ISLAMS SHARIALOV UMENNESKELIGHET
SATT I SYSTEM
Islam er en teologisk og politisk doktrine med uttalt formål å underlegge seg hele
verden i. Sharia er et komplett rammeverk som regulerer muslimers og
ikkemuslimers livsførsel på det private og offentlige plan gjennom legalisert
diskriminering, undertrykkelse og drap.
Sharialoven er et konsentrat av islams ondskap.
Grunnlaget for sharialovverket er koranen og sunnaen.
Kjernen i islams sharialov er fornektelse av likeverd, menneskeverd,
menneskerettigheter og humanisme.
FNs menneskerettighetserklæring gjelder ikke hos muslimene.
Islams umenneskelighetserklæring (Kairotraktaten) slår fast at islams onde
sharialov overkjører alle menneskerettigheter ii.
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har slått fast to ganger at islam og sharia er uforenlig med
menneskerettigheter og demokrati iii.
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 iv. Islamske lovskoler har hver sine shariasamlinger, men i praksis er det liten eller
ingen forskjell for oss. Lovskolene aksepterer hverandres versjoner v.
Allah anser ikkemuslimer som de verste skapninger vi, dvs ikke-mennesker. Allah anser muslimer som
overmennesker vii. Allah sliter med andre ord med å bestemme seg for om vi er undermennesker eller ikkemennesker. Som en følge av den underordnede status vi gis i islam, har sharialoven et eget kapittel som
regulerer vår slavelignende dhimmitilværelse i de statene som styres av muslimer viii.
Dette regelverket basert på Umars Pakt vil bli implementert i Norge når den islamske ødeleggelsen og
overtagelsen av vår sivilisasjon er fullført.
For å utbre islams ondskap til hele verden, har Allah beordret alle muslimer til å delta i hellig krig mot oss ix.
Å unnlate å delta i jihad er en grov forbrytelse x. Allah kobler migrasjon/invasjon til hellig krigføring xi.
Sharialoven pålegger også muslimene å gi penger til terrorister xii.
Det er tillatt for muslimer å drepe ikkemuslimer xiii.
Det er tillatt for muslimer å lyve til ikkemuslimer når formålet er å fremme islams sak (jihad) xiv.
Koranens referanser til slaveri dokumenterer at det er tillatt xv, og det pågår fremdeles i islamske land xvi.
I tillegg skal muslimene leve som parasitter på ikkemuslimske dhimmier i islamskokkuperte land xvii.
Tankefrihet xviii og ytringsfrihet eksisterer ikke i islam, likegyldig hvor vidt ytringen er sann xix.
Islam angir dødsstraff for å si noe ufordelaktig om Allah eller Muhammed xx.
Jøder og kristne har ikke lov å praktisere sin religion fritt i offentlighet xxi.
Ateister og utøvere av andre verdensreligioner enn kristendom/jødedom skal utryddes i islamske stater xxii.
Muslimene kan fritt drepe sine egne barn. Slik undertrykkes og utryddes de som oppfører seg uislamsk xxiii.
Homofili straffes med døden xxiv. Frafall fra islam (apostasi) straffes med døden xxv.
Dette praktiseres i 13 land xxvi. I de øvrige sørger muslimmobben for håndheving av ekte islam.
Det ovenstående er bare et lite glimt av trusselen som islam utgjør mot menneskeheten. Fordi intet åndsfriskt
menneske vil ønske å oppleve islam og sharia på kroppen, er det nødvendig at alle anstendige mennesker
skaffer seg kunnskap om hva implementering av islamsk lov innebærer for land og folk.

Noen luremuslimer, muslimløgnere og apologeter hevder at sharia ikke er et problem, fordi det ikke er
fullstendig implementert i alle muslimske land. Dette er irrelevant. Islam har intet skille mellom moske og
stat. Sharia er i praksis bare et annet ord for islam. Det er ingen muslim som vil fornekte sharia, like lite som
de vil fornekte noen del av Muhammeds lære eller Allahs ord. Sharia er målet for alle gode muslimer.
Og det er dessverre mange gode muslimer:
65 % av muslimer i Europa mener at sharia står over landets sekulære lover xxvii.
70 % av verdens muslimer vil gjøre sharia til landets lover xxviii.
40 % av britiske muslimer vil ha shariastyrt UK xxix.
51 % av amerikanske muslimer vil ha shariastyre i USA xxx.
Konklusjon: Muslimer er først og fremst muslimer - uansett hvilket land de oppholder seg i.
Sharia er islam og islam er sharia. Derfor hører ikke islam til i Vesten.
Styreleder i en moske i Oslo dokumenterer tydelig at islam ikke er kompabilitet med vestlige verdier xxxi :
«Normoppløsningen i det norske samfunnet skyldes vantro. Å leve her representerer en motpol til det vi selv
står for. Derfor er det veldig viktig for oss at våre barn gifter seg med pakistanere. Det er viktig å tilpasse
seg det norske samfunnet, men det betyr ikke at vi skal bli som nordmenn. Vi må få lov til å beholde våre
verdier, vår kultur. 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».
Folk som ved ord eller gjerning dokumenterer at de ikke respekterer vestlig sekulær lovgivning men
foretrekker ond islamsk religionsfascisme, må henvises til et avsperret hjørne av jordkloden der de
kan dyrke sin tilbakestående undertrykkende ideologi uten å utgjøre en trussel mot resten av
menneskeheten. Nok er nok. Stopp islam. Støtt SIAN.
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