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Annenhver 

norske muslim 

er i dag medlem 

av en moské. I 

helgen feiret en 

av Oslos største 

40 år.

«Allah Akbar – Gud er stor». På 

et mørkeblått teppe med gull-

striper ber 300-400 menn. De 

står, kneler og bøyer seg frem 

med pannen mot gulvet i ret-

ningen mot Mekka. Bønnen føl-

ger samme mønster som vanlig, 

men denne søndagen er den li-

kevel spesiell. Den innleder 

nemlig feiringen av 40-årsjubi-

leet til Islamic Cultural Center-

moskeen (ICC) på Grønland i 

Oslo.

Feirer. Blant dem som er kom-

met for å be og feire fødsels-

dagen til ICC-Moskeen, er 

 Abdur Razzaq. Han husker 

godt den spede begynnelsen. 

En  liten gruppe på seks perso-

ner ville bruke søndagene sine 

på noe mer meningsfullt enn å 

gå på  kino, forteller han. Det 

varte ikke lenge før antallet 

som samlet seg i et lite rom for 

å høre prekener, forelesninger 

og delta i fellesskapet, vokste. 

Dermed måtte forsamlingen fin-

ne seg større lokaler. I 1991 flyt-

tet den inn i lokalene til et ned-

lagt pølsemakeri. Først i 2009 

fikk organisasjonen et moské-

bygg. Nå teller moskeen 3500 

medlemmer og driver aktiviteter 

også i andre bydeler. 

– Det er fantastisk, sier Raz-

zaq om utviklingen. 

En av de største utfordring-

ene som ny muslim i Norge var 

hvordan man skulle ta vare på 

sin religiøse praksis og islam-

ske verdier, særlig med tanke 

på barna. 

– Vi kom til et veldig frede-

lig samfunn. Men vi visste ikke 

hvordan vi skulle få til å leve ut 

troen vår her, for eksempel når 

det gjelder halal-mat og moské. 

Vi ønsket å bevare våre islam-

ske verdier og religion, samtidig 

som vi ville være gode norske 

samfunnsborgere.

Dermed ble ICC grunnlagt i 

1974. 

Moské-vekst. Andelen av mus-

limer i Norge som er medlem av 

moskeer har økt kraftig de siste 

30 årene, sier islamforsker Jan 

Opsal, ved Misjonshøyskolen. 

Mens bare ti prosent av disse var 

medlemmer i en norsk moské 

i 1980, har andelen økt til 55 

prosent i dag. 

– Flere og flere muslimer bor 

her sammen med familien. For 

muslimer regnes moskeen som 

svært viktig når det gjelder å 

 videreføre islam til neste gene-

rasjon. Moskeene er også sosiale 

samlingssteder. 

Bredere tilbud. Opsal tror  også 

at utviklingen mot et bredere 

tilbud har gjort det mer attrak-
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Kontormed
arbeider 
 Abdur Rassaq.

Kraftig medlemsvekst for norske moskeer
«Etter terroren i 
USA har det blitt 
mer belastende å 
være muslim»

Abdur Razzaq, kontor
medarbeider i ICCmoskeen



VÅRT LAND – mandag 1. september 2014 – side  7Presentasjon: Janni Frederiksen Kalafatis

Svensk valgfavoritt 

lover økte skatter

De svenske sosialdemokratene  

går til valg på å reversere  

skatte kutt fra de siste åtte 

årene. De rødgrønne parti

ene, med norske Aps søster

parti Socialdemokraterna i 

spissen, har lenge ligget an 

til å detronisere statsminis

ter Fredrik Reinfeldt og hans 

borgerlige allianse i valget 14. 

september. 

– Vi kommer definitivt til 

å øke skattene, også for dem 

som tjener mest, sier Magda

lena Andersson.

Hun er «sossarnas» finans

politiske talskvinne og kan 

bli finansminister etter val

get. Ifølge målingene ser 

nemlig sosialdemokratene ut 

til å  ku nne danne regjering 

sammen med Miljöpartiet og 

muligens Vänsterpartiet etter 

valget. 

Kursendring. Andersson 

 peker overfor nyhetsbyrået 

Reuters på at Socialdemo

kraterna ønsker en ny bank

skatt og en maksimal inn

tektsbeskatning på nærmere 

60 prosent. Skatteøkningene 

vil bli gjennomført for å kunne 

finansiere velferd.

Hennes plan er en klar kurs

endring sammenlignet med 

den politikken de borgerlige 

partiene har ført de siste  åtte 

årene. Reinfeldt har nemlig 

kuttet skattene og slanket vel

ferdsstaten. 

Det har bidratt til at Sveriges 

statsfinanser de siste årene har 

fremstått som solide sammen

lignet med gjelds og budsjett

problemer i andre europeiske 

land. Sveriges gjeld som andel 

av brutto nasjonalprodukt lig

ger bare så vidt over 40 pro

sent – et hav under land som 

Italia og Storbritannia. 

Anders Borg har sågar blitt 

kåret til Europas beste finans

minister av Financial Times 

for måten han har håndtert 

krisetidene på. 

Mer til velferd. Men  velgerne 

lar seg tilsynelatende ikke 

 imponere. Arbeidsledigheten 

har bitt seg fast på 8 prosent, 

og spesielt unge sliter med å få 

jobb. Sverige er dessuten ett av 

de landene i OECD hvor de 

økonomiske ulikhetene øker 

mest. 

