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Advarer mot offermentalitet blant muslimer:

– Tør være aktiv
DEBATTGLADE:
Norske muslimer
debatterer som
aldri før, hevder
Abid Raja. Han
avviser at muslimer ikke ytrer seg
av frykt for hets.

FAKTA

Minaretforbud:

■ En folkeavstemning i Sveits

sist helg resulterte i et ﬂertall
på 57 prosent, som vil ha forbud mot minareter i landet.
■ I en kommentar i avisa Guardian, kritiserer professor Tariq
Ramadan, sveitsiske muslimer
for å ikke ha vært mer synlige
og slått tilbake mot antimuslimske holdninger.
■ I Klassekampen i går uttrykte
Usman Rana og Bushra Ishaq
forståelse for de sveitsiske
muslimene.

INTEGRERING
Av Åse Brandvold
– Vi må komme forbi offertanken, sier Abid Raja.
Venstrepolitikeren er uenig i
skribent Usman Ranas og leKLassekampen 2. desember
der i Muslimsk studentsamfunn Bushra Ishaqs påstander
i Klassekampen i går om at kevel veldig forskjellige. Han
muslimer vegrer seg for å er verdikonservativ og jeg er
være synlige i offentligheten verdiliberal. Vi er uenige i saav frykt for muslimhets. Ishaq ker som abort og homoekteviste blant annet til at hun er skap, for eksempel. Det er det
blitt truet på livet når hun har ikke noe galt i. Det som blir
forsvart retten til å gå med hi- galt er hvis en av oss skulle
jab. Rana og Ishaq opplever at snakke på vegne av alle musnår de går inn i slike opphete- limer, sier Raja.
de debatter knyttet til en bestemt symbolsak, som får en Trenger mangfold
voldsom tyngde i befolknin- Leder for Antirasistisk Senter
gen, så går de tapende ut av Kari Helene Partapuoli forstår
Rana og Ishaq godt, men ber
den.
– For å sette det på spissen: Vi dem samtidig om ikke å gi
opp.
har trukket vinner– Antirasistisk senloddet. Vi har fått
ter har jobbet mot
jackpot i Lotto siden
slik diskriminering i
våre foreldre klarte å
30 år. Stadig vekk føkomme seg til Norge
ler vi at vi må ta de
på 70-tallet. Norge ble
samme
debattene
en stor oljenasjon
om igjen og om igjen,
med de beste velmen selv om det kan
ferdsordningene
i
oppleves slik, så beverden. Vi har fått ta Kari Helene
Partapuoli
gynner vi ikke på
universitetsutdannelsamme sted hver
se. På én generasjon
har vi gått fra å være på lands- gang. For hver ny runde kombygde i Pakistan nærmest mer det nye stemmer. Det vi
uten noen muligheter til å har sett i Norge i den siste tikomme opp på et nivå hvor vi den er at ulike muslimske
kan diskutere med statsmi- stemmer har kommet til
nisteren i beste sendetid på orde; konservative muslimer,
fjernsyn. Vi er ingen ofre. Nor- muslimer som er kritiske til
ge ligger foran oss, og vi er en islam osv. osv. Dette er med
del av dette. Vi er med på å ut- på å nyansere bildet, sier
vikle Norge sammen. Dette er Partapuoli.
I likhet med Raja mener
vårt land, og vi vil prege Norge
på godt og vondt, sier Abid hun at dette mangfoldet er avgjørende.
Raja til Klassekampen.
– I Sveits er det gått så langt
– Vi vinner
at man mener en minaret kan
Raja mener at den muslim- likestilles med en selvmordsske befolkningen har gått sei- bomber. Da har man bare ett
bilde av islam. Vi trenger å
rende ut av debattene.
– De har vært med på å styr- synliggjøre mangfoldet, for at
ke oss. Folk ﬂest sitter ikke folk skal få øye på hvem som
igjen med et inntrykk av at vi er ﬁenden. Muslimene er ikke
skal snikislamisere Norge, ﬁenden, men militant islam er
en ﬁende. Når folk ikke har
sier Raja.
Han mener at årsaken til kunnskap om islam, tror de
det er at mangfoldet i den Mulla Krekar representerer
muslimske befolkningen har alle muslimer, sier lederen for
Antirasistisk Senter og underkommet fram.
– Jeg og Usman Rana er streker at rasismens grunnbegge muslimer, men vi er li- stein er at noen overforenkle-

VINNERLODD: Abid Raja mener muslimer har trukket vinnerloddet når de kan leve i Norge.
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de bilder, i dette tilfellet av
muslimer, får gjennomslag.

Prinsippdebatt
Professor i teologi Oddbjørn
Leirvik er en av de her til
lands som har jobbet lengst
med interreligiøs
dialog.
Han viser til at
kristne ledere
ofte står solidariske med
muslimer
i
opphetede
symboldebatter
om islam. Ifølge Leirvik betyr
dette mye i de muslimske mil-

jøene, men han mener kirkeledere ikke har nok makt til å
vinne slike debatter når det
som diskuteres har fått stor
symbolsk tyngde for den folkelige majoriteten.
– Det er ﬂertallet sitt konstante overtak
som kommer
til uttrykk i
disse diskusjonene. MiODDBJØRN LEIRVIK noriteten vil
alltid
tape.
Derfor er det også prinsipielt
vanskelig å behandle spørsmålet som minaretforbud i en fol-

«Minoriteten vil
alltid tape»

keavstemning, sier Leirvik. Til
tross for et vanskelig utgangspunkt, mener Leirvik at muslimer skal ta debatten på et
prinsipielt plan.
– Det er viktig at man ikke
kommer i en offerposisjon,
men gjerne sammen med representanter for andre trossamfunn, går inn i en prinsipiell diskusjon om religionsfrihet. Her hører det med å spørre hvilke muligheter kristne i
muslimske majoritetsland har
for å uttrykke sin tro offentlig,
sier Leirvik.
ase.brandvold@klassekampen.no

Vil ha ﬂere synlige muslimer
Integreringsminister
er det FremskrittsAudun
Lysbakken
partiet prøver å oppfrykter at muslimer
nå med sin retorikk,
isolerer seg. Han håog jeg frykter en situper Usman Rana og
asjon der vi ikke vil
Bushra Ishaq tar feil,
ha synlige norske
og ønsker seg ﬂere
muslimer i offentligAudun
synlige muslimer i ofheten til å korrigere
Lysbakken
fentligheten.
det bildet som skapes
– Å isolere musliav islam, sier Lysbakmer og å skremme muslimer, ken til Klassekampen.

Han vil ikke avvise at det
noen ganger har vært sånn at
de mekanismene Rana beskriver kan være riktige.
– Men det er avgjørende å
ikke gi etter for det, men heller insistere på retten og viktigheten av å stå opp med tydeligere stemmer fra muslimske miljøer i det norske samfunnet, sier Lysbakken.

