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MDN 2021
”2021 har vært nok et år preget av pandemi, med nye levemåter 
og restriksjoner. Mange av våre aktiviteter og møter mellom 
moskeer og med myndigheter har dermed vært digitalt også i år.

Dialog er en bærebjelke i MDNs arbeid. Ikke bare 
mellom oss og våre medlemmer, men med samfunnet, 
regjeringen, og det norske samfunnet for øvrig. Vi er 
medlem av Samarbeidsrådet for tros- og livssyn (STL) 
der vi bidrar og samarbeider på tvers av trossamfunn 
om felles saker. Vi har også bilateral dialog med Den 
norske kirke og Det Mosaiske Trossamfund. I tillegg 
har våre representanter deltatt på ulike panelsamtaler 
og debatter rundt om i landet, under Olavsfestdagene 
og i Arendalsuka.

Kunnskapsbygging er også en viktig del av MDN. 
Medieoppslag om liten andel kvinner i moskeenes 
styrer og den nye trossamfunnslovens krav om 
kvinneandel i styrende organer, var bakgrunnen 
for at MDN tok tak for å finne frem til tall og fakta. 
Dette resulterte i en rapport utført av Nora Stene, 
førsteamanuensis i religionsvitenskap ved IKOS, 
Universitet i Oslo, med tittelen Endring i det stille – 
kvinner i drift og ledelse av norske moskeer.

MDN har også bistått med kursing om den nye 
loven og med tilhørende krav om digitale rutiner, 
arrangert lederkurs for ungdom, arbeidet mot negativ 
sosial kontroll, og vært engasjert i etterutdanning for 
religiøse ledere ved Teologisk fakultet, Universitetet i 
Oslo.

Som en aktiv bidragsyter i samfunnet har vi besvart 
en rekke henvendelser og gitt innspill på viktige 
saker som berører oss. Vi har hatt flere kampanjer i 
forbindelse med koronapandemien og hjulpet våre 
moskeer med informasjon, oversettelser og med mer 
etter behov. I tillegg har vi startet to nye tiltak for 
psykisk helse, med en muslimsk samtalepartner og 
en muslimsk samtaletjeneste som er åpen for alle. Vi 
deltok også på TV- aksjonen mot barneekteskap og 

hadde representanter i to av regionstyrene.

Da terroren inntraff Kongsberg var vi raske med 
å mobilisere for å hjelpe og støtte lokalsamfunnet 
og vår medlemsmoské der. Vi har også deltatt 
på minnesmarkeringer for 22. juli, folkemordet i 
Srebrenica og 10. august.

MDN har i 2021 vært en solid og troverdig aktør og 
samarbeidspartner om viktige spørsmål innad blant 
moskeene, og utad i det norske samfunnet. Vi er en 
forholdsvis ung organisasjon, men til sammen, har vårt 
styre og våre medlemmer lang erfaring innen dialog 
og nettverksbygging. MDN er en landsdekkende 
organisasjon i vekst. Vi har i 2021 vært i dialog med 
nye moskeer, og ser frem til å samarbeide med flere i 
året som kommer.

Da terroren inntraff 
Kongsberg var vi raske 
med å mobilisere 
for å hjelpe og støtte 
lokalsamfunnet og vår 
medlemsmoské der. 

”
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Dialog 
” MDN anser at den viktigste måten å bryte ned 

fordommer og fiendtlige holdninger for å fremme 
fredelig sameksistens på tvers av meninger og forskjeller 

er gjennom dialog og samarbeid. Dialogarbeid er en 
sentral del av MDN sin virksomhet.
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Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn (STL)
MDN er medlem av og er en solid bidragsyter til 
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). 
MDN er representert i styret for STL. I 2021 deltok vi 
på STL’s årskonferanse hvor styreleder Senaid Kobilica 
satt i panelet og diskuterte temaer som religions- og 
livssynsfriheten og menneskerettigheter i en verden 
som er i stadig endring. Arbeidet vårt i STL har også 
åpnet mange dører til spennende arenaer og tillatt 
oss å kommunisere og holde dialog med tros- og 
livssynssamfunn som vi ellers ikke ville fått kontakt 
med.

