ISLAM bryter
menneskerettighetene
FNs universelle menneskerettighetserklæring av 1948 (UDHR) er
anerkjent av de fleste stater i verden. Blant de som ikke har anerkjent
menneskerettighetene er verdens islamske land.
Formålet med FNs menneskerettighetsserklæring er å sette grenser for
staters maktutøvelse overfor innbyggerne. Islamske stater nekter å
anerkjenne menneskerettighetene fordi islam er ondskap satt i system,
og en implementering av menneskerettighetene vil hindre muslimer i å
oppføre seg islamsk.
Artikkel 1 «Alle er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter».
Islam bestemmer at vantro er mindre verdt enn muslimer, at kvinner er mindre verdt enn menn, og
at det er dødsstraff for å melde seg ut av islam. Islam bryter artikkel 1.
Artikkel 2 «Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av
noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion (...)». Islam er fremfor alt en mannsreligion. Islam fastslår mannens herredømme over kvinnen og gir ham rett til å være voldelig mot
kvinnen (Koran 4:34 og Reliance of the Traveller m10.12). Islam gir heller ikke like rettigheter til
ikkemuslimer. Vi er ansett som tredjeklasses undermennesker. Islam bryter artikkel 2.
Artikkel 3 «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet».
Koranen 8:39 og 9:29 er blant de versene som gir en generell befaling ubegrenset i tid og sted, om å
slakte ikkemuslimer inntil islam har herredømme over hele verden. I følge koranen 5:32-33 kan vi
drepes for den forbrytelsen det er å være ikkemuslim (fasád). Vers 2:193 sier at vi skal slaktes inntil
det ikke er mer opposisjon mot islam. Dersom muslimene bestemmer seg for å la oss leve, så har vi
ikke rett til frihet. Vår personlige sikkerhet under islamsk herredømme er betinget av at vi
underkaster oss det islamske herrefolket jf koranen 9:29 og Umars Pakt (Reliance of the Traveller
o11.0). Islam bryter artikkel 3.
Artikkel 4 «Ingen må holdes i slaveri eller trelldom».
Koranen 30:27 og 24:32 dokumenterer at slaveri er akseptert av Allah. Muhammed hadde slaver.
Muslimene tok slaver i Afrika lenge før og lenge etter europeerne. Slaveri består den dag i dag i
flere islamske land. Islam bryter artikkel 4.
Artikkel 5 «Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling
eller straff».
Koranen 5:33 foreskriver amputasjon og korsfesting for forbrytelsen å være ikkemuslim. Sharia
inneholder de såkalte hududstraffene, det komplette islamske barbari, utledet av koran og sunna.
Islam bryter artikkel 5.
Artikkel 7 «Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven».
Koranen 2:282 bestemmer at kvinnens vitnemål er verdt halvparten av mannens. Reliance of the
Traveller o11.0 konstaterer at dhimmier har lavere status enn muslimer. O1.2 (2) konstaterer at en

muslim fritt kan drepe en ikkemuslim. O24.0 konstaterer at kun muslimer kan vitne i en rettsak.
Islam bryter artikkel 7.
Artikkel 16 1) «Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen
begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion(...)».
Muslimske kvinner tillates ikke å gifte seg med ikkemuslimer (Reliance of the Traveller m4.2).
2) «Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller».
Et uttrykt «ja» er ikke påkrevet i islam. (Bukhari Vol 9 bok 86 nr 101). Reliance of the Traveller
m3:13 hjemler tvangsekteskap av småbarn.
3) «Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og
statens beskyttelse».
Koranen 9:24 befaler muslimen å sette Allah foran familien. I Bukhari vol 1 bok 2 nr 14 sier
Muhammed at muslimene må elske ham mer enn familien. Muslimer tillates å drepe sine egne barn,
iht Reliance of the Traveller o1.2 (4) jf koran 18:74. I islam er med andre ord ikke familien den
grunnleggende enhet, og islam beskytter den ikke. Tvert i mot. Islam bryter artikkel 16.
Artikkel 18 «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet (...)».
Ahmadi, Bahai og en hver annen sekt som er i mindretall i et område risikerer forfølgelse og drap
på linje med ikkemuslimer, fra flertallssekten. Apostasi fra islam straffes med døden. Koranen 5:33
foreskriver brutale straffer for blant annet frafall. Muhammed foreskrev drap på apostater i Bukhari
bok 4 vol 52 nr 260, Bok 9 Vol 83 nr 37, Bok 9 Vol 84 nr 57 og 58, Bok 9 Vol 89 nr 271. Reliance
of the Traveller o8.1 foreskriver dødsstraff for apostater, og o8.4 presiserer at det er straffefritt for
muslimer å drepe apostater. Islam nekter «vantro» å praktisere sin religion fritt i offentlighet, jf
Reliance of the Traveller o11.4 (6,7). Islam bryter artikkel 18.
Artikkel 19 «Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde
meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert
meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser».
Koranen 5:101 nekter muslimer menings- og ytringsfrihet. Islams krenkelse av religionsfriheten
henger også sammen med denne artikkelen. Videre har islam ingen toleranse for ytringer som
mottakeren betrakter som krenkende. Reliance of the traveller r2.2 definerer som spott «et hvert
utsagn om en person som vedkommende misliker». Koranen 49:12 forbyr slikt, uansett om utsagnet
beviselig er sannhet. Koranen 6:93, 33:57 og 33:61 angir dødsstraff for å si noe ufordelaktig om
islam eller Muhammed. Dette jf feks Bukhari Vol 1 bok 3 nr 106. Islam bryter artikkel 19.
Menneskerettigheter eksisterer ikke i islam. Islamske stater har i stedet vedtatt Kairotraktaten fra
1990. Den islamske umenneskelighetserklæringen tilbyr oss menneskerettigheter forutsatt at disse
«rettighetene» ikke bryter med islamsk lov. Sharia bryter med nær sagt alt av det man i Vesten
oppfatter som grunnleggende menneskerettigheter.

Beskytt land og folk mot den barbariske islamske erobrerkulten.
Støtt SIAN sitt arbeide mot islamsk invasjon og okkupasjon.
Forby sharia. Deporter dem som vil leve etter sharia.
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