
 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 
 

Dato År Referent Bilder 

24. mai 2018 Egil Stokken Bjørn Eirik Sigurdsøn 

 

Til stede: 14 medlemmer. 

Presidenten ønsket velkommen, spesielt til 
kveldens foredragsholder, tidligere norsk 
ambassadør til Saudi-Arabia: Carl Schiøtz Wibye.  

Dagen i dag - 24. mai 

Eritreas nasjonaldag. Etter mange år med 
frigjøringskamp ble Eritrea selvstendig i 1993. 

Navnedag 

Esther, Iris 

Dette skjedde 24. mai: 

2002:  Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn giftet seg. 

2000:  Israelske soldater forlot Sør-Libanon etter 22 års okkupasjon. 

1997:  Taliban-styrkene fikk kontroll over ca. 90 prosent av Afghanistan. 

1993:  Eritrea erklærte seg som uavhengig stat. 

1974:  Ebba Lodden ble Norges første kvinnelige fylkesmann. 

1941:  Den amerikanske sangeren og musikeren Bob Dylan ble født. 

1937:  Verdensutstillingen i Paris åpnet. 

1930:  Amy Johnson fløy alene fra England til Australia. 

1844:  Samuel Morse, billedkunstner, mest kjent for oppfinnelsen av morsealfabetet, sendte 
det første telegrammet over en forsøkslinje. 

Sitatet 

«Følelser er noe menn har, og noe kvinner preiker om.» (Esben Esther Pirelli Benestad) 

Terrorens rike. 

Hvordan en voldelig sekt fra den arabiske ørken radikal iserte islam  

Tidligere norsk ambassadør til Saudi Arabia, Carl Schiøtz Wibye, om sin bok Terrorens rike. 

Mer korrekt tittel på boken skulle ifølge forfatteren vært: «Nulltoleranse». 

Carl Schiøtz Wibye 
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Først noen fakta om Saudi Arabia:  

 Saudi-Arabia er et kongerike (arabisk: المملكة العربية السعودية, al-Mamlaka al-ʻArabiyya 
as-Suʻūdiyya) 

 Landet er sju ganger større enn Norge 

 Store deler av landet er ørken, men det kan også regne kraftig. Bakken er så hard og 
uttørket at regnvannet ikke trekker ned i grunnen og forårsaker store oversvømmelser. 

 Nabolandet Oman bra et bra og interessant land. Et annet naboland, Jemen, anbefales 
ikke. Landet er krigsskueplass for erkefiendene Iran (som støtte opprørerne og Saudi 
Arabia som støtter det sittende regime. 

 Å komme til hovedstaden Riyadh kan best sammenlignes som å komme til Los Angeles. 

 Sandstormer kan være en utfordring. De kan best karakteriseres som en «vegg av sand» 
som beveger seg over landskapet. Disse stormene kan være livstruende dersom du ikke 
finner beskyttelse tidsnok. 

 Selv om klimaet er meget varmt, kommer det ikke 
sjeldent snø i fjellene om vinteren. Saudi-Arabia har fjell 
på over 3000 meters høyde, det høyeste er Jabal Sawda’ 
(3 133 m). 

 Folket er vennlige og høflige, med stor grad av humor.   

 De religiøse i landet preges derimot av: 

o Null toleranse 

o Null respekt 

o I sum utøves en grenseløs arroganse og 
intoleranse under dekke av ulike vers i Koranen. 

 Carl Schiøtz Wibye mener mediene er naive og 
godtroende når de påstår at 9/11 ikke var islam, at Al 
Qaida ikke er islam og at IS ikke er islam. Dette er ifølge 
Wibye helt galt, de er alle eksempler på utøvelse av islam.  

 

Wahhabisme (en utgave av salafisme): ble grunnlagt av Muhammad Ibn `Abd al-Wahhab 
tidlig på 1700 tallet. 

 I 1744 ble det etablert en allianse med Emir Mohammed ibn Saud. Alliansen mellom ibn 
Saud og al-Wahhab legitimerte Saud-familiens makt religiøst og ibn Saud som forsvarer 
den bokstavtro versjonen av islam som al-Wahhab forkynte 

 Wahhabismen inneholder en liste over hva man skal tro og ikke, en Islam light versjon 
man slipper å tenke selv. 