Den Norske Kirke
MDN har jevnlige dialogmøter med representanter 
fra Den norske kirke hvor vi tar opp temaer som 
berører oss alle, som religiøse bygninger og bønn, og 
utveksler personlige erfaringer og historier som kan 

være av nytte til flere.

Målet med dialogmøtene er å skape forståelse og respekt 
for hverandre til tross for forskjeller og uenigheter, og 
samtidig avlive falske problemstillinger som oppstår 
på grunn av misforståelser og konspirasjonsteorier. 
Gode relasjoner er bygget opp gjennom flere år, og 
MDN ser fram til å fortsette denne dialogen.

Det Mosaiske Trossamfund
I oktober 2021 startet vi også opp dialogmøter med Det 
Mosaiske Trossamfund for å bekjempe fordommer og 
skape bedre kontakt mellom to miljøer som ofte blir 
satt opp mot hverandre. En mangfoldig gruppe som 
består av religiøse ledere, kvinner, menn, og ungdom 
deltar på dialogmøtene.

MDN og politiet

Vi har i flere år hatt dialog med politiet. I 2021 hadde 
vi flere møter der sikkerhet i moskeene og hvordan 
man best mulig kan skape et fredelig og trygt samfunn 
var temaer.

Nå kan trossamfunn søke om «tilskudd til fysiske 
sikkerhetstiltak». MDN har samarbeidet med politiet 
for å forbedre og sikre at informasjon om dette 
tilskuddet når ut til våre moskeer som har behov for 
det.

Olavsfest
Diakonhjemmet inviterte MDN til å delta på sitt 
program under Olavfestdagene i Trondheim. Her 
deltok Hossam Belkilani i en panelsamtale om temaet 
“Rettferdighet for religiøse minoriteter”.

Arendalsuka
Pandemien har medført strenge smitteverntiltak 
og mye har vært stengt i over et år. Tros- og 
livssynssamfunn har kjent både på frustrasjon, 
utfordringer, nye muligheter og en bratt læringskurve. 
Dette var temaet for Arendalsuka hvor vi deltok på 
ulike paneler og sammen med andre religiøse reflektere 
rundt hva dette har betydd for ledere, forsamlinger og 
medlemmer i de ulike trossamfunnene.

Målet med dialogmøtene 
er å skape forståelse og 
respekt for hverandre til 
tross for forskjeller 

”
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Kunnskap
” Muslimsk Dialognettverk ønsker å se mer 

kunnskapsbaserte diskusjoner i det offentlige rom, 
og bidrar aktivt til kunnskapsbygging omkring ulike 
temaer. Fra inne i moskeene, mellom trossamfunn, i 
media, og myndigheter. Her er noen av de viktigste 

prosjektene vi har jobbet med i 2021.
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Endring i det stille

Kvinner i drift og ledelse av norske moskeer

MDN har gjennomført en kartleggingsstudie over 
kvinner i funksjon og ledelse i MDNs medlemsmoskeer. 
Bakgrunnen var oppslag i media over manglende 
representasjon av kvinner i styrer i moskeene, og krav 
til den nye Trossamfunnsloven. Resultatet, rapport med 
tittelen Endring i det stille – kvinner i drift og ledelse 
av norske moskeer, ble lansert digitalt i april 2021. 
Lanseringen ble holdt i samarbeid med STL. I tillegg 
til at Nora Stene (førsteamanuensis i religionsvitenskap 
ved IKOS, Universitet i Oslo og forfatteren av rapporten) 
presenterte funnene, deltok tidligere Barne- og 
familieminister Kjell Ingolf Ropstad, Kari Henriksen 
(AP), Egil Lothe, Buddhistforbundet og Dag Nygård, 
spesialrådgiver i Norges kristne råd i panelet.

I rapporten har Stene tatt for seg de 5 største 
medlemsmoskeene i Muslimsk Dialognettverk; Albansk 
Islamsk Kultursenter Norge, Center Rahma, Det islamske 
fellesskapet Bosnia-Hercegovina Norge, Det islamske 
forbundet – Rabita og Islamic Cultural Centre Norway – 

ICC. I rapporten stiller Stene spørsmålene «Hvordan og 
på hvilke områder deltar kvinner i moskeenes daglige 
drift?» og «Hvordan og på hvilke nivåer deltar kvinner i 
moskeenes formelle ledelse?».

