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Forord
Høsten 2021 gikk Muslimsk Dialognettverk (MDN) 
ut i Aftenposten og etterlyste bedre utdanning for 
religiøse ledere, i forbindelse med en antisemitisk post 
på Facebook, publisert av en norsk imam i Drammen.  
MDN mente det var viktig å øke kunnskapen blant 
norske imamer om europeisk historie, Holocaust og 
folkemord.

I holdningsundersøkelser fra HL-senteret (2017 og 
2022) fremkommer det at negative fordommer og ste-
reotypiske forestillinger om jøder er mer utbredt blant 
muslimer, enn blant befolkningen for øvrig. Dette må 
vi som muslimske ledere ta på høyeste alvor.

Muslimer føler på kroppen hvordan det er å leve med 
negative fordommer, diskriminering og hatytringer. 
Men på samme måte som vi forventer at storsamfunnet 
jobber mot muslimfiendtlige holdninger og is-
lamofobi, må vi jobbe mot antisemittisme og 
konspirasjonsteorier mot jøder blant muslimer. 
Imamer og muslimske ledere et særlig ansvar i dette 
arbeidet. 

Imamer og muslimske ledere må være helt bevisste 
på at hat og ekstremisme som rammer muslimer i 
hverdagen, også rammer jøder. Vi må aldri gjøre mot 
andre, det som vi ikke ønsker skal gjøres mot oss. 
Dette handler om vår felles fremtid, våre barn og våre 
liv.

Som imam med bakgrunn fra Bosnia, hvor bosniske muslimer har blitt utsatt for krig og etnisk rensning, 
har dette arbeidet en spesiell plass i hjertet mitt. Min egen familie har direkte erfaringer fra forfølgelsen og 
folkemordet på bosniere på midten av 1990-tallet. 

Responsen jeg har fått fra deltakerne på studieturen, er at dette er akkurat det vi trenger. Det å se med egne 
øyne, få presentert fakta og få korrekt kunnskap. Turen gjorde imamene mer bevisste på hvor for-siktige og 
årvåkne vi må være i møte med konspirasjonsteorier, og hvor viktig det er å formidle fakta og riktig islamsk 
lære til de vi møter hver dag i våre moskeer. 

For deltakerne var det sterkt å gå gjennom alle bygningene, korridorer, gravplasser, videoer og bilder fra 
Auschwitz og Srebrenica, og høre på guidene formidle de grusomme historiene. Mitt ønske og oppfordring er 
at deltakeren på studieturen fortsetter å dele sine opplevelser og erfaringer med sine moskeer og organisasjoner. 
På denne måten bidrar vi til at både religiøse ledere og vanlige folk tar et oppgjør med og viser hensyn til de 
tragedier vi som muslimer og jøder har gått gjennom her i Europa, og erkjenne at hvis vi ikke kontinuerlig 
jobber mot dette, kan det skje igjen. Vi må stå opp mot all urettfer-dighet og spredning av usannheter.

Det er helt essensielt å lære om og av historien, om folkemordene som har skjedd i Europa under 2. ver-
denskrig og i Bosnia så sent som på 1990-tallet. Slike grusomme hendelser er den ytterste konsekvens av 
hatretorikk og gruppefiendtlighet, og det er vår plikt som muslimer og medmennesker å gjøre vårt ytterste for 
at noe slikt aldri skal skje igjen. 
Tusen takk til alle i MDN som bidro til å organisere denne 
turen og alle deltakerne som tok seg tid til å delta på denne 
reisen i sin hektiske hverdag.

Imamer og muslimske ledere 
må være helt bevisste på at hat 
og ekstremisme som rammer 
hverdagen til muslimer, også er 
det samme som rammer jøder.

”

Senaid Kobilica, leder i MDN og sjefsimam i Det islamske 
fellesskapet Bosnia-Herzegovina
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Muslimsk Dialognettverk (MDN) er en 
paraplyorganisasjon som gjennom sine 
medlemsorganisasjoner representerer over 32.000 
norske muslimer i hele Norge. MDN er representert 
i alle fylker og får tilskudd over statsbudsjettet. 
MDN er medlem i Samarbeidsrådet for tros- og 
livssynssamfunn (STL).

Dialogarbeid er en sentral del av MDNs virksomhet. 
Målet er å fremme forståelse og respekt for hverandre 
på tvers av forskjeller og uenigheter, og samtidig 
avlive myter, misforståelser og konspirasjonsteorier. 
MDN jobber for å spre kunnskap om hvordan 
forebygge hat og rasisme. MDN tror på kunnskap 
som en kur mot fiendtlige holdninger mot 
annerledeshet og mangfold. 

MDNs formål:

• 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 i Muslimsk Dialognettverk (MDN)

Senaid Kobilica, leder Basim Ghozlan Fatmir Shabani

Mohammed Jabran Arshad Jamil 

Om Muslimsk Dialognettverk (MDN)



5

Dialogens vei - historisk 
tilbakeblikk
Helt siden muslimske trossamfunn og organisasjoner 
begynte å etablere seg i Norge på 1970-tallet, har 
det vært viktig for muslimske ledere og imamer 
å ha dialog med ulike aktører i storsamfunnet. Å 
bidra positivt og aktivt til å styrke samhold, fred 
og fellesskap i samfunnet, på tvers av tros- og 
livssynsbakgrunn, er et viktig islamsk prinsipp, 
stadfestet både i Koranens budskap og Profeten 
Muhammads    eksempel.. 

