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Bildet av en muslimsk kvinne som nekter å ta imot kronprinsens utstrakte
hånd går viralt på sosiale medier.
Tidligere i år stod en muslimsk kvinne frem i media som dypt krenket
over kravet om å vise ørene på passbildet.
Nå kan IRN – Islamsk Råd Norge – bekre e at deres styremedlen Zeliha
Acar, er kvinnen som nektet å ta imot kronprins Haakons utstrakte hånd
under besøket i al-Noor moskéen i Bærum.
Hun er også kvinnen som stod frem i passfoto-saken.
IRNs styremedlem Zeliha Acar, har altså – i likhet med andre før henne
ubedt tatt på seg rollen som en slags representant for, en talsperson, for
norske muslimer.
Under passfoto-saken tidligere i år bygget NRK villig opp om Acars rolle
som en slik allmenngyldig representant. Denne gangen følger samtlige
medier opp.
Styremedlem i IRN, Zeliha Acar, fremstilles igjen av media som en
«everyday muslim», en tilfeldig forbipasserende, en av fem på gaten.
Tilfeldigvis stod hun utenfor passfoto-automaten og gråt da NRKs reporter
kom ruslende forbi.
Tilfeldigvis valgte hun å stikke innom al-Noor moskéen da kronprinsen
besøkte stedet.
Det kunne vært en hvilken som helst annen muslim.
Igjen er det den ekstreme, den ortodokse, den ytterliggående, som av
media blir valgt ut som representant for en gruppe.
Og kritikken som rettes mot Acars religion, mot hennes avvisning av den
norske kronprinsens utstrakte hånd stemples raskt som «hat mot
muslimer», og brukes for å underbygge behovet for en handlingsplan mot
slikt «hat».
Etter striden i IRN om niqab-ansettelsen, som kom på toppen av en
omstridt oppsigelsessak og en rekke andre forhold, valgte en rekke store
isamske menigheter å melde seg ut av det som tidligere hadde fungert som
deres paraplyorganisasjon – Islamsk Råd i Norge – og dannet en ny.

«– Vi mener at IRN har valgt en konfronterende linje med
samfunnsaktører som vi skal være i dialog med. De har valgt å kjempe for
saker som mindretallet av muslimer anser som viktige, noe vi mener er
uheldig» uttalte Najam Saqib, talsperson for Isl@mic Cultural Centre
Norway, landets eldste muslimske organisasjon, den gangen.
IRN ble for ekstrem.
Jeg hører ingen muslimske motstemmer i media denne gangen. Og jeg
hørte ingen da Acar gråt over passbildet. Ingen kritikk av Acar og den
linjen IRN står for.
Men jeg hører dem på sosiale medier og i virkeligheten.
Når jeg videreformidler deres stemmer, holder mange etnisk norske ikkemuslimer seg for ørene. Vil ikke høre.
De har sin oppfatning av muslimer. De vet hvordan «de er».
Hvis vi skal ha en handlingsplan mot muslimhat, bør den rette seg mot
NRK.
Og mot alle andre medier som konsekvent hyller den ekstreme som
representant for en folkegruppe.
Takk til Trond Brækhus for informasjon fra IRN.

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag
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ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Navn

finnur • for 10 timer siden

Denne damen med eller uten briller jobber utrettelig for Kalifatet. Man må nesten være
politiker eller journalist for å tro noe annet!
93 △ ▽ • Svar • Del ›
Maria Longo > finnur • for 10 timer siden • edited

Nå hilser de med hånden på hjertet, hva blir det neste, de hilser med å si Allahu
Akbar?
For noen feige integritetsløse politikere vi har som ikke tør å kommentere saken med
å si at i Norge viser man respekt med å håndhilse uansett kjønn, og det er respektløst
mot Norge og norsk folk å nekte det.
Det er også kjønnsdiskriminering som er ulovlig i Norge.
67 △ ▽ • Svar • Del ›
Odd Flolid > Maria Longo • for 2 timer siden

