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BREV TIL MINISTRENE FRA MUSLIMSKE UNGDOMMSLEDERE (MDN PILOTENE)
Kjære statsråder Jan Tore Sanner (H), Trine Skei Grande (V), Jøran Kallmyr (Frp) og
Kjell Ingolf Ropstad (KrF),
I henvisning til MDN pilotenes ungdomsarrangement med temaet ‘Forslag til
handlingsplan mot muslimhets’ den 11.september og i tråd med MDN ledelsens møte med
ministrene den 19.september, ønsker vi å sende et personlig brev til dere fra oss ungdommer.
Dette ligger til grunn i at vår norske muslimske identitet og tilhørighet i dagens samfunn har
ofte blitt misforstått, eller utfordret i hverdagen. Mange av oss erfarer fordommer og
muslimhets. Vi føler at vi sjelden blir hørt eller spurt om våre opplevelser som unge norske
muslimer i landet. Herav ønsker vi å dele litt om hvordan vi har det, og noe som vi håper kan
være til nytte og i sammenheng med deres arbeid i å fremme handlingsplanen mot
muslimhets.
Ved arrangementet MDN pilotene hadde, var det invitert representanter fra Det
Mosaiske Trossamfunn, Oslokoalisjonen for tros- & livssynssamfunn og Samarbeidsrådet fra
tros- og livssynssamfunnet (STL). Besøket fra Det Mosaiske Trossamfunn fortalte om deres
erfaringer, opplevelser og utfordringer i det å være norsk jøde i landet. Vi fikk inntrykk av at
vi hadde veldig mye til felles i tanker omkring identitet og tro i dagens Norge, utfordringer
man møter i hverdagen, og ikke minst den hetsen man opplever som får de fleste av oss unge
til å føle det vanskelig å finne egen plass i samfunnet. Elementære verdier som tilhørighet,
tilpasning og inkludering blir derav svært utfordrende.
Vi som ungdomsledere fra forskjellige moskeer både i Oslo og Skien, er bevisste og
engasjerte ungdommer som går siste året på videregående eller i de første årene ved høyere
utdanning (universitet og høyskole). Fellesinteressen hos oss er å få opplæring i dialog (både
inter religiøs- og samfunnsdialog), kunnskapsbygging, forståelse, kritisk perspektiv, og
hvordan man skal fremme samhold og bevare mangfoldet med respekt og toleranse i vårt
norske samfunn. Hensikten med MDN Pilotene er at vi trenes opp som ‘ambassadører’ både
på vegne av den muslimske minoritet og samfunnet for øvrig. I våre samlinger og workshop
framover får vi opplæring i visse relevante temaer som interesserer oss. Herav vil vi også
trene på dialog med interne og eksterne aktører, samt få opplæring av fagfolk som er
spesialister i temaområdene. På denne måten vil vi få mer innsiktsperspektiv om samfunnet.
Dette prosjektet er i samarbeid med STL.

Som ung muslim i Norge
Vi er stolte av å bo og tilhøre et land som har i grunnloven de viktige demokratiske
verdier som religions og-ytringsfrihet. Landet vårt er godt respektert og velkjent for sitt

fredsarbeid og diplomati, og menneskerettigheter er en selvfølge å ta i betraktning. Det betyr
også mye for muslimske jenter og kvinner at vi er frie til å gå med hijab hvis vi vil.
Til tross for slik vi hintet til våre opplevelser i begynnelsen av dette brevet, så er det
mindre trakassering i Norge mot muslimer enn i mange andre land. Mange av oss unge
opplever også at vi blir snakket med, og ikke bare snakket til. Det gir svært positive følelser
hos oss og gir oss håp. Men det betyr allikevel ikke at man ikke skal sette fokus på noe som
faktisk er til bekymring. Vi ønsker fokus på utfordringer som muslimhets i jobbsammenheng,
stereotypiske holdninger, hat og kritikk som kommer til uttrykk mest på grunn av ren
uvitenhet om vår religion, og ikke minst slik autoritære aktører hinter til å fremme negative
holdninger mot den muslimske minoriteten. Det kan være alt fra lærere i et klasserom til
statsledere.
Det er dessverre også erfart at jenter/kvinner som har på seg hijab ikke blir ansatt i
jobbsøket, derav blir jobbmulighetene svært begrenset. I tillegg til dette opplever mange at det
henger over dem såkalte myter om at muslimske jenter blir tvunget til giftemål, ikke får lov til
å arbeide, livet deres er under kontroll av foreldre, hijaben er et tvang. Selv i
ansettelsesforhold kan man oppleve at terskelen for å gjøre feil er lavere enn hos andre
«etniske» norske. Mistenkeliggjøring om at man stjeler på jobb, eller bare man går inn i en
butikk. Man blir dømt ut i fra utseende og tilhørighet før man får vist at man virkelig er
kompetent til et arbeid, og så blir man stemplet som om man ønsker å være segregert fra
samfunnet og ikke vil integreres.
Det er sårt for oss unge å føle at vi blir utestengt fra et samfunn som vi er en del av. Vi
er en sterk ressurs, men slike erfaringer som beskrevet begrenser oss. Alt vi ønsker er å bli
behandlet på lik linje som resten av befolkningen.
Vi som unge representanter fra den norske muslimske minoritet ønsker å forebygge
alle former for fordommer og diskriminering, samt få mer åpenhet, toleranse og dialog for å
fremme inkludering, samhold og kunnskapsbygging/mangfold. Vi har et ønske om at
samfunnet skal kunne bygges på et grunnlag der alle uansett bakgrunn, identitet og tilhørighet
kan føle seg mer trygge og inkludert. Vi er stolte av det landet vi bor i, og vil vise at vi kan
være representanter for det norske samfunnet og dens verdier. Det er noe som får oss til å
være samfunnsengasjerte og stolte norske statsborgere. Som norske borgere har vi derav
ønske om å bidra i de fremtidige fremskrittene i landets utvikling i samhold og mangfold.
Vi har stor forventning til denne handlingsplanen, og ser frem til at den skal bli
godkjent. Håpet er at den får satt fokus på og forebygge/ minske hatytringer og hets mot
minoriteter som muslimer.
Vi håper på en tilbakemelding på hvordan vi kan samarbeide videre for å sette
handlingsplanen ut i virke. Vi har åpnet for dere våre tanker og opplevelser i hverdagen, og vi
hører også på dere om hvordan vi kan hjelpe til med å fremme det samfunnet vi alle gjerne vil
ha.
Med vennlig hilsen,
MDN pilotene

