
ISLAM  bryter  

menneskerettighetene  
 

Formålet med FNs universelle menneskerettighetserklæring (UDHR)  

er å sette grenser for staters maktutøvelse overfor innbyggerne. 

UDHR er anerkjent av de fleste stater i verden, men ikke i islam. I den 

grad et islamsk land skulle signere UDHR betyr signaturen nøyaktig 

ingenting. Muslimer har ikke lov til å inngå avtaler med vantro som 

permanent hindrer jihad. Islam definerer muslimer. Muslimer definerer 

ikke islam. Islam er en lovreligion som er ferdig definert av Allah og 

Muhammed. Et islamsk land som i praktisk politikk permanent respekterer menneskeskapte 

menneskerettigheter - er ikke lenger islamsk. Det har aldri skjedd og det vil ikke skje. Deres 

grunnlov sier at sharia definerer rettstilstanden. Islamske stater nekter å følge uislamske 

menneskerettigheter, fordi islam er et komplett system for samfunnsstyring som avviser prinsippene 

UDHR målbærer. Menneskerettighetene anses uakseptable fordi de hindrer muslimer i å oppføre 

seg islamsk. Nedenfor er noen eksempler på artikler som er i konflikt med islam sitt menneskesyn: 

Artikkel 1 «Alle er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter».  

I Islam er det ulovlig å drepe muslimer (K4:92-93) og straffritt å drepe ikkemuslimer [RoT o1.2(2)].  

Koranen 3:110 og 98:6 definerer muslimer som overmennesker og ikkemuslimer som de verste 

skapninger. 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. Koranen 4:34 fastslår mannens herredømme over kvinnen og 

gir ham rett til å mishandle kvinnen. Islam forskjellsbehandler på grunnlag av religion og kjønn. 

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 verdensherredømme. I følge koranen 5:32-33 skal 

ikkemuslimer drepes for den forbrytelsen det er å være ikkemuslim (fasád). K2:193 sier at 

ikkemuslimer skal slaktes inntil det ikke finnes politisk opposisjon mot islam. Dersom muslimene 

bestemmer seg for å la ikkemuslimen leve, har han ikke rett til frihet. Ikkemuslimer sin personlige 

sikkerhet under islamsk okkupasjonsmakt er betinget av at de underkaster seg det islamske 

herrefolket og betaler mafiaskatten jizya jf Umars Pakt (RoT o11.0).  Islam bryter artikkel 3. 

Artikkel 4 «Ingen må holdes i slaveri eller trelldom».  

29 koranvers dokumenterer at slaveri er akseptert av Allah. Muhammed hadde slaver. Muslimene 

tok slaver i Afrika lenge før og lenge etter europeerne. Muslimer kastrerte 17 millioner afrikanske 

mannlige slaver og myrdet avkommet til de kvinnelige sexslavene. Det var tre ganger flere hvite 

europeiske slaver i islamske land, enn afrikanske slaver i dagens USA. Slaveri består i dag i flere 

islamske land. Tvangsekteskap defineres som slaveri, men er tillatt i islam. Islam bryter artikkel 4. 

Artikkel 5 «Ingen må utsettes for tortur, grusom, umenneskelig, nedverdigende behandling/straff».   

Muhammed var en torturist. Sharia inneholder de såkalte hududstraffene. Islam bryter artikkel 5. 
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Artikkel 7 «Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven».  

Islam deler verden i islams hus og krigens hus, muslim og ikkemuslim. Sharia gir ulike rettigheter 

til muslimske menn, muslimske kvinner, slaver og ikkemuslimer. Muhammed sa at muslimene skal 

mishandle slavene sine enda verre enn de mishandler konene sine (sahih al jami 5870).  

Det religionsrasistiske apartheidkonseptet islam diskriminerer slaver, kvinner og ikkemuslimer.  

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 (K2:221 og RoT m4.2).   

2) «Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller».  

Et uttalt «ja» er ikke påkrevet i islam. Sharia (RoT m3:13) hjemler tvangsekteskap.  

3) «Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og 

statens beskyttelse».  

Koranen 9:24 befaler muslimer å sette Allah foran familien. Muhammed sa at muslimer må elske 

ham mer enn familien (Bukhari:14). Muslimer tillates å drepe sine egne barn, [RoT o1.2(4) jf K18:74-81]. 

I islam er ikke familien den grunnleggende enhet. Islam beskytter den ikke. Tvert imot.   

Islam bryter artikkel 16. 

Artikkel 18 «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet (…)».  

Ahmadi, Bahai og enhver annen sekt som er i mindretall i et område risikerer - i likhet med alle 

ikkemuslimer - forfølgelse og drap fra de som Muhammed kaller gode muslimer. Koranen 5:33 

foreskriver barbariske straffer for uislamsk atferd (fasád). Muhammed befalte drap på apostater 

(Bukhari bok 4 vol 52 nr 260 mfl jf RoT o8.1). Islam nekter ikkemuslimer å praktisere religion fritt [RoT 

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 og 33:36 nekter muslimer menings- og ytringsfrihet herunder religionsfrihet. Islam 

tolererer ikke ytringer som anses krenkende. RoT 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 jamfør feks Bukhari:106. Islam bryter artikkel 19. 

Det vestlige konseptet «menneskerettigheter» eksisterer ikke i islam. Islamske stater har i stedet 

vedtatt Kairotraktaten. Denne islamske umenneskelighetserklæringen tilbyr oss menneskerettigheter 

forutsatt at de ikke strider mot islamsk lov. Sharia bryter med nær sagt alt av det man i Vesten 

betrakter som grunnleggende menneskerettigheter. (Hjemlene ovenfor er fra Reliance of the Traveller RoT).   

Islam splitter og polariserer Norge. Islam er motsatsen til alle de verdier Norge er bygd på.  

Vi må beskytte vestlig sivilisasjon, menneskeverd og menneskerettigheter mot islams onde forsett 

om å utslette oss og vår kultur. Det er ikke en menneskerett å islamisere/shariatilpasse Norge.  

UDHR har en sikkerhetsventil i artikkel 30 som hjemler deportering av de shariatilbøyelige.  

Slik deportering er den mest humane og eneste ikkevoldelige løsning på islamproblemet.  


