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Spørsmål om seminar i regi av Asker kommune - ordførers svar

På oppdrag fra IM Di (Integrerings - og mangfoldsdirektoratet) utarbeidet Oslo
kommune, Velferdsetaten i samarbeid med Islamsk Råd Norge i 2009 et kurs -
og informasjonshefte om «Arbeid og islam». Hensikten med dette tiltaket var å
få flere innvandrere i arbe id eller utdanning.

Med bakgrunn i det utarbeidede materiale er kurs om «Arbeid og islam» avholdt
mange steder, også i Asker. N AV Asker anser kurset særlig egnet til å få til
integrering av flyktninge - og innvandrer kvinner, i likhet med N AV over hele
la ndet. Tiltaket er helt i tråd med Stortingsmelding nr. 30 (2015 - 2016) «Fra
mottak til arbeidsliv, og også i samsvar med de tiltakene som er anbefalt i
Stortingsmelding nr. 16 (2015 - 2016) «Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet
innsats for voksnes læring ».

Målgruppen er innvandrerkvinner, og hensikten er bl.a. å opplyse om hva
koranen sier om det å arbeide, versus det å motta sosialhjelp. Videre er det
viktig å snakke om og reflektere over hva som er kulturbetinget, og hva som er
religion. Det må skapes forståelse og aksept for at man både kan jobbe og være
selvforsørget, og samtidig være en god muslim.

N AV har meget gode erfaringer med kurset når det gjelder å få til overgang til
arbeid. For N AV er det også et viktig og relevant tiltak i arbeidet med å redusere
sosialhjelpsutbetalinger, som er redusert med 7 mill kr de to siste årene. Kurset
har derfor vært avholdt en rekke ganger i Asker.

I N AV Asker er «Arbeid og islam» et ledd i innvandrerprogrammene:
• Innvandrerkvinner i Arbeid
• Jobbsjansen
• Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier
• Intro duksjonsprogram for flyktninger

Kurskonseptet er utarbeidet av avdelingsleder ved N AV Asker , Yousuf Gilani,
som selv er muslim, i samarbeid med Islamsk råd. Kurset er svært etterspurt
blant målgruppen, og Gilani har holdt dette kurset mange ganger tidligere.

Muslimer i Norge representerer stor variasjon når det gjelde nasjonalitet, kultur,
samfunnsklasse og utdannelse. Dette påvirker deres tolking av islam og hvordan
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deres religion og tradisjoner bør pra ktiseres. Forskning på innvandrere og
flyktningers forhold til arbeidsmarkedet vi s er at flere muslimske kvinner tolker
koranen slik at de selv diskvalifiserer seg fra å jobbe mange steder. For
eksempel er det forbudt etter koranen å spise «selvdødt dyr, bl odmat og
svinekjøtt». Alkohol er heller ikke tillatt. Dette kan gjøre det vanskelig for noen å
forestille seg en jobb i butikk - og restaurantbransjen. Noen muslimske kvinner
synes det er vanskelig å ha en jobb som krever uniformert arbeidsantrekk med
bukse r, for eksempel på sykehus og sykehjem. Selv om koranen ikke nekter
kvinner å bruke bukser. Ramadan og fastetider kan også være problematisk,
likeså bønn i arbeidstiden. Samtidig står det i koranen at det er viktig å jobbe og
forsørge seg selv, i stedet fo r å ta imot hjelp fra andre. Å jobbe er i følge islam
den største og mest grunnleggende delen av livet. Hensikten med kurset er
derfor å forhindre at kvinnelige muslimer får problemer i arbeidslivet på grunn
av en streng tolking og forståelse av det koranen egentlig sier .

For målgruppen kvinnelige muslimer er det særlig viktig at de får kunnskap og
råd fra en de har tillit til. Særlig gjelder dette når det gjelder tolking av koranen.
De vil i slike spørsmål lettere lytte til og stole på en i mam. Dett e er bakgrunnen
for at N AV Asker hadde invitert en imam fra moskeen Masjid - E Quba Ahl - E
Sunnat til å være innleder på det aktuelle seminar et s om ble avholdt i desember
2016.

Leder for N AV Asker deltok ved oppstarten av seminaret i desember, og hun
ønsket alle velkommen, spesielt imamen.

Ordene som er gjengitt i sosiale medier er tatt ut av sin kontekst. Imamen
brukte ordene som eksempel på hvordan mange muslimer som kommer til
Norge tenker. De som var til stede sier at i mamen ellers v ar tydelig når det
gj aldt å oppfordre kvinnene til å være aktive deltakere i samfunnet og til å jobbe
for å forsørge seg selv og sin familie. Dessverre hadde han kanskje noen
utfordringer når det gjal d t språk og fremføring, og dette kan ha bidratt til
misforståelser.

Rådmannen har vanskelig for å se for seg at tiltak spesielt rettet mot muslimske
kvinner, der målet er å skape forståelse for at religion ikke er et hinder for å
arbeide, kan skje på en verdinøytral måte . Budskapet om at profeten
Mohammad sier «Gud elsker den personen som strever for å få
inntekt/livsopphold og med det blir uavhengig av andre/folk» vil ikke ha samme
gjennomslagskraft dersom det blir formidlet i en sekulær ramme.


