Religion og integrering
Torsdag 25.januar 2018
Scandic Edderkoppen, Oslo

Er religion, religiøse forsamlinger og religiøse ledere til
hjelp eller hinder for integrering i det norske samfunnet?
Påmelding
Konferansen er gratis, og inkludert lunsj. Påmelding innen 15.januar på
e-post til post@norkr.no. Før på navn, evt organisasjon/firma og om det er
spesielle hensyn ift mat.
Overnatting
Dersom du trenger overnatting må det ordnes privat. Vi anbefaler Scandic
Edderkoppen, der konferansen finner sted.

Konferansen er et samarbeid mellom Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge,
med støtte fra Kulturdepartementet og Stiftelsen Fritt ord.

PROGRAM
09.00 Velkommen

09.15 Innvandreres religiøse forsamlinger: hjelp
eller hinder for integrering?
v/Guro Ødegård
10.00 Respons fra salen

10.15 Skamløs utfordring v/Sofia Srour

10.30 Religiøse ledere: hjelp eller hinder for
integrering? v/Cora Alexa Døving
11.30 Lunsj

12.15 Samtale med politiske ledere og religiøse
ledere
12.45 Respons fra salen

13.00 Kristen tro: utfordring eller ressurs i
integreringsarbeidet? v/ Dr Amélé Ekué

13.30 Islam: utfordring eller ressurs i
integreringsarbeidet? v/Shaykh Rehan
Raza al-Azhari
14.00 Respons fra faglige instanser
14.30 Respons fra salen
15.00 Ferdig

INNLEDERE

GURO ØDEGÅRD
Guro Ødegård er forskningsleder ved seksjon for ungdomsforskning på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har forsket på
flerkulturelle lokalsamfunn og sivilsamfunnets rolle som arena
for sosial og politisk integrasjon. Sammen med tre kolleger ga
hun ut boka “Fellesskap og forskjellighet” som gir en innsiktsfull
analyse av hvordan integrering av etniske minoriteter finner
sted, eller uteblir, i frivillige organisasjoner i fire flerkulturelle
lokalsamfunn i fire norske storbyer.
SOFIA N. SROUR
Beskriver seg selv som “21 år gammel norsk-libaneser. Muslim
og feminist. Studerer rettsvitenskap ved UiO. Debatterer en del,
og tenker (altfor) mye.” Hun ble kjent i den offentlige debatten
som en av de skamløse jentene, og har bidratt til fokus på sosial
kontroll og likestilling.
CORA ALEXA DØVING
Cora Alexa Døvinger forsker ved Senter for studier av Holocaust
og livssynsminoriteter, der hun arbeider innenfor feltet
minoritetsforskning. Hennes ph.d. fra Universitetet i Oslo
handlet om den pakistanske migrasjonen til Oslo med utgangspunkt i gjennomføringen av gravferdsritualer og religiøs
endring. I de siste par årene har hun arbeidet med stereotypier
knyttet til minoritetsgrupper og med vilkårene for tros- og
religionsfriheten i Norge. Døving har publisert flere artikler og
en bok knyttet til temafeltene islam i Norge, multikulturalisme,
identitetspolitikk og integreringsprosesser.

INNLEDERE

DR. AMÉLÉ EKUÉ
Amélé Adamavi-Aho Ekué er professor i “Ecumenical Ethics”
ved the Ecumenical Institute Bossey i Geneve, og programansvarlig for økumenisk teologisk utdanning hos Kirkenes
Verdensråd. Hun er opprinnelig fra Togo. Dr. Ekué har forsket på
interkulturell teologi, og er spesielt opptatt av koblingene
mellom etikk, teologi og migrasjon.
SHAYKH REHAN RAZA AL-AZHARI
Shaykh Rehan Raza al-Azhari is Public speaker and Islamic
scholar -Ex Board member of the Muslim Council of Scotland
and Ex President of Muslim Youth League UK. Shaykh Rehan has
studied his Islamic sciences in Pakistan, Syria and Egypt.
He acquired double masters in Arabic Language and Islamic
Studies. After this he also gained qualifications in English, Law
and Sociology from the University of Strathclyde. He is currently
an active member in his community working with various
segments of society promoting intra and interfaith harmony.
He also advises the Scottish Government and Police Scotland on
issues pertaining to Muslim community and is a regular
contributor to media outlets in Scotland including BBC, STV etc.

OM KONFERANSEN

Ved inngangen av 2016 har ca. 16.1 % av landets befolkning
innvandrerbakgrunn, og skal integreres på en hensiktsmessig
måte i det norske samfunnet, samtidig som de skal kunne
ivareta sine religiøse og kulturelle tradisjoner. I integreringsdebatten er det enighet om at innvandrere skal tilpasse seg
storsamfunnet. De skal lære språket, komme i arbeid, delta
i samfunns- og organisasjonslivet, betale skatt og bidra til
fellesskapet.

Innvandrerbefolkningen i Norge er mangfoldig. De kommer fra
samfunn med ulik grader og typer av organisering og kultur.
I Norge møter de et samfunn preget av verdier som demokrati,
likestilling, ytringsfrihet og stor tillit til myndigheter. I tillegg
møter de et samfunn hvor det er staten, og ikke familien eller
den religiøse virksomheten, som har ansvar for innbyggernes
velferd. Dette kan oppleves som en kollisjon med tidligere
erfaringer, og kommer ofte til uttrykk i tema som kvinners
rettigheter (deltakelse i arbeidsliv, valg av partner, seksuell og
reproduktiv helse, ekteskap og skilsmisse), barns rettigheter
(oppdragelse), tros- og samvittighetsfrihet og relasjon med
andre mennesker. De siste årene har radikalisering som fører
til voldelig ekstremisme også kommet på agendaen. Må
innvandrere gi slipp på alle erfaringer fra sin kultur for å bli
godt integrert i Norge?

Tro, religiøse forsamlinger og - ledere spiller viktig rolle i
innvandreres relasjon til storsamfunnet. Er det ett sted
innvandrerne samles og engasjerer seg, så er det i kirken eller
moskeen. Og er det noen som har stor mulighet til påvirkning,
så er det presten og imamen. Slik sett kan - og bør - religiøse
forsamlinger og religiøse ledere ha en nøkkelrolle i integreringsdebatten. På en annen side kan slike religiøse forsamlinger stå i
fare for å bli parallellsamfunn som hindrer god integrering, når
innvandrere legger sitt engasjement der i stedet for i den lokale
kirken, idrettslaget eller frivillige organisasjonen. De religiøse
lederne blir sittende med stor definisjonsmakt og stort ansvar
når de f.eks. megler i familiekonflikter eller gir råd om barneoppdragelse. Hvordan skal de balansere storsamfunnets
forventing med innvandrernes tillit?
På bakgrunn av dette ønsker vi å belyse spørsmålet om
innvandreres religiøse forsamlinger og - ledere - er en fare eller
selve nøkkelen for god integrering?

