Fredskonferansen
Tirsdag 9. april 2019 ved Furuset moské

Å utfordre intoleransen
& fremme moderasjon

Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn
(AMJ Norge)
1

Innholdsfortegnelse

2

2

Program for dagen

3

Resolution adopted by the UN General Assembly on moderation

4

Introduksjon av taleholdere

6

Program for dagen

17.30 — 18.00

Registrering

18.00 — 18.10

Introduksjon

18.10 — 19.40

Taler

19.40 — 20.30

Middag

20.30 —

Guidet omvisning av moskéen

3

3

Resolution adopted by the United Nations
General Assembly on moderation

"Moderation"
"... Recognizing that moderation is an important value and approach to
countering violent extremism as and when conducive to terrorism and to
promoting dialogue, mutual respect and understanding ..."

"... Recognizing the importance of inclusion, mutual respect, tolerance and
understanding, of choosing negotiations over confrontation and of working
together in order to build a more secure and peaceful world ...”

(United Nations, Resolution adopted by the
General Assembly on 8 December 2017)

Foto: UN Photo/Manuel Elias
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Taleholdere

Ed Brown
Generalsekretær for Stefanusalliasen
Ed Brown er utdannet innen fagfeltene,
psykologi, pedagogikk, religionsvitenskap
og menneskerettigheter. Han har studert
på Pacific Luther University og Concordia
University i USA, MF Norwegian School of
Theology, Norge og University of Oxford,
England. Hans interessefelt er: religionsog livssynsfrihet, livssynsminoritetenes
rettigheter, religiøs nasjonalisme og identitetspolitikk , islam, hinduisme og problemstillinger
knyttet til kaste diskriminering.

Chro Borhan
Chro Borhan har tidligere jobbet med
mindreårige asylsøkere, menneskerettighetsprosjekter i Midtøsten, og som minoritetsrådgiver ved Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet
i Norge. Chro Borhan er en kvalifisert
konfliktmegler, gruppeleder i organisasjonen
Hjelp for å øke fredsprogrammet (HIPP) og
alternativer til vold (AVP), og arbeider med
dialog-fasilitering relatert til fredsarbeid.

Foto: Bilge Öner

Dialog rådgiver ved Nansen Fredssenter
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Foto: Bjørknes Høyskole

Torstein Dale-Åkerlund
Studieleder ved Bjørknes høyskole
Torstein er studieleder for studieprogrammene i freds- og konfliktstudier og
internasjonale studier, en rolle han har hatt
siden freds- og konfliktstudier startet opp i
2009. Med bakgrunn fra asiatiske og afrikanske
studier, utviklingsstudier og freds- og konfliktstudier har Torstein bred faglig kompetanse
innen fagretningen. Han har gjennom
studier og frivillig arbeid bodd og jobbet i en
rekke land, med hovedfokus på østlige og
sørlige Afrika.

Steinar Murud
Generalsekretær i Universelt fredsforbund i
Norge
Han har vært i denne stillingen siden
forbundets grunnleggelse i Oslo i 2003.
Murud har vært initiativtaker til en rekke
interreligiøse konferanser og fredsinitiativ i
Oslo. I tillegg har han vært ansvarlig for flere
seminarer knyttet til religion, familieforhold og
fred.
Av internasjonale prosjekter tok han initiativ
til et humanitært prosjekt i 2013 til hjelp for
et Røde Kors barne-sykehus i Pyongyang i
Nord-Korea. Brukt medisinsk utstyr, donert
av AHUS (Akershus universitetssykehus), ble
pakket og sendt videre til Korea til støtte for
det nyetablerte sykehuset.
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John Roger Lund
Enhetsleder for Enhet Øst ved Oslo politidistrikt
Enhet Øst består av tidligere Stovner og
Manglerud politikrets, som nå er slått sammen
til Enhet Øst.

Sir Iftikhar Ayaz
AMJ International
Sir Iftikhar Ayaz has a Masters degree in
Applied Linguistics and a PhD in Human
Development. He has worked in senior
positions with the University of Dar es Salaam,
the Centre for Integrated Rural Development
for Africa, Commonwealth Fund for Technical
Corporation, UNDP and UNESCO. He has been
serving on the United Nations Human Rights
Council Committee and the Committee for the
Rights of Minorities. Presently, he is Chairman
of the International Human Rights Committee,
Consul General for Tuvalu Islands, Director
of the World Media Forum International,
Adviser/Consultant Human Development and
Poverty Alleviation and Conflict Resolution.
Sir Iftikhar is an eminent member of the
Worldwide Ahmadiyya Muslim Community. He
has spoken on a number of high–profile Peace
Symposiums in several countries of the world.
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Lojalitet — Frihet — Likeverd — Respekt — Fred
Fredskonferansen vil finne sted på Baitun Nasr moskéen i Oslo. Åpnet i
2011 er den skandinavias størse moské og spiller en viktig rolle i å øke
samholdet i samfunnet.
www.fredskonferansen.no

www.ahmadiyya.no
www.alislam.org
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Baitun Nasr moské
Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

Ahmadiyya Sør
Nils Fidjelands vei 20
4628 Kristiansand

+47 954 66 383

+47 957 21 638

