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1. Innledning 
 
I Norge tar vi for gitt at høyere utdanning holder høy kvalitet. Direktorater, departementer, 
lover og forskrifter - og institusjonene selv - sørger kontinuerlig for at forskning og 
utdanning er god nok. En utdanning fra norske universiteter og høgskoler er et 
kvalitetsstempel. 
 
Det velorganiserte utdanningssystemet i Norge og Vesten har også høy integritet 
internasjonalt. For mennesker fra andre deler av verden henger vestlig utdanning høyt. Noen 
vet også å utnytte det. 
 
Khrono har gjennom serien «De falske universitetene» avdekket hvordan norskregistrerte 
organisasjoner har utgitt seg for å være universiteter i Midtøsten. Vi har avdekket at irakiske 
menneskerettighetsaktivister har sett titusener av dollar forsvinne og egyptiske studenter har 
studert på sykepleierskoler de trodde hadde en avtale med et norsk universitet. Vi har avslørt 
at man fra en postboks på Hamar har kunnet kjøpe diplomer i utlandet og at en tidligere 
pizza-sjappe i Fredrikshavn deler ut doktorgrader til parlamentsmedlemmer. 
 
Gjennom å hevde at utdanning og diplomer er godkjent av norske departementer og å få dem 
stemplet med det norske riksvåpenet, har bakmennene bak de norske falske universitetene 
tilbudt og delt ut æresdoktorgrader og andre vitnemålsaktige dokumenter til en rekke 
mennesker i Midtøsten.  
 
Gjennom å omtale seg som doktorer har de, til tross for at de knapt skal ha mer enn 
ungdomsskoleutdanning selv, skaffet seg legitimitet og bidratt til at maktpersoner og 
mennesker som vil skaffe seg innflytelse kan smykke seg med «norsk doktorgrad». I 
realiteten har verdien av utdanningen og diplomene vært verdiløs. 
 
Khrono har avdekket hvordan norske myndigheter har blitt gjort oppmerksom på praksisen 
ved flere anledninger, uten å gripe inn. Konsekvensen er at bakmennene uforstyrret har 
kunnet holde på. 

2. Slik kom arbeidet i gang 
 
Saken startet med et vanlig søk i eInnsyn. Khrono skriver om universitet- og 
høgskolesektoren, og er derfor jevnlig innom saksdokumenter som 
Kunnskapsdepartementet mottar og sender. Ved dette søket i januar 2020 kom vi over et 
brev titulert «Spørsmål om samarbeid mellom Universitet i Oslo og Akademiet i Egypt».  
 
Én av journalistene bak disse sakene har Universitetet i Oslo som sitt ansvarsområde og 
søkte derfor innsyn i saken. Noen dager senere kom svaret som skulle bli startskuddet for 
sakskomplekset.  
 
Nye innsynsforespørsler viste at norske myndigheter hadde blitt varslet om organisasjonen 
Oslo International University for Studies and Research. Organisasjonen er registrert som en 
frivillig organisasjon og skulle ifølge personer som varslet norske myndigheter utgi seg for å 
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være et universitet i Oslo i Egypt. Innsyn i korrespondansen viste at også den Egyptiske 
ambassade stilte spørsmål ved organisasjonene som er omtalt i Khronos serie av reportasjer.  
 
I dokumentasjon myndighetene hadde fått oversendt, var også en reklame for et akademi i 
Egypt. I teksten sto det ifølge oversettelsen at akademiet tilbyr en toårig 
sykepleierutdannelse, som vil gi nyutdannede en utdanning fra Universitetet i Oslo.  
 
Norske myndigheter og Universitetet i Oslo kjente ikke til noe slikt samarbeid. Et søk i 
Brønnøysundsregistrene viser at Aihan Jaf med bosted i Lier kommune står bak Oslo 
International University. Hvem er han, og hvorfor har han opprettet et «universitet»? 
 
Spørsmålet åpnet en ny verden i den arabisktalende delen av sosiale medier som Facebook, 
Instagram og Twitter. I tillegg til innsynsbegjæringer, sikring av digitale spor og et 
omfattende kildearbeid, førte spørsmålene til at Khrono i månedsvis kartla hva 
organisasjonene og bakmennene åpent la ut og hadde lagt ut i sosiale medier og på nettsider. 
Mens bakmennene hadde drevet lokalpolitikk og det som tilsynelatende var 
menneskerettighetsorganisasjoner i Norge, skrøt de åpenlyst av sine doktortitler og 
universiteter i sosiale medier på et annet språk. 