Tror det er ingen ting som biter på media og politikerne. Er det muslimer som
dreper kristne så møter politikerne opp i moskeen, for å få bekreftelse på at
muslimene er et fredselskende folk. Er det Norske som skader muslimer så
løper også da alle til moskeene for å fordømme nordmenn som er så rasistiske
og klar med en handlingsplan for de norske må lære seg folkeskikk.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Jarl Inge Roxrud > finnur • for 9 timer siden

Muslimer jobber tydeligvis med å forsterke holdningen "dem og oss" Slik blir det nok
også. Islam hører rett og slett ikke hjemme i Norge.
50 △ ▽ • Svar • Del ›
Harald Boehlke > finnur • for 9 timer siden • edited

Derfor en stor takk til Karine for at hun løfter sløret som dekker for Nrk, MSM og
norske politikeres collusion med de ekstreme deler av muslimene i Norge. Det kom
vonde dufter fra sløret. Tydelig behov for grundig utlufting.
19 △ ▽ • Svar • Del ›
Rakne T. Helt > Harald Boehlke • for 8 timer siden

Det at lisensbetalte NRK rigger slike innslag viser med all tydelighet at NRK
må legges ned. Når de blir tatt med buksene nede med ett innslag, hvordan er
andre programmer, reportasjer og innslag rigget?
Selg tomta på Marienlyst og erstatt den ikke!! De som jobber i NRK har sikkert
kamerater i en annen offentlig forvaltning som kan gi de jobb. Sosialisme er en
sekt og trenger ikke statsstøtte!
22 △ ▽ • Svar • Del ›
Karine Haaland

Document > Harald Boehlke

• for 2 timer siden

Takk også til Trond Brækhus som fikk bekreftet at det dreide seg om samme
person i begge saker
8 △ ▽ • Svar • Del ›
GHJO > finnur • for 6 timer siden

Alle muslimer er påbudt og befalt til å delta i JIHAD, den hellige krigen mot ikkemuslimer.
Dette hun driver med, er hennes bidrag.
"Muslimer skal føre krig mot de vantro som bor nær dem"
Koranen, 9 : 123.
De ting Erna og andre islam- vill-ledede kaller for "Uforståelige og Meningslølse", har
sin forklaring i krigserklæringen.
11 △ ▽ • Svar • Del ›
Ante_Bergan • for 10 timer siden • edited

På Face har jeg sett flere forsvare iraneres rett til ikke å håndhilse, " det er jo deres kultur".
For det første er det pussig hvordan andres kultur skal ha forrang for norsk kultur i Norge,
selv i møte med det fremste vi har til å representere det offisielle Norge som kommer på
besøk med de beste intensjoner. Selv da må de markere seg.
For det andre er ikke dette iransk kultur, men khomeinistisk politikk. Er du i tvil, finn frem
en iransk feminist, ateist, sekulær, sosialist, bahai, kristen eller zoroaster og se hva hen har å
si om saken.
66 △ ▽ • Svar • Del ›
Maria Longo > Ante_Bergan • for 10 timer siden • edited

Og dronninga bruker hijab på moskee besøk.
https://www.dagbladet.no/ny...
29 △ ▽ • Svar • Del ›
Marit > Maria Longo • for 9 timer siden

Det gjør da også Erna. Knefall for ideologien som sier at kvinner er mindre
verdt.
37 △ ▽ • Svar • Del ›
Farlige tider > Ante_Bergan • for 9 timer siden

Veldig enkelt, vi nordmenn har jo ikke kultur, dette er vedtatt av disse som vet best!
7 △ ▽ • Svar • Del ›
W.Kirkehøyden • for 10 timer siden • edited

