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Året som gikk

MDN	er	en	ung	organisasjon,	men	med	medlemmer	som	besitter	
tre	tiår	med	erfaring	fra	dialog	og	samarbeid.	Denne	erfaringen	
og	kunnskapen	vil	MDN	benytte	i	kunnskapsbygging,	dialog	og	

samarbeid	som	bidrag	til	det	norske	samfunnet.	Det	finnes	ingen	
annen	holdbar	metode	eller	vei.

2019	var	et	spennende	år	for	Muslimsk	Dialognettverk	

(MDN).	 MDN	 er	 en	 dialog-	 og	 paraplyorganisasjon	 for	

fem	 av	 de	 store	 islamske	 trossamfunnene	 som	 rep-

resenterer	 underkant	 av	 25000	 muslimer	 i	 Norge.		

Året	 startet	 med	 konferansen	 “Dialog	–	nødvendighet	

i	2019”,	med	over	100	detakere	fra	akademia,	trossam-

funn,	og	andre	viktige	samfunnsaktører.

Et	 viktig	 anliggende	 for	 MDN	 er	 å	 delta	 i	 demokratiske	

prosesser	rundt	offentlige	utredninger	og	lovforslag.	

I	året	som	har	gått	har	MDN	uttalt	seg	vedrørende	ny	

forskrift	 om	 pass	 og	 nasjonalt	 ID-kort	 og	 har	 kommet	

med	 skriftlige	 og	 muntlige	 innspill	 til	 “Forslag	 til	 lov	

og	tros-	og	livssynssamfunn”.	Innspillene	har	vektlagt	

en	prinsipiell	 tilnærming,	 tuftet	på	 tros-	og	 livssyns-

frihet	og	likhet	for	loven,	og	er	derigjennom	også	ment	

å	fremme	alle	borgers	rettigheter	og	interesser	i	Norge.

I	året	som	er	gått	har	vi	vært	vitner	til	en	voksende	og	

mer	 synlig	 høyreekstrem	 trend,	 med	 dertil	 hørende	

muslimhat,	 i	samfunnet.	Forsøket	på	terrorangrep	mot	

al-Noormoskeen	 i	 august	 var	 et	 tragisk	 uttrykk	 for	

denne	trenden.	MDN	ser	med	tilfredshet	på	regjeringens	

avgjørelse	om	å	utarbe	en	nasjonal	handlingsplan	mot	

diskriminering	av	og	hat	mot	muslimer,	og	har	bidratt	

med	innspill	til	prosessen.

Året	ble	avsluttet	med	ekspertkonferanse	om	islamo-

fobi,	et	arrangement	i	samarbeid	med	Organisasjonen	

for	 sikkerhet	 og	 samarbeid	 (OSSE),	 office	 for	 demo-

cratic	institutions	and	human	rights	(ODIHR).	Eksperter,	

såkalte	 practitioners,	 representanter	 fra	 ulike	 lands	

myndigheter,	samt	European	Commission,	deltok	på	et	

to-dagers	møte	om	hatkriminalitet	mot	muslimer.	Ekspert-

møtet	bidro	med	en	oversikt	over	aktuelle	trender	og	

problemstillinger,	 eksempler	 på	 manifestasjoner	 av	

hatkriminalitet	 mot	 muslimer	 og	 om	 rapportering	 av	

slik	hatkriminalitet.

Med	dette	noe	mørke	bildet	går	vi	inn	i	2020.	MDN	er	en	

ung	organisasjon,	men	med	medlemmer	som	besitter

tre	tiår	med	erfaring	fra	dialog	og	samarbeid.	Denne	erfar-

ingen	og	kunnskapen	vil	MDN	benytte	i	kunnskapsbygg-

ing,	 dialog	 og	 samarbeid	 som	 bidrag	 til	 det	 norske	

samfunnet.	 Det	 finnes	 ingen	 annen	 holdbar	 metode	

eller	vei.
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styret 2019
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Senaid	Kobilica
Leder
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Ahmed