Formalisert kristen-muslimsk interreligiøs dialog 
med flere av moskeene i Muslimsk dialognettverk 
har eksistert siden 1993, blant annet gjennom 
kontaktgruppa i Mellomkirkelig Råd.

Av konkrete frukter dette samarbeidet har båret, 
kan vi nevne Felleserklæring om trosfrihet og 
konvertering (2007), Fellesuttalelse mot vold 
i familien og vold i nære relasjoner (2009), og 
Fellesuttalelse mot religiøs ekstremisme (2011). 

Dette bidro til at Norge kom bedre ut av krisen enn 
Danmark, med styrkede bånd mellom det muslimske 
miljøet og norske myndigheter.

Muslimsk Dialognettverk har videreført 
dedikasjonen til formalisert dialogarbeid. I tillegg 
til kontaktgruppen i Mellomkirkelig råd, er vi 

aktive medlemmer av Samarbeidsrådet for tros- og 
livssynssamfunn. Vi deltar også aktivt i høringer og 
ulike kontaktflater med myndighetene. Flere MDN-
moskeer er medlemmer i STL Oslo.

Vi mener at den samfunnsorienterte dialogen som 
muslimske ledere, ressurspersoner og imamer har 
engasjert seg i over flere tiår, har bidratt til at vi i 
Norge har et sterkt tillitsforhold til hverandre på 
tvers av tro- og livssyn. Dette så vi betydningen av 
i etterkant av terrorangrepene 22. juli 2011 og 10. 
august 2019, og ikke minst under pandemien de siste 
årene.

Klima, menneskerettigheter, internasjonale 
konflikter, ekstremisme og vold, er temaer som 
vi har dialog om, og sammen jobber for å finne 
konstruktive og effektive løsninger på. Dialog kan 
være krevende, men det er også noe av det mest 
meningsfulle vi kan bruke tid og ressurser på. Det 
styrker forståelse for hverandre og bygger toleranse 
og empati. Vi lærer masse om både oss selv og andre 
ved å delta i dialog. 

Like viktig som den formaliserte dialogen mellom 
ledere, er initiativ som “Fredens Ring”, som i 2015 
fikk stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet 
som en unike markering som slo ring om norske 
jøder. Initiativet kom fra en gruppe unge voksne 
muslimer, som ønsket å vise solidaritet med jøder 
etter terrorangrepet mot en synagoge i København 
og ta tydelig standpunkt mot jødehat. 

Muslimsk Dialognettverks mål er å inkludere unge 
og eldre, kvinner og menn, i arbeidet med dialog og 
brobygging. Muslimsk Dialognettverk er ikke minst 
stolte av våre unge muslimer, som engasjerer seg i og 
oppretter nye dialogplattformer. Som for eksempel 
ICC som har vært med å etablere Dialogpilotene, 
og Muslimske Veivisere, som er utviklet i samarbeid 
med Minotenk og Det Islamske Forbundet, etter 
inspirasjon av samiske- og jødiske veivisere. 

Da karikaturstriden raste 
i 2005 og 2006, ble det for 
alvor synlig hvor viktig 
dialogarbeidet var for å 
deeksalere situasjonen. 

”

Prest Anne Marie Tronvik og imam Senaid Kobilica under begravelsen til 22. juli-
offeret Bano Rashid (18) på Nesodden 29. juli i fjor. Foto: Reuters Scanpix. 

Foto: Scanpix 
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Bakgrunn for studieturen 
til Auschwitz og 
Srebrenica
I interne samtaler og undersøkelser MDN hadde 
med moskeer rundt i Norge, viste det seg at de fleste 
imamer har lite kjennskap til den andre verdenskrig, 
slik den undervises om her i Norge. I andre deler 
av verden har dette lite plass i undervisningen. Det 
undervises nesten ingenting eller svært mangelfullt 
om Holocaust. De siste årene har det også kommet 
flere bøker som viser at kunnskapen om de historiske 
røttene og utbredelsen av antisemittisme i Norge, har 
store mangler.

I 2022 var det 80 år siden 529 norskjødiske borgere 
ble sendt ut av landet til dødsleire. Totalt ble 737 
norske jøder drept under Holocaust, både kvinner, 
barn og menn. Hele 230 norskjødiske familier 
ble fullstendig utslettet. Antisemittisme har dypt 
historiske røtter, både i Norge og ellers i verden. 
Dette bør alle religiøse ledere ha kunnskap og bevisst 
om. 

Folkemordet i Srebrenica på midten av 1990-tallet 
er et annet mørkt kapittel i nyere europeisk historie, 
som vi ønsket at våre ledere skulle få større innsikt i.

Dette var bakteppet for at Muslimsk Dialognettverk i 
2022 inviterte elleve imamer og muslimske ledere på 
studietur til utryddelsesleiren Auschwitz i Polen og 
Srebrenica i Bosnia. MDN valgte å ha med imamer 
også fra moskeer utenfor MDNs eget nettverk.