Wibye presenterte eksempler på innhold og uttrykk av wahhabismen:  

o Bygger på de hellige tekstene (Koranen) og stammesedvaner, for eksempel 
kjønnsapartheid og tildekking. 

o Sharialover: 

 Dødsstraff for: Homofili, utroskap og frafall fra islam 

 Sharia = færre rettigheter for kvinner: 

 Mindre arv enn mannlige arvtakere. 

 Kvinnenes vitnemål vektlegges bare med halvparten av mannens 

Klare meninger … 
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 Barnebruder er tillatt 

 Koranens vers 4.34: Menn er kvinners formyndere 

 Voldtekt: I prinsippet må fire mannlige vitner ha sett voldtekten 
og vitne positivt, for at en kvinne skal få medhold. 

 I ekteskapet finnes ingen voldtekt. 

 

Praktisering av wahhabismen i Saudi Arabia, en modell også for norske islamister: 

 Alle innbyggere må ha samme tro 

 All underholdning i det offentlige rom er forbudt 

 Mye av skoletiden går med til å lære om islam 

 Strengt forbudt å feire annet en de to religiøse høytidene Id al Adha, som avslutter 
måneden med pilgrimsferden hajj, og Id al-fitr, som markerer avslutningen på ramadan. 

 Ikke drikke alkohol eller spise svinekjøtt. 

 Strenge regler for tildekking 

 Kjønnsapartheid på alle nivå 

 I det private rom derimot praktiseres andre regler. 

 Alt som tar oppmerksomheten bort fra Gud må bort 

o Ødeleggelse av alle statuer, monumenter og gravsteder 

o Rive alle bygninger som kan ta oppmerksomheten bort fra Allah 

 

Hvordan kunne wahhabismen få så stor global innflytelse: 

 1941 Saudi-Arabia begynner å produserer olje. I 1973 kommer Oljekrisen, og oljeprisen 
går til himmels 

 Dette har gitt saudierne milliarder av oljedollar, som kan brukes til å misjonere for 
wahhabismen i tidenes største reklamekampanje 

o Bygging og finansiering moskeer og madrasaer (islamske læresteder, i praksis 
koranskoler) 

o «Produksjon» og eksport av tusenvis av predikanter for wahhabismen 

o Distribusjon av «hatlitteratur» i enorme opplag: Den saudiske oversettelsen av 
koranen (avviker på mange punkter sterkt fra originalen)  

o «Giftige» skolebøker,  

o Videoer, nettsteder 

Konsekvenser av wahhabismen innenfor islam: 

 Kuffar = vantro. Å drepe en kuffar belønnes med en plass i paradiset 

 Jihad = hellig krig 

 Takfir = uttale at noen er en vantro (kuffar) og ikke lenger muslim. Takfir brukes i den 
moderne tid for å sanksjonere vold mot ledere av islamske stater som anses ikke å være 
tilstrekkelig religiøse.  Prinsippet: ideologi av islam som oppfordrer sunnimuslimer til å 
drepe noen de anser som en vantro.  

 Storsamfunnet skal tilpasse seg: Krav om pauser for å be, krav om særregler i 
påkledning, krav om egne bønnerom, nekte å ta jobber, avvise nærkontakt med det 
annet kjønn, kravene tar aldri slutt: religiøse skoler osv.  
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Wibye avsluttet sitt foredrag med å presentere noen forslag til tiltak for å forhindre 
fremgangen til ekstreme muslimer. Dette er viktig for også å forhindre fremveksten av 
ekstremister på høyresiden. 

 Stoppe statsstøtte til moskeer, forby niqab og barnehijab, stoppe koreanskolelærere 
som hjernevasker barn og ungdom, stenge grenser for de mest radikale imamene 

 Gi vår støtte til sekulære muslimer: LIM (Likestilling, integrering, mangfold), SSI (senter 
for sekulær integrering), SEFF (sekulær feministisk front), Ex-muslims of Norway og De 
«skamløse». 

 

Gode spørsmål ble stilt og besvart 

 

Vin til: Svein Tore 

Napp til: Egil 

Disse Ulefoss-jentene, ja, de får mange interessante 
bekjentskaper … 
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