Styremedlem 

Nasir	Jahiji
Styremedlem

	

Basim	Ghozlan
Styremedlem

Ismail	Kandrouch
Styremedlem



kJerNeomrÅDer
MDN	har	i	2019	hovedsaklig	hatt	fokus	på	følgende	områder:

Dialogarbeid

Dialogarbeid	er	en	sentral	del	av	MDNs	

virksomhet.	Målet	er	å	skape	forståelse	og	

respekt	for	hverandre	til	tross	for	forskjeller	

og	uenigheter	samtidig	å	avlive	falske	

problemstillinger	som	oppstår	på	grunn	av	

misforståelser	og	konspirasjonsteorier.

Deltakelse	i	
samfunnsrelaterte	arenaer

Samfunnet	trenger	en	klar	og	tydelig	

muslimsk	stemme	som	taler	muslimenes	

sak.	Dette	handler	om	blant	annet	hørings-

uttalelser,	debatter	og	uttalelser.

Møter,	konferanser	og	seminarer

Å	spre	kunnskap	er	et	viktig	forebyggende	

tiltak	mot	hat	og	rasisme.	MDN	tror	på	

kunnskap	som	kur	mot	fiendtlige	holdninger	

mot	annerledes	het	og	mangfold.

Kommunikasjon

For	å	nå	så	mange	som	mulig,	ikke	minst	

ungdom	legger	MDN	vekt	på	også	å	være	

aktiv	på	sosiale	medier.
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oversikt over mDNs 
aktiviteter i 2019

6.	FEBRUAR
Utenriksdepartementet

	

12.	FEBRUAR
i møte med kishan manocha  
– senior advicer of freedom 
of religion of Belief
	

ARRANGØR
MDN

Møte

Internt	møte	mellom	MDN	og	UD		
i	forbindelse	med	MDNs	rolle	og		
hensikt	som	paraplyorganisasjon

ARRANGØR
STL

Møte

Internt	møte	med	STL	represen-
tanter	(inkl.	MDNs	representant)	i	
dialog/samtale	med	Kishan	
Manocha	om	menneskerettigheter,	
herunder	tros-	og	livssynsfrihet

28.	JANUAR
lanseringskonferanse

ARRANGØR
MDN

MDN	arrangerte	sitt	første
lanseringskonferanse	med	
fokus	på	temaet	«Dialog	–	
nødvendighet	i	2019»	der	flere
samfunnsaktører	ble	invitert

4.	FEBRUAR
stls representanter  
i møte med kUd og  
likestillingsdepartementet

ARRANGØR
STL

Møte

Internt	møte	mellom	enkelte	av	
STLs	representanter	(inkl.	MDN)		
og	ministrene	fra	KUD	og	like-
stillingsdepartementet

23.	JANUAR
innspillsmøte – tiltak
mot mUslimfiendtlige
holdninger

ARRANGØR
Minotenk

Møte

MDN	deltok	med	4	representanter	
på	Minotenks	innspillsmøte	om	
muslimfiendtlige	holdninger

25.	FEBRUAR
stl årsmøte
	

ARRANGØR
STL

Møte

MDN	ble	opptatt	som	medlem	i	STL

21.	MARS
markering av fns dag mot 
rasisme - minnestUnd for 
new Zealand

ARRANGØR
Antirasistisk	senter

Event

Markeringen	fant	sted	på	
Grønlands	torg.	Representant	
for	MDN	deltok	med	appell

22.	MARS
#tryggiBønn –solidaritets-
aksjon Utenfor islamic
cUltUre centre (icc)
	

ARRANGØR
STL

Event

#tryggibønn	aksjon	ble	for	første		
gang	lansert	ved	en	av	MDNs
moskeer	(ICC)	i	forbindelse	med
angrepet	i	New	Zealand
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1 2 3