3. Metode 

3.1 Da vi oppdaget hovedmannen 
Vårt første spørsmål var: Kan en frivillig organisasjon, som Oslo International University for 
studies and research var registrert som i Brønnøysundsregistrene, kalle seg et universitet?  
 
Nokut, Nasjonalt organ for kvalitetssikring i utdanningen, kunne fortelle oss at det er et 
brudd på Universitet- og høgskolelovens § 7-2 om beskyttelse av universiteters og høyskolers 
egennavn å kalle seg et universitet uten akkreditering fra dem.  
 
Med det spørsmålet avklart ble det viktig å finne ut av hvem mannen bak organisasjonen var, 
og om han hadde inngått et samarbeid med et ekte sykepleierakademi i Egypt.  
 
Søket etter Aihan Jaf avdekket kjapt at han var lokalpolitiker i Lier SV og at han hadde flere 
organisasjoner tilknyttet sitt navn. Ved hjelp av skattelistesøk, kredittsjekk og søk i 
folkeregisteret kunne vi kartlegge noe av historien hans, blant annet når han kom til Norge 
og hans økonomiske situasjon. Resultatene viste en person uten store inntekter og 
tilsynelatende uten arbeid. Likevel reiste han med et «universitet» og stod bak to angivelige 
menneskerettighetsorganisasjoner, International Organization for Human Rights And 
International Law og Arab-european Center Of Human Rights And International Law. Dette 
gjorde at det ble mer interessant å vite hvem han var. Skattelistesøk, kredittsjekk og 
folkeregistersøk er benyttet også på andre tilknyttede personer bosatt i Norge. 
   
Etter et par arbeidsdager med undersøkelser, forsøker vi å ta kontakt med Jaf. Dette skal i 
etterkant vise seg å være den eneste gangen vi får tak i ham på telefon, trolig var det også en 
tabbe. Siden har han gjort seg fullstendig utilgjengelig på flere av telefonnumrene som er 
tilknyttet ham og hans organisasjoner. Samtalen er kort. Vi rekker å spørre om vi snakker 
med riktig person og presentere saken før han legger på. Nye oppringninger og SMS-er blir 
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ikke besvart, før vi dagen etter får en e-post fra Jaf, der han skriver at organisasjonen er 
slettet fra Brønnøysundsregistrene.  
 
Etter flere forsøk på å få et svar fra Jaf, slår vi oss til ro med at vi har gjort et tilstrekkelig 
forsøk på å få et tilsvar i saken og planlegger å publisere en sak tidlig 2020. Likevel er det en 
følelse av at det ligger en større sak som hindrer oss fra å publisere, og det skal det fort vise 
seg at det gjør. Publiseringen blir satt på vent. 

3.2 Sosiale medier: Kartlegging av nettverket 
I jakten på å finne ut hvem Jaf er, hvor han har reist og hva organisasjonene hans bedriver, 
tyr vi raskt til sosiale medier. Dette blir en åpenbaring og legger grunnlaget for mye av 
arbeidet. 
 
Jaf sletter tidlig i 2020, etter at vi kontaktet ham første gang, sin profil på Facebook.  Men 
Facebook-sidene til organisasjonene hans utgjør på mange måter organisasjonene hans. 
Jevnlig publiserer organisasjonene og personene tilknyttet dem innlegg og skrytebilder. Her 
er det delt tusenvis av bilder og oppdateringer fra reiser, besøk, arrangementer og 
nettartikler. Slik holdes den tilsynelatende aktiviteten gående på tvers av landegrenser. De 
viser hvordan sentrale personer har møttes i en rekke land; Norge, Tyrkia, Egypt, Emiratene, 
Storbritannia blant flere. 
 
Gjennom omfattende og jevnlig gjennomgang av bilder og innlegg på Facebook, og også 
Twitter, Instagram, vanlig nettsøk og organisasjonenes hjemmesider, lærer vi å kjenne igjen 
andre deler av nettverket. Medlemmer i «generalsekretariatet» til Arab-European Center for 
Human Rights and International Law, oppgitt på nettsidene til organisasjonene, går igjen i 
avisutklipp og sosiale medier-innlegg om mennesker som mottar æresdoktorgrader og 
diplomer. Vi sorterer navn i regneark og skjermbilder i mapper per organisasjon eller navn. 
 
