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ISLAMISM och FASCISM  
 

Allt som krävs för att ondskan skall segra är att rättskaffens män gör inget, citat  

Edmund Burke. Tolerans blir brottslig när den visas mot ondska, citat Thomas Mann. 

 
Idag finns ännu inget direkt motstånd mot islamiseringen av Sverige, en svag protest märks från 
en del partier. Islamisterna återfinns i alla delar av samhället och tillåts i stort sett att verka i 
alla TV-kanaler, tidningar, partier och organisationer, undantagen är få. Man har bildat oheliga 
allianser med kommunister, socialister, feminister, liberaler och humanister, alla ont anande om 
vad som komma skall. Fascistiska ideologier får ökat fotfäste i landet. Kriminella nätverk 
utvecklas och integreras i den politiska processen. Utvecklingen går mot en ökad polarisering i 
samhället och våldet trappas upp, myndigheterna tappar kontrollen över samhällsutvecklingen. 
Livskvaliteten eroderas inifrån, kvalitén på sjukvård, allmänna försäkringssystem och övrig 
samhällsservice blir oacceptabelt låg p.g.a. de enorma kostnaderna. Fascistiska och Islamistiska 
partier bildas, folk strömmar till partierna i en ökande omfattning eftersom många känner sig 
hotade av det kraftigt ökade våldet och många söker därför skydd i dessa typer av extrema 
organisationer och partier på grund av ren rädsla. Nedmonteringen av den svenska välfärden 
blir ett faktum, länder som Libyen och Argentina passerar Sverige 2030, enligt en nyligen gjord 
FN prognos, the HDI-Human Development Index[1]. Industrisamhället som mödosamt byggts upp 
under århundraden förstörs, den svenska modellen som vi känner den idag upphöra att existera.  

Förenta Nationernas ”Artikel 2” har en mycket klar definition av begreppet folkmord: 

”Den nuvarande konventionen definierar folkmord som varje handling utförd med uppsåt att utrota, i sin 
helhet eller i delar, en nationell religiös grupp eller folk.” 

Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under 
främmande välde. I Sverige styrs straffet av 19 kapitlet 1 § brottsbalken: 
 
Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med 

utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket 
skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för 
högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.  

Islamistiska stater  

 

Islamismen skiljer mellan de 
som inte underkastat sig 
islam, vilka man kallar 

otrogna, kuffar och de som är 
troende. Av de otrogna finns 
dels bokens folk, dels övriga 
icke-troende. Till bokens folk 

hörde ursprungligen endast 
judarna och de kristna. 
 

När den islamiska lagen 
införts i ett land har de 
otrogna bland bokens folk att 

välja mellan två alternativ, 
antingen att underkasta sig 

eller att dö. För islamismen är 
det viktigt att expandera sitt 

territorium till dess det 
omfattar hela världen. Ett 
territorium som erövrats 

genom krig eller genom att 
fienden frivilligt kapitulerat 
och underkastat sig, utgör 

islams hus intill domedagen 
och får aldrig uppges. Detta 
territorium konstituerar en 
s.k. waqf, en gåva till Allah. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Livstid


 

 

Politisk Islam 
Definitioner 
 

Politik, en statsvetenskaplig term för de processer och den taktik en grupp använder för att fatta beslut om hur en stats 

offentliga makt ska fördelas och utövas, där stiftande av lagar och förordningar är en av dess viktigaste processer.  

 
 

Politisk diskussion och kritik av alla ideologier i Sverige är tillåten, det råder yttrandefrihet och omfattar rätten att 

yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. FN:s deklaration formulerar rätten på 

följande sätt: "Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och  

 

 
 

Fobi är definitionsmässigt en irrationell, ihållande rädsla för särskilda situationer, objekt, aktiviteter, eller personer. En 

fobi är en psykisk störning och inget mentalt tillstånd som människor normalt befinner sig i. 

 

                                                      

Ras är en indelning av människor i olika grupper utifrån olika yttre karakteristika eller genetiska skillnader. 
Rasism är en indelning av människor i ett hierarkiskt system av raser, där vissa raser ibland tillskrivs moralisk rätt att 

härska över andra. 
 
