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Verdier og ytringsfrihet

Shoaib Sultan, rådgiver med ansvar for kartlegging av

Vold og overgrep

høyreekstreme miljøer hos ARS

Æresdrap og æresrelatert vold
Økonomi

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 deb atten. Når du kommenterer aksepterer du våre deb attregler. Vi forventer en
seriøs deb att uten personangrep. HRS forb eholder seg retten til moderering og til å fjerne
upassende kommentarer.

4 kommentarer til Som fisken i vannet?

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 PSTinnleide 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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