ISLAMS SHARIA UMENNESKELIGHET
SATT I SYSTEM
Islam er et teologisk og politisk religionsrasistisk apartheidkonsept med egen
krigsdoktrine og med uttalt formål å underlegge seg hele verden (K8:39). Sharia er
et komplett rammeverk som regulerer muslimers og ikkemuslimers livsførsel på
det private og offentlige plan ved religiøst hjemlet utnyttelse, plyndring,
diskriminering, undertrykkelse og drap. Grunnlaget for sharia er koran, sunna og
konsensus (tafsirer) jamfør K4:59. Kjernen i sharia er fornektelse av likeverd,
menneskeverd, menneskerettigheter og hat mot alle andre tankesett enn islam.
Islam avviser alle menneskeskapte regler herunder FN sin universelle
menneskerettighetserklæring. Islam har sin egen umenneskelighetserklæring Kairotraktateni - som fastslår at sharia har forrang over alle menneskeskapte lover.
Når man hører om sharia er det oftest de brutale hududstraffene som trekkes frem; amputasjoner, pisking og
drap for bagatellmessige forseelser, og for handlinger som ikke en gang er ansett kriminelle i siviliserte land.
Men sharia er mye mer ii. Lovskolene har hver sin sharia, men det utgjør ingen forskjell for ikkemuslimer iii.
Koranen 98:6 definerer ikkemuslimer som de verste skapninger, dvs ikke mennesker. Koranen 3:110
definerer muslimer som overmennesker. Islam og sharia dehumaniserer ikkemuslimer (Kafir).
Som en følge av ikkemuslimer sin underordnede status i islam, har sharia et eget kapittel om deres
slavelignende dhimmitilværelse i islamskokkuperte land iv.
For å bre islams giftige slimslør over hele verden har alle muslimer plikt til å delta i hellig krig mot Kafir v.
Å unnlate å delta i jihad er en grov forbrytelse vi. Islam anser migrasjon til Norge som jihad (invasjon) vii.
Sharia pålegger alle muslimer å finansiere muslimterrorister via almissen viii. Terrorisme er en så viktig
religiøs handling for islams oppfinner, at det inngår i en av islams søyler, og er befalt i K3:151, 8:12, 8:60.
Det er tillatt for muslimer å drepe ikkemuslimer ix.
Det er tillatt for muslimer å lyve til ikkemuslimer når formålet er å fremme islams sak x.
Teologiske referanser til slaveri bekrefter at slaveri er tillatt xi. Det pågår ennå i flere islamskokkuperte land.
Tankefrihet og ytringsfrihet eksisterer ikke i islam (K5:101, 33:36), likegyldig av om ytringen er sann xii.
Islam foreskriver dødsstraff for å si noe krenkende om Allah eller Muhammed xiii.
Homofili straffes med døden xiv. Frafall (apostasi) straffes med døden xv.
Sharia hjemler blant annet pedofili, voldtekt, tvangsekteskap og kvinnemishandling internt i islam.
Muslimene kan fritt drepe sine egne barn. Slik undertrykkes og elimineres de som oppfører seg uislamsk xvi.
Ikkemuslimer har dårlige vilkår. Jødiske og kristne dhimmier har ikke lov å praktisere sin religion fritt xvii.
Ateister og utøvere av andre religioner har ikke dette problemet, fordi de skal utslettes xviii.
Islam pålegger ikkemuslimer (Kafir) å betale beskyttelsespenger / mafiaskatt til det muslimske herrefolket i
islamskokkuperte land xix.
Det ovennevnte er bare et lite glimt av trusselen som islam utgjør mot menneskeheten. Fordi intet åndsfriskt
og anstendig menneske vil ønske å leve under sharia basert på Muhammeds islam, er det nødvendig at du
skaffer deg kunnskap om hva implementering av islamsk lov faktisk innebærer for land og folk.
Mange muslimer og islamofile hevder at sharia ikke er et problem, fordi det ikke er fullstendig implementert
i alle islamske land i dag. Dette er irrelevant. Islam definerer muslimer. Muslimer definerer ikke islam.

Islam er evig, perfekt og uforanderlig ifølge Allah. Islam er derfor umulig å reformere og forbedre.
Islam baserer seg på folkemord, parasittisk utnytting og annen negativ islamsk atferd mot ikkemuslimer.
Muslimer har oppført seg islamsk i 1400 år, og det vil de fortsette med.
Islam i Norge i dag og i morgen er ikke noe forskjellig fra islam i resten av verden til alle tider.
Islam har intet skille mellom moské og stat. Ingen muslim vil fornekte sharia, like lite som de vil fornekte
noen del av Muhammeds sunna eller koranens vers. Det ville innebære frafall.
Koranen sier at Muhammeds atferd definerer islam. Muslimen som kopierer Muhammed er etter islams
etiske kompass å anse som en god muslim. Ergo er gode muslimer dårlige - og farlige - medmennesker.
Sharia er målet for alle de Muhammed kaller gode muslimer. Det er dessverre mange slike gode muslimer:
75 % av muslimer i Europa betrakter seg som religiøse fundamentalister, hvilket utvilsomt innebærer at
disse setter sharia foran vertslandets sekulære lovverk slik også koranen befaler alle muslimer å gjøre xx.
Islamsk Råd Norge har erklært at sharia står over norsk lov xxi. Sharia er Muhammeds islam og Muhammeds
islam er sharia. Derfor skal ikke Muhammeds islam tillates i Norge xxii. De shariatilbøyelige som vil erstatte
norsk lov med sitt konkurrerende islamske lovverk utgjør en dødelig trussel mot det norske vertssamfunnet.
Styreleder i en moské i Oslo har tydelig påpekt at islam ikke er kompatibelt med norske verdier (VG 24.7.95):
«Normoppløsningen i det norske samfunnet skyldes vantro. Å leve her representerer en motpol til det vi selv
står for (...) Islam er en politisert religion, et fullstendig system, som omhandler alle aspekter ved livet.
Koranen er grunnloven for oss, og setter rammer for vår utfoldelse».
Vårt svar er enkelt: Vil du utfolde deg islamsk, da skal du ut av vårt land. Fordi: Den europeiske
menneskerettighetsdomstolen sier at islam og sharia er uforenlig med menneskerettigheter og demokrati xxiii.
En selverklært ideologi som avviser demokrati med mindretallsbeskyttelse og som er basert på strukturell
rasisme og folkemord som politisk verktøy, skal ikke ha politisk makt her. De som vil erstatte norsk lov med
islamsk lov må fjernes fra Norge. Shariatilbøyelige har et tankesett som gjør det påkrevet å deportere dem.
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