Fascism är en auktoritär politisk ideologi, implementerad i form av en nationalistisk stat, med motstånd mot kommunism, 

konservatism och liberalism. Fascismen förknippas ofta med en massrörelse, elitstyre och meningen är att individen är 

Politisk islam eller islamism är definitionsmässigt en politisk ideologi 

eftersom den har som mål att upprätta den islamistiska staten vars 

juridiska regelverk är baserat på sharialagarna. 

Inom den islamistiska rörelsen finns extremistiska militanta grupper. 

Islamism och islam uppfattas sålunda som helt två olika begrepp. 

Islamist, definitionsmässigt en anhängare av islamism. Islamister 

kallar sig själva ofta för fundamentalister, en term som är en direkt 

översättning. En inflytelserik islamistisk gren är den wahhabitiska 

rörelsen från Saudiarabien. Wahhabiterna, menar att det var 

nödvändigt att leva enligt islams påbud. De tolkade detta som att man 

bör leva på samma sätt som profeten Muhammed och hans anhängare 

gjorde under 600-talet i Medina. Usama bin Ladin bekänner sig till 

wahhabiterna. 

sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och 

utan hänsyn till gränser".  

   

Islam är en religion och är att betrakta som en ideologi i juridisk 

mening. 

Muslim, en person som bekänner sig till islam. Muslimer tror att guden, 

Allah uppenbarade Koranen för Muhammed, den siste profeten, och ser 

Koranen och Sunna (redogörelsen för hur Muhammed levde och vad 

han yttrade) som de grundläggande källorna för islam. 

 

Politiska eller religiösa ideologier omfattas inte av de svenska lagar 

som avser t.ex. diskriminering, förtal, tryckfrihet, blasfemi etc. Lagen 

om hädelse upphävdes 1970. 

 

Islamofobi, definitionsmässigt 

en fobi, en psykisk störning med 

en irrationell ihållande rädsla för 

islam. 

 

Islamofob är en person som 

lider av islamofobi på grund av en 

psykisk sjukdom. En person som 

påstås lida av islamofobi när han 

kritiserar islam gör då detta 

definitionsmässigt på grund av 

att han är psykiskt sjuk och 

därför måste behandlas som en 

sjuk och störd person. 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wahhabism


 

 

underställd statens behov. Enligt en marxistisk doktrin anses fascismen vara kapitalismens yttersta motreaktion, 

alternativt verktyg mot strävanden att upprätta ett socialistiskt samhälle. Fascismen vill vidare ofta skapa en stark 
nationell identitet. Fascismen föredrar en reglerad, klassöverskridande ekonomi, benämnd korporativ, 
nationalsyndikalistisk eller nationalsocialistisk och en idealistisk, sekulär och imperialistisk kultur. Fascismen hyser en 
positiv eller sanktionerande syn på våld som medel att uppnå målet, liksom maskulinism och manschauvinism. 

 
De politiska åsikterna i denna skrift är inte en riktad mot muslimer eller muslimers tro på islam, den är rent 
politisk och avser politisk islam. Definitionsmässigt, enligt ovanstående, så är skriften inte heller rasistisk 
eller islamofobisk utan skall ses som ett politiskt inlägg i den pågående offentliga debatten. 

Varning!! Skriften skall inte läsas av personer som är rasister eller personer som lider av ett fundamentalt 
djupliggande hat mot Sverige och svenskarna då detta kan framkalla okontrollerade psykiska reaktioner. 
Om man trots detta läser skriften och detta resulterar i att läsaren skadar sig själv eller andra eller deras 

egendom så är det på läsarens eget ansvar som detta sker och författaren kan på inget sätt hållas 
skadeståndsansvarig gentemot läsaren eller tredje part. 

 

Bakgrund 

 

Politisk islam är historiens största, mest brutala och längst varande kolonialmakt. Historien ger vid handen att 
ingen kultur har lyckats att integrera politisk islam, snarare tvärtom. Islam som politisk ideologi penetrerar 

andra kulturer, äter sig gradvis in i dem, för att i slutändan ta över helt och hållet och skapa en teokratisk 
diktatur. Iran är ett bra exempel på en islamiststat och ett annat är Egypten som var delvis sekulariserat  

                                                 

Idag har världens största och mäktigaste militära makt USA, med dess allierade, krigat mot ideologin i många 

år utan att lyckats att besegra den, tvärtom så har politiska islam vuxit sig starkare inom många olika 
områden och är nu på kraftig frammarsch i hela västvärlden. 

