrop. “Det er en maktstruktur, som ikke betyr at alle
hvite er rasister, men det betyr at et samfunn som er dominert av hvithet, får rasistiske konsekvenser for grupper og
individer som faller utenfor hvithetsnormen”.

https://www.utrop.no/plenum/ytringer/221557/?fbclid=IwAR15y1on1oG8Egeno7XyNixJVfcS5RihqzDP4o5mTA4AZXpasqXWlY-BIs
Kronikk om hverdagsrasisme av daglig leder i Minotenk, Linda Noor:
https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/rasisme-tar-ikke-ferie-1.1737960?fbclid=IwAR1MvTIfjhrwQoKWbhQZ8a0dPdV8C3YXa5Sg7vcNahBTSqRJ79QNIuBQRs
Rasisme rammer også hvite – derfor er det så rart at det blir sett på som et minoritetsproblem.
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Rådgiver i Minotenk, Stina Ihle Amankwah:
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11754796-rasisme-rammer-ogsa-hvite-derfor-er-det-sa-rart-at-det-blir-sett-pa-som-etminoritetsproblem?fbclid=IwAR26rBxbQMJ5f0WXaDxCkZHWNFSmk2G1b2bG15orC-lv3P4KLBXIOyBIWHw

De siste måneders debatt om rasisme og diskriminering har også kastet lys over det faktum at det er svært lite
mangfold blant ledere i omtrent alle områder av det norske samfunnet. Dette gjør seg gjeldende i alt fra idrett, kultur,
media- og kommunikasjonsbransjen, næringsliv og offentlig sektor. Minotenk mener gründerskap er en nøkkel til å
endre dette! Kronikk av daglig leder i Minotenk, Linda Noor:
https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/mangfold-er-avgjorende-1.1756347?fbclid=IwAR0UlpS5up1KJj4EwKd2KoSst8qRffSLkYpfPfvejIvDorcf-3SRyZnbF8
Salafi-bevegelsen er svekket - men fortsatt aktiv i Norge. Forskere er aktuell med ny bok om salafismens historie og
uttrykksformer i en norsk kontekst. Intervju med Marius Linge, som forteller om boken "Salafisme i Norge - Historien

om Islam Net og Profetens Ummah" (Minotenk 2020), skrevet sammen med Sindre Bangstad:
https://www.oslomet.no/om/nyheter/salafi-bevegelsen-ersvekket?fbclid=IwAR2JysgpaO4feaIuiVLF8AA_Q103zQxaLfTNNyfr7iOgugxwodRZdCng6qk
Vi må forebygge at personer føler så lite tilhørighet og tiltro til det store fellesskapet, at de er villige til å skade det.
Det gjelder både fra muslimsk hold og antimuslimsk side. Kronikk av daglig leder i Minotenk, Linda Noor:
https://www.vl.no/verdidebatt/forestillinger-om-sivilisasjonskrig1.1767130?fbclid=IwAR15y1on1oG8Egeno7XyNixJVfcS5RihqzDP4o5mT-A4AZXpasqXWlY-BIs
To av skribentene bak Minotenk-boken "iLove 2- Seksuell helse", lege Mariam Anjum og skribent Asli Altunøz deltar i
NRK-serien “Skamløs”: https://tv.nrk.no/serie/skamloes/sesong/1/episode/1/avspiller
Kronikk av daglig leder i Minotenk, Linda Noor, som etterlyser en tredje og mer langsiktig strategi for å imøtegå
trusselen SIAN representerer:
https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/kunsten-a-ikke-danse-etter-hatets-pipe1.1777513?fbclid=IwAR2JysgpaO4feaIuiVLF8AA_Q103zQxaLfTNNyfr7iOgugxwodRZdCng6qk
Intervju med daglig leder i Minotenk, Linda Noor om haltende ekteskap:
https://www.utrop.no/nyheter/nytt/229130/?fbclid=IwAR1MvTIfjhrwQoKWbhQZ8a0dPdV8C3YXa5Sg7vcNahBTSqRJ79QNIuBQRs
Dagsnytt18 19. Oktober
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Daglig leder Linda Noor, om terroren i Frankrike

Debatten på NRK 22. Oktober 2020, daglig leder i Minotenk Linda Noor deltar i en debatt om drapet på en fransk
lærer, karikaturtegninger og ytringsfrihet.
https://tv.nrk.no/serie/debatten/202010/NNFA51102220/avspiller
Daglig leder, Linda Noor, med konkrete tips til hvordan man kan engasjere seg mot rasisme:
https://antirasistisk.no/engasjert-mot-rasisme-men-lei-avsporende-debatter/
Daglig leder, Linda Noor, intervjuet i Vårt Land: https://www.vl.no/religion/reagerer-pa-bonnevei-ledning-som-tatt-ut-aven-lerebok-i-patriarki-1.1705180?paywall=true
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