Skjermdumper og oversettelser lagrer vi i mapper. Vi anslår at vi har lagret og skjermdumpet 
rundt 500 bilder, videoer, nettartikler og innlegg fra sosiale medier. 
 
Spesielt peker to egyptiske advokater seg ut: Mahmoud Shaaban og Mohammed Ghazy. 
Advokatene har i en årrekke representert de norskregistrerte 
menneskerettighetsorganisasjonene i Gulf-landene og resten av Midtøsten. I tillegg deltar de 
på vitnemålsutdelinger og «godkjenner» sykepleierutdanningene i Egypt, som Jafs falske 
universitet for åpen mikrofon inngår en samarbeidsavtale med. De to advokatenes gjentatte 
representasjoner av Jafs organisasjoner kan dokumenteres som følge av de mange bildene 
som legges ut av både organisasjonene og advokatene selv. 
 
Når vi er kommet i gang med arbeidet bryter pandemien ut. Prosjektet blir satt midlertidig 
på vent og drømmen om å ettergå funnene våre ved å reise til Midtøsten ryker. Men jevnlig 
sjekker vi nettverkets oppdateringer i sosiale medier. Resultatet blir en flere måneder lang 
kartlegging av både personlige og organisasjoners sosiale medier-kontoer. Arbeidet er 
tidkrevende, fordi kontoene inneholder innlegg og bilder med arabisk beskrivelse og tekst 
som er nærmere 10 år gamle. 
 
Søkene i sosiale medier foregår altså i all hovedsak på arabisk. Vi lener oss i stor grad på 
Google Translate-oversettelser fra arabisk til engelsk og får fanget opp essensen i innleggene 
vi oversetter. På innlegg eller videoer vi mener er av ekstra betydning ber vi en 
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arabisktalende oversetter eller andre arabisktalende kilder om bistand til oversettelse. Slik 
får vi kvalitetssikret vår forståelse av sakskomplekset og organisasjonenes virksomhet 
underveis. 
 

3.3 Et nytt universitet og seremonier i De forente arabiske emirater 
Da den egyptiske ambassaden i 2019 stilte norske myndigheter spørsmål om et norsk 
universitet, var det imidlertid ikke Jafs Oslo University det ble stilt spørsmål ved. Det var et 
annet universitet, Bay Ridge University of Studies and Reserach, registrert av egypteren 
Tarek Ibrahim i Oslo som ble nevnt. Nettverkskartleggingen i sosiale medier gir resultater 
også her: De to egyptiske advokatene har nemlig også representert Bay Ridge-universitetet.  
 
Modus operandi er det samme: Det tilbys utdanning og æresdoktorgrader, og de deles ut til 
mennesker på seremonier på hotell i De forente arabiske emirater. Utdelingene skjedde i 
2019 og tidlig i 2020. Ved å ringe hotellet under et av organisasjonenes arrangementer i 
februar 2020, får vi bekreftet oppmøtetidspunkt og når middagen skulle serveres. 
Seremoniene i Emiratene er behørig dokumentert i nettavisutklipp og sosiale-medier-poster 
Khrono har kartlagt. Det leies inn profesjonelle fotografer til seremoniene, og bildene deles i 
flere arabisktalende kanaler og nettaviser. Disse har vi fanget opp ved hjelp av søk på nettet 
og oversettelser, og det har bidratt til å identifisere en rekke personer som har mottatt 
diplomer og æresdoktorgrader. Blant dem egyptiske parlamentspolitikere, en saudi-arabisk 
prinsesse og andre prominente personer. 
 

3.4 Wayback Machine og offline lagring av nettsider 
Da vi oppdaget nettsidene til Oslo International University, annonserte de for en lang rekke 
kurs til flere hundre dollar per kurs. På nettsiden ble det også påstått at «universitetet» 
hadde 1258 internasjonale studenter med 35 læringsprogrammer. 
 
Denne nettsiden, samt flere andre nettsider vi har undersøkt og lagret, har blitt tatt ned 
underveis i arbeidet vårt. 
 
