
Kultur, religion og integrering
Kultur og religionsforståelse i et flerkulturelt samfunn

2. mai 2018 / KODE 1 Kunstmuseer og komponisthjem

Arrangør: Abdi & Aske, abdiaske.no

I samarbeid med RVTS Vest og Bergen Moske

Praktisk

Tid: 2. mai 2018, kl. 08.30 -16.00
Sted: KODE 1, Nordahl Bruns gate 9, 5014 Bergen
Pris: 900,-
Frist: 10. april 2018
Påmelding: deltager.no

Francois Elsafadi
Francois Elsafadi er født i Libanon, oppvokst som 
flyktning og kom først til Kragerø som 14-åring. 
Francois har jobbet i New Page i tillegg til å være 
en mye brukt foredragsholder for næringslivet, 
skoler og i andre forum. Francois har erfaring og 
kunnskap innen mange forskjellige felt, og er en 
allsidig og lidenskapelig foredragsholder.

Elisabeth Harnes
Elisabeth er koordinator for RVTS Vest sitt arbeid mot radikaliser-
ing og voldeleg ekstremisme og jobber som spesialkonsulent i 
tvungen migrasjon og flyktningshelse. Hun har internasjonal erfa-
ring fra en rekke land med sosialt og terapeutisk arbeid bl.a i USA, 
og Kenya. I Norge har hun bl.a bakgrunn som minoritetsrådgiv-
er i IMDi i arbeid med negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse. Hun har MA i religionsstudier og er utdannet 
mig.pedagog og familieterapeut. Har gitt ut boken Re-defining 
your Black Self- The Muslim Way. “Conversions from Christianity 
to Islam among African-Americans.”

Hamid Farooq
Hamid er godt integrert i det norske samfunnet og jobber som 
imam ved ICC, Islamic Cultural Center i Oslo. Han kom til Norge for 
3,5 år siden og har 8- års utdannelse i Islam studiet. Hamid jobber 
for å forebygge at unge mennesker rekrutteres inn i radikale miljø. 
Han er en brobygger mellom majoritet og minoritet, og han åpner 
dører for å spre riktig kunnskap om kultur og Islam, og hvordan 
tilpasse seg verdier, lover og regler i Norge

Margit Lovise Holte
Margit skulle egentlig bli danser, men ble prest etter at hun ble 
påmeld til Tensing Norway. Hun gjennomførte Kristendom grun-
nfag og tok seinere mellomfag i kristendom og pedagogikk på 
Høgskulen i Volda. Margit har praktisk erfaring fra undervisning i 
ungdomsarbeid og sjelesorg fra jobben som prest på Austlandet. 
Etter teologi utdanningen, valgte hun et mer moderne kirkebygg 
med moderne kirkearbeid. Margit har mye fokus på barne-  og un-
gdomsarbeid, barnefamilier og gjerne utradisjonell undervisning 
og oppfølging.

Kassim Adan 
Kassim Adan betegnes som integreringsaktiv-
ist i Bergen og er tidligere forstander i Bergen 
Moske. Kassim jobber til daglig som farmasøyt 
og er svært aktiv i det somaliske diaspora miljøet 
og Bergen moske. Han er utdannet ICDP veiled-
er og snart ferdig ICDP trener. Kassim har vært 
en sentral aktør i Bergen kommunes samarbeid-
sprosjektet om forebygging av utenforskap og 
ekstremisme, hvor RVTS Vest også har en sen-
tral rolle.

Roald Eliassen
Roald har 20 års erfaring fra politiet, 5 år som Sik-
kerhetssjef og operativ leder ved Bergen havne-
vesen, og jobber nå som sikkerhetssjef ved KODE 
Kunstmuseer og komponisthjem. Roald har i flere 
år holdt foredrag om risikoforebyggende arbeid 
for barn og ungdom nasjonalt, som politi og gjen-
nom organisasjonen «Sterk og Klar» Roald har 
lang erfaring med sikkerhet og beredskapsarbeid 
og risiko og sårbarhetsanalyser, og han var blant 
annet sikkerhetssjef for Tall Ships Races i Bergen 
2014, og en del av sikringskomiteen for Sykkel VM 
2017 i Bergen.

Hoger Karadaki
Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold innenfor 
sosialt arbeid. Han er en aktiv foredragsholder 
og er engasjert i temaer som vold i nære relas-
joner, ekteskap blant innvandrerungdom og 
utfordringer med å leve i to kulturer. Han har 
tidligere jobbet med ungdom og integrering i Fre-
drikstad og er opptatt av den frivillige innsatsen i 
integreringen. Hoger er opprinnelig fra Irak, med 
kurdisk bakgrunn, og kom til Norge som asylsøker 
i 1999.

http://www.abdiaske.no/
https://www.deltager.no/religion_kultur_og_integrering_23032018
http://www.abdiaske.no/


0815 – 0845: Registrering
0845 – 0900: Åpning Elisabeth Harnes, RVTS Vest
0900 – 1000: En utfordring også en mulighet 

Francois Elsafadi, mentor og optimist

1000 – 1100: Kultur og religion, hånd i hånd?
Hamid Farooq og Margit Lovise Holte

Hvordan møter vi innvandrere som bruker/ misbruker religion for egen 
vinnings skyld, og eller på grunn av feil kunnskap? Lokalsamfunnsarbeid 
og «Spørretimen» 

1100 – 1215: Å leve mellom to kulturer
Hoger Karadaki, lektor ved høyskolen i Østfold

Hvordan er det å leve mellom to kulturer?  
Og hvordan påvirker sosial kontroll ungdommene? Veien videre

1215 –1300: Lunsj
1300 –1400: Et blikk på tilhørighet, identitet og utenforskap

Elisabeth Harnes, RVTS VEST

Utenforskap og radikalisering mot voldelig ekstremisme. Forebyggende 
tiltak på mikro og makro nivå

1400 – 1500: Sikkerhet i forbindelse med integrering
Roald Eliassen, sikkerhetssjef v/KODE

Hvordan og hvorfor foreta risikovurderinger ved integrering? Kan vi på 
denne måten forebygge kriminalitet og voldelig ekstremisme

1500 – 1550: Å være «annerledes» i en multikulturell sammeheng
Kassim Adan, Bergen moske
                                                              
Et muslimsk perspektiv

1550 –1600: Avslutning 

Iselin Eliassen Aske, Abdi & Aske

Program

Det blir lagt inn pauser underveis.

http://www.abdiaske.no/

