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Som fisken i vannet?
Hvor kommer alle de radikale muslimene fra? Hvordan blir de radikalisert og av hvem? Gruppa til

Bhatti og den nå arresterte Hussain, Profetens Ummah, lå en stund åpent på Facebook og leverte

en del ekstremistiske, millitante trusler og meldinger som gjorde oss oppmerksom på at de fantes.
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Så ble gruppen lukket. Hvor ble det av medlemmene? Hvor er de

nå? Borte, eller er de der de egentlig har vært hele tiden – godt

inni varmen hos de ”moderate”?

Før gruppen Profetens Ummah ble lukket tok vi for sikkerhets

skyld en kopi av de millitante medlemmene før det eventuelt

stenges også for innsyn i medlemslista på rundt 600 i antall.

På IslamNets Facebook-side, med enda flere temmelig

ekstreme, en side med over 12 000 medlemmer (der noen er

der grunnet nysgerrighet), fant vi link til en tredje Facebook-

gruppe. Den er ikke lukket og har rundt 3500 medlemmer.

Det er FB-sida til Al-Hidayah.

(Al-Hidayah er tilknyttet Jamiat Ulama-E-Norway som inkluderer

17 organisasjoner med blant annet følgende moskéer: Holmlia

(Anjuman Falah ul Muslimeen) og Madni (Anjuman-e-islahul

muslimeen Oslo), ifølge Basim Ghozlan)

På Facebook-siden opptrer imam Abo Barirah (også kalt Sheikh

Tehsin) fra Sandnes Mosque som svarer på spørsmål på

veggen. Ellers henvises det til imam.no som brukes flittig av

gruppens medlemmer.

Organisasjonen Al-Hidayah har som formål ”å formidle kunnskap

om Islam til både muslim og ikke muslimer gjennom kurs,

seminar og foredrag, samt oversettelser av kvalitetsbøker om

Islam,” skriver de på siden sin.

Av kjente navn på medlemsliste fant vi:

Dag Terje Andersen, Arbeiderpartipolitiker

Aamir Javed Sheik, Høyrepolitiker (som også var medlem av

Profetens Ummah)

Akhtar Chaudry, SV-politiker
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Oslo (2012)

Oslo kommune

gjeldstynges (2011)

Oslo segregeres raskt

(2010)

Tidligere publikasjoner.

Liker 424

 

HRS I MEDIA

Hull på en større byll?

Kristus ut av kalenderen

Siv Jensen,

Fremskrittspartiet og

terrorfaren

Unilever swaps earnings

rat race for

sustainability

Immigrant employment

‘misleading’

Viser side 1/8|Neste

HOVEDSIDE OM HRS BLI HRS-VENN ARKIV

Human Rights
Service

HRSnorge

Join the conversation

HRSnorge Hull på en
større byll? | Rights.no –
Human Rights Service
rights.no/2012/11/hull-
p…
2 day s ago · reply  · retweet ·
fav orite

HRSnorge Kortene på
bordet? | Rights.no –
Human Rights Service
rights.no/2012/11/korten…
4 day s ago · reply  · retweet ·
fav orite

HRSnorge Kjære Fabian
Stang | Rights.no –
Human Rights Service
rights.no/2012/11/kjaere…
5 day s ago · reply  · retweet ·
fav orite