Medienes beretninger om 

eldresentre hvor beboerne 

angivelig er blitt stengt inne 

i skap eller ikke har fått mat, 

har sjokkert mange svensker 

og skapt frykt for at kuttene 

i velferdsstaten har gått for 

langt. 

Ifølge Andersson vil den  aller 

høyeste inntekts skatten nå slå 

inn på lønninger over 60.000 

svenske kroner i  måneden. 

I dag er maksimumsskatten 

57 prosent,  allerede ett av 

de  høyeste nivåene i verden. 

 Totalt vil partiet øke skatte

byrden med 1 prosent av   

landets BNP. 

Skape jobber. Menings

målinger tyder på at velgerne 

nå  ønsker at staten investerer 

mer i utdanning, jobber, helse 

og eldreomsorg. 

– Vår vei er å øke skattene 

akkurat nå, slik at vi kan gjøre  

noen helt nødvendige invest

eringer. Vi ser heller ikke 

noe behov for nye skattekutt 

i fremtiden, men snarere for 

større investeringer i offent

lig sektor, sier Andersson til 

Financial Times. 

Socialdemokraterna har 

blant annet lovet å bruke 

 offentlige midler på å opp

rette titusener av nye job

ber innen helse og omsorg 

og skole sektoren. De vil  

også ha strengere regler for  

såkalte Private Equity 

selskaper, som investerer i 

 bedrifter som driver skoler 

og  eldresentre. 

Ikke «vanlige» folk. Rein

feldt har kuttet i både inn

tekts, formue og selskaps

skatten, noe som har redusert 

skattebyrden med 4 prosent av 

BNP. Han varsler at Social

demokraternas skatteøkninger 

vil øke budsjettunderskuddet, 

som allerede er på 1,2 prosent 

av BNP.

Men Andersson bedyrer at 

også hun er opptatt av å holde  

underskuddet nede. Hun 

 understreker at nye  utgifter vil 

ha inndekning, og at skatte

økninger ikke vil ramme «van

lige» folk. 

– Jeg har stor tro på sta

bile statsfinanser, så på den 

måten vil jeg være en veldig 

streng stemme for en mye 

smartere  sparepolitikk som i 

mye  mindre grad vil ramme 

 vanlige folk, sier Andersson. 
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 ■ En 50 år gammel mann 

ble natt til søndag tatt med 

mellom 200 og 300 kilo kjøtt 

i bilen på E134 i Tokke i 

 Telemark. Mannen av uten

landsk opprinnelse var trolig 

på vei til Vestlandet, misten

ker  politiet. Han ble stoppet 

tilfeldig i en rutinekontroll ved 

Høy dalsmo. – Han opplyste at 

kjøttet var kjøpt i Sverige og 

er  anmeldt for smugling, sier 

operasjonsleder Gisle Småge i 

Telemark politidistrikt.  Kjøttet 

ble  beslaglagt og mannen ble 

pågrepet og satt i arresten i 

 påvente av avhør.   

 ©NTB

TaTT med flere hundre kilo  
kjøTT i bilen i Telemark
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tivt for norske muslimer å være 

en del av moskélivet. Det er let

tere å finne moskeer med røt

ter i opprinnelseslandet og flere 

muslimske teologiske retninger 

representert. 

Moskeene er arenaer for 

opplæring og oppdragelse i det 

muslimske samfunnet, forklarer  

 islamforskeren. Moskeene har 

på mange måter også gått i 

 direkte dialog og samhandling 

med storsamfunnet, blant annet 

gjennom Islamsk Råd Norge.

Samlingssteder. Ved å være 

 åpne og gjennomsiktige sam

lingssteder for muslimer, tror 

han de store moskeene bidrar til 

å motvirke radikalisering. 

– Ja, og de gjør nok det de kan. 

Moskeene sier nei til å være et 

møtested for grupper som ikke 

er en del av moskeen.

Radikale muslimer som står 

for en ekstrem jihadistisk ideo

logi, definerer seg gjerne som 

en motsats til moskeene, som de 

mener er for tannløse og svikter. 

Abdur Razzaq mener det all

tid har vært godt å leve som 

muslim i Norge. Men han 

merket en tydelig forandring 

i hvordan etniske nordmenn 

så på muslimer etter terror

aksjonene 11. september 2001. 

– Da vi kom til Norge var vi 

glade for endelig å ha kommet 

til et fredelig land. Men etter 

terroren i USA har det blitt 

mer belastende å være muslim, 

 mener han. 

Ikke så fordomsfullt.  Også 

 informasjonsmedarbeider Ars

had M. Jamil, som tilhører 

 generasjonen etter Razzaq, blir 

oppgitt over noen av fordom

mene han møter gjennom inn

trykket media skaper. Han  synes 

forøvrig at samfunnet ikke er så 

fordomsfullt som man får inn

trykk av.

– Mange norske muslimer er 

luta lei av å ta avstand fra terror. 

Det bør være selvsagt at dette 

ikke tilhører min religion.

Kraftig medlemsvekst for norske moskeer
Informasjons-
medarbeider 
Arshad M. 
Jamil.
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