
Protokoll fra møte i kontaktgruppa IRN-MKR 11.12.13 
 

Tid: 11. desember 2013, kl. 16-20 

Sted: Kirkens hus, Oslo 

 

Til stede: 

Fra MKR: Berit Hagen Agøy, Jan Opsal, Oddbjørn Leirvik, Anne Hege Grung, Hanna Barth 

Hake, Knut Kittelsaa, Sunniva Gylver, Line Onsrud, Olav Dag Hauge, Sven Thore Kloster 

Fra IRN: Mohammed Bouras, Mehtab Afsar, Hamid Ali Farooq, Bushra Ishaq, Asghar Ali, 

Khalid Hussain  

Fra Norges Kristne Råd: Knut Refsdal, Nora Steene 

 

 

Orienteringssaker: 

 

- IRN 20 år. Jubileum lørdag 7.desember. Vellykket arrangement. Biskop Kvarme 

deltok fra Dnks side. 

- Trondheim: Ti år i samtale – hefte utgitt med essay om ekstremisme. 

- Angola og moskeer: IRN orienterte om brudd på trosfrihet i Angola, og at 

myndighetene har revet moskeer. IRN vil drøfte dette på neste møte. 

- MKR har foretatt nyoppnevninger til kontaktgruppa og redusert antall deltakere 

fra kirkelig side. Dette møtet var siste møte for Oddbjørn Leirvik, Jan Opsal, Olav 

Dag Hauge, Line Onsrud, Hanna Barth Hake og Knut Kittelsaa. De ble takket av 

for lang og tro tjeneste. 

 

Sak 14/2013: Godkjenning av protokoll og møteinnkalling 

Godkjent. Én setning i protokollen fra 10. september 2013 endres under saken om 

Salams Vänner. 

 

Sak 15/2013: Oppfølging av Stålsettutvalget: Brev om trosfrihet for asylsøkere 

Saken var en fortsettelse av sak 11/2013 på forrige kontaktgruppemøte. Sekretariatet 

la fram et forslag til brev fra kontaktgruppa til Kulturdepartementet og UDI med 

innspill om trosfrihet for asylsøkere på mottak og nei til at utenforstående skal drive 

oppsøkende misjonsvirksomhet mot asylsøkere på mottak. Etter diskusjon i 

kontaktgruppa ble det enighet om at de som har tekstlige innspill, sender disse til 

Mehtab og Sven Thore, og at disse tar det videre med IRN og MKR og forankrer 

brevet der. Det tas sikte på å sende brevet til KD og UDI utpå nyåret.  

 

Sak 16/2013: Radikalisering/Ekstremisme 

IRN redegjorde for de siste tiders mediedebatt og IRNs engasjement i arbeidet med å 

forebygge ekstremisme. IRN er i dialog med Justisdepartementet om radikalisering og 

voldelig ekstremisme, og har selv tatt initiativ til aktiviteter og dialog overfor ungdom 

for å motvirke religiøs ekstremisme. Flere moskeer arrangerer dessuten seminarer/ 

tiltak mot ekstremisme. En bekymring fra kontaktgruppas side er at Justisdeparte-

mentets arbeid med en handlingsplan mot ekstremisme og radikalisering synes å 

fokusere mer på ytterliggående muslimske miljø enn høyreekstreme miljø. 



Sak 17/2013: Kontaktgruppas 20-årsjubileum 

Siste nummer av «Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap» er nå i trykkeriet og blir 

sendt ut til alle medlemmene av kontaktgruppa. Tidsskriftnummeret er et 

spesialnummer som er viet til kontaktgruppa med en lederartikkel av Oddbjørn 

Leirvik og påfølgende artikler skrevet av Jan Opsal, Faruk Terzic og Anne Hege 

Grung. Lena Larsen leverte dessverre aldri sin artikkel.  

 

I tillegg ble det opprettet en arbeidsgruppe som har som mål å planlegge et offentlig 

seminar i anledning 20-årsmarkeringen utpå vinteren 2014. Gruppa består av Hanna 

Barth Hake, Asghar Ali, Oddbjørn Leirvik og Mohammed Bouras + sekretariatene i 

MKR og IRN. 

 

 

Neste møte: torsdag 6. februar 2014. 

 

 


