ISLAM OG MENNESKERETTIGHETER

ISLAM I PRAKSIS

Artikkel 1 i FNs universelle menneskerettighetserklæring sier at alle
mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter.



I løpet av sine første par hundre år forårsaket Islam en serie blodbad og
massakrer som strakte seg fra Frankrike i vest til India i øst

Nei, sier islam. Ikke-muslimer ansees som en laverestående form for liv i
forhold til muslimer. Dette kommer eksempelvis til uttrykk ved at en muslim
som dreper en annen muslim er hjemfallen til dødsstraff, men dreper han en
ikke-muslim, kan han ikke få dødsstraff.



I sin ca 1400-årige historie har muslimene nesten aldri unnlatt å angripe
”vantro” for å rane, plyndre eller påtvinge dem islam når de har hatt
militær styrke til det. Det er bare vel 300 år siden Wien var beleiret av
muslimske armeer, og muslimske sjørøvere gjorde Middelhavet utrygt
godt inn på 1800-tallet.

Artikkel 2 sier at alle har krav på de rettigheter som erklæringen inneholder,
uansett rase, kjønn, språk, religion, politisk oppfatning eller nasjonalitet.
Nei, sier Islam. Kvinner har ikke samme rettigheter som menn. Deres vitnemål
teller halvparten av en manns i en rettsal og de kan ikke gifte seg med en ikkemuslim.
Artikkel 3 sier at alle har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.
Nei, sier islam. En muslim som faller fra Islam, skal drepes. Heller ikke
norske muslimer benekter dette, men viser i stedet gjerne til at også USA har
dødsstraff. Det settes altså likhetstegn mellom dødsstraff for grove
voldsforbrytelser og dødsstraff for å skifte religion.
Artikkel 4 forbyr slaveri..
Muhammed, som ifølge Koranen er muslimenes forbilde, både kjøpte, holdt
og solgte slaver, og i islam er straffen for å drepe en slave ikke den samme
som for å drepe en fri mann. (Koranen 2:178)
Artikkel 5 forbyr tortur og grusomme og umenneskelige straffemetoder.
Islam forkynner straffemetoder som korsfestelse og avhugging av hender,
armer og føtter. (Koranen 5:33)
Og slik kan man fortsette. I nesten i hver eneste artikkel i ovennevnte
erklæring finner man at Islams lære står for nærmest det diametralt
motsatte. Artikkel 18 fastslår f. eks. religionsfrihet, inklusive retten til å
skifte religion, mens Islam selv har dødsstraff for en muslim som går
over til en annen religion. Slik er ”teorien”, det vil si hva Islams
læregrunnlag sier. Praksis er ikke noe særlig bedre.

I dag angriper islam på forskjellig vis:









I Kashmir er flere hundre tusen hinduer drevet på flukt av muslimsk
terrorisme, som krever hundrevis av sivile liv hvert eneste år.
I Sør-Sudan er anslagsvis 2.5 mill mennesker drept i muslimenes krig for
å påtvinge befolkningen islam.
Før russerne nedkjempet den islamske republikken Tsjetjenia, hadde den
dødsstraff for frafall fra Islam, også for barn og gravide kvinner.
På Filippinene kidnapper, voldtar og halshugger muslimske terrorister
gisler med mer eller mindre jevne mellomrom.
I Kosovo er ca. 70 kirker og klostre ødelagt, og hundrevis av serbere
myrdet etter at NATO rykket inn for å opprette ro og orden.
I Nigeria påtvinges befolkningen en barbarisk Sharia-lov.
I løpet av de siste ca 30 år har muslimer myrdet over 6 millioner
mennesker i Allahs navn. Litt under halvparten er hhv kristne og animister
i Sør-Sudan og hinduer i Øst-Pakistan (nå Bangladesh).
28 oktober 2001 år ble 16 kristne massakrert i en kirke i Pakistan

Etter jernteppets fall er det de muslimske land som står for de klart største
overgrep mot menneskerettighetene. Massakrer i Algerie, ayatollaenes
skrekkregime i Iran og Taliban sitt terrorstyre i Afghanistan er bare noen av
eksemplene på det. I Pakistan nektet Overhuset for få år siden å vedta en
resolusjon som fordømmer æresdrap.
Muslimer utgjør ca 20% av verdens befolkning, men deres andel av
terroraksjoner verden over er nærmere 100%. Det er ikke til å undre seg over.
Svært mye av det muslimske terrorister foretar seg kan direkte tilbakeføres til
Muhammeds ord og handlinger. Han sanksjonerte bl a både gisseltaking,
snikmord og tortur og henrettelse av fanger.

ISLAM I VESTEN
Islam er i dag den raskest voksende religion i mange vestlige land. Praktisk
talt all historisk erfaring tilsier at når muslimer når opp i en viss andel av
befolkningen, skaper dette meget store vansker for den ikke-muslimske del av
befolkningen. Og vi er blitt advart, til og med av muslimene selv. Rektor for
en Sharia-skole i London har sagt det på følgende måte:
”Når den islamske stat er opprettet, blir målet å erobre Storbritannia og hele
den vestlige verden. Vi arbeider over hele Europa og USA. Målet er
maktovertakelse”

ISLAM BAK SLØRET

ISLAM I NORGE
I 1996 var det 35.000 muslimer i Norge. I dag er tallet ca 70.000. Det er en
fordobling på 5 år, og tallet fortsetter å vokse. Islam er i dag Norges raskest
voksende religion. Både Røde Kors og Amnesty International har advart mot
at innvandrere tar med seg sine barbariske og kvinneundertrykkende skikker
til Norge. TV2s avsløringer om tvangsekteskap og omskjæring av kvinner har
vist at advarslene var berettiget. En av de øverste lederne for muslimene i
Norge har støttet dødsdommen mot Salman Rushdie (VG 17. januar 96).
Mens en 14-årig pakistansk jente må gjemme seg for politiet i Oslo for ikke å
bli sendt tilbake til tvangsekteskap og kanskje æresdrap (Aftenposten 28.
september 2000), kan imamer som praktiserer og/eller oppfordrer til brudd på
norsk lov ikke bare gå fritt omkring, men en av dem ble til og medlem av
Bondeviks verdikommisjon. I de første 9 mnd av 2001 har vi hatt 4 saker som
bærer preg av æresdrap slik de florerer i mange muslimske land. Et betydelig
antall kvinner som er født inn i muslimske familier i Norge og som har våget å
kreve de rettigheter vi anser som selvfølgelige, må i dag leie livvakter og leve
i skjul for familiens hevn (VG 8. oktober 99 & Aftenposten 11. mars 2001).

Fakta om Norges raskest
voksende religion.

VIL DU VITE MER ?
Vil du vite mer om Islams historiske forbrytelser og dagens overgrep, og har
tilgang på internett, anbefales foruten vår egen side, følgende sider:
http://www.flex.com/~jai/satyamevajayate/ (Truth Alone Triumphs)
http://answering-islam.org/BehindVeil/ (Behind the Veil)
Eller kontakt Forum mot islamisering på e-mail adressen på forsiden.

UTGITT AV FORUM MOT ISLAMISERING
E-post : fomi31@hotmail.com
Internett: http://wam50.zuiker.com/index.htm