1.			Innspillskonferanse	-	hvordan	hindre	
					rasisme	og	diskriminering

2.		Åpent	møte	mellom	politiet,	moskeer	
					og	ungdommer

3.		STL-årskonferanse

4.		Åpent	møte	mellom	politiet,	moskeer	
					og	ungdommer	om	ytringsfrihet
5.		Ressurser	fra	Rabita	og	bosnisk	moské

6.			STL-årskonferanse

7.			Møte	med	statsminister	Erna	Solberg		
						om	dialogarbeid

8.			Lunsj	under	MDN	Konferansen

9.			Minnesmarkering	etter	terror	på	Sri	Lanka

10.		Tv2	Nyheter	-	Moskéterror	i	Bærum
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24.	MARS
minnestUnd for ofrene på 
new Zealand og i nederland
	

ARRANGØR
Susann	Nikkerud

Event

Minnestunden	fant	sted	på	
Eidsvolls	plass.	En	av	MDNs	
representanter	holdt	appell

9.	APRIL
nohate - informasjonsmøte

ARRANGØR
NoHate

Møte

MDN	deltok	på	informasjonsmøte	
og	dialog	om	mulig	samarbeid	om	
NoHates	kampanje	mot	hatytringer	
og	mobbing	på	nett

23.	APRIL
møte med statsministeren 
og integreringsministeren

	

ARRANGØR
MDN

Møte

Møte	med	statsminister	
Erna	Solberg	og	integrerings-
minister	Jan	Tore	Sanner	om	
muslimfiendtlighet	og	islamofobi

29.	APRIL
mkr – mdn
dialogarBeidsgrUppe

ARRANGØR
MDN	og	MKR

Dialogaktivitet

Første	møte	i	dialoggruppen	
mellom	MDN	og	Mellomkirkelig
råd	(MKR)

23.	MAI
møte i forBindelse med ldo 
konferanse 21.novemBer

ARRANGØR
Likestillingsdiskriminerings-
ombudet	(LDO)

Møte

MDN	deltok	md	innspill	om	
minoritetskvinner	og	arbeid	til	
LDOs	konferanse	21.	november

24.	JUNI
dialogmøte i jUstis- og 
Beredskapsdepartementet

	

ARRANGØR
Justis-	&	beredskap	-
departementet

Møte	og	dialogaktivitet

To	representanter	for	MDN	deltok	

på	dialogmøte	om	aktiviteter,	
trygghet	og	sikkerhet,	og	hvordan	
bekjempe	utenforskap	og	
radikalisering	og	ekstremisme	
i	samfunnet
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26.	APRIL
solidaritetssamvær
ved Bredtvet kirke -
#tryggiBønn

ARRANGØR
STL,	Norges	Kristne	Råd,
Caritas	Norge,	Den	Norske	Kirke

Event

MDNs	representanter	deltok	i	
minnestunden	i	forbindelse	
med	angrepet	i	Sri	Lanka



26.	AUGUST
mkr – mdn
dialogarBeidsgrUppe

	

11.	AUGUST
trygg i Bønn – solidaritets
- markering Utenfor thon  
hotell sandvika
	

ARRANGØR
STL

Event

Representanter	fra	MDN	deltok	i	
STLs	markering	av	ett-årsdagen	
for	angrepet	på	al-Noormoskeen

ARRANGØR
MDN	og	MKR

Dialogaktivitet

Møte	i	dialoggruppen	mellom	
MDN	og	Mellomkirkelig	råd	(MKR)

15.	AUGUST
lanseringskonferanse

	

ARRANGØR
STL

Event	

Representant	for	MDN	deltok	
i	STL	arrangement	under	
Arendalsuka

21.	AUGUST
møte hos nohate
	

ARRANGØR
NoHate

Møte

Representanter	for	MDN	deltok	
på	informasjonsmøte	om	
progresjon	i	NoHates	kampanje	
hatytringer	og	mobbing	på	nett

