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Netværket af Akademikere, Studerende og Interesserede i
Mellemøsten (NASIM) har valgt ny forkvinde. Det blev
stud.mag. i islamiske studier på Københavns Universitet,
Sana El Attar.

Sana El Attar
Næstformand i den nye bestyrelse blev Jonas Rye
Nielsen, cand.mag. i arabisk sprog og litteratur også på
Københavns Universitet.
Begge blev valgt på forårets generalforsamling i
foreningen NASIM, der betyder brise på arabisk, persisk
og tyrkisk.

NASIM har til formål at netværke blandt Mellemøsteninteresserede, samt udbrede et nuanceret kendskab til det
moderne Mellemøsten i bredeste forstand
Foreningen søger ikke at fremme et bestemt politisk
synspunkt, men i stedet vise et bredt udvalg af
synspunkter og forståelser, som findes i Mellemøsten og i
relation til regionen.
Den nye forkvinde, Sana El Attar, har en bachelorgrad i
Arabisk fra Københavns Universitet. Arbejder som arabisk
lærer på Studieskolen København og som
Dialogambassadør imellem Danmark, Jordan og Egypten i
Dansk Ungdoms Fællesråd.
Hun interesserer sig for klassisk og moderne islam i
Vesten og Mellemøsten. Koran, Hadith, Sira og Tafsir
forskning, virtuel islam og muslimer som minoritet i
Danmark.
Næstformand og web-ansvarlig Jonas Rye Nielsen nærer
stor interesse for arabisk sprog og kultur. Til dagligt
arbejder han som underviser i dansk for voksne kursister
og formidler viden om sprog og kultur. Han har boet og
arbejdet i Kairo samt rejst i flere lande i Mellemøsten.
NASIMs aktiviteter består både af mindre arrangementer
for netværkets medlemmer samt af større tiltag og
aktiviteter, der retter sig mod en bred offentlighed. Man
har videre etableret en Skoletjeneste, som er et
undervisnings- og foredragstilbud til ungdomsuddannelser
og andre interesserede.
Andre medlemmer af den nye bestyrelse er
* Asger Toft Johansen, cand.mag. i arabisk (kasserer)*
Sarah Louise Winge, stud.mag. i arabisk (PR-ansvarlig)*

Maj Ørskov, stud.mag. i visuel kultur* Helena Pil Grundahl,
Bachelor i arabisk* Michael Malmberg: stud. mag.
Mellemøstlige Sprog og Samfund
Historie tilbage til Orientalsk Forum
NASIM blev stiftet af en gruppe studerende og
akademikere med tilknytning til Carsten Niebuhr
Afdelingen på Københavns Universitet i foråret 2007.
Historisk set er NASIM en videreførelse af den tidligere
forening Orientalsk Forum, der med adresse på Carsten
Niebuhr Instituttets afdeling for nærorientalske studier, i en
årrække stod for oplysning om Orienten i en bredere
offentlighed.
Ved en ekstraordinær generalforsamling i april 2007 blev
Orientalsk Forum omdannet til NASIM.
Mens NASIM således viderefører aspekter fra Orientalsk
Forum, adskiller man sig fra den tidligere forening ved
eksplicit at samle aktiviteterne omkring det moderne
Mellemøsten i bredeste forstand.
Aktivitetsgrupperne udgør hjertet i NASIM. Netværkets
medlemmer har her mulighed for at gå sammen med
interessefæller og arrangere møder og aktiviteter indenfor
for netop det faglige område, der optager dem.
Se også www.nasim.dk [3]
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