
Torsdag 24.11.2016 hadde vi besøk av forfatteren Hege Storhaug som holdt foredrag om «Islams 

kamp mot frihetsverdier». 

Hele 86 personer var møtt frem for å høre dette foredraget. 

Hege Storhaug ætter fra Ålesund. Hennes bestefar flyttet fra byen til Vegårshei hvor han hadde fått 

seg lærerjobb. 

Boka som foredraget bygger på var akkurat ferdig da den store flyktningestrømmen kom. Tittelen var 

allerede gitt, ettersom en boktittel må være klar hele 5 måneder før en bokutgivelse. Boka har vakt 

stor interesse, og til nå er opplaget på hele 59 000.  

I 1931 holdt Arnulf Øverland et foredrag kalt den 10. landeplage. For ham førte dette foredraget til 

blasfemianklage. I dag kan Hege Storhaug holde sitt foredrag som hun kaller den 11. landeplage, det 

fører til  stort politioppbud der foredraget holdes for en åpen forsamling. 

Hun viste blant annet til danskene Kurt Westergaard og Lars Hedegaard som må leve med 

politibeskyttelse. Theo van Gogh som laget en kortfilm om Islam ble drept på åpen gate i Amsterdam. 

Det har altså vist seg farlig å kritisere Islam og Islams verdier. 

Iflg. Hege Storhaug har vi 4 umistelige frihetsverdier – Likestilling, Likeverd, Religiøs frihet og 

Ytringsfrihet. Sunni og Sjia er i kamp mot alle disse verdiene. Denne kampen har tilspisset seg kraftig 

siden 1960-tallet. Hun viste bilder fra Pakistan på 60-tallet der kvinner og menn fikk undervisning på 

en kunstskole uten av kvinnene var tildekket. Et bilde fra 2004 fra samme skole viste at kvinnene nå 

var tildekket. Dette har skjedd etter at Khomeini tok over regimet i Iran. 

Vi kan finne tilsvarende forhold i vesten. I London i bydelen Whitechapel, som er dominert av 

islamske innvandrere, møter en kvinner i nicab overalt, faktisk mer enn f.eks. i Pakistan. East London 

Mosque er den største moskeen i vest. Barn går i grunnskole i denne moskeen. Mandinis ideologi 

som det undervises etter er grunnlaget for Taliban. 

Er dette integrering? 

Første moske i Oslo bygger på samme ideologi. Storhaug fortalte om en episode da dronning Sonja 

besøkte den nybygde moskeen og prøvde å håndhilse som er naturlig for henne og for oss i Norge, et 

barn ble da skjøvet frem for å håndhilse, antagelig for at mennene som tilhørte moskeen skulle slippe 

å håndhilse på en kvinne. Også norske ledere støtter Taliban. 

I Frankrike finnes det områder utenfor de store byene som kalles «de tapte territorier». Her har politi 

og franske myndigheter ingen kontroll. Vanlige franskmenn beveger seg ikke der. Hege Storhaug 

besøkte et slikt område ikledd hijab. Dette var iflg. henne svært risikofylt. Selv politiet blir kjeppjaget 

i disse områdene.  

Hun fortalte også om et diskusjonsforum hun var invitert til i Oslo. Temaet var «Menneskerettigheter 

i Islam – rettferdig eller urettferdig». Det som var påfallende var at salen var klart kjønnsdelt. Det var 

også skremmende å oppleve at når det var snakk om islamske straffemetoder, f.eks. avhugging av en 

hånd, så jublet salen. I slike forsamlinger mente hun at det helt sikkert finnes sivilt politi tilstede. 



Hun fortalte også om at islamsk troende som blir for vestlige i sin livsstil blir utsatt for massiv hets. Et 

av eksemplene som ble nevnt var danse-Adil. 

Det er en klar endring i Muhammeds lære etter at han flyttet fra Mekka til Medina. 

- I Mekka var han en mislykket forkynner (610 -622) 

- I Islam starter ikke tidsregningen ved «krybben i stallen» 

- I 622 forlater Mohammed Mekka og skaper i Medina et gjennomislamisert samfunn. 

- Islam driver kamp mot jøder, vantro/kafir, kvinner underordnes. Dette er de tre sentrale 

gruppene som islam er i kamp med. Jødene har beskyttelse over hele verden. 

Når vi ser på de hellige tekstene som det undervises etter har kun 14 prosent sitt utgangpunkt i 

Koranen. 86 prosent er fra sira og hadith. Dvs. 14 prosent er fra Allah, 86 prosent er Mohammed. 

Koranens åpenbaringer er satt etter Mohammeds handlinger og behov. Eksempel som det ble vist til 

var fordelingen etter slaget ved Badr. 

Opplysningstidens David Hume (1711-1776) peker på at Mohammed «gir ros» når det handler om 

tilfeller av «svik, umenneskelighet, grusomhet, hevn, fordommer» noe som er helt uforenlig med det 

sivilisert samfunn. Artur Schoppenhauer (1788-1860) sier at Koranen er en elendig bok. 

George Walden peker på at vi fortalte sannheten om IRA, men om det islamske problemet lyver vi. 

En avhoppet Imam har skrevet boken «Min avskjed med islamismen». Han skriver om det Islam som 

truer oss. Sunni og Sjiamoskeene, Lovskolene, Medinabevegelsen, Det muslimske brorskapet, 

salafistene og de voldelige jihadistene. De har samme mål, men ulike metoder. Målet er et Islamsk 

overherredømme. 

Hege Storhaug fortalte sterke historier om unge mennesker som var vervet til krig i Syria. Bl.a. om en 

ung kvinne som ble bortgiftet ved verge. Hun sto klar til å reise til Syria for å møte sin ukjente 

ektemann, noe som ble avverget. 

Hege Storhaug påpekte at Islam er vår tids totalitære ideologi. Den er tyrannisk, voldelig, patriarkalsk 

og jødehatende. Den er farligere enn nazismen (iflg. Mehdi Mazaffari). Den krever full underkastelse. 

Det er vår tids «brune skjorter» - fordekt som religion. 

Iflg. Tariq Ramadan må Islam tas med i betraktning. Hvis dette blir fornektet vil det uunngåelig føre til 

radikal motstand og sammenstøt. 

Hvor står vi? 

 Vi har Medinanasjon i vår midte. Den vil øke i omfang, særlig grunnet folkevandringen. 

Iflg. Grundtvig  

Alle uansett rase og opphav kan bli en fullverdig borger hvis de selv ønsker det «og har øre 

for morsmålet og flamme for fedrelandet». 

For videre informasjon anbefalte Hege Storhaug «www.rights.no». 