31.	AUGUST
prinsesse ingrid
konfirmasjon
	

ARRANGØR
Det	Kongelige	Slott

Event

En	av	MDNs	representanter	
deltok	som	ungdomsambassadør	
på	vegne	av	MDN	og	STL

3.	SEPTEMBER
stormøte hos Utvalget 
for tros- og livssyns-
samfUnn i oslo
	

ARRANGØR
Stormøte	hos	utvalget	for	tros-	
og	livssynssamfunn	i	Oslo

Møte

STLs	representanter	(inkludert	
MDN)	deltok	på	møtet	og	kom	med	
innspill	om	behov,	utfordringer	
og	tilrettelegging	for	tros-	og	
livssynssamfunn	i	Oslo
	

5.	SEPTEMBER
kinginstitUttet, 
Baptistkirken og mdn

	

ARRANGØR
Martin	Luther	King	Institutt	med	
MDN	og	Baptist	kirken
(Home	Church)	som	innbydere

Dialogaktivitet

Første	møte	i	dialogruppen.	
Dr.	Martin	Accad,	leder	for	Institute	
of	Middle	Eastern	Studies	i	Beirut,	
Libanon,	presenterte	dialog-
programmet	‘Brød	og	salt’
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Møte med politiderektoratet i etterkant av moskéterror i Bærum

MDN Dialogkonferanse 2019

Prosjektteam bak MDN Dialogkonferanse 2019
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19.	SEPTEMBER	
stl rådsmøte

	

ARRANGØR
STL

Møte

MDNs	representant	deltok	
på	STLs	rådsmøte

11.	SEPTEMBER
mdn-pilotene
	

	

ARRANGØR
MDN

Dialogaktivitet

Første	møte	med	MDN-Pilotene.	
Temaet	for	møtet	var	«Regjeringens	
forslag	til	handlingsplan	mot	
muslimhets».	Fikk	besøk	av	
representanter	fra	Det	Mosaiske
Trossamfund,	STL	og	Oslo-
koalisjonen	for	tros-	og	livssyns-
frihet	deltok	på	møtet

26.	SEPTEMBER	
stormøte hos politiet

	

ARRANGØR
Oslo	politi

Møte

MDN	deltok	på	stormøte	om		
hatkriminalitet	(inkl.	muslimhets),	
beredskap	og	angrepet	i	Bærum,	
+	sikkerhet	og	trygghet	i	Oslo	
Sentrum	og	Øst

18.	SEPTEMBER
møte med gyldendal
forlag

ARRANGØR
MDN

Møte

Tema	for	møtet	var	innspill	til	
endring	og	redigering	av	innhold	
om	islam	og	muslimer	i	
pensumbøker

19.	SEPTEMBER	
møte med statsrådene for 
jUstis- og Beredskaps-, kUltUr 
og integrerings, og Barne- og 
familiedepartementet

ARRANGØR
Departementene

Møte

Temaet	for	møtet	var	arbeidet	
med	handlinsplanen	mot	
muslimfiendtlighet

28.	SEPTEMBER
jernrosene – minnesmerke 
ved domkirken

ARRANGØR
Oslo	bystyre

Event

Representan	for	MDN	deltok	på	
avduking	av	«jernrosene»	-	
minnesmerke	etter	terror-
handlingene	22.	juli	2011

14.	OKTOBER
mkr - mdn
dialogarBeidsgrUppe

ARRANGØR
MDN	og	MKR

Dialogaktivitet

Møte	i	dialoggruppen	mellom	
MDN	og	Mellomkirkelig	råd	(MKR)	

18.	OKTOBER
mdn-pilotene

	

ARRANGØR
MDN

Dialogaktivitet

To	representanter	fra	STL	bidro	
med	presentasjon	av	om	media	
i	dagens	samfunn.	Temaet	vil	bli	
videreført	i	2020
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10.	NOVEMBER
markering av novemBer-
pogromene ved det 
mosaiske trossamfUnd
	

9.	–	10.	DESEMBER	
osse – odihr arrangement 
«Consultative	Expert	Meeting	on
Understanding	Anti-Muslim	Hate	Crimes
and	Addressing	the	Security	Needs	of
Muslim	Communities”
	

