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Kulturdepartementet 

Avdeling for likes<lling, diskriminering og internasjonale saker 

v/Karen Sofie PeBersen 

Innspill (l Handlingsplan mot diskriminering og hat mot muslimer fra MDN 

Muslimsk dialogneBverk (MDN) har fokus på det voksende muslimhatet i Norge. EB <ltak i 2019 var 
å samarbeide om ekspertkonferanse om islamofobi, med Organisasjonsen for sikkerhet og samarbeid 
(OSSE), office for democra<c ins<tu<ons and human rights (ODIHR). Eksperter, såkalte prac<<oners, 
representanter fra ulike lands myndigheter, samt European Commission, deltok på et en og halv dags 
møte om hatkriminalitet mot muslimer i Oslo. Ekspertmøtet bidro med en oversikt over aktuelle 
trender og problems<llinger, eksempler på manifestasjoner av hat-kriminalitet mot muslimer og om 
rapportering av slik hat-kriminalitet. 

I eBer<d har MDN samarbeidet med OSSE om overseBelse <l norsk av veileder om hatkriminalitet 
mot muslimer. Den er på det nærmeste ferdigs<lt. MDN anbefaler at deBe dokumentet blir gjort 
gjort kjent gjennom Handlingsplanen. 

MDN anser det som vik<g at poli<kerne viser at de tar deBe farlige fenomenet på største alvor, og 
det anbefales en høynivåkonferanse på europeisk/nordisk nivå om islamofobi/muslimhat for å vise 
bredden og dybden i fenomenet, basert på forskningsbaserte innlegg og rapporter fra prac<oners og 
<ltak som allerede finnes internasjonalt. Formålet med en slik konferansen bør være internasjonalt 
samarbeid med henblikk på å bekjempe diskriminering og hat mot muslimer. Ikke minst 
sikkerhetspoli<sk har deBe betydning. 

Endringer kan imidler<d ikke skje kun ovenifra, men må også s<muleres <l  å skje på grasrotplan. Et 
utmerket ini<ta<v i så måte er prosjektet «Muslimske veivisere», som allerede (siden begynnelsen av 
2019) er utarbeidet i samarbeid mellom Det Islamske Forbundet - Rabita som del av MDN og 
Minotenk. DeBe prosjektet har fåB støBe fra Kulturdepartmentet. Utarbeidelsen av prosjektet har 
skjedd i dialog med de jødiske veiviserne og de ansvarlige for utdanningen av jødiske veivisere ved 
Oslo Met. MDN anbefaler å etablere «Muslimske veivisere» som et eget punkt i Handlingsplan mot 
diskriminering og hat mot muslimer, og at deBe inkluderer finansiering av kurs ved Oslo Met. Det 
ville være ny\g må ha noe av undervisningen sammen med det jødiske opplegget. 

MDN vil også anbefale utlysning av forskningsmidler og utvikling av pensum som kan inkluderes i 
utdanningsløp for ulike profesjonsgrupper, som lærere, poli<, helsevesen, førskolelærere, barnvern, 
kriminalomsorgen mfl. 

MDN vil også anbefale holdningsundersøkelser med jevne mellomrom. 

Med vennlig hilsen 

Senaid Kobilica 

Leder, MDN 
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