 

 

under 1950-talet, men som 

1980 införde islamism som 
statsreligion. 

 

I president Nassers 50-tals 
Egypten var kvinnorna fria 

och behövde inte täcka sitt 
hår med schal, men idag 

gäller sharialagarna och 
kvinnorna bär niqab, burka 

eller hijab.   
  

Att bemöta en politisk ideologi, baserad på religiös 
tro, med konventionellt krig är meningslöst, att 

utplåna en tanke med bomber är kontraproduktivt, 
omstörtande idéer måste istället mötas med och 

förgöras med andra slagkraftiga idéer.   
 

Terrorism som politiskt vapen används flitigt, 

systematiskt användande av våld eller förstörelse, 
särskilt mot civila mål, för att med hjälp av rädsla 

tvinga fram politiska eller andra typer av 
förändringar är mer regel än undantag.  

 
Terrorhandlingar är i nästan alla länder i världen och 

betraktas som ett av de grövsta brotten som någon 
kan begå. Al-Qaida är en sådan typ av radikal 

islamistisk terroristgrupp som systematiskt dödar 

sina motståndare. 

Dödandet av helt oskyldiga små barn används 
ibland för att sätta skräck i befolkningarna i t.ex. 

Afghanistan, Irak och Gaza.  
 

Terrorismen tar sig tidvis helt groteska uttryck som 

när islamistkrigarna (talibanerna) i Afghanistan 
försökte att mörda 80 skolflickor med gift. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Maskulinism


 

 

                                        
 
Terrorväldet avhumaniserar fullständigt ett civiliserat samhälle som bygger på ömsesidig respekt och tillit 

mellan människor. 

Många anser att politisk islam är det största hotet mot freden och friheten i världen och många tror, beroende 

på en kraftig invandring av utomeuropéer, att Europa inom 20-30 år delvis har förvandlats till ett islamistiskt 
område styrt och kontrollerat av islams religiösa sharialagar. 

                                   

antingen har hela länder slukats eller så har de genom inbördeskrig sönderfallit i enklav liknande områden, på 
grund av de stora befolkningsomflyttningar som de uppflammande inbördeskrigen skapade. 

Så hur opererar denna naturkraft som har haft 1400 år av erfarenhet att infiltrera olika länders samhällen.  

 

 

närmaste är total är att mycket få tillåts lämna religionen islam och att alla försök att konvertera från islam 

bestraffas mycket hårt, det är däremot mycket enkelt att konvertera till islam.  

Frankrike anses 

redan har förlorat 
slaget mot politisk 

islam. Historiskt, 
sett över 

årtusenden, så har 
nästan alla 

områden, där 
politisk islam först 

börjat etablera sig, 

inte klarat av att 
bekämpa 

koloniseringen från 
ideologin, 

 

Genom en listig omstörtande strategi, baserat på ett 

löst sammanhållande autonomt religöst nätverk, 
kopplat till starka släktband med en hög nativitet, så 

är motståndarna till ideologin fullständigt chanslösa. 
 

Ideologin sprids mycket långsamt men effektivt över 
stora demografiska områden tack vare denna 

decentraliserade strategi, där varje släkt genom en 

hög nativitet och en stark sammanhållning baserat på 
religiösa regler eliminerar allt politiskt och religiöst 

motstånd som står i rörelsens väg.  
 

En viktig faktor som gör att sammanhållningen i det 

 



 

 

Den ursprungliga befolkningen i Europa har också en låg nativitet och kan inte mäta sig med den kraftiga 

nativitet på 5-8 gånger som råder i de immigrerande befolkningsgrupperna. 

Kvinnas roll i det islamistiska samhället 

 

För att stärka sammanhållningen ytterligare så sker äktenskap i de flesta fall mellan personer med samma 
åskådning, den kan även ske mellan närstående släktingar, om brist skulle uppstår på lämpliga 

äktenskapspartners i området. Det är inte ovanligt att mycket unga barn mellan 8-15 år bortgiftes. För många 
 

                                                

 menar att själva våldtäkten är hor eller äktenskapsbrott, vilket är straffbart med stening enligt hadith 

(islamiska tradition som uppmärksammar profeten Muhammeds leverne, vad han sagt, gjort eller stillatigande 
accepterat att någon i hans närhet sagt och gjort). Kvinnan kan i princip inte vägra graviditet då våldtäkt 

inom äktenskapet i många fall är accepterad. Otrohet bestraffas också hårt och kan leda till dödsstraff.   
 