ARRANGØR
Det	Mosaiske	Trossamfund

Event

En	av	MDNs	imamer	deltok	
i	seremonien

ARRANGØR
OSSE-ODIHR,	med	MDN	som
vert	og	samarbeidspartner

To	dagers	ekspertmøte

Representant	for	Politidirektoratet	
og	forskere	fra	Norge	var	blant	
deltakerne	på	møtet

26.	NOVEMBER
åpent stormøte om
koranBrenningen i
kristiansand

29.	NOVEMBER
stls årskonferanse 2019: 
nasjonalisme og religion
	

ARRANGØR
STL

Event

MDNs	leder	deltok	i	panel	
på	STL	årskonferanse	i	2019

10.	DESMEBER
orienteringsmøte om handlings-
planen mot diskriminering av og 
hat mot mUslimer

ARRANGØR
Kulturdepartementet

Møte

MDN	deltok	på	orienteringsmøte	
om	prosessen	med	handlings-
planen	og	innspillsmøte	etter	
invitasjon	fra	KUD,	avdeling	for	
likestilling,	diskriminering	og	
internasjonale	saker

12.	DESEMBER
høring om
trossamfUnnsloven

ARRANGØR
Familie-	og	kulturkomiteen/dep.

Møte

MDN	deltok	på	høringsmøte	på	
Stortinget	vedrørende	Prop.	130	L	
(2018-2019)	Lov	om	tros-	og	
livssynsamfunn

16.	DESEMBER	
innspillsmøte vedrørende 
handlingsplan mot diskriminering 
av og hat mot mUslimer

ARRANGØR
Kulturdepartementet

Møte

MDN	deltok	på	innspillsmøte	
vedrørende	Handlingsplan	mot	
diskriminering	av	og	hat	mot	
muslimer

ARRANGØR
MDN

Møte

Møte	med	tema:	Hvordan	skal	vi	
forholde	oss	til	koranbrenningen	
i	Kristiansand?	Møtet	samlet	
ungdom,	moskeledere,	
representanter	fra	Oslo	politi	
og	andre	som	ønsket	å	delta
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Avslutning
Dialogarbeid	er	en	sentral	del	av	MDNs	virksomhet.	Målet	er	å	skape	forståelse	og	respekt	på	tvers	av	tro	og	

livssyn,	forskjeller	og	uenigheter,	og	å	bidra	til	å	avlive	problemstillinger	som	oppstår	på	grunn	av	manglende	

kunnskap,	misforståelser	og	konspirasjonsteorier.		

MDN	har	gjennom	hele	2019	vært	en	viktig	dialogpartner	og	kommet	med	viktige	innspill	overfor	myndigheter	

og	andre	samfunnsaktører.

Deltakere på OSSE – ODIHRs ekspertmøte
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ekspertmøte om muslimhat
Eksperter,	såkalte	practitioners,	representanter	fra	like	

lands	myndigheter,	samt	European	Commission,	deltok

på	 et	 en	 og	 halv	 dags	 møte	 om	 hatkriminalitet	 mot

muslimer.	 Ekspertmøtet	 bidro	 med	 en	 oversikt	 over

aktuelle	 trender	 og	 problemstillinger	 i	 OSSE-området,

eksempler	på	manifestasjoner	av	hat-kriminalitet	mot

muslimer	og	om	rapportering	av	hat-kriminalitet	I	OSSE-

systemet.	OSSE-ODIHR	er	i	ferd	med	å	utarbeide	Guide	

on	Understanding	Anti-Musli	Hate	Crimes	and	Address-

ing	the	Security	Needs	of	Muslim	Communities.	Deltak-

erne	bidro	med	kommenta	er	til	teksten	i	Guiden	som

er	under	utarbeidelse.	OSSE	–	ODIHR	har	også	utarbeidet	

en	fire	siders	brosjyre	Hate	Crime	against	Muslims.	Hate	

Crime	Reporting.	Brosjyren	inneholder	definisjon		av	hat-

kriminalitet	 generelt	 og	 muslimer	 spesielt,	 hvordan

identifisere	hat-kriminalitet	mot	muslimer,	og		hvordan		rap-

portere.	OSSE-ODIHR	oversetter	og	trykker	brosjyren	på

oppfordring	fra	land	det	gjelder.	