I en svært utfyllende rapport er det inkludert alt fra 
bakgrunnshistorien til moskeene, hvordan de ble bygget 
opp og hvordan kvinners rolle har vært fra begynnelsen 
og frem til i dag. Resultatet som overasket noen og som 
er felles for alle moskeene, er hvor viktig kvinnene er i 
fellesskapet. Noen moskeer har kvinnelige lærde, lærere, 
og ledere, mens andre moskeer har utfordringer med å 
få rekruttert nok kvinner til lederstillinger. Det ble også 
sett på mulige årsaker rundt dette.

Mye av endringene som skjer i moskeene er stille og blir 
ikke nødvendigvis lagt merke til i media eller utenfor 
moskeene, men de er viktige likevel.

Dette ønsker vi å sette fokus på, ikke minst som et 
korrektiv mot feilaktige framstillinger i media, som igjen 
kan bidra til økte fiendtlige holdninger.

Rapporten har blitt brukt i undervisningen ved Teologisk 
fakultet og Instituttet for kulturstudier og orientalske 
språk, Universitetet i Oslo. Gjennomføring av et 
refleksjonseminar for MDNs medlemsmoskeer, planlagt 
å finne sted i 2021 ble utsatt grunnet omikronvarianten 
av koronaviruset, og ble lansert 22. april 2021. 

Mye av endringene som 
skjer i moskeene er stille 
og blir ikke nødvendigvis 
lagt merke til i media eller 
utenfor moskeene, men de 
er viktige likevel.

”
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Kartlegging av barneundervisning i MDNs 
medlemsmoskeer 
MDN fikk i 2021 bevilget midler til en kartleggingsstudie 
over barneundervisningen i et utvalg av MDNs 
medlemsmoskeer. Forsker og ekspertrådgiver er 
engasjert og prosjektet blir implementert i 2022.

Prosjektet vil også være i dialog med det 
forskningsrådfinansierte prosjektet FAITHED ved 
Høgskolen i Innlandet. FAITHED-prosjektet studerer 
barn og unge med bakgrunn i religiøse minoriteter i 
Norge og deres forhold til religionsundervisning i eget 
trossamfunn og i offentlig skole

Den nye Trossamfunnsloven
Den nye Trossamfunnsloven som trådte i kraft 1. januar 
2021 krever kunnskap om loven selv og kjennskap til nye 
digitale rutiner og verktøy. I løpet av året har MDN holdt 
seminarer og kurs med innføring i trossamfunnsloven og 
digitale ferdigheter. Initiativet ble møtt med stor interesse 
og deltakelse av både moskeer i og utenfor MDN.

Vi har også samarbeidet og hatt møter med 
statsforvalteren i Oslo og Viken sammen med STL, 
der vi har gitt innspill på implementeringen av den nye 
digitale plattformen.

Etterutdanning av religiøse ledere
MDN er medlem av referansekomiteen for 
«Etterutdanning av religiøse ledere» på Teologisk 
fakultet, Universitet i Oslo

Lederkurs for ungdom
Sammen med Kirkelig Dialogsenter Oslo skal 
MDN gjennomføre et prosjekt kalt “Utvikling og 
gjennomføring av fellestrening for ungdom.” I 2021 har 
vi sammen arbeidet med å utvikle et kurs for kristen og 
muslimsk ungdom hvor de vil kunne bygge kjennskap 
og relasjoner mellom ungdommene i moskeer og kirker, 
gjennom sosialt samvær og dialogøvelser. Temaene for 
kurset er blant annet religionsdialog, religionskritikk 

Den nye 
Trossamfunnsloven som 
trådte i kraft 1. januar 
2021 krever kunnskap om 
loven selv og kjennskap 
til nye digitale rutiner og 
verktøy.

”
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og religionspolitikk i dagens samfunn, media, sosiale 
medier og deltakelse i offentlig debatt, demokrati og 
menneskerettigheter, og hvordan ungdom kan være 
ledere for andre ungdommer. Det skal være totalt fem 
samlinger.