Kort og godt, jeg har ikke tillit til muslimers deres talsmenn, heller ikke våre "journalister" /
NRK. Det har pågått en kynisk manipulasjon av det norske folk i flere tiår, for å fremme
Islam. Regjering og Storting er medløpere. Og målet er å forkaste vår kulturarv, erstatte den
med Islam, uten en "success story".
Og denne bloggen og HRS har fortalt sannheten lenge nå, nå skal deres/ vårt "muslimhat"
stoppes? Vi kjemper for å forsvare vårt fedreland, vår frihet, mot despoti, og ingen ser
ironien? Muslimer kommer for å trygle om asyl (bare i land med lang kristen kulturarv), for
drar de hjem hvor deres tro råder, vil de bli drept. HALLO I LUKEN.
37 △ ▽ • Svar • Del ›
Same fra Somalia • for 10 timer siden

Takk for denne avsløringen.
26 △ ▽ • Svar • Del ›
Gudrun Gremnes • for 8 timer siden

Nok en muslimsk oppvigler som skal på død og liv provosere til situasjoner der media,
sosialistene og politikerne lar seg lure og henger seg på disse muslimenes krokodilletårer.
Disse "hjelperne" evner ikke å se at muslimene ler rått bak ryggen på dem.
Kanskje noen bør høflig men bestemt fortelle denne damen og andre, både damer og menn,
at de ikke passer inn i det vestlige samfunnet og kanskje bør søke stønad om å få reise til et
land som er tilpasset dere tro og væremåte? Det er faktisk ikke de etniske europeere som
skal tilpasse seg de som kommer men omvendt, kan også nevnes som en bisetning til disse
lett-krenkende muslimene......
22 △ ▽ • Svar • Del ›
Karine Haaland

Document

• for 9 timer siden

Førstemann som leser innlegget de kommenterer på vinner en pose Twist.
19 △ ▽ • Svar • Del ›
Ante_Bergan > Karine Haaland • for 9 timer siden • edited

Problemet er vel som du sier at disse muslimske motstemmene holder kjeft. De har jo
faktisk selv et ansvar for å gi et nyansert bilde av sin religion. Det er da ikke din
oppgave. At du og Lars Gule hevder at de finnes, gir ikke et uutslettelig inntrykk.
Hadde derimot en håndfull toneangivende muslimer hudflettet Acer og kalt henne en
forbannet islamist, se da hadde det gitt inntrykk. Men det gjør de altså ikke.
Og ved å holde kjeft, mens ryktene svirrer om deres faktiske eksistens, forsterker de
inntrykket av at en god og sann muslim mener slik som Acar, mens de dårlige mener
noe annet. Dermed vil islamkritikere ikke regne de liberal for sanne muslimer,
akkurat som radikale muslimer heller ikke gjør det; for det er den som til enhver til
fronter islam som definerer hva en muslim er.
22 △ ▽ • Svar • Del ›
Karine Haaland

Document > Ante_Bergan

• for 2 timer siden

Du burde se at det ikke er de vanlige muslimene NRK og desslike løfter frem.
Mange ytrer seg på sosiale medier. Men MSM trekker dem aldri frem.
Plassér ansvaret der det hører hjemme.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Islamofoben > Karine Haaland • for 8 timer siden

Er du rasist, Haaland?
Hvorfor lar du ikke en praktiserende jøde eller muslim få sjansen?
"Etter at det ble endret oppskrift på Twist i 2017 og produktet nå inneholder animalsk
gelatin, har Det Mosaiske Trossamfund i Oslo måttet stryke produktet fra sin liste
over Kosher matvarer. Produktet er dermed nå heller ikke halal, og kan nå ikke lenger
spises av jøder, muslimer eller veganere."
https://no.wikipedia.org/wi...
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Karine Haaland

Document > Islamofoben

• for 2 timer siden

Jeez .... ;)
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Arbeidsrud > Karine Haaland • for 9 timer siden

Send den over!!!😃
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Max Hermansen • for 9 timer siden

Karine; er det slik at du mener det er forskjell på muslimer og muslimer? Er det i det hele
tatt mulig å være muslim uten å mene at jenter skal ha en helt annen og ufri oppvekst enn
gutter, at det ikke er mulig å være homofil, at kvinner er mindre verdt enn menn, at det ikke
er lov å forlate islam, og forbudt å kritisere islam og koranen? For om en ikke har disse
totalitære holdningen; kan en vel egentlig ikke kalle seg muslim?
18 △ ▽ • Svar • Del ›
Sissel Witthøft Ekeroth > Max Hermansen • for 6 timer siden