FremtiDige utsikter
I	2020	har	vi	planer	om	å	rekruttere	flere	medlemmer	

fra	hele	Norge	til	MDN,	slik	at	 flere	muslimers	anligg-

ender	og	stemme	rundt	omkring	i	Norge	skal	inkluderes

i	dialog	og	samarbeid.	

Å	styrke	organisasjonen	administrativt	vil	stå	sentralt.	

Vi	 blir	 stadig	 mer	 relevante	 i	 samfunnet	 og	 arbeidet	

øker	i	omfang.	Det	vil	derfor	være	naturlig	å	øke	sekre-

tariatet	 i	 organisasjonen,	 samt	 rekruttere	 og	 organ-

isere	flere	frivillige.

Det	arbeides	med	MDNs	årlige	konferanse	som	vil	ta	

opp	et	samfunnsrelevant	tema.	Det	vil	også	arbeides	

med	 en	 informasjonsstrategi	 for	 å	 formidle	 MDNs	 ar-

beid	og	standpunkter.	Det	understrekes	at	bevilgede	

midler	til	MDN	utløser	en	stor	grad	av	frivillig	aktivitet.
 
Et	forskningsprosjekt	om	kvinners	rolle	og	deltakelse	

i	styrene	blant	våre	medlemsmoskeer	vil	utføres	av	en	

uavhengig	forsker	fra	Universitetet	i	Oslo.	

SENAID	KOBIlIcA
Leder,	MDN
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I	2020	har	vi	planer	om	å	rekruttere	flere	medlemmer	fra	hele	Norge	
til	MDN,	slik	at	flere	muslimers	anliggender	og	stemme	rundt	omkring	

i	Norge	skal	inkluderes	i	dialog	og	samarbeid.	
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gruNNleggere av mDN

Albansk	Islamsk	Kultursenter	
www.qiksh.no

Det	Islamske	Felleskapet	
Bosnia-Herzegovina

www.izbih.no

Islamic	cultural	centre	(Icc)	
www.islamic.no

center	Rahma
www.centerrahma.no

Det	Islamske	Forbundet	(Rabita)	
www.rabita.no

FILIALER:
Bergen,	Drammen,	Haugesund,	Horten
Kristiansand,	Lillehammer/Gjøvik,	Sandefjord
Sarpsborg,	Stavanger/Sandes,	Trondheim
Ålesund/Brattvåg

FILIALER:
ICC	Alna,	ICC	Bjørndal
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MUSLIMSK
DIALOGNETTVERK

Muslimsk	Dialognettverk	
kontakt@muslimskdialog.no
Tlf:	92		55		45		45	

muslimskdialog.no	 www.facebook.com/MuslimskDialog/

oM MUslIMsK dIAlognettVerK (Mdn)

antall muslimer

24 256
antall medlemmer 

5
antall fylker 

10

Mdn tAll og fAKtA

muslimsk dialognettverk (mdn) er en paraplyorganisasjon som gjennom sine 
medlemsmoskeer representerer ca. 25000 norske muslimer. mdn er medlem 
i samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (stl).

mdn bidrar til fredelig sameksistens i et pluralistisk samfunn

mdn fremmer fellesskap basert på åpenhet, likeverd og respekt

mdn er en nasjonal arena for religionsmøter, kunnskapsbasert dialog 
og samarbeid med andre livssynsorganisasjoner, offentlige myndigheter 
og det øvrige samfunnet

mdn er forankret i islams lære og styrker fellesskapet 
mellom muslimske organisasjoner i saker av felles betydning

mdn er representert i ressursgruppen for etterutdanning av religiøse  
ledere ved teologisk fakultet, Universitet i oslo
	