Ved bruk av programvaren HTTracks har vi lagret mange av nettsidene offline, slik at de kan 
besøkes lokalt på vår egen PC uavhengig av om de har blitt slettet senere. I noen av tilfellene 
har denne lagringen også vært avgjørende blant annet for å ta vare på telefonnumre og e-
postadresser, brukt for identifikasjon senere. 
 
I sakskomplekset har vi også kommet over flere nettsider som har vært tilknyttet 
organisasjoner eller enkeltpersoner som har blitt slettet, endret underveis i vårt arbeid eller 
ikke har eksistert på lang tid. Dette har for eksempel vært nettsider det har vært vist til i 
annonser på Facebook. 
 
Gjennom gjentatte og mange søk Wayback Machine har vi i flere tilfeller sikret oss 
bevismateriale fra gamle versjoner av nettsider eller nettsider før sletting av nettsider. Dette 
har igjen blitt skjermdumpet og lagret. 
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3.5 Whatsapp for identifikasjon 
En typisk utfordring vi har stått overfor, er at vi har funnet arabiskspråklige annonser for 
utdanning eller diplomer med ukjente telefonnumre. Disse annonsene har vi funnet på 
Facebook-sider med både svært mange følgere og svært få følgere. Numrene og landskoden 
har vi brukt til å forstå hvilke land tilbud om diplomer/utdanning har vært gjort fra. 
 
Men hvordan vet vi hvem som står bak numrene og hvem vi eventuelt snakker med, når det 
ikke eksisterer fungerende digitale telefonkataloger i de ulike landene?  
 
I likhet med å publisere svært mye i sosiale medier, benyttes Whatsapp i stor grad som 
kommunikasjonsplattform i Midtøsten. Mange numre er knyttet opp til Whatsapp-kontoer, 
der brukerne ofte presenterer seg med bilde og navn. Ved å legge til et nytt telefonnummer i 
vanlig den kontaktlista på telefonene våre, for så å åpne Whatsapp og sende en ny melding til 
det nye nummeret, har navn og numre på flere av dem dukket opp. Det er enkelt - men 
funker. Vi har på den måten kunne identifisere eierne av flere telefonnumre bare gjennom 
Whatsapp. Vi har deretter kunnet chatte med dem gjennom oversettelser mellom arabisk og 
engelsk. Dette har i flere tilfeller gitt verdifull informasjon, og ikke minst gjort at vi kunne 
kontakte flere navn for samtidig imøtegåelse og tilsvar. 

3.6 Stemplene med den norske riksløven 
Både Oslo University og Bay Ridge University omtales i Khronos første store reportasje «De 
falske universitetene». Fra seremoniene deles det også bilder av diplomer som deles ut på 
vegne av organisasjonene og universitetene. På flere av bilder er det et symbol som stikker 
seg ut: Den norske riksløven. 
 
Signaturene til ansatte i blant annet Drammen tingrett og Asker og Bærum tingrett utnyttes. 
Ved å få såkalte notarialbekreftelser, bekreftelse på at vedkommende som har signert et 
dokument er den han er, har tingrettene satt sine stempler på dokumentene. Deretter har de 
blitt tatt med for legalisering hos Utenriksdepartementet, og derfra til ambassader for 
stempling. Både Egypts, Iraks og Emiratenes ambassader har satt sine stempler på 
dokumenter, etter at de er bekreftet og legalisert av tingrettene og Utenriksdepartementet. 
 
I markedsføringen av diplomer og æresdoktorgrader heter det omsider at de er godkjent av 
av flere norske departementer. Igjen er det bildesøk og søk på Facebook-profilene til 
personer som har mottatt diplomer som har bidratt til å vise hvilke lands ambassader som 
har satt sine stempler på diplomene. Datoene på stemplene diplomene har vi brukt til å slå 
fast hvor nylig dette har skjedd. 
 