                                        

kvinnornas äktenskapliga skyldighet är att vara gravida. En kvinna har mycket svårt att fly från ett äktenskap, 

mannen däremot behöver bara förneka kvinnan tre gånger, så är skilsmässa i praktiken klar.  

                                                            
Hedersmord är en handling som man tillgriper i de fall då man inte vill ha en yttre inblandning i sina inre  

 

                                         

För vissa brott gentemot den islamistiska staten och samhället kan dödsstraff utmätas. Halshuggning har ett 

högt symbolvärde och sprider skräck bland befolkningen. Halshuggning utförs i bl.a. Saudiarabien och Irak. 
Stening utförs i bl.a. Iran och Saudiarabien. 

är det tillåtet att ha sex med 

en flicka så fort hon fått 
mens.   

Under vissa omständigheter 

kan kvinnliga våldtäktsoffer 

bli straffade i de islamistiska 
staterna, man hävdar att 

bestraffningen är helt 
förenlig med islam och dess 

regelsystem.  
I vissa fall har våldtäkts- 

offer blivit dömda till döden 
med stening, eftersom man 

 

Avrättningen genom 

stening eller 
halshuggning med 

svärd förekommer.  

 
En man kan gifta sig 

med upp till fyra 
kvinnor men råkar 

själv sällan ut för 
några allvarliga 

bestraffningar i sin 
äktenskapsutövning. 

De förslavade  

angelägenheter, eller 
att offret kan ansetts 

ha förrädiskt vanärat 
klanen på något sätt.  

Allt detta 

sammantaget 

garanterar ett högt 
födelsetal inom den 

egna släktklanen och 
organisationen kan 

fortsätta att breda ut 
sig mer eller mindre 

ostört i området. 



 

 

 

Spridningen av ideologin styrs till stor del av några enkla religiösa regler inom rörelsen, men trots avsaknaden 
av en central planering och styrning blir ändå den våldspolitiska utbredningen mycket effektiv.  

Propagandakriget 

I modern tid så har satellitsändningar direkt till de invaderande islamistiska cellerna från centralt religöst håll 

etablerats, 100-tals satellitkanaler används, främst i syfte att sända religiös propaganda och hat mot fienden, 
dessa sändningar har kraftigt förbättrat förutsättningarna för en lyckad kolonisering av de otrognas land. 

Genom att inte endast sprida hatretoriken via moskéer utan direkt till anhängarna via TV så blir uppviglingen 

mot västvärldens ideal mycket effektiv och framgångsrik, framför allt så kan den ske i lönndom då 
människorna i området inte förstår språket och inte har rätt teknisk utrustning för att ta emot TV-signalerna 

från de otaliga satelliter som kontinuerligt sänder sin hatpropaganda.  

 

Al-Manar är ett av otaliga exempel på terroristinfluerade arabiskspråkiga TV-kanaler.  Kanalen sänder ifrån 
Beirut, Libanon och lanserades 1991 av organisationen Hizbollah (England och USA klassar Hizbollah som en 

terrororganisation) och började sända via satellit sommaren 2000. Den hade 2004 uppskattningsvis 10-15 
miljoner tittare. Kanalen är tillåten i Sverige. Vissa arabiska satellit-TV stationer i Europa, såsom al-Jazeera, 

 

 

Arabiska satellit-TV-kanalen al-Arabiyya är ett exempel 
på en politisk kanal som sprider sekteristisk information.  

Iraks ministerråd stängde satellitkanalen 2006 på grund 

av att kanalen har sänt ”bristfällig information” och för att 
ha främjat sekterism. Kanalen är tillåten i Sverige. 

Ett exempel på satellitkanaler som sänder rasistisk 

islamistisk propaganda är den egyptiska Rahama TV-
kanalen. Frankrikes regering stängde 2010 satellitkanalen 

p.g.a. den spred antisemitism. NRK skriver att de norska 
myndigheterna funderar på att blockera Rahama TV- 

kanalen som sprider judehat. Kanalen kan tas emot i 
Sverige där den fritt får sända rasistisk islamistisk 

hatpropaganda.  
 

