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Hent PDF Som 16-årig blev flygtningedrengen Ahmed Akkari hvervet af det islamistiske miljø omkring
moskeen i Danmarksgade i Aalborg. Få år senere var han blevet en toneangivende imam, der prædikede i

moskeer overalt i Danmark. Og i 2006 blev han talsmand for den gruppe af muslimske foreninger, der ydede
et afgørende bidrag til optrapningen af Muhammedkrisen.

 
Med afsæt i en dramatisk og bevægende personlig historie portrætterer Ahmed Akkari i denne bog en

islamistisk undergrund i Danmark, hvorfra der rustes til kamp mod danskerne og deres værdier. Han fortæller
om imamer, der som selvbestaltede shariadommere hersker i ghettoerne. Og han afslører, hvordan muslimske
foreninger under dække af folkeoplysning hæver kommunale støttekroner til islamistisk indoktrinering af

børn og unge.

LEKTØRUDTALELSE
"Ahmed Akkari blev i 2005/2006 kendt som en af de mest fremtrædende aktører i Muhammed-krisen og var
som imam talsmand for den gruppe radikale islamister, som fik Danmark på verdenskortet. Siden har han
ændret sit syn på verden og lever nu i skjul. I bogen fortælles hele hans historie fra opvækst i et velstillet

hjem i Libanon, flygtningestatus i Danmark, hans begyndende radikalisme og kampen mod Danmark, til han
ender med sin offentlige bodsgang og undskyldning til hele Danmark. Det er første gang, der udgives en
insider beretning fra en af de ledende inden for det islamiske miljø i Danmark om krisen. En personlig

beretning om Akkaris dramatiske opvækst og udvikling til islamist, hans senere opgør med fundamentalismen
og tilslutning til danske værdier." - Lektør: Bent Birk Kristensen

 
"Jeg gik resolut frem mod podiet, hvor skolelederen ventede. Hun smilede, kiggede mig i øjnene og rakte
hånden frem. Men jeg havde truffet min beslutning. Jeg tog pænt imod eksamensbeviset, men holdt ellers

armene ned langs siden.
Forvirringen var tydelig i hendes blik, og hele situationen var frygtelig akavet. Nede i forsamlingen kunne jeg

se, at mine forældre nærmest krympede sig af skam. Jeg havde bragt både mig selv, min klasselærer,
skolelederen, mine kammerater og min familie i forlegenhed.

I dag skammer jeg mig over det, men den dag følte jeg, at jeg handlede som en helt. Jeg og ingen anden
fulgte Guds ord, og derfor var jeg bedre end alle andre i lokalet. Sådan tænkte jeg, mens jeg for sidste gang

forlod Sønderbroskolen med et hav af undrende og mistroiske blikke i ryggen.
Der var kun gået tre måneder, fra jeg første gang satte mine ben i en moske, til jeg nu stod på gaden i Aalborg

som nyudklækket islamist." - Uddrag fra bogen

AHMED AKKARI, f. 1978, er uddannet folkeskolelærer og cand.pæd. med videreuddannelser i ledelse og
personalehåndtering. Han er født i Libanon og kom sammen med sin familie til Danmark i 1985 som

flygtning fra borgerkrigen. Som 16-årig blev han hvervet af det islamistiske miljø i Aalborg. Han blev hurtigt
fanget af troen og indtog få år senere prædikestolen som en af landets yngste prædikanter. Efter at være flyttet

til Aarhus begyndte han at fungere som imam med opgaver i det islamistiske miljø i hele Danmark.
I 2005 var han med til at forme det initiativ, der udløste Muhammedkrisen. Det gjorde ham til et kendt ansigt

uden for de religiøse rækker. I dag har Ahmed Akkari vendt ryggen til islamismen og sit gamle miljø.
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