Þróunarsjóður Innflytjenda -Samantekt gerð 12. jan. 12

Verkefni: Bann við Búrkum og Moskum Hvað er það ?
Jafnréttishús, þróunarsjóður innflytjendamála
Það var mjög mikill áhugi á fræðslunni sem var haldinn á mörgum stöðum bæði í Hafnarfirði
og á Akranesi. Verkefnið kom á sama tíma og þegar bókinn „ Ríkisfang Ekkert „ kom út. Við
það vöknuðu fleiri spurningar. Og það kom á óvart hvað fólk hafði miklu meiri þekkingu á
málefninu en ég hafði buist við. Í þessari fræðslu náðum við að útskýra munin milli slæðu og
Burku, sem margir vissu lítið sem ekkert um.
Það var afar mikill áhugi á meðal hópsins og tók því fræðslan meiri tíma en samkvæmt
áætlun.
Margir töluðu um að fá námskeið um íslam, fá meiri innsýn og þekkingu og jafnframt eyða
fordómum sem hafa skapast út frá neikvæðum fréttaflutningi sem átt hefur sér stað síðan
2001.
Margir sýndu einnig áhuga á að heimsækja lönd múslima.
Fræðslan náði markmiði sínu og kannski töluvert meira en Jafnréttishús hafði átt von á.
Kannski vegna þeirrar umræðu í þjóðfélaginu sem hefur verið í gangi.
Project: Prohibition of Burkina and mosques What is it?
Equality Centre project supported by Development Fund for Immigration Issues,
There was a lot of interest in the education that was held in many places both at Hafnarfjörður
and Akranes. The project came at a time when the book "Ríkisfang Ekkert"
(No Citizenship)was released. That woke up the other questions. And it was surprising what
people had much more knowledge on the subject than I had expected. In this training we
managed to explain the difference between blunting and Burks,wich many knew little or
nothing about.
It was a very great interest among the group and took more time than teaching schedule was at
the beginning.
Many talked about a course on Islam, for more insight and knowledge as well as to eliminate
prejudices that have arisen out of the negative news reporting that has taken place since 2001.
Many people also showed great interest in visiting Muslim countries.
The teaching reached its goal and perhaps considerably more than Jafnréttishús did expect.
Perhaps because of the discussion in the society that has been running.