 

 

distribuerar också ogenerat den islamistorienterade 

terroristorganisationen al-Qaeda’s information, t.ex. 
framförde självmordsbombaren Shezad Tanweer sitt hat 

mot Europa helt fritt, al-Qaeda’s andre man Avman al-
Zawahiri fick också ogenerat framföra sin 

hatpropaganda.  
 

I Sverige är al-Jazeera tillåten men t.ex. USA-kanalen 
Fox News anser man däremot inte skall få sändas. 

Kanalen upphörde i september 2006 efter det att 

svenska politiker uttryckt sitt missnöje över Fox News 
TV sändningar. 

 

Kurdiska Roj-TV som sänder från Köpenhamn åtalas 

för terroristbrott och syftet är att stänga stationen. 
Det är oklart om kanalens inslag i stället kan sändas 

från Sverige. Kanalen är tillåten i Sverige. 

Åtalet mot Roj-TV bygger på de skärpta lagar som 
tillkommit i EU efter den 11 september 2001. Det är 

numera kriminellt att främja, eller offentligt 
uppmana till, terroristbrott.  

 
Roj-TV når 25-30 miljoner tittare via satellit och 

sänder från Eurobird 9A satelliten. Turkiska 
regeringen anser att kanalen är ett språkrör för PKK, 

vilken är klassad som en terroristorganisation av EU.  

 



 

 

Religiösa kanaler som t.ex. al-Efasy TV, al-Fajr, al-Hiwar, IQRA UK, Islam Channel, Peace-TV, Noor-TV, 

Ummah-Channel, al-Majd Holy Quran, al-Mustakillah-TV och al-Quds distribuerar de islamistiska 
hatbudskapen i en eller annan form.  

Många av de tidigare nämnda arabiska satellit TV-kanalerna uppfyller definitionen på grov rasism riktad mot 

olika folkgrupper och folkslag i Europa och i världen. 

 

Jihad  

En förutsättning för att lyckas ta över ett land och kväsa en demokrati är att starta det heliga kriget, Jihad är 
kampen mot det orättvisa och oacceptabla i ett land. Vissa anser att den "heliga striden" mot de otrogna 

påbjuds uttryckligen på flera ställen i Koranen och därför skall jihad betraktas som en religiös plikt. 

 

                                               
 

hemmen till att hata allt som inte är förenligt med islam och de lär sig tidigt hur de skall bekämpa de otrogna. 
 

  

Barnen förbereds och tränas tidigt i modern terrorism. Denna uppfostringsmetod är spridd i stora delar 

 

 

Jihad är ett krig som syftar 

till att försvara det 
islamska samfundet och 

religionen mot ett militärt 
angrepp eller några andra 

typer av hot.  
Enligt den islamistiska 

rättstraditionen är jihad ett 

angreppskrig, men det kan 
också användas som ett 

rent självförsvarskrig mot 
de otrogna.  

 
Barnen hetsas både i de 

religiösa friskolorna och i 

 

 



 

 

av de islamistiska staterna och är mycket effektiv, eftersom indoktrineringen sker mycket tidigt i barnens liv 

och på så sätt blir svår att ändra på senare i livet, denna Guds gåva bär de då med sig under resten av sitt liv. 

Ett annat politiskt vapen i islamisternas arsenal är minareter och böneutrop, kombinerat med bönemattor, 

som bl.a. används för att identifiera de män som tillhör de otrogna i den totalitära islamistiska staten. Att 
tillbe Allah regelbundet på allmän plats och med speciella tillbehör, såsom en bönematta, kräver av en person 

att han är djupt engagerad, på så vis är det helt omöjligt för någon att undkomma en identifiering och att 
senare undkomma att bli bestraffad om det skulle uppdagas att han tillhör de otrogna. Ceremonierna verkar 

också starkt uppviglande på de troende, medan de otrogna uppfattar processen mest som skrämmande och 
hotfull. 

Kvinnorna är lätt identifierbara i det islamska samhället eftersom de bär slöja. Bönutrop från moskéernas 
minareter skrämmer också människorna i området till underdånig efterrättelse, eller till att flytta ifrån 

området. 