Prosjektet er ferdig planlagt og det gjenstår kun 
gjennomføring. Prosjektet er noe forsinket grunnet 
pandemien.

Arbeid mot negativ sosial kontroll
Negativ sosial kontroll er noe våre medlemsmoskeer har 
vært svært opptatt av i årrekker, både direkte og indirekte. 
Som paraplyorganisasjon prøver vi å tilrettelegge for 
kompetanseheving, erfaringsutveksling og samkjøring 
mellom ressurspersoner der det er mulig.

MDN aksepterte invitasjon til samarbeid fra 
organisasjonen DiaPraxis om et prosjekt for å motvirke 
negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. I dette 
prosjektet ble det blant annet utviklet samarbeid og dialog 
med imamer, religiøse ledere og politiet om hvordan de 
kan hjelpe personer utsatt for negativ sosial kontroll. 
Formålet med prosjektet var å spre kunnskap, spesielt 

til ungdom og foreldre og dette ble videreformidlet 
gjennom blant annet podcast.

Å bekjempe negativ sosial kontroll er viktig for MDN, 
som bidro aktivt med sine ressurser. Grunnet manglende 
kommunikasjon rundt premisser for prosjektet så 
MDN imidlertid seg dessverre nødt til å trekke seg fra 
samarbeidet om prosjektet.

Imam og Kunnskapskomiteen
MDN anser dialog og samarbeid mellom akademikere, 
imamer og andre er av største betydning for å dekke et 
voksende behov for kunnskap om og refleksjoner rundt 
aktuelle temaer med relevans for muslimer i det norske 
samfunnet. MDN opprettet i september 2021 «Imam og 
kunnskapskomiteen» for å dekke et slikt behov.

Negativ sosial 
kontroll er noe våre 
medlemsmoskeer har 
vært svært opptatt av i 
årrekker, både direkte og 
indirekte. 

”
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Samfunnsdeltagelse

”Muslimsk Dialognettverk deltar aktivt og oppfordrer 
også våre medlemmer til å engasjere seg i samfunnet. 

I år har våre bidrag blant annet vært gjennom 
fellesdugnaden under pandemien, høringsuttalelser, 

innspill og TV-aksjonen.
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Høring og innspill
Når departementer 
og myndigheter har 
invitert til høring om 
nye lover og forskrifter, 
har MDN levert. I 2021 
sendte vi svar på tre 
høringer som berører 
oss og våre medlemmer, 
samt flere høringer 
i samsvar med 

Samarbeidsrådet for tros- og livssyn som berører 
flere trossamfunn enn de vi representerer.

Høringer rundt den nye Trossamfunnsloven og 
tilskuddsordninger til samfunn utenom Den norske 
kirke var av spesiell interesse for oss. I tillegg ga 
vi innspill om koronapass og hvordan dette ville 
påvirke våre medlemmer.

Høringssvarene kan leses i sin helhet på vår nettside 
muslimskdialog.no/ og er som følger:

1. Høringssvar – forskriftsbestemmelse om 
trossamfunnsloven 

2. Høringssvar – forslag til regulering av 
konverteringsterapi 

3. Høringssvar – forskrifter om 
tilskuddsordninger

4. Innspill - koronapas

Muslimsk samtaletjeneste
MDN, Mental Helse og Diakonhjemmet Omsorg kom 
sammen om et unikt samarbeid for å tilby en nasjonal 
informasjons- og samtaletjeneste for norske muslimer 
knyttet til Covid-19 pandemien. Tjenesten vil bli evaluert 
i 2022.

Muslimsk samtalepartner
I samarbeid med Oslo Universitetssykehus (OUS), 
Sykehjemsetaten i Oslo (SYE) og MDN har vi fått 
på plass en muslimsk samtalepartner og veileder på 
sykehuset som er tilgjengelig for dem som ønsker det. 
MDN følger opp og gjør tilsyn med den ansatte. Flere 
institusjoner arbeider nå med å etablere egne muslimske 
samtalepartnere. MDN er blitt invitert til å bistå og 
rådføre i etableringen.

