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Avviser vold mot homofile
Av: Iselin Stalheim Møller
Muslimske ledere avviser at homofobi er utbredt i det muslimske miljøet, og vil ikke delta i kampen
mot diskriminering av homofile.
Dagsavisen har i løpet av de to siste ukene skrevet om to tilfeller der homofile har blitt slått ned av
innvandrerungdom fordi de har vært åpne om sin legning. I kjølvannet av disse sakene skal
Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) arrangere et fakkeltog mot hatkriminalitet
senere i august.
Søndag gikk også stortingspolitiker André Oktay Dahl (H) ut og kritiserte de muslimske miljøene for å
stilltiende akseptere vold mot homofile i VG.
Men muslimske ledere Dagsavisen har snakket med, ser ingen grunn til å delta i kampen mot
diskriminering av homofile.

Andre oppgaver
– Vi har nok av andre ting å ta oss av, for eksempel legger vi stor vekt på integrering, til tross for at
dette egentlig ikke er moskeens oppgave, sier generalsekretær i en av Norges største moskeer, Central
Jamaat-e Ahl-e Sunnat, Imran Shahid.
Han kjenner ikke til at homofile blir utsatt for vold fra etniske minoriteter, og avviser at de muslimske
miljøene har mindre aksept for homofile enn det etnisk norske har.
– Jeg lurer på hvilket grunnlag Dahl har for et slikt utspill. Det er typisk at alle muslimer blir satt i bås,
fordi noen få har gjort noe dumt, sier Shahid.
Han understreker at vold uansett ikke aksepteres innenfor Islam.
– Homofili tillates ikke i Islam, men et menneske er uansett et menneske og skal bli respektert for det.
Vold kan aldri forsvares, sier Shahid.

Heksejakt
Talsperson for moskeen Idara Minhaj-ul-Quran, Mehtab Afsar, avviser også at homofobi er utbredt i det
muslimske miljøet.
– Dette er typisk heksejakt på oss muslimer. Jeg er sikker på at vold mot homofile er mer utbredt blant
nordmenn, sier Afsar.
Også han påpeker at homofili er forbudt innenfor Islam, men at muslimer skiller mellom person og
handling.
– Bare fordi en gruppe ikke blir akseptert av Islam, betyr ikke det at vi muslimer godtar vold mot disse
personene, sier Afsar.

Han mener vold mot homofile er et generelt samfunnsproblem, som offentlige myndigheter må ta ansvar
for.
Leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Akhenaton de Leon, mener derimot det
ikke er noen hemmelighet at det er store forskjeller i hvor tolerante etniske nordmenn og innvandrere er
overfor homofile.
– Det er helt opplagt at det er mindre aksept for homofili i innvandrermiljøene enn i det norske. I mange
miljøer er seksualitet tabu, det snakkes ikke om sex overhodet. Derfor blir det også veldig vanskelig å få
gjort noe med homofobi i disse miljøene, sier de Leon.

Marsj mot hat
Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) vil 18. august arrangere et fakkeltog mot
hatkriminalitet. Utgangspunktet for demonstrasjonen er at Bård Nylund og Karl Magnus Nyeng nylig er
blitt slått ned og banket fordi de var åpne med sin legning.
– Vi ønsker å få til en bred markering for å vise avsky mot hatvold og hatkriminalitet, sier leder i LLH
Jon Reidar Øyan.
LLH jobber nå med å få med flere organisasjoner som medarrangører.
– Hatkriminalitet angår alle minoritetsgrupper, derfor håper vi noen av innvandrerorganisasjonene også
vil stille opp på dette, sier Øyan.
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