Det finnes muslimer som ikke er fundamentalister: http://l.facebook.com/l.php...
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Karine Haaland

Document > Sissel Witthøft Ekeroth

• for 2 timer siden

Nettopp!
Hvorfor ønsker MSM å la en ekstremist stå som bilde på en stor og uensartet
gruppe?!
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Karine Haaland

Document > Max Hermansen

• for 2 timer siden

Ja, Max.
Det er forskjell på muslimer. Dette er mange forskjellige mennesker.
Akkurat som det er forskjell på oss islamkritikere og måten vi angriper religionen
islam på.
Én representerer ikke alle.
Å tro noe annet er kollektivistisk syn som hører hjemme blandt venstresidens
kollektivistiske ideologier.
△ ▽ • Svar • Del ›
Max Hermansen > Karine Haaland • for en time siden

Vet du om et eneste muslimsk land eller annet muslimsk samfunn hvor det er
likeverd mellom mann og kvinne? Eller hvor det ikke er et ganske omfattende
homo- og jøde-hat? Eller hvor det er uproblematisk å kritisere islam og
koranen, og tillatt å forlate islam? Jeg gjør det ikke.
Kan heller ikke se at det er mulig å kalle seg muslim om man ikke vil følge det
meste av de fem punktene mine ovenfor her; slik det er fastsatt i koranen.
(Liker ellers ikke at du prøver deg på hersketeknikken om at det jeg skriver og
mener hører hjemme blant venstresidens kollektivistiske ideologier.)
△ ▽ • Svar • Del ›
A60andsome • for 8 timer siden

NRK er på min svarteliste sammen med TV2, og har vært det i noen år nå.
Dvs den delen av NRK/TV2 som fremmer sin sykelig forkvaklede agenda gjennom sine
velregiserte hjernevaskingsprogrammer som f. Eks Dagsrevyen og TV2 nyhetene.
Dette har eksplodert i omfang og radikalisme under ledelse av krampesosialistene T G
Eriksen og O T Sandnes.
Disse er vel tilpasset føringene og symbiosen med kommunisten T S Grande fra Venstre som
smører dem med årlige milliardbeløp via statskassen.
Hvordan man kan kvitte seg med ondet vet ikke jeg, men om det skjer skal flagget til topps!
16 △ ▽ • Svar • Del ›
Antabus > A60andsome • for 4 timer siden

".. flagget til topps!"
Men du må nok vente en fem års tid. Sharia-Erna forlenget åremålet til HijabEriksen. De deler samme agenda mht islamiseringen av Norge.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Oyvind45 • for 8 timer siden

Det er mye som er tilfeldig eller lemfeldig ved NRK produksjoner. Ta fra kjerringa passet
inntil hun innordner seg hva vi andre må. Islamhat, my ass.
14 △ ▽ • Svar • Del ›
Marit > Oyvind45 • for 7 timer siden

Det er hverken "tilfeldig eller lemfeldig".
Det er en bevisst politikk fra NRK.
11 △ ▽ • Svar • Del ›
Skippyme • for 10 timer siden • edited

Det skulle tatt seg ut om hun i tillegg lever på skattepengene til fellesskapet.
Slik jeg leser menneskerettighetene, har jeg rett til og ikke utøve religion, noe som blir
vanskelig i Norge da det meste av overtro er statsfinansiert.
20 △ ▽ • Svar • Del ›
Bodil L • for 8 timer siden

NRK blir styrt av tilfeldigheter altså? Jommen sa jeg smør. Minnes en reportasje ( NRK el.
TV 2 ) der muslimer/innvandrere var ute og ryddet opp i gatene i Oslo etter en høytidshelg,
mener det var 1. nyttårsdag. Nei, så beleielig at TV team tilfeldigvis var tilstede og laget
reportasje om de flinke , bare mannlige muslimer/innvandrere, tenke jeg :)
9 △ ▽ • Svar • Del ›
Pål Sigland • for 9 timer siden