Det norske riksvåpenet har vi ikke bare dokumentert i direkte tilknytning til hovedmennene 
bak organisasjonene i Norge og deres utdelinger i Emiratene. Som reportasjene 
dokumenterer har vi også fått tilbud om diplomer fra personer på landsbygda i Kurdistan, 
fra personer som hevder de ikke har kjennskap til Jaf eller Ibrahim. Navnene på de norsk-
registrerte «universitetene» og deres myndighetsgodkjente diplomer dukker opp i Facebook-
annonser fra små Facebook-sider i Libya, Irak og Egypt - blant andre. Mye tyder på at 
diplomer med det norske riksvåpenet rett og slett kan ha havnet på avveie. 
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3.7 Det britiske selskapsregisteret, folkeregisteret og fysiske observasjoner 
Kartlegging av nettverket til Jaf i sosiale medier, ga oss navn. Disse søkte vi opp andre 
steder. Etter tips fra kilder ser vi til Storbritannia, der det er enkelt å opprette selskaper og 
registrere dem på postboksadresser. I det britiske selskapsregisteret finner vi Aihan Jaf 
registrert flere ganger under blant annet doktortitler, og vi finner at organisasjonene han har 
hatt i Norge også har vært eller fortsatt er registrert i det britiske selskapsregisteret. Her 
finner vi atter nye navn som går igjen i organisasjonsnettverket til Jaf.  
 
Vi finner også at Jaf tilbake i 2013 drev organisasjonene sine fra London, sammen med 
mann som heter Yasser Abdelfattah. Gjennom de arabiskspråklige nettsøkene og kontakt 
med kilder blir vi videre oppmerksomme på at irakiske menneskerettighetsaktivister mener 
seg lurt av Jaf og hans menneskerettighetsorganisasjon. Ved å kontakte flere av aktivistene 
får vi sendt over kvitteringer på flere tusen dollar med Jafs signatur, avslag på 
visumsøknader og annonser for kurs Jaf og Abdelfattah skulle arrangere i 2013, men som 
aldri ble noe av. Dette dokumenteres i en egen reportasje, der vi reiser til England og besøker 
en aktivist som jobber for å få tilbake penger på vegne av flere andre og som har 
politianmeldt den norske bakmannen. 
 
Det engelske selskapsregisteret er også av avgjørende betydning når vi etter publisering av de 
første reportasjene får tips om enda en norsk-registrert organisasjon. I en ny reportasje 
belyser vi hvordan en mann bosatt i Innlandet sammen med en partner i De forente arabiske 
emirater og en tidligere svensk-bosatt partner åpent tilbyr utdanning og diplomer godkjent 
av Norge og EU. I Storbritannia har den svensk-bosatte partneren registrert nærmere 20 
selskaper, som bærer navn fra den norsk-bosatte bakmannen. 
 
I denne saken møter vi på utfordringer i at den norsk-bosatte hovedpersonen opptrer under 
ulike navn. Et norskt navn knyttes til organisasjonen og et utenlandsk navn til det som utgir 
seg for å være en internasjonal businessmann bak flere selskaper. Gjennom innsyn i de 
stiftelsesdokumentene for organisasjonene sendt til Brønnøysundregistrene i 2014, 
folkeregister- og eiendomsregistersøk, holdt opp mot navn i det britiske selskapsregisteret, 
klarer vi langt på vei å avgjøre hvem som står bak. Søkene avslører også at den svensk-
bosatte mannen som har registrert mange selskaper i Storbritannia har delt adresse med den 
norsk-bosatte hovedmannen. Slik kan vi knytte en sikker kobling mellom personene og 
selskapene i Storbritannia. 
 
Et godt gammelt besøk i nabolaget på det lille tettstedet i Innlandet, fysisk observasjon av 
adresser og en kikk på postkassa, gjør videre at vi kan slå fast at de digitale sporene stemmer 
og hvem som står bak organisasjonene. Samtidig kan vi slå fast at business-personen som 
oppgir en rekke adresser i utlandet har vært bosatt på det lille norske tettstedet hele tiden. 
 

3.8 Kildearbeid og utenlandske journalister 
Parallelt med overvåking og sikring av digitale spor, har vi hatt kontakt med kilder som 
kjenner til organisasjonene på ulike måter. Av kildevernhensyn kan vi ikke gå i detaljer på 
hvilke opplysninger som har kommet hvilken vei. I kontakten med kildene har vi praktisert 
strengt kildevern på krypterte kommunikasjonsplattformer. 
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Vi har underveis i deler av arbeidet hatt kontakt med journalister som dekker forhold i 
Midtøsten og som har hatt base i andre land. Vi har delt erfaringer, saker og metode, og 
journalister i arabisktalende medier har med bakgrunn i Khronos avsløringer drevet flere 
saker videre på egenhånd. 