Målet med studieturen var å øke kunnskap og 
forståelsen for konsekvensene av antisemittisme 
og for å lære om og av historien. Ved å lære om 
Holocaust kan man få en dypere forståelse av 
hvordan rasisme, konspirasjoner og fordommer kan 
føre til folkemord og etnisk rensning, og hvordan 
dette kan forebygges og unngås i fremtiden. Økt 
kunnskap om dette kan også bidra til å motvirke 
spredningen av fordommer og hat mot jøder og 
andre minoritetsgrupper i samfunnet generelt. 
Gjennom studieturen ble det også fokusert på 
hva islam lærer om respekt, medmenneskelighet 
og toleranse og å stå opp mot urettferdighet og 
undertrykkelse, og hvordan vi kan bygge broer og 
styrke dialogen mellom muslimer og jøder. 

Besøk i Auschwitz
Første stopp på studieturen var utryddelsesleiren 
Auschwitz i Polen. Gruppen reiste med fly til Krakow 
og bodde like ved flyplassen. Det tok omlag en time 
med buss å komme seg til Auschwitz. Det var satt av 
en hel dag for dette besøket.

Tips: be om en guide som snakker tydelig engelsk.

Hva er antisemittisme?

Negative holdninger og handlinger rettet mot jøder 
basert på bestemte forestillinger om hva en jøde er

• Forestillingene er fleksible og tilpasses 
samtiden.

• Samtidig er det noen grunnleggende motiver 
som går igjen, som at jøder er mektige, 
fremmede og illojale.

• Svært ulike nivåer: Fra 
«hverdagsantisemittisme» til verdensbilde der 
jødene styrer alt.

• Svært ulike manifestasjoner (vold, hatytringer, 
forestillinger, osv.)

• Skille mellom intensjon og uttrykk (bevisst og 
ubevisst)

• En ytring kan være antisemittiske uten at det er 
intendert

Kilde: Foredrag ved Vibeke Moe, HL-senteret 1. 
desember 2022

Omvisning på krematoriet i Auschwitz. Foto: MDN
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Vår guidede tur startet i leiren Auschwitz I, der vi 
fikk omvisning i de forskjellige bygningene og der det 
var samlet inn en del gjenstander som var blitt fratatt 
jødene ved ankomst.

I begynnelsen av omvisningen, hang ikke størrelsen 
på leiren og de enorme tallene som det ble berettet 
om helt sammen. Og noen stilte spørsmål om det 
virkelig var så mange jøder som ble drept. Men da den 
andre delen av turen begynte, som var i Auschwitz II-
Birkenau, så ble dette selvforklarende. Det var enorme 
arealer og guiden fortalte om et utryddelsesapparat 
med grusom effektivitet. 

Auschwitz utgjorde den største av utryddelsesleirene, 
hvor nazistene samlet jøder og andre 
minoritetsgrupper, for å bli drept eller satt til 
tvangsarbeid under forferdelige forhold. Fra 1942 til 

1945 ble mellom 1,1 og 2 millioner mennesker drept 
i Auschwitz, hovedsakelig jøder, men også polakker, 
romaer, sovjetiske krigsfanger og andre grupper. 
De fleste ble drept i gasskamre, men mange også av 
sykdom, underernæring og mishandling. Leiren var 
spesialbygd for å utrydde så mange mennesker som 
mulig.  

Leiren ble strategisk lagt ved et jernbaneknutepunkt 
og langt unna øvrig bebyggelse, slik at drapene og 
mishandlingen som foregikk der kunne skje isolert og 
uforstyrret fra omverdenen. Auschwitz-Birkenau  var 
et enormt kompleks, rett og slett en drapsfabrikk, som 
bestod av tre hovedleirer og rundt 40 tilleggsleirer. 

Vi kunne tydelig se at 
folkemordet mot jødene var 
grundig planlagt og hadde et 
nådeløst og systematisk preg, 
noe man ikke kan forstå helt 
før man besøker dette stedet i 
virkeligheten. 

”

Guidet tur i leiren Auschwitz. Foto: MDN

Ved jernbanesporene som førte ofrene inn i leieren. Foto: MDN
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De første to årene var det hovedsaklig polske fanger i 
leirene, men i løpet av 1943 var det store flertallet av 
fangene i Auschwitz jøder. Auschwitz står i dag som et 
symbol på de grusomheter som mennesker kan påføre 
hverandre når man lar fordommer, konspirasjoner 
og rasisme få fritt spillerom. Antisemittisme var helt 
normalt og svært utbredt i Europa i årene opp mot 2. 
verdenskrig.

Vi kunne tydelig se at folkemordet mot jødene var 
grundig planlagt og hadde et nådeløst og systematisk 
preg, noe man ikke kan forstå helt før man besøker 
dette stedet i virkeligheten. Det ga en helt annen 
forståelse av omfanget og dimensjonene av Holocaust 
å se de fysiske bevisene på de forferdelige overgrepene 
og drapene. 

I ettertid kan det virke helt ufattelig hvordan noe slikt 
kunne skje, uten at noen klarte å stoppe det. Dette var 
noe av det deltakerne på studieturen var interessert i 
å lære mer om.

Vi fikk høre at de allierte, bestående av USA, 
Storbritannia, Frankrike og Sovjetunionen, kjente til 
det som skjedde i Auschwitz og de andre nazistiske 
leirene, men de gjorde lite for å stoppe det. Det var flere 
grunner til at det ikke ble prioritert å redde fangene 
i utryddelsesleirene, som at det lå langt inne i tysk 
territorium og var vanskelig å nå uten å risikere store 
tap, samtidig som man måtte kjempe på flere fronter 
og beskytte eget territorium. Først i 1944 begynte de 
allierte å fokusere på å frigjøre leirene. Auschwitz ble 
frigjort av sovjetiske styrker januar 1945. 