Det er mye som må rigges før terrenget stemmer med NRK's kart...
8 △ ▽ • Svar • Del ›
Islamofoben • for 9 timer siden • edited

Selvfølgelig er det de ekstreme, de ortodokse, de ytterliggående, som flytter fram
posisjonene i Norge. Vi er jo deres fristed, ikke ulikt hva USA tidligere var for kristne ditto.
Men kanskje Acar bare hadde misforstått hvem som skulle besøke dem? Kanskje hun trodde
det var kongen?
Acar, lett "nynorsk" brytning: "Er det do som er Halal"?
Kronprinsen: "Nei, jeg er Haakon".
Acar: "Åhh, da kan jeg nok ikke håndhilse på deg..."
Eller kanskje hun rett og slett trodde at han ville leke kyss, klapp og klem?
7 △ ▽ • Svar • Del ›
laden • for 6 timer siden

Vi skal altså ha aksjon mot muslimhat - og alt negativt om islam eller muslimar er hat eller
fobi pr. definisjon. Ingen ting er saklig debatt eller saklig kritikk - og ingen foreslår aksjon
mot rasisma i Koranen.
Så lenge debatten og argumenta frå "høgare hald" er så kunnskaåslaus og einsidig, greier eg
ikkje å ga aktørane på alvår eller reapektera påstandane deira.
Martin A. Engeset
Kandidat. Demokratane, M og R.
6 △ ▽ • Svar • Del ›
FerdinandLinthoeNaeshagen • for 9 timer siden

Etter navnet å dømme kan hun være tyrkisk. I så fall går hun tvert imot det Atatürk ssto for,
for han gikk inn for en hardhendt sekularisering med påbud om helt vestlig antrekk,
overgang fra arabisk til latinsk (vestlig) alfabet, forbud mot religiøse brorskap og omgjøring
av Aya Sofia fra moske til museum.
6 △ ▽ • Svar • Del ›
Farlige tider > FerdinandLinthoeNaeshagen • for 9 timer siden

Jeg heller mot bosnisk!
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Gjermund Hougen • for 7 timer siden

Vårt herrefolk blir båret på gullstol av våre såkalte politikere!
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Patjomk • for 8 timer siden

Det fremgår annensteds at Imamen i den aktuelle moskeen ikke har problemer med å
håndhilse på kvinner. Da er det tydelig at denne dama fra Islamsk Råd har infiltrert og
kuppet kronprinsens besøk, for å få frem sin egen agenda og eget markeringsbehov.
Makkverk journalismen til NRK burde ha fanget opp dette, og skånet kronprinsen for en
tullete situasjon.
Takket være "alternative medier" får man høre om realitetene her.
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Zazor • for 9 timer siden

Muslimske manipulatorer OG narsissister.
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Arbeidsrud • for 9 timer siden

Slemmingene på nettet har hatt det kjempegøy med det bildet av en tafatt kronprins som
avvises av de utenlandske kvinnene.
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Marit > Arbeidsrud • for 7 timer siden • edited

Hva annet mener du kronprinsen kunne ha gjort ? Gitt den obsternasige "damen" en
ørefik ?
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Arbeidsrud > Marit • for en time siden

Nei hva skulle han gjort? Snudd seg og gått kanskje, avbrutt besøket? Litt tøff
bør han være når han skal bli konge.
△ ▽ • Svar • Del ›
t_riina > Marit • for 5 timer siden

Han kunne vel bare snudd seg og sluppet en pr......
△ ▽ • Svar • Del ›
Tradisjoner • for 2 timer siden

