
Hvem representerer islam? 

Her er bilder av noen jeg har lagt merke til i avisene de siste årene. Dette er ingen rangert liste, 

men eksempler på personer som av ulike grunner forbindes med islam. Rekkefølgen er tilfeldig. 

Hvor mange kjente du igjen? Hvorfor forbinder du dem med islam (om du gjør det)? Hvem 

savner du?  

 

 

 1. Mehtab Afsar var generalsekretær for Islamsk Råd Norge fra 2011 til 2018. Frem til 

kontroversene som førte til at flere moskeer valgte å melde seg ut av rådet var han en formell 

representant for ca 60 000 muslimer i 41 organisasjoner.  

2. Linda Alsaghari, daglig leder Minotenk.  

3. Mullah Krekar.  Heter egentlig Najumuddin Faraj Ahmad. Kom til Norge som kvoteflyktning 

fra Nord-Irak i 1991. Han har siden 8. desember 2006 stått oppført på FNs terrorliste, og vært 

dømt for terror og trusler i Norge.  

4. Hadija Tajik, AP-politiker og tidligere kulturminister.  

5. Usman Rana, lege, tidligere leder Muslimsk Studentsamfunn. Aktiv samfunnsdebattant og 

forfatter av boka Norsk islam: hvordan elske Norge og Koranen samtidig (2016) 

6. Faten Mahdi Al-Hussaini, samfunnsdebattant og programleder i NRK.  

7. Abid Raja, politiker for Venstre og samfunnsdebattant.  



8. Akhtar Chaudhry . SV-politiker. Ble valgt til 4.visepresident i Stortinget i 2009 som første 

med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn i Stortingets presidentskap. 

9.   Amal Aden. Spaltist, forfatter, medlem Pressens faglige utvalg. Åpen om sin homofile 

legning.  

10. Trond Ali Lindstad. Lege, tidligere AKP-Ml-er, en av Norges første konvertitter. 

Shiamuslim. Linstad etablerte og leder Urtehagen Stiftelse. Redaktør av nettstedet 

koranen.no. Omdiskutert i offentligheten grunnet kombinasjonen av samfunnsmessig innsats 

og problematiske uttalelser om jøder og homofile.  

11. Lena Larsen. Konvertitt med doktorgradsutdannelse fra UiO. Prosjektleder for 

Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet.Tidligere leder av IRN.  

12. Yousef Assidiq. Konvertitt som har beveget seg fra muslimske radikale miljøer til å jobbe 

mot ekstremisme, blant annet gjennom organisasjonen JustUnity (stiftet sammen med Faten 

Mahdi Al-Hussaini).  

13. Arfan Bhatti. Islamist, bl.a. kjent for å ha medvirket i å skyte mot synagogen i Oslo.  

14. Kadra Yusuf. Feminist, samfunnsdebattant. 

15. «De skamløse arabiske jentene” Sofia Srour, Nancy Herz og Amina Bile. 

Samfunnsdebattanter.  

16. Hege Storhaug. Profilert islamkritiker gjennom organisasjonen Human Rights Service og 

en rekke bøker, blant annet «Islam, den 11. landeplage» (2015) 
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