Terrormål i barnetog

Vil gi gratis abort

Smugler mer øl og vin

■ Pakistans utdanningsminister Javed Ashraf Qazi
skal gå i barnetoget i Oslo på Pakistans nasjonaldag 14. august.
Qazi kan være et terrormål for militante islamister.
Utdanningsministeren, som er tidligere etterretningssjef og en nær venn av Pakistans president
Pervez Musharraf, ertet på seg militante islamister da han beordret klappjakt på mulige terrorister
ved de religiøse madrasa-skolene i Pakistan.
Han er nå et terrormål, skriver VG.
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■ Partiene på venstresiden vil sørge for at utenlandske prostituerte får gratis abort. I dag må de
betale 7.000 kroner for inngrepet, skriver Dagsavisen. Gravide, utenlandske prostituerte har ikke
rett til abort, og må derfor ut og tjene 6.902 kroner
for å få utført en abort på et norsk sykehus.
– Å selge kroppen sin mens man er gravid for
å fjerne fosteret, må være en helt grusom situasjon. Dette er noe regjeringen burde ordne opp
i allerede i sommer, sier SVs Inga Marte Thorkildsen.
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■ Det er langt mellom spritbeslagene på Svinesund
tollstasjon. Smuglingen av øl og vin har derimot økt
kraftig det siste halvåret.
Tollvesenet tror det skyldes frykt for giftig metanolsprit, melder NRK.
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frykten

«At noen mennesker misbruker religionen til å
ramme uskyldige med terror, ser også muslimene
på som et stort problem. Det er ikke belegg for å si
at islam er en mer krigersk religion enn
kristendom og jødedom»
Anne Hege Grung
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Hun mener terrorhandlingene
i London slett ikke leder til noe
godt liv for britiske borgere som
har Koranen som rettesnor.
– Ingen rammes hardere av disse terrorhandlingene enn britiske muslimer. Tilfeller av trakassering skal ha økt med seks hundre prosent, sier Grung.
– De må leve med en dobbelt frykt, både for å bli trakassert og for å bli rammet av nye
bomber.
er lett å glemme at også kristendommen er rammet. Norske
kristne er vant til at det ﬁnnes
mange ulike tolkninger og føler
ikke uten videre ansvar for hva
andre kristne retninger måtte
mene eller gjøre, tror Grung.
– Om noen på basis av religion
holdt meg til ansvar for eksempel for president Bush sine uttalelser om å «knuse» all motstand, ville jeg blitt fornærmet,
illustrerer hun.
– Hvordan forholder du deg til de
mer krigerske elementene i islam,

for eksempel det voldelige språket
i deler av Koranen?
– Det gamle testamente inneholder vers som langt overgår
Koranen i voldelighet. Det er
tekster som vi kristne har måttet ta avstand fra fordi det ikke
lenger er representativt verken
for vårt menneskesyn eller vårt
gudsbilde. Muslimer må også
drive en kontinuerlig arbeid
med sitt forhold til sin hellige
tekst. Koranens ønske er å vise
hvordan muslimer kan leve et
godt liv som muslimer.

Demokratiﬁender? Anne Hege
Grung mener mistanken om at
europeiske muslimer egentlig
ikke ønsker demokrati, rimer
dårlig med helt grunnleggende
fakta, som at et stort antall muslimer år etter år lever og deltar
i vestlige lands samfunnsliv på
lik linje med alle andre borgere.
Kun en liten gruppe utfører terror, men gjør til gjengjeld stor
skade.
– Muslimer som bor i London,
har også behov for en trygg reise
til og fra jobben. Å tenke seg det
annerledes er å gjøre dem til noe

annet enn mennesker, sier hun.
Hun tror det er mulig å forebygge ytterligere terror gjennom å fremme et samfunn som
fungerer mest mulig rettferdig
og der færrest mulig grupper får
eksistere isolert fra andre grupper:
– I det at vi er avhengig av
hverandre, ligger trygghet.
Grung medgir samtidig at det
«selvfølgelig ﬁnnes både destruktive og konstruktive trekk»
ved jordas muslimer. Hvordan
skal vi i Norge forholde oss til
det?
– Vi har jo norsk lov. Vårt samfunns grunnleggende verdier er
nedfelt der, svarer presten. Hun
mener eventuelle avvik mellom
islam og norsk lov dermed først
og fremst blir en sak mellom
norske myndigheter og muslimene. Kristne menneskers rolle
blir å være med på å inkludere
og vise respekt overfor mennesker av en annen tro.

Bygger på erfaring. Grung holder fram islams inkludering av
kristendommen i sitt verdensbilde som et godt forbilde på dette
punktet, og viser til Midtøsten
der kristne og muslimer gjennom historien har levd fredelig sammen.
– Det er aldri vanskelig å «ha
noe» på muslimer, akkurat som
det heller ikke er vanskelig å ﬁnne noe å ta kristne på. Kritikk
mot egne og andres trossamfunn
er ikke galt så lenge det skjer på
en ryddig måte, en måte som
ikke er destruktiv og som ikke
skaper ﬁendebilder.
– Hva bygger du din egen forståelse av islam på?
– Først og fremst på erfaring
– på studier, på samtaler og samarbeid. Jeg har lest fortvilelsen
i ansiktet til muslimer i Norge etter 11. september. De ble
rammet av den doble frykten jeg
snakket om tidligere.
Grung mener samtalen mellom religionene må rykkes ut

av en atmosfære der partene på
forhånd tror de vet hva motparten vil si.
Da kan til gjengjeld alle slags
temaer diskuteres, også religionenes forhold til vold.
– Det er ikke tradisjon for prinsipiell pasiﬁsme i islam, men det
er det ikke i tradisjonell kristendom heller. I Norge har vi feltprester som følger de væpnede
styrker, påpeker presten.

Alles ansvar. Hun mener alle
nå har et ansvar for å søke saklig informasjon om islam, men
at instanser som medier og kirke har særlige oppgaver i kampen for å hindre islamfrykten i
spre seg.
Hun berømmer i den forbindelse Oslo-biskop Ole Christian
Kvarme som innbød til fellesreligiøs markering av de to minuttene med stillhet på ukesdagen
for London-bombene.
At tv-seere får se biskopen og
imamene side om side – om det
så bare er i et glimt på Dagsrevyen – kan hjelpe mye, tror
Grung.
Men kan en ikke kjenne på
mistanke likevel, for eksempel
om at det bare er et spill fra imamenes side der de sitter i bispegården?
Jo, tror Grung. Men hun er
snar til å minne om at lignende
følelser også kan gå den andre
veien, ved at de muslimske representantene mistenker ikkemuslimene for å ha en skjult
agenda bak dialogfasaden, for
eksempel ønsket om at muslimene skal frasi seg sin tro og bli
kristne.
– Vi kan ikke late som om den
gjensidige mistilliten ikke ﬁnnes, men vi kan ikke bygge på
den. Vi må bygge bru. Det gjøres gjennom langvarig kjennskap og vennskap som viser at
vi kan stole på hverandre. Vi kan
ikke tro mer på CNN enn på vår
egen erfaring, sier Anne Hege
Grung.
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