Hvordan havnet vi her? 400 års kamp mot undertrykkende religion nulles ut i løpet av noen
få år, og nå må vi krype for f*ckings islam?! Symbolikken i bildet er slående. Norges
kommende konge, kronprins Haakon, må trekke til seg hånden når han skal hilse på en
representant for den nye eliten. Hvis de kan behandle kronprinsen som søppel, hva kan da vi
som ikke har blått blod i årene forvente oss? Men selvfølgelig er de så norske så norske disse
hijabistaene. Ihvertfall norske nok til å få sosialhjelp på NAV, eller indirekte via en
tullestilling i Islamsk råd Norge. Denne hijabtøyta burde unnskylde den hårreisende (no pun
intended...) oppførselen sin, men det kommer jo ikke til å skje.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Torkel Andres Veim • for 9 timer siden

Jeg likte at flere ulike islamske organisasjoner hadde gitt denne damen kritikk for å ikke
håndhilse. Kan dere skrive litt mer om det? Det var lederen i islamsk råd som sa dette, følte
sveket av sine egne.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Arbeidsrud > Torkel Andres Veim • for 9 timer siden

Ja, kunne vært interessant å høre mer om.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Nattuglen • for 5 timer siden

Hvorfor het denne kvinnen Sriha under håndhilsenektingen i moskeen, når hun egentlig
heter Zeliha?
En misoppfatning da noen nevnte 'sharia', kanskje ..?
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Per Olav Olsen • for 7 timer siden

Acar kan reise hjem dit hun kom fra. I Norge er det norske lover som gjelder.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
JAN T SENECA • for 7 timer siden • edited

"dypt krenket over kravet om å vise ørene på passbildet." og "jeg begynte å gråte" ... over å
vise ørene (!)
Jeg kunne skjønt det hvis det var en "dick-slap" som Bill Maher kaller det. Kan det ligge i at
Islamske kvinner allikevel ikke skal høre på Nordmenn?
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Hent flere kommentarer

OGSÅ PÅ DOCUMENT.NO

Det er ALARM! Regnskogen står i flammer!
Vårt oksygen forsvinner!

Hver tredje afrikaner på sosialen: Frp
etterlyser tak på utbetalinger

24 kommentarer • for 7 timer siden

42 kommentarer • for 15 timer siden

MrFeyn —

Anne Haugen —

AvatarMSM-propagandaen står tett som kognitive
forstoppelser i systemet.Klimarealistene gjengir også, i
likhet med Morten Skaugs orientering, hva som er
realiteter og hva som er MSM-Løgner (...som på nytale
benevnes 'alternativt livssyn' )
I forhold til andre år, er de siste femten årene innenfor
normalen og naturlige variasjoner, akkurat som resten
av klimaskremslene de evneveike løgnaslagene
kommer med.At ingen av disse liksom-journalistene
klarer å tenke en eneste kritisk tanke, er svært skadelig
for samfunnet... og barnas fremtid, noe som er mye
verre enn at bøndene reinbrenner jordstykkene
sine.August er tiden for årets skogbrannskremsler

AvatarSomaliere flest foretrekker tydeligvis å leve
under Sharialoven som gjør det umulig for dem å bli
integrerte i vår kultur. Derfor bør de fra Somalia, som
lever helt på siden av det norske samfunnet, få tilbud
om "hjelp" til repatriering.
Men det kommer ikke til å skje med de politikerne som
er i regjering nå. FrP sier mye fornuftig når det er valg.
Ellers er det taust, spesielt fra Siv Jensen.

https://www.klimarealistene...

Dyktig, men fortynnet naturgrafikk

Listhaug: – Vindmøller er noe svineri –
forsøpler norsk natur
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Pål Einar Brinch —

AvatarTrist at naturen, som jeg bruker mye, blir så blast
fremstilt. Blir liksom helt likegyldig. Er forøvrig opptatt
av og kjøper av billedkunst. Særlig grafikk.

✉ Abonner
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AvatarDet er ikke bare forsøpling, det er sløsing av folks
skattepenger. At Enova skal bruke 2.3 milliarder på
luftslottet og Equinor der Staten eier 67% skal bruke
2.7 milliarder er en skandale. Det er over 4 milliarder
av felleskapets middler, og det før kosnadsprekk og
driftstap.
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