TV-aksjonen Plan Norge
TV-aksjonen 2021 gikk til Plan Norge sitt prosjekt 
“Barn, ikke brud”. Våre moskeer har i flere år deltatt på 
innsamlingsaksjoner til TV-aksjonen, med innsamlinger 
i moskeene, bøssebæring, aktiv markedsføring på 
sosiale medier med mer. I år satt vår styreleder Senaid 
Kobilica i regionstyret i Viken og imam Edin Mezit satt 
i regionstyret i Vestfold og Telemark. Vi er takknemlige 
for å kunne bidra til et så viktig prosjekt.

Våre moskeer har 
i flere år deltatt på 
innsamlingsaksjoner til TV-
aksjonen, med innsamlinger 
i moskeene, bøssebæring, 
aktiv markedsføring på 
sosiale medier med mer. 

”
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MDN i sosiale medier  

Januar &
 Februar 

M
ars &

 April

M
ai &

 Juni

Medlemsmoskeene i MDN var med på å undertegne en fornyet avtale om 
metoden som brukes for å bestemme høytidsdatoer i Norge. Våre moskeer vil alltid 
sette fellesskapet foran metoder.

– Vi må huske at ingen syn er mer hellig enn andre, og at prinsippet om enighet blant 
muslimer må vektlegges mest, sier Senaid.

MDN har blitt invitert av regjeringen til å bli 
medlem av ”Forum om muslimfiendtlighet” for å gi 
innspill til ”Handlingsplan mot diskriminering av og hat 
mot muslimer”. 

Vår egen styreleder Senaid Kobilica er gjenvalgt 
som styremedlem i Samarbeidsrådet for tros- og 
livssynssamfunn STL nasjonalt. Her fra deres 
pågående styremøte. 

Mandag hadde statssekretærer fra Helse- og omsorgsdepartementet (Norge), 
Kunnskapsdepartementet (Norge) og Barne- og familiedepartementet (Norge) et møte 
med blant annet MDN og flere trossamfunn. Representanter fra Folkehelseinstituttet 
og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi deltok også på møtet.

Vi kan snart rope Eid Mubarak!
I år vil Eid Al-fitr være torsdag 13. mai.
Som paraplyorganisasjon for over 30 000 muslimer og 31 moskeer er det en bred 
enighet om at Eid er denne dagen. Vi vil på forhånd takke alle som har samarbeidet 
med oss for å finne løsninger på en korona vennlig Eid feiring. 
Vi ber alle om å lese seg godt opp på korona restriksjonene.Paraplyorganisasjon MDN sine to profilerte 

moskeer, Det Islamske Forbundet - Rabita og ICC 
Norway, har jobbet sammen for å planlegge en 
alternativ id feiring for barnefamilier.

Samtalepartner når det trengs:
Våre medlemsmoskeer har mange mennesker 
som bidrar godt i lokalmiljøet sitt, og en av de er 
Abdifataah Mohamed Mahamud
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N
ovem

ber &
 

D
esenber 

Septem
ber &

 O
ktober

Juli &
 August 

I dag 22. juli minner vi hverandre på hvor sårbare vi er som individer. Vi minner 
hverandre på at vi trenger kjærlighet og toleranse. Og vi minner hverandre på at vi 
trenger hverandre.  

Invitasjon til markering: 
Bosnia og Hercegovina Forbundet inviterer til markering av 26 
årsdagen siden folkemordet i Srebrenica 11.07.2021 kl. 12:00. 
Denne markeringen være på HL-senteret

På vegne av våre 31 moskeer har vi signert en fellesuttalelse om #barnefattigdom:
– Vi er midt i valgkampen, og politiske utspill som viser forskjeller mellom partiene får forrang. 
Vi vil likevel utfordre de politiske partiene til å løfte fram barnefattigdommen som et 
viktig tema, og et tema vi må jobbe med på tvers av politiske skillelinjer. 

Samarbeid med Universitetet i Oslo:
Det er gledelig og oppløftende å se at universitetet er innstilt på å bidra til at visjonen om det 
livssynsåpne samfunnet realiseres også på campus, fortelller styreleder Senaid. 
Vi ser frem til videre samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO)

Nå er det offisielt! 
I dag ble Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Oslo 
stiftet. STL Oslo sine oppgaver vil bli å tilby livssynstilpassede                
tjenester innen utdanning, helse, kultur og gravplasser. 