4. Organisering av arbeidet 
Vi har vært to journalister på saken. Vi har i stor grad jobbet overlappende, men etterhvert 
gjorde både tilfeldigheter og kompetanse vi utviklet underveis at Mats Arnesen stod for mye 
innsynsarbeid, kartlegging av organisasjonenes kontakt med norske myndigheter og kontakt 
opp mot offentlige organ og utdanningsinstitusjoner. Torkjell Trædal stod for mye av 
kartleggingen av sosiale medier og nettsider, kartlegging av nettverket og kontakt med kilder 
i utlandet. 

5. Etikk og motstand 
Vi har underveis gått mange runder med tanke på offentliggjøring av navn på hovedpersoner 
og organisasjoner. Vi har spesielt kjent på at bakmennene selv må sies å stå i en sårbar 
posisjon, som innvandrere i Norge og det som tilsynelatende er lav inntekt. Enkelte har også 
gitt uttrykk for utfordringer publisering kunne gi for familiemedlemmer. Vi valgte å 
offentliggjøre navn, men samtidig på en måte som vi mente tok hensyn til de involverte når 
det kom til omfang og bildebruk. Hensyn som viktigheten av å omtale det som er et stort 
problem for de involverte i Midtøsten samt det offentlige søkelyset bakmennene selv har 
valgt å innta gjennom sine mange bilder og nyhetsoppslag på arabisktalende nettsider og 
sosiale medier, veide tungt i disse diskusjonene. 
 
En annen stor utfordring har vært å få involverte som får kritikk i tale. Til dags dato har 
hovedmannen Jaf ennå ikke besvart våre henvendelser, tross jevnlige forsøk på en rekke 
telefonnumre og e-poster. Dette endte med at vi til slutt reiste til hans hjem, ventet utenfor 
huset hans og påtraff ham da han kom kjørende hjem. Ansikt til ansikt forklarte vi våre 
intensjoner som journalister og ble enige om å få til et intervju og å sende mer informasjon 
på e-post. Disse besvarte Jaf aldri. 
 
Andre sentrale personer som etter mange forsøk endte med å stille til et intervju, har 
hardnakket hevdet at vi har misforstått alt. Vi har tatt hensyn til innspillene og veid hvert 
enkelt ord, og til syvende og sist vært tro mot det datamaterialet vi har samlet inn. 
 
Språk har også vært en klar utfordring. Vi har tidligere nevnt hvordan vi brukte Google 
Translate og en oversetter til å oversette digitale spor. Når vi har forsøkt å innhente samtidig 
imøtegåelse og tilsvar har vi derfor benyttet oss av sertifiserte tolker, slik at vi har hatt best 
mulig forutsetninger for å forstå intervjuobjekter og for at de skal forstå oss. Det er 
imidlertid ingen garanti mot misforståelser. 
 
En annen utfordring har vært at mange av hovedmennene ikke er proffe kilder. De har 
tilsynelatende ikke hatt kjennskap til uavhengige aviser og uavhengig kritisk journalistikk, 
ettersom de har bakgrunn fra autoritære regimer. Dette har også vært en utfordring når vi 
har kontaktet kilder i utlandet. Hva er en norsk avis? Vi har forsøkt å være åpne og å 
forklare. 



  
METODERAPPORT 

 

 10 

 
Vi har underveis blitt truet med politianmeldelse av en rekke personer og flere 
organisasjoner. 

6.  Konsekvenser 
● Etter Khronos første sak om De falske universitetene uttalte forsknings- og høyere 

utdanningsminister Henrik Asheim at «terskelen for å politianmelde kan være for 
høy». Han ønsket også å se på om sanksjonsmulighetene er gode nok.  

● Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) kjørte i etterkant av avsløringen 
sin egen granskning som førte til at ytterligere seks organisasjoner som fikk varsel om 
å endre navn og markedsføring.  

● Kunnskapsdepartementet og Nokut har ved flere anledninger møttes for å diskutere 
en justering av regelverket slik at tilsynsorganet kan få større frihet til å følge opp 
organisasjoner som bruker universitet- og høgskolernavn uten akkreditering. I 
skrivende stund er det planlagt et møte i januar for å diskutere temaet. 

● Aihan Jaf har trukket seg ut av Sosialistisk Venstreparti lokalt. 
● Khronos artikler nådde også engelsk- og arabisk-talende nyhetsnettsteder. Etter 

Khronos sak om danske Aalborg Academy of Science, plukket flere andre medier opp 
ballen og saken ble satt på nasjonal dagsorden i Danmark. Andre medier har med 
Khronos sak som bakteppe avdekket at høytstående irakiske politikere har mottatt 
doktorgrader fra det danske akademiet. 

 
 
 
 

«NOKUT er av den oppfatning at Aihan Fatah Jaf driver en ulovlig 
virksomhet. Dette fordi han gir uttrykk for at dette «lærestedet» er godkjent av 
norske myndigheter og fordi de tildeler grader opptil doktorgradsnivå som de 

ikke har lov til i henhold til universitets- og høyskoleloven. NOKUT synes det er 
uheldig dersom det likevel skulle vise deg at Utenriksdepartementet har 

legalisert dokumenter fra dette lærestedet uten å sjekke om lærestedet har de 
nødvendige akkrediteringer.» 

 
Terje Mørland, direktør i Nasjonalt organ for kvalitetssikring i utdanningen 

I varsel til Kunnskapsdepartementet i 2015. Bakmennene ble aldri stoppet.  
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Sakene om «De falske universitetene»: 

● «De falske universitetene» https://khrono.no/de-falske-universitetene/489010 
● «Norske myndigheter ble varslet om de falske universitetene flere ganger» 

https://khrono.no/norske-myndigheter-ble-varslet-om-de-falske-universitetene-flere-
ganger/505946 

● «Slik kan det norske riksvåpenet havne på diplomer i Midtøsten» https://khrono.no/slik-
kan-det-norske-riksvapenet-havne-pa-diplomer-i-midtosten/505827 

● «Betalte tusener av dollar for kurs som aldri fant sted» https://khrono.no/betalte-tusener-
av-dollar-for-kurs-som-aldri-fant-sted/488713 

● «Rektor signerte avtale med tidligere pizzarestaurant» https://khrono.no/rektor-signerte-
avtale-med-tidligere-pizzarestaurant/509235 

● «De tre business-partnerne med et postboks-institutt på Hamar» https://khrono.no/de-tre-
business-partnerne-med-et-postboks-institutt-pa-hamar/512027 

● «Undersøker omfanger av falske universiteter» https://khrono.no/undersoker-
omfanget-av-falske-universiteter/517872 

● «Rektor om de falske universitetene: - Vi risikerer å bli satt i vanry» 
https://khrono.no/rektor-om-de-falske-universitetene--vi-risikerer-a-bli-satt-i-
vanry/511432 

● «Statsråden: - Terskelen for å anmelde falske universitet kan være for 
høy»https://khrono.no/terskelen-for-a-anmelde-falske-universitet-kan-vaere-for-
hoy/511862 

● «Derfor er falske universiteter et problem i Midtøsten» https://khrono.no/derfor-er-
falske-universiteter-et-problem-i-midtosten/507952 

● «Trekker seg fra SV-verv» https://khrono.no/trekker-seg-fra-sv-verv/517053 
● «Vil politianmelde Khrono» https://khrono.no/vil-politianmelde-khrono/510687 
● «Avskilter flere ulovlige universiteter etter Khrono-avsløring» 

https://khrono.no/avskilter-flere-ulovlige-universiteter-etter-khrono-avsloring/522890 
● «Nokut varslet om falskt universitet for fem år siden - ingenting ble gjort» 

https://khrono.no/nokut-varslet-om-falskt-universitet-for-fem-ar-siden---ingenting-ble-
gjort/539865 

● «Historie-entusiaster rammes av avskilting» https://khrono.no/historie-entusiaster-
rammes-av-avskilting/520271 

● «Saddams Husseins personlige lege knyttes til falsk universitet» 
https://khrono.no/saddams-husseins-personlige-lege-knyttes-til-falskt-
universitet/515759 

● «Maktpolitikere og biskop med diplom fra falske universiteter» 
https://khrono.no/maktpolitikere-og-biskop-med-diplom-fra-falske-
universiteter/520622 

● «Nye falske universiteter oppgir norske adresser» https://khrono.no/nye-falske-
universiteter-oppgir-norske-adresser/518606 

 