Det politiska målet 

Det politiska målet för islamismen är en totalitär teokratisk diktatur baserat på de islamska sharialagarna.  
 

 

Eftersom kvinnan inte har något inflytande på politiken, utan det är den manliga och krigiska delen som 
kontrollerar samhället, så tenderar en del islamska stater som uppstått att förfölja och likvideras olika  

motståndare, t.ex. kommunister och socialister, och att sprida sin ideologi med våld över hela världen.  

 

ockuperad geografisk enklav, är att konvertera till islam, mannen förvandlas då till en islamistisk drönare i 

kriget mot de otrogna och kvinnan förslavas till en drönarfödande moder. De som överlever ockupationen och 
inte kapitulerar, har ofta som enda alternativ att fly och bosätta sig i ett annat vänligt sinnat område, varifrån 

de eventuellt senare kan bekämpa en vidare spridning av islamismen.  

Slaveriet i den islamska världen 

Slaveriet finns i olika former inom de islamska staterna, en del säljs som fängslade slavar, en del säljs som 
sexslavar i påtvingade äktenskap och en del barn säljs som återbetalning för en skuld. Det spelar ingen roll 

hur en slav har blivit slav, de är ändå alla slavar. I Saudiarabien var antal slavar år 1960 ungefär 300 000. 
Slaveriet är utbrett inom den islamska världen, Sudan är ett exempel på ett väl fungerande slaverisystem. 

Sedan 1995, har den internationella organisationen Human Right Watch och CASMAS 

För den enskilde rättrogne manliga medlemmen 
så är belöningen omfattande, han belönas med 

makt, materiell rikedom, personligt beskydd och 
obegränsad tillgång till sex, mannen kan också 

gifta sig med upp till fyra kvinnor.  
 

Belöningen av mannen är så omfattande att 
många andra mänskliga belöningssystem inte 

kan mäta sig med detta korrupta system, vid 
varje konfrontation med en främmande kultur så 

elimineras effektivt allt motstånd från de 

samhällstyper där män och kvinnor lever 
tillsammans under demokratiska former. 

I Iran har tiotusentals oliktänkande mördats. 
Homosexualitet är straffbart med döden i bl.a. Iran och 

Saudiarabien. 
 

1989 dömde Republikanska Islamiska kommittén ca 

5000 politiska fångar till döden, många var 
kommunister från Tudeh-partiet, men en del andra som 

mördades var oliktänkare av olika schatteringar.  

Förföljelser mot oliktänkare pågår fortfarande. Antal 
människor som dödats eller kritiskt skadats i hela 

världen av islamistiska terrorister har under 2010 

uppskattas till i medeltal 1950 personer per månad.  
 

Motstånd mot ideologin är i flesta fall meningslöst och 
enda alternativet, för de besegrade människorna i en 



 

 

 

 (Coalition Against Slavery or an Anti-Slavery Group in Mauritania And Sudan) rapporterat att i Sudan är 

förslavningen ett vanligt öde för fångar tagna i det Sudanesiska inbördeskriget.  Regeringstrupper från det 
muslimdominerande norr tar slavar och plundrar egendom i de icke-muslimska byarna i södra Sudan, speciellt 

i området Dinka.  

En del internationella organisationer uppskattar att antal slavar, år 2010, i Sudan har minskat och är nu 
mindre än 200 000. Organisationen för mänskliga rättigheter uppskattar att en afrikansk slav säljs för mellan 

10 och 100 $ på den Sudanska slavmarknaden. 

 

Fotografiet ovan är taget i Sudan relativt nyligen och visar ett antal barnslavar som fångats, notera 
slavhandlaren som försöker dölja sitt ansikte med någon form av duk. Slaveriet är sanktionerat i Koranen.  

I bilden till höger syns shejk Saleh Al-Fawzan, han är en ledande saudiarabisk regeringspräst och författare till 

landets religiösa islamska curriculum, han menar att islam förespråkar slaveri, han säger ordagrant: ”Slaveri 
är en del av islam, slaveriet är en del av jihad och jihad kommer att finnas så länge som islam finns”.  

Islam tillåter att man t.ex. tar slavar som belöning för insatser i krig. Det finns många referenser i Koranen till 

slaveri. Ett exempel är Koranen 33.50: "Profet, Vi