 I går fikk Rabita, en av medlemsmoskeene våre et hyggelig besøk av 
statsministeren. 
Der snakket de blant annet om hvordan samarbeidet mellom moskeene 
og myndigheter har kommet alle til gode i løpet av pandemien.

 I går deltok vi på årskonferansen til Samarbeidsrådet for tros- og 
livssynssamfunn. Konferansen holdt til på litteraturhuset, hvor det var 
satt av tid til panelsamtale om religionsfrihet og utfordringer mellom 
majoriteten og minoriteten.
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MDN i nyhetsbildet 

26. januar 
Vil åpne moské til vaksinering
– Vi har vært med på den nasjonale dugnaden hele veien, og jeg 
tror dette vil gi en symboleffekt for enkelte miljøer som kan ha vært 
skeptiske til vaksinen – når de ser at vaksineringen skjer i moskeene, 
sier Jamil.
Kilde: VG, Foto: Helge Mikalsen

5. mai
Imamenes oppfordring: Følg reglene, ta vaksinen.
Oslos muslimer må følge smittevernreglene under ramadan 
og id, mener byens ledende imamer og muslimske ledere. De 
oppfordrer alle til å vaksinere seg.
Kilde: Aftenposten, Foto: Ketil Blom Haugstulen

15. april
– Gjør det ekstra koselig for barna
Senaid Kobilica er leder i Muslimsk Dialognettverk (MDN). Han ber 
unge muslimer være tålmodige og ta vare på seg selv. Han ønsker å 
minne om at barn og mindreårige ikke er forpliktet til å faste, med 
mindre de vil selv.
Kilde: VG, Foto: Tore Kristiansen
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13. mai 
Kjendisimam fikk koronavaksine – oppfordrer muslimer til å 
vaksinere seg
Sist helg fikk imam Mehboob-ur-Rehman i Islamic Cultural 
Centre Norway (ICC) få sin andre dose med korona-vaksinen 
i bydel Alna. Etter at han fikk andredosen sin, maner han, 
menigheten og muslimske organisasjoner folk til å ta korona-
vaksinen. 
Kilde: Utrop.no, Foto: MDN

18. oktober
Norsk muslimsk organisasjon: – Vi må stå sammen med Kongsberg. 
– Kongsberg-drapene er en ufattelig ugjerning, og vi står sammen 
med ofrenes familier, sier Arshad Jamil i Muslimsk Dialognettverk.
Kilde: Utrop.no, Foto: privat
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Pandemien har berørt oss alle også i 2021 og vi har stått på 
for å nå ut til flest mulig på et språk de kan forstå. Vi har 
deltatt på ukentlige dialogmøter i regi av Oslo kommune, 
Kulturdepartementet og Barne- og Familiedepartementet 
(BFD). Vi var også en del av arbeidsgruppe som ble etablert av 
BFD med ulike kommuner, departementer, helsedirektoratet 
og andre frivillige organisasjoner. Gjennom møtene har vi 
holdt oss oppdaterte på situasjonen til enhver tid for så å 
videreformidle til våre medlemmer i moskeene og andre.

I 2021 fikk MDN bevilget midler fra Integrerings- 
og mangfoldsdirektoratet IMDi til å benytte for 
informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen. 
Med disse midlene har vi blant annet hatt en 
suksessfull kampanje på bussene i Oslo-omegn 
med oppfordring til alle om å vaksinere seg. 
Denne varte i tre uker i mai og ble sett av 
rundt 60,000 personer.

MDN sitt samfunnsengasjement
under koronapandemien

Norge åpner opp:
Denne dagen har vi ventet lenge på. 18 lange måneder hvor 
våre liv har blitt satt på vent, med restriksjoner, munnbind, 
avstand, og begrensninger på hva man kunne gjøre og hvor 
man kunne gå. 
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MDN’s representanter har alltid vært tilgjengelig 
for å svare på spørsmål, og har jobbet sammen med 
ledere i moskeer og muslimske organisasjoner for å 
videreformidle og påse at informasjon når ut til alle. 
Vi har ofte fått spørsmål om vaksinasjon i tilknytning 
til islamsk lære og praksis, samt hjelp til å tolke hvilke 
reiserestriksjoner som gjelder til enhver tid. Vi har 
utarbeidet en digital håndbok med oppdaterte råd 
og anbefalinger, informasjon om testing, vaksine og 
andre råd tilknyttet psykisk helsehjelp. Håndboken 
er gratis tilgjengelig på muslimskdialog.no/corona. I 
pandemien har psykisk helse også blitt mer og mer 
viktig og vi har i den sammenheng fått på plass både 
en muslimsk samtaletjeneste og en muslimsk
samtalepartner på Oslo Universitetssykehus (OUS).