http://www.rights.no/
http://www.rights.no/bli-hrs-venn/
http://www.rights.no/2012/11/hull-pa-en-storre-byll/
http://www.rights.no/2012/11/for-verden-bryder-sammen/
http://www.rights.no/2012/11/rekord-pa-rekord/
http://www.rights.no/2012/11/nar-et-juletre-blir-en-sak-om-radikalisme/
http://www.rights.no/2012/11/mellom-fortvilelse-og-hap/
http://www.rights.no/category/aktueltinternational-news/
http://www.rights.no/category/anbefalt-litteratur/
http://www.rights.no/category/arbeid-og-utdanning/
http://www.rights.no/category/barn-i-utlandet/
http://www.rights.no/category/bli-hrs-venn/
http://www.rights.no/category/det-politiske-liv/
http://www.rights.no/category/familiegjenforening/
http://www.rights.no/category/flerkoneri-og-proforma-ekteskap/
http://www.rights.no/category/forskjellsbehandling-og-diskriminering/
http://www.rights.no/category/hrs-webradio/
http://www.rights.no/category/hrs-international/
http://www.rights.no/category/hrs-publikasjoner/
http://www.rights.no/category/hrs-tv/
http://www.rights.no/category/innvandring-og-innvandringspolitikk/
http://www.rights.no/category/integrerings-og-integreringspolitikk/
http://www.rights.no/category/islam/
http://www.rights.no/category/kjonnslemlestelse/
http://www.rights.no/category/likestilling-og-likeverd/
http://www.rights.no/category/menneskerettigheter/
http://www.rights.no/category/om-hrs/
http://www.rights.no/category/om-rights-no/
http://www.rights.no/category/religiose-og-politiske-symboler/
http://www.rights.no/category/skilsmisse/
http://www.rights.no/category/statistikk/
http://www.rights.no/category/tegning-i-tiden/
http://www.rights.no/category/terrorisme-og-ekstremisme/
http://www.rights.no/category/ufrivillige-ekteskap/
http://www.rights.no/category/ukens-skribent/
http://www.rights.no/category/uncategorized/
https://www.facebook.com/groups/alHidayahNorge/members/
http://www.islam.no/page1073547804.aspx
http://www.imam.no/
http://www.hidayah.no/
http://www.rights.no/2012/11/sysselsetting-norge-og-oslo-2012/
http://www.rights.no/2011/06/ny-hrs-rapport-oslos-gjeld-eksploderer-hvem-skal-betale/
http://www.rights.no/2010/10/oslo-segregeres-i-rekordfart/
http://www.rights.no/category/hrs-publikasjoner
http://fusion.google.com/add?source=atgs&feedurl=http%3A//www.rights.no/
http://www.rights.no/feed/
http://service.meltwaternews.com/mnews/redirect.html?docId=2473679221&userId=72378&cId=20024&agentId=196296&type=1&s=5&url=http%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no%2Fmeninger%2Fkronikker%2FHull-pa-en-storre-byll-7046590.html
http://service.meltwaternews.com/mnews/redirect.html?docId=2462173407&userId=72378&cId=20024&agentId=196296&type=1&s=47&url=http%3A%2F%2Fwww.aftenbladet.no%2Fmeninger%2Fomdal%2FKristus-ut-av-kalenderen-3066441.html
http://service.meltwaternews.com/mnews/redirect.html?docId=2449543613&userId=72378&cId=20024&agentId=196296&type=1&s=79&url=http%3A%2F%2Fwww.dagsavisen.no%2Fnyemeninger%2Falle_meninger%2Fcat1003%2Fsubcat1010%2Fthread258480%2F%23post_258480
http://service.meltwaternews.com/mnews/redirect.html?docId=2449074075&userId=72378&cId=20024&agentId=196296&type=1&s=114786&url=http%3A%2F%2Fwww.rocketnews.com%2F2012%2F11%2Funilever-swaps-earnings-rat-race-for-sustainability%2F
http://service.meltwaternews.com/mnews/redirect.html?docId=2446082711&userId=72378&cId=20024&agentId=196296&type=1&s=139419&url=http%3A%2F%2Fwww.newsinenglish.no%2F2012%2F11%2F01%2Fimmigrant-employment-misleading%2F
http://www.rights.no/2012/11/som-fisken-i-vannet/?&hf_page=2
http://www.rights.no/
http://www.rights.no/om-hrs/
http://www.rights.no/bli-hrs-venn/
http://www.rights.no/arkiv/
https://twitter.com/intent/user?screen_name=HRSnorge
https://twitter.com/
https://twitter.com/HRSnorge
https://twitter.com/intent/user?screen_name=HRSnorge
http://t.co/cuo8j6W0
https://twitter.com/HRSnorge/status/269367671676620801
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=269367671676620801
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=269367671676620801
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=269367671676620801
https://twitter.com/intent/user?screen_name=HRSnorge
http://t.co/FGDFYqw8
https://twitter.com/HRSnorge/status/268648817149243392
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=268648817149243392
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=268648817149243392
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=268648817149243392
https://twitter.com/intent/user?screen_name=HRSnorge
http://t.co/eZtDpgy0
https://twitter.com/HRSnorge/status/268070655604432896
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=268070655604432896
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=268070655604432896
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=268070655604432896


18.11.12 Som fisken i vannet? | Rights.no – Human Rights Service

2/4www.rights.no/2012/11/som-fisken-i-vannet/

Verdier og ytringsfrihet
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Æresdrap og æresrelatert vold

Økonomi

Shoaib Sultan, rådgiver med ansvar for kartlegging av

høyreekstreme miljøer hos ARS

Vi finner også sjefen hans, leder for antirasistisk senter, Kari

Helene Partapuoli

Abid Raja, Venstrepolitiker

Linda Alzaghari, daglig leder for Minotenk

Iver Ørstavik, Universitetslektor

Olav Elgvin, forsker hos Fafo

Amal Wahab, Kairo-korrespondent i Klassekampen

De arrangerer som sagt foredrag som eksempelvis Linda

Alzaghari deltar på – holdt av den samme imamen fra Sandnes.

Og gjett hva? I denne Facebook-gruppen fant vi dem – hele

gjengen fra Profetens Ummah!

Ikke som skjulte, utstøtte ekstremistmedlemmer som noen

prøver å lede på rett vei– nei, selveste administrator for gruppa,

Ali Qamar, kommer sannelig fra Profetens Ummah!

Når han ikke selv gir råd om hva som er ”riktig islam”, sender han

spørsmålet videre til imam Barirah og nettstedet imam.no.

På dette nettstedet finner vi blant annet filmer med foredrag av

Shady Al-Suleiman. Det er han som holdt kurs for den andre

ekstremistgruppa, IslamNet. i sommer, om nettopp –

ekstremisme.

Jeg tror de fleste kan være enig om at han har en pussig

konkusjon: ”Ekstremisme er det som avviker fra Allahs lover.”

Minner videre om at denne Shady Al-Suleiman var mye omtalt

etter at moskeen hvor han var imam  (Lakemba Mosque Sydney)

fikk søkelys på seg da de inviterte selveste Al Qaida-leder, den

nå drepte Anwar al-Awlaki til å holde foredrag for hundrevis av

ungdommer i moskeens ungdomsgruppe. Vi kan vanskelig se at

denne imamen bør holde kurs for norske studenter om

ekstremisme. Ikke anbefales på film, heller.

Den arresterte Ubaydullah Hussain er selvsagt også medlem av

Facebook-gruppen, men får neppe gitt råd om ”riktig islam” der

han sitter nå. Det får imidlertid de andre medlemmene som aktivt

bruker nettstedene til å spre budskapet sitt.

Vi misunner ikke PST som skal overvåke ekstremistene.

Personer som Ubaydullah Hussain svømmer som fisken i vannet

blant såkalte moderate og i høyeste grad statssubsidierte
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grupper og organisasjoner.

Ikke bare det: de fungerer faktisk som rådgivere for ”riktig islam”

sammen med kjente norske imamer.

Har PST kontroll? De ekstreme begynner å bli litt vel mange?
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Publisert 2012-11-01 av Hege Storhaug

Dette innlegget ble publisert i Islam med stikkord "moderate", al-Hidayah, Facebook, Islam Net,

Profetens ummah, råd og veiledning. Bokmerk permalenken.

Velkommen til debatten. Når du kommenterer aksepterer du våre debattregler. Vi forventer en

seriøs debatt uten personangrep. HRS forbeholder seg retten til moderering og til å fjerne

upassende kommentarer.

4 kommentarer til Som fisken i vannet?
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Vannet sier:

2012-11-02 kl. 16:22

Du vet vel at hvem som helst kan bli lagt til i de gruppene på facebook av andre personer.

Som foreksempel så kan jeg legge deg til den gruppa, er du da en tilhenger og medlem?

Svar

Gumle Måsegg sier:

2012-11-02 kl. 12:43

BROR

Ingen fisk, men snarere en hai!

Man har ved enkelte videregående skoler begynt å registrere en ny hilsen mellom

midtøstengutter – ikke de sedvanlige på arabaisk, somalisk og Gud vet hva, men denne

på norsk:

Bror!

Svar

Kurt Friestad sier:

2012-11-01 kl. 19:24

Dette beviser tydelig at Antirasistisk Senter er talerør for islam. Da er det forståelig at

klovnene og snylterne i Antirasistisk Senter påstår at vi norske vantro er rasister. Dess

mer norske rasister, dess mer skattepenger i kassa til disse såkalte antirasistene som

igjen gir lønn til disse personene som i virkeligheten er talerør for islam. (puh det var en

lang setning).

Nå bør vel snart noen sette en stopper for snylteriet fra disse såkalte antirasistene.

Svar

Beda sier:

2012-11-01 kl. 16:33

Dialog-modellen, samt den klokkertro bruken av Blindern-eksperter HiO-eksperter,

norske «nabo-kjerring-journalister», og de nye nordmenn, er det fancy nye innen PST.

Altså en politisk styring av tjenestene, korreksjon; en politisk korrekt overstyring av PST.
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PST har vel egentlig aldri prioritert de islamsk orienterte Facebook-miljøene etter 22/7, til

det er fokuset styrt mot de såkalte anti-jihadistene.

De såkalte «ekspertene» på anti-jihadisme/høyreekstremisme Ø. Strømmen – og for ikke

og glemme L. Gule – er vel innleide for anledningen. Politisk korrekte selvgestaltede

skribenter av støpning Strømmen, er de mennesker som har høyest etterrettelighet innen

PST-miljøet, paradoksalt nok. Jeg skal ikke gå inn på POT-historikken, for den talte ikke til

fordel for Strømmen og hans like, før 1994 (før «reformasjonen» innen

sikkerhetstjenestene). PST har verken kapasitet eller en reell prioritering for overvåking av

islamistiske miljøer i Norge (og i hvert fall ikke Facebook-islamistene).

«Dialog-troen» råder innen PST: PST forventer vel at intern justis råder på agendaene i

Oslo-moskeene, etter at de sporadiske» gode samtalene» er blitt utført mellom de PST-

innleide mellommenn (andre velintegrerte muslimer/ Blindern-folk), og de lokale

imamene. Imamene har vel fremståtte som samarbeidsvillige – og PST har vel slått seg

til ro med det.

Svar
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