Guiden fortalte også om at det var få av de ansvarlige 
for drapene i Auschwitz og de andre utryddelsesleirene 
som nazi-regimet drev, som ble dømt etter krigen var 
over. Ifølge guiden var det 8000 nazi-tjenestemenn 
som styrte utryddelsesleirene, hvorav under 10 
prosent ble dømt for krigsforbrytelser. Mange flyktet, 
fikk asyl i andre land eller ble beskyttet av eliten og 
politikere. Dette ga deltakerne en sterkere forståelse 
av hvordan antisemittisme ikke virkelig ble borte etter 
andre verdenskrig, men levde videre.

Å besøke Auschwitz og se med egne øyne hvordan 
massedrapene på jøder og andre grupper ble utført 
under 2. verdenskrig, gjorde uutslettelig inntrykk 
på deltakerne på studieturen. Det er en kraftfull og 
smertefull påminnelse om en av de verste forbrytelsene 
mot menneskeheten, og som har konsekvenser den 
dag i dag.

Besøk i Bosnia
Den opprinnelig planen var kun å reise til Auschwitz, 
men i planleggingsarbeidet  kom det forslag om å 
også omfatte reise til Srebrenica i Bosnia. Selv om vi 
i Europa lovet - aldri igjen - etter Holocaust, skjedde 

Hva var Holocaust?
Holocaust er betegnelsen på det systematiske 
folkemordet på jøder og andre grupper, utført av 
Nazi-regimet i Tyskland i perioden 1938-1945. 
Holocaust betyr massakre. Over seks millioner 
jøder ble drept, det var omlag 60 % av den jødiske 
befolkningen i Europa. Nazistenes mål var å utrydde 
jøder, og andre grupper de anså som lavere stående og 
mindreverdige. Totalt ble omlag 11 millioner drept på 
bakgrunn av etnisitet, religion, funksjonsnedsettelser 
eller seksuell orientering av nazistene. 

Sko som tilhørte ofrene i Auschwitz. Foto: MDN

Srebrenica Minnesenter. Foto: MDN
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det igjen. I Bosnia. Mellom 11. og 19. juli i 1993, ble 
mer enn 8000 muslimske, bosniske gutter og menn 
systematisk nedslaktet, i det som regnes som den verste 
krigsforbrytelsen i Europa etter andre verdenskrig. 

Bosnia har alltid vært et multikulturelt og flerreligiøst 
samfunn. I 400 år var Bosnia en del av det Osmanske 
riket. I den perioden ble også et betydelig antall jødiske 
flyktninger fra den spanske inkvisasjonen en del av 
det bosniske samfunnet. Sterke historier om hvordan 
bosniske muslimer risikerte livet for å hjelpe bosniske 
jøder under den andre verdenskrig og hvordan jøder 
hjalp muslimer under krigen i Bosnia, er blant annet 
tematisert i filmen Sevap/Mitzvah.

Under besøket i Srebrenica hørte vi beretninger 
fra øyenvitner om massedrap utført på skift. 
Maskingeværene ble så varme, at drapsmennene måtte 
ta røykepauser mellom drepingen. Over 1000 personer 
er fortsatt ikke gjort rede for. Massegravene ble senere 
gravd opp med bulldosere og gravemaskiner for å 
forsøke å skjule omfanget av den etniske rensingen 
som hadde funnet sted. Srebrenica var egentlig 
erklært som “sikker sone” av FN, men det hindret ikke 
serbiske styrker å innta byen i et forsøk på å utslette 
bosniske muslimer. Dette ble gjort rett foran øynene 

på FN og verdenssamfunnet. Den serbiske hæren 
brukte også voldtekt og tortur som våpen i stor skala, 
og det estimeres at mellom 20-50 000 kvinner ble 
voldtatt under krigen i Bosnia. Voldtekt var en offisiell 
del av den serbiske strategien for etnisk rensning av 
bosniske muslimer i regionen. 

Totalt ble over 100 000 drept i krigen i Bosnia mellom 
1992 og 1995, over 55 000 tusen sivile. Titusenvis 
ble drevet på flukt. Bosniske muslimer ble utsatt for 
systematisk og koordinert forfølgelse og angrep fra 
serbiske styrker. Målet var å drepe og deportere så 
mange bosniske muslimer som mulig, og ta kontroll 
over områder i Bosnia, for å danne en “ren” serbisk stat. 
Etterhvert ble det inngått fredsavtaler og internasjonal 
intervensjon, men sårene etter krigen er fortsatt dype 
og vanskelige å lege. Særlig fordi mange serbere som 
begikk krigsforbrytelser, aldri ble stilt til ansvar.

Auschwitz og Srebrenica symboliserer sterke 
minnesmerker over systematiske folkemord på 
grupper, basert på etnisitet og religiøs tilhørighet. 
I begge tilfellene var målet å utrydde og fullstendig 
undertrykke en bestemt gruppe, og begge 
folkemordene ble utført av regjeringsstyrker. Et annet 
fellestrekk er at mange som sto bak folkemordene, 
ikke ble stilt til ansvar og dømt i etterkant. Ofrene fra 
både Holocaust og Bosnia kunne risikere å møte sine 
overgripere i årene etter. 

Besøkene i Auschwitz og Srebrenica ga en dypere 
forståelse for hvordan rasisme og gruppebasert hat 
satt i system, kan føre til vanvittige lidelser, som 
mennesker som fortsatt lever i dag bærer med seg i 
sine hjerter. 