Vi har ofte fått spørsmål 
om vaksinasjon i 
tilknytning til islamsk 
lære og praksis, samt 
hjelp til å tolke hvilke 
reiserestriksjoner som 
gjelder til enhver tid. 

”
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Krisehåndtering 
” Muslimsk Dialognettverk har i 2021 bidratt til å 
håndtere flere ulike kriser, fra terrorangrep til pandemi.
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Kongsberg
Da terroren inntraff i Kongsberg var MDN 
raske med å mobilisere. Vi trakk frem av 
vår erfaring og bidro til dialog for å bygge 
ned motsetninger og fiendtlige holdninger 
og gjennom samtaler og møter med lokale 
myndigheter, støtte og medietrening til 
den lokale moskeen. Noen dager etter 
hendelsen var vi igjen i Kongsberg sammen 
med representanter fra Samarbeidsrådet 
for tros- og livssyn (STL) hvor vi deltok på 
minnemarkeringen og viste vår støtte til 
lokalsamfunnet.

Kongsberg Islamsk Kultursenter er en av 
Muslimsk Dialognettverks moskeer gjennom 
Muslimsk Union Norge og det var derfor 
ekstra viktig for oss å være til stede og tilby 
hjelp. Det skapte et stort press på den lokale 
moskeen da ryktene om gjerningsmannens 
tilknytning til islam ble spredt, og vi gjorde 
det vi kunne for å finne frem til fakta. I tillegg 
gikk vi ut i media som en motstemme til 
dem som ønsket å blåse hendelsen opp til å 
handle om islam før politiet fikk fullført sin 
etterforskning.

Minnesmarkering av 22. juli
10 år etter er dette fortsatt en tung dag for Norge. 
MDN deltok på minnemarkering over hele landet, 
på Nesodden, og i Oslo Domkirke. Styreleder Senaid 
Kobilica holdt tale under minnegudstjenesten og tente 
lys for ofrene og alle berørte. Der snakket han om hvor 
viktig det er å huske at vi er alle mennesker først.

Markering av folkemordet i Srebrenica

I år 2021 var det 26 år siden folkemordet i Srebrenica. 
Dette har berørt mange, også blant våre medlemmer. I år 
deltok våre representanter på minnesmarkeringer stelt i 
stand av Det Islamske Fellesskap Bosnia & Hercegovina 
og Bosnia og Hercegovina – Forbundet i Norge. Dette er 
svært viktige markeringer og del av Europas historie som 
ikke må glemmes.
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Om MDN 

• Bidra til fredelig sameksistens i et pluralistisk samfunn
• Fremme felleskap, basert på åpenhet, likeverd og respekt
• Være en nasjonal arena for religionsmøter, kunnskapsbasert dialog og samarbeid med andre 

livssynsorganisasjoner, offentlige myndigheter og det øvrige samfunnet
• Være forankret i islams lære og styrke fellesskapet mellom muslimske organisasjoner i saker av felles betydning
• Være representert i relevante utvalg og ressursgrupper

Styret 2021
Styreleder: 

Senaid Kobilica (Det Islamske Fellesskap Bosnia & Hercegovina)

Styremedlemmer:
Arshad Jamil (Islamic Cultural Centre Norway) Fatmir Shabani (Albansk Islamsk Kultursenter) Basim 

Ghozlan (Det Islamske Forbundet) Ahmed Saidali (Center Rahma)

Antall muslimer 
30 982

Antall moskeer     
31

Antall fylker
11

- kunnskapsbasert dialog

muslimskdialog.no | 92 55 45 45 | kontakt@muslimskdialog.no

MDNs formål:


