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SEKT: Leder av 
Islamnet Fahad 
Qureshi angriper 
tidligere general-
sekretær i Islamsk 
Råd Shoaib Sultan 
for å tilhøre en 
«progressiv sekt».

NORSK ISLAM
Av Åse Brandvold

I går skrev Klassekampen om 
et generasjonsskifte i norske, 
muslimske miljøer. Flere nye 
organisasjoner og initiativ har 
sett dagens lys den siste tida. 
Felles for dem er at de forfek-
ter en progressiv muslimsk 
identitet tuftet på toleranse og 
demokratiske verdier. 

Men ikke alle representan-
ter for den nye generasjonen 
er like progressive. Den sala-
fi-inspirerte organisasjonen 
Islamnet teller om lag 2000 
unge medlemmer. Lederen 
deres, Fahad Qureshi, har 
den siste tida markert seg 
mot flere av de liberale mus-
limske stemmene.

I et debattinnlegg på VG 
Nett angriper han blant annet 
lederen for tankesmia Mino-
tenk, Linda Noor, og hennes 
mann Ali Chishti for å tilhøre 
en «progressiv sekt». Den 
samme kritikken retter han 
mot tidligere leder av Islamsk 
Råd Shoaib Sultan, som han 
mener «finner på sin egen is-
lam».

– I strid med lovskolene
– Den gruppen Sultan repre-
senterer, er ikke-eksisteren-
de i etablerte muslimske mil-
jøer og organisasjoner. Det 
finnes ikke én moske i Norge 
som står for den tolkningen 
som han står for. Han gjør 
sine personlige meninger om 

til islam, sier Qureshi til 
Klassekampen. 

Shoaib Sultan, som nå er 
rådgiver i Antirasistisk Sen-
ter, har sammen med sam-
funnsdebattant Alexander 
Mousavi kritisert Qureshi og 
Islamnet for å fremme en ek-
stremistisk tolkning av islam 
i «liberal» innpakning. Qures-
hi på sin side mener hans is-
lamtolkning er i tråd med de 
klassiske lovskolene innen is-
lam, mens Sultans liberale 
holdninger til for eksempel 
homofili ikke er tillatt i islam.

– Kunne Sultan vært gene-
ralsekretær i Islamsk Råd i 
dag?

– Jeg tviler sterkt på om 
han ville bli akseptert, sier 
Qureshi.

Fragmentert opprør
Ifølge sosialantropolog og for-
sker ved kirkeforskningsstif-
telsen Kifo Sindre Bangstad, 
er generasjonsopprøret blant 
norske muslimer ikke bare et 
progressivt fenomen. 

– Islamnet er en del av den 
samme, nye generasjonen, 
men de er mer konservative 
enn foreldregenerasjonen, 
sier han.

Ifølge Bangstad trekker ge-
nerasjonsopprøret både i libe-
ral og konservativ retning. 

– Det langsiktige utfallet er 
ikke gitt. 

– Har det noe for seg å snak-
ke om et generasjonsopprør?

– Ja. Fordi mange unge 

muslimer i Norge, uavhengig 
av hvilke type fortolkning de 
tilhører, etterlyser muslimske 
religiøse ledere som har ut-
danning og kunnskaper, og 
som kan henvende seg til spe-
sielt unge i den konteksten de 
lever i, sier Bangstad. 

– Hvilken islamretning vil 
vinne fram, den liberale eller 
den konservative?

– Begge retninger vil eksis-
tere ved sida av hverandre. 
Det vi ser, er en polarisering 
og fragmentering. Islamnet 
har med sin organisatoriske 
styrke dratt mye av landska-
pet i mer konservativ retning. 
På den andre sida har unge 
kvinner fått en stemme i me-
diene. Det er ikke nødvendig-
vis slik at de som framstår 
som mest prominente i den 
offentlige debatten, har makt-
strukturer bak seg, sier Bang-
stad.

Klassekampen var i går i 
kontakt med Shoaib Sultan og 
Alexander Mousavi. De var 
ikke tilgjengelige for intervju i 
går, men vil komme tilbake 
med et svar på Qureshis kri-
tikk. aseb@klassekampen.no

Ny generasjon ikke bare liberal:

Angriper 
liberale 
muslimer

«Det finnes ikke 
én moske i Norge 
som står for den 
tolkningen som 
Shoaib Sultan  
står for»

FAHAD QURESHI

KONSERVATIV: Fahad Qureshi mener han er mer representativ for norske muslimer enn tidligere generalsekretær i Islamsk Råd, Shoaib Sultan.  
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FAKTA

Islamnet:
n Islamnet er en av de største 
og mest aktive muslimske 
ungdomsorganisasjonene i 
Norge.
n De er opptatt av misjon 
(dawah) og arrangerer blant 
annet konvertittkurs.
n I en masteroppgave av 
Marius Linge blir Islamnet 
karakterisert som representan-
ter for en puritanistisk 
vekkelse.
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MAKTESLØS: Franske 
myndigheter har mistet 
innflytelse over moske-
ene med sin sekulære 
linje, hevder forsker.

ISLAM
Av Åse Brandvold

I kjølvannet av sommerens is-
lamistiske terrorangrep i 
Frankrike, har den franske 
statsministeren Manuel Valls 
ytret at regjeringen ønsker en 
slutt på at landets moskeer 
blir finansiert med penger fra 
utlandet.

Frankrike er en sekulær 
stat og bruker ikke offentlige 
midler på finansiering av reli-
giøs virksomhet. Nå har det 
imidlertid blusset opp en de-
batt om hvordan finansiering 
av moskeer kan bidra til å hin-
dre radikalisering.

Dermed går Frankrike i 
motsatt retning av det Stor-
tinget gjorde før sommeren, 
da de vedtok å strupe stats-
støtten til trossamfunn som 
«oppfordrer til lovbrudd», 
«tar imot utenlandsk finansi-
ering fra stater som bryter 

med fundamentale mennes-
kerettigheter» eller «andre al-
vorlige forhold som kan med-
føre tilbaketrekking av statlig 
støtte».

Ifølge sosialantropolog Sin-
dre Bangstad finnes det ikke 
forskningsmessig belegg for 
hvilken religionspolitisk mo-
dell som er best egnet til å 
forebygge terror og ekstre-
misme. Men en hard sekula-
risme begrenser myndighete-
nes innflytelse, hevder han.

– Det er opplagt at staten og 
myndighetenes påvirknings-
mulighet framstår som ster-
kere når du bidrar til finansi-
eringen, og opprettholder en 
dialog med et visst spekter av 
aktører, sier Bangstad.

I Norge har vi lang tradi-
sjon for en aktiv og støttende 
religionspolitikk. Alle tros- og 
livssynssamfunn får tilsva-
rende beløp beregnet ut ifra 
støtten Den norske kirke får 
per medlem. Myndighetene 
har også brukt Islamsk Råd 
som dialogpartner siden opp-
starten i 1993. 

– Norsk religionspolitikk 
har i stor grad bidratt til at vi 
har fått et brudd med at mos-
keene styres av representan-
ter for opprinnelsesland, sier 
Bangstad, som legger til at 
slik såkalt «ambassadør-is-
lam» er et problem i Frankrike 
og bidrar til at mange musli-
mer føler et utenforskap.  

 aseb@klassekampen.no

– Den franske sekularismen gjør 
myndighetene maktesløse

KRITISK TIL FRANKRIKE: Sosialantropolog Sindre Bangstad.
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