Auschwitz og Srebrenica 
symboliserer sterke 
minnesmerker over 
systematiske folkemord på 
grupper, basert på etnisitet og 
religiøs tilhørighet. 

”
Srebrenica Minnesenter. Foto: MDN
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Møte med religiøse ledere
Vi fikk muligheten til å treffe forskjellige religiøse 
ledere både i Krakov og Sarajevo. Det var interessant 
å høre på deres verdifulle refleksjoner. Det som 
kanskje gjorde størst inntrykk, var at deres opplevelse 
og situasjonen om økning i muslimsfiendtlighet og 
islamofobi i Europa var veldig lik den opplevelsen 
norske muslimer sitter med. Når hazzan av Synagogen 
i Sarajevo, Igor Kožemjakin, deler de samme 
bekymringene som forstanderen i Det Mosaiske 
Trossamfund, så må den økende muslimfiendtligheten 
tas på alvor:

Å hevde at antisemittismen er et 
muslimproblem finnes det ikke grunnlag for. 
Demonisering av muslimer har jeg heller ikke 
noe sympati for, sier han.

Ervin Kohn, daværendeLeder for Det Mosaiske 
Trosamfunn i Norge til Vårt Land i 2014.

Veien til dehumanisering går gjennom 
hatefull tale, og likegyldighet er farlig 

Ervin Kohn, daværendeLeder for Det Mosaiske 
Trosamfunn i Norge til Aftenposten i 2014.

”

I møte med mufti av Sarajevo dr. Nedžad ef. Grabus 
(den øverste teologiske lederen av Sarajevo) snakket 
flere av oss åpenhjertig om utfordringene blant 
muslimske etniske grupper i Norge. Hvordan for 
eksempel korrupte politikere i Pakistan bruker 
Israel-Palestina-konflikten til å spille på følelser til 
folket under valgkampanjer, og hvordan det påvirker 
norsk-pakistanere. Arabere opplever okkupasjon 

av Palestina på en annen måte. Og den konflikten 
blir ofte et opphav til å snakke mot Vesten og USA 
og konspirasjonsteorier blir født. Viktigste rådet fra 
muftien av Sarajevo var kanskje at muslimske ledere 
må ikke gå i slike feller, bør ikke ha berøringsangst for 
vanskelige temaer, være tydelige i sitt budskap  og at 
de har et stort ansvar for å lære opp norske muslimer 
om faktiske forhold. 

Vi var så heldige å få en halvtime medt stormuftien 
av Bosnia-Herzegovina dr. Husein ef. Kavazović etter 
fredagsbønnen. Muftien kom på sekundet og var 
nøyaktig 30 minutter med oss. Hovedkontoret til Det 
Islamske Fellesskapet i Bosnia var et vakkert bygg. 
Han snakket om viktigheten av institusjoner. Og igjen 
gikk budskapet om at muslimske ledere i Norge bør 
utstyre seg med faktabasert kunnskap, ikke ”hearsay” 
og prøve å aktivt motarbeide konspirasjonsteorier. 
Han snakket også om å ikke sammenligne dagens 
situasjon i Palestina med Holocaust. Han ønsket oss 
hjertelig velkommen tilbake i Bosnia.

Muslimske ledere må ikke 
gå i slike feller, bør ikke ha 
berøringsangst for vanskelige 
temaer, være tydelige i sitt 
budskap og at de har et stort 
ansvar for å lære opp norske 
muslimer om faktiske forhold.

”
Møte med stormuftien av Bosnia-Herzegovina dr. Husein ef. Kavazović. Foto: MDN
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Oppsummering av turen
Deltakere ble i etterkant av turen bedt om å sende 
inn skriftlige tilbakemeldinger på hvordan de hadde 
opplevd turen og hva de hadde lært.

Alle var enige om at dette hadde vært en svært viktig 
studietur for dem, som har satt dype spor og fylt på 
med masse kunnskap. Mange beretter om at de kunne 
lite om Holocaust fra før, og at de også hadde sine tvil 
på om det virkelig var sant at så mange millionaire 
jøder ble drept. Mange hadde blitt påvirket av 
konspirasjonsteorier om Holocaust. Deltakerne 
beskriver takknemlighet over å få muligheten til å få 
korrigert sine misoppfatninger og styrke sin innsikt 
om kapitler i verdenshistorien som også preger vår 
tid og vår gjerning som muslimer og imamer. Det 
at så mange av de ansvarlige, både for Holocaust og 
folkemordet i Bosnia, ikke ble stilt til ansvar og dømt, 
var urovekkende og opprørende skriver mange av 
deltakerne. 

Flere av deltakerne beskriver også at de husket lite fra 
folkemordet i Bosnia, og hvor overraskende det var 
at noe sånt kunne finne sted for under 30 år siden. Å 
se endeløse gravplasser og husene til enkene som ble 
igjen, gjorde uutslettelig inntrykk. En av deltakerne 
beskrev at det føltes som det var krig enda. Å se 
gjenstander fra barn som ble drept i Auschwitz og 
Srebrenica var spesielt tøft. 

Deltakerne beskriver en forsterket motivasjon til å 
spre bevissthet og lærdom om hvor viktig det er å 
forebygge gruppefiendtlighet og konspirasjonsteorier. 

Andre tiltak mot anti-
semittisme fra MDN
Seminar for imamer i Central Jamaat-e Ahl-e 
Sunnat  om studieturen

Etter studieturen inviterte MDN til imam-seminar i 
Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat (CJAS). Formålet med 
dette seminaret var å videreformidle kunnskap og 
erfaringer fra studiereisen til Auschwitz og Srebrenica 
høsten 2022. 

Over 30 imamer og moskéledere fra forskjellige 
moskeer møtte opp. De fleste deltakerne hadde 
pakistansk bakgrunn, men det var også deltaker 
med arabisk, bosnisk, albansk og kurdisk bakgrunn 
representert. 

Blant annet fortalte deltakerne om hvordan 
Holocaust startet og utartet seg. Om hvordan det 
startet med svartmalingen og mistenkeliggjøringen 
av jøder over store deler av Europa, med spredning 
av konspirasjonsteorier og dehumanisering av den 
jødiske minoriteten. Imamene som hadde deltatt 
på studieturen fortalte videre om den målrettede og 
kaldblodige aksjonen for å utrydde jødene som varte i 
flere år, og sporene av disse forferdelige grusomhetene, 
som de hadde sett på nært hold under besøket i 
Auschwitz. 

Det ble snakket om å forstå historien og dens 
menneskeskapte tragedier. At dette er livsviktig for 
å kunne forebygge lignende katastrofer. Nazistene 
som sto bak massakrene og deres støttespillere, 
har i stor grad gått fri siden den gang. Nazismen 
er med andre ord langt fra avskaffet. Tvert imot, er 
høyreekstremisme på fremmarsj flere steder i Europa, 
og rammer både jøder og muslimer.

I seminaret ble det diskutert om hvorfor mange 
muslimer i muslimske land tviler på Holocaust 

Deltagere på studieturen
Arshad Jamil - Muslimsk Dialognettverk
Hossam Brahim Belkilani - Det Islamske Forbundet 
(Rabita)
Ikhlaq Ahmad - Islamic Cultural Centre Norway 
(ICC)
Ismail Kandrouch - Center Rahma
Imam Akmal Ali - Muslimsk Union i Agder
Imam Berat Hashani - Albansk Islamsk Kultursenter
Imam Bouchta Elabbadi - Attouba moské
Imam Faruk Terzic - Det Islamske Fellesskapet 
Bosnia-Herzegovina
Imam Muhammad Azeem - Bergen moské
Imam Saleemullah Alvi - Islamic Cultural Centre 
Norway (ICC)
Imam Senaid Kobilica - MDN og DIF Bosnia-
Herzegovina 

Imam Saleemullah Alvi (ICC) deler sine erfaringer fra turen på imamseminar.
Foto: MDN
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og bagatelliserer dens omfang. Noen mener at 
dette kan henge sammen med oppfatninger om 
at den sionistiske bevegelsen har brukt Holocaust 
til å legitimere okkupasjonen av Palestina, mens 
andre mener at dette skyldes mangel på kunnskap. 
Likhetstrekkene i nåtidens dehumanisering av 
muslimer med dehumaniseringen av jøder i særlig 
mellomkrigstiden, ble også tatt opp. 

Samlingen var enige om at imamene har en stor 
rolle i å ta kampen mot antisemittisme og rasisme 
generelt. Muslimske ledere må ta en aktiv rolle i å 
avlive konspirasjonsteorier og spre kunnskap basert 
på fakta. 

Vi snakket også om besøket i Srebrenica, hvor de 
reisende på nært hold fikk innsikt i hvordan over 
8000 unge muslimske gutter og menn fra Bosnia ble 
myrdet av serbiske nasjonalister. Tragedien skjedde til 
tross for at FN-styrker var stasjonert i nærheten og de 
kunne ha avverget massakren. Vi diskuterte hvordan 
hatet kunne få utvikle seg i så stor grad og hvordan 
fiendeskapet ble så sterkt at den fikk naboer til å drepe 
sine egne naboer, dette synes vi er vanskelig å forstå. 
Lærdommen her er at man aldri må bagatellisere 
spredning av hat og dehumanisering av folk og at ord 
kan avle vold. 

Dialog med Det Mosaiske Trossamfund
26. oktober 2021 ble det etablert en bilateral dialog 
mellom Muslimsk Dialognettverk og Det Mosaiske 
Trossamfund. Vi ønsker å være like åpne som våre 
ungdommer, som i dag går dialogens vei. Flere 
møter har blitt avholdt det siste året. På disse møtene 
snakker vi om felles utfordringer, men også om det 
vanskelige temaet Israel og Palestina, hvor vi står langt 
fra hverandre, men har et gjensidig ønske om å forstå 
hverandre bedre og lære av hverandre. 

Dialogseminarer
21. oktober 2021 og 6. desember 2022 holdt Rabita 
moskeen, i samarbeid med MDN og Minotenk, 
dialogseminarer hvor Det mosaiske trossamfunn 

var invitert til å delta i panelsamtaler og middag. 
Det første seminaret handlet om antisemittisme og 
islamofobi generelt. I det andre seminaret gikk vi 
mer i dybden på antisemittisme som fenomen, både 
i Norge og utlandet, og hvordan vi kan styrke jødisk-
muslimsk samarbeid, både i Norge og internasjonalt. 
Begge seminarene hadde mange påmeldte, og fikk 
gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Bidrag på kurs om antisemittisme på HL-
senteret
1. desember 2022 deltok Senaid Kobilica og Faruk 
Terzic på kurs for religiøse ledere om antisemittisme 
på HL-senteret. Kobilica holdt innlegg om studieturen 
til Auschwitz og Srebrenica og Terzic deltok i 
panelsamtale.

Faruk Terzic, er leder i imam- og kunnskapskomiteen 
i MDN og imam i Det islamske fellesskap Bosnia-
Herzegovina i Oslo. Terzic har i mange år engasjert 
seg i arbeid mot antisemittisme blant muslimer og 
i samfunnet generelt. Terzic er varastyremedlem i 
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter 
(HL-senteret). Terzic deltok i panelsamtale på kurs på 
HL-senteret om antisemittisme for religiøse ledere.

I panelet fortalte Terzic om sine bekymringer for 
antisemittisme blant muslimer og ellers i samfunnet, 
og om hvordan det å skape større bevissthet om 
islamske normer for etikk og atferd kan være et godt 
verktøy i arbeidet mot antisemittisme. 

Terzic pekte på at islam tillater ikke å bruke stygge eller 
nedsettende ord og begrepet om andre mennesker og 
grupper. Islam vektlegger sterkt akhlaq (etisk karakter) 
og adab (gode manerer), og i Koranen kan vi lese i 
surah 49, vers 13: Dere mennesker, Vi har skapt dere 
som mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer, 
slik at dere må kjenne hverandre. Den mest ansette av 
dere i Guds øyne er den mest gudfryktige. Gud vet, er 
vel underrettet.

Jødisk-muslimsk 
samarbeid
Jødedom og islam er begge monoteistiske religioner 
som anser seg som etterkommere av profeten 
Abraham/Ibrahim. Det er mange likheter mellom 
jødedom og islam, ikke minst har jøder og muslimer 
bidratt til hverandres kulturer gjennom historien. 
Jøder og muslimer deler mange verdier og prinsipper 
i sin religiøse lære, som verdsetting av familie, respekt 
for de eldre, omsorg for medmennesker, veldedighet 
og gjestfrihet.

Imamseminar hos Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat (CJAS). Foto: MDN
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Jødisk og muslimsk trosliv har også en del beslektede 
rituelle praksiser, som kosher og halal-regler innen 
mat og drikke, faste, bønn og omskjæring av guttebarn. 
Jøder har sin ukentlige hellidag på lørdag, shabbat, og 
muslimer på fredag, jummah. Troen på den éne Gud, 
er helt sentralt i begge religionene. 

Muslimer og jøder har felles interesser i samfunnet 
som tillit og samarbeid kan bygges på. Dessuten har 
jøder og muslimer mange felles utfordringer, som for 
eksempel rasisme og fordommer. 

I Norge har det de siste årene vært et gryende 
engasjement blant norske muslimer for å motarbeide 
antisemittisme i egne rekker. Initiativ som Fredens 
ring rundt synagogen, seminarer i moskeer, kronikker, 
dialogmøter og nå i høst også studietur for imamer til 
Auschwitz, er betydningsfulle steg. 

Det er samtidig også viktig å løfte fram at det jødiske 
trossamfunnet, DMT, i årevis har vært aktive stemmer 
i offentligheten mot muslimfiendtlighet.

I den ferske holdningsundersøkelsen fra HL-senteret 
(desember 2022) mener hele 81 prosent av norske jøder 
at det er nødvendig å bekjempe hets mot muslimer og 
at vold og trakassering mot muslimer angår alle og er 
et angrep på samfunnet vårt. Blant muslimer er det 
dessverre ikke like høy oppslutning rundt bekymring 
for hat og vold mot jøder, men det er noe bevegelse i 
positiv retning fra forrige undersøkelse i 2017. 

Et positivt funn fra undersøkelsen både i 2017 og i 
enda større grad i 2022, er at flertallet av både jøder og 
muslimer har en positiv tilnærming til å samarbeide 
med hverandre mot fordommer og diskriminering.

Den største utfordringer for jødisk-muslimsk 
samarbeid er paradoksalt nok en av fellestrekkene: 
en sterk tilhørighet til Jerusalem og Palestina. 
Uenighetene og volden som finner sted i Palestina 
og Israel er en smertefull og vanskelig sak for både 
muslimer og jøder.

En sentral erfaring fra MDNs arbeid mot 
antisemittisme, er at koblinger til Israel veldig ofte 
preger muslimers referansepunkt for å tenke og snakke 
om jøder generelt, ofte på en negativ, fordomsfull og 
noen ganger konspiratorisk måte. 

Israels okkupasjon av Palestina og undertrykkelse 
av palestinerne, er for mange muslimer et betent og 
vanskelig tema. Vi i MDN ønsker å bidra, ikke minst 
blant muslimsk ungdom, til å skape en bevissthet på 
hvordan vi kan støtte Palestina uten å tråkke over i 
eller spre antisemittisme.

Videre arbeid
Det er svært viktig at dette arbeidet fortsetter 
videre. Slike turer og seminarer bør gjentas 
med forskjellige grupper og det bør jobbes 
videre med kompetanseheving slik at vi kan 
diskutere viktige saker uten å bli oppfattet som 
antisemittiske av andre. Da er det nyttig å ha 
noen kjøreregler som for eksempel:

• Skill mellom israelske styresmakter (staten)  
og jøder som folk

• Ikke bruk antisemittiske referanser og 
symboler i støtten til Palestina

• Unngå å sidestille Palestinas situasjon med 
Holocaust

• Bruk jødiske kilder, for å vise mangfold 
blant jøder og støtte jødiske freds- og 
menneskerettighetsaktivister

• Vær nøye med kildekritikk. Unngå 
konspirasjonsteorier, og Ikke spre falske 
bilder eller videoer

• Husk at mange jøder også er kritiske 
til overgrepene, okkupasjonen og 
undertrykkingen av palestinerne

Her er noen forslag til jødiske kilder som er 
opptatt av palestinernes frihet og rettigheter:

https://www.breakingthesilence.org.il
https://www.jewishvoiceforpeace.org / https://
www.jewishvoiceforpeace.org/conversations/
https://www.btselem.org
https://www.haaretz.com

Møte med hazzan av synagogen i Sarajevo, Igor Kozemjakin. Foto: MDN 
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Visste du at...
Albania var et av de få landene i Europa der antallet 
jøder økte under krigen, takket være albanske 
muslimer og andre som hjalp jøder med å skjule seg 
og unngå deportasjon til dødsleirer. Det er beregnet at 
omtrent 2000 jøder ble reddet av albanske muslimer 
under krigen, noe som utgjør en stor andel av landets 
jødiske befolkning på den tiden. Dette viser at det 
finnes eksempler på brorskap og samarbeid mellom 
jøder og muslimer, selv i vanskelige tider.

Dette skjedde selv om Albania var under fascistisk 
kontroll av Italia og senere Nazi-Tyskland. Mange 
albanske muslimer tok høy risiko ved å skjule og 
beskytte jødiske familier i sine hjem, og mange jøder 
overlevde takket være denne motstanden. 

Visste du at...
Det var mange jøder i det osmanske riket, som var 
et stort multikulturelt imperium som omfattet en 
rekke land i Midtøsten, Nord-Afrika og Europa. Som 
følge av den spanske inkvisisjonen ble titusener av 
jøder kastet ut av Spania, og fikk kollektivt asyl av 
den osmanske sultanen. Jøder var en anerkjent og 
integrert del av det ottomanske samfunnet, og hadde 
en rekke religiøse, kulturelle og økonomiske friheter. 
Det var mange jødiske samfunn og byer i det osmanske 
riket, og osmanske jøder var ledende innen medisin, 
boktrykkerkunst og diplomati. Det var perioder med 
fordommer og diskriminering mot jøder, spesielt i 
senere tid da riket ble svekket av interne og eksterne 
problemer. Likevel var det osmanske riket en av de 
få plassene i verden der jødene kunne leve i fred og 
trygghet i en lang periode.

Hva er fordommer?
Fordommer er forutinntatte holdninger, som 
genereraliserer og i verste fall fører til diskriminering 
og rasisme. Fordommer påvirker hvordan vi ser på 
og behandler våre medmennesker, på bakgrunn 
av hva vi tror vi vet. Det er viktig å være bevisst 
på at vi alle er bærere av fordommer. Fordommer 
og gruppetenkning kan bli farlig og få grusomme 
konsekvenser hvis det blir satt i system. Når vi skaper 
et tydelig skille mellom “vi” og “de andre”, må vi 
være på vakt så det ikke medfører stigmatisering og 
diskriminering. 

Fordommer kan motvirkes ved å søke kunnskap og 
behandle alle mennesker med respekt og verdighet. 

Hva er konspirasjonstenking?
Konspirasjonstenkning er en type tankemønster der 
man tror på teorier som hevder at hendelser eller 
fenomener er resultatet av en skjult agenda eller et 
samarbeid mellom enkeltpersoner eller grupper. 
Konspirasjonstenkning kan være farlig fordi den ofte 
bygger på uriktige eller ubegrunnede antagelser, og 
den kan føre til at man holder fast på usanne ideer selv 
om de motbevises med fakta. Konspirasjonstenkning 
kan også føre til at man mistenkeliggjør andre 
mennesker eller grupper uten grunn, eller en sterkt 
overdrevet grunn, og det kan bidra til å spre rasisme, 
fordommer og konflikter. Derfor er det viktig å være 
kritisk til konspirasjonsteorier og å prøve å basere sine 
meninger på et saklig og faktabasert grunnlag. 

Hva sier islam om rasisme?
Både Koranen og hadith er tydelige på at rasisme har ingen plass i islam.
Koranen:
49:13 - Mennesker, Vi skapte dere fra én mann og én kvinne, og gjorde dere til raser og stammer slik at dere kan 
kjenne hverandre. Den mest ærbare i Allahs øyne er sannelig den som er mest gudfryktig. Sannelig er Allah 
Allvitende, klar over alt. 
5:8 - Troende! Stå fast ved det som er rett og vær sannferdige vitner for Gud, og ikke la fiendskap til noen folk 
lede dere til å avvike fra rettferdighet. Vær rettferdig, det er nærmere gudfryktighet, og frykt Gud. Sannelig vet 
Gud godt det dere gjør.

I sin avskjedstale presiserte profeten Profeten Muhammad  : 
Alle mennesker er fra Adam og Eva; en araber er ikke overlegen en ikke-araber, heller ikke er en ikke-araber 
overlegen en araber; og en hvit er ikke overlegen en svart, heller ikke er en svart overlegen en hvit, unntatt i 
gudfryktighet og gode gjerninger

Kilde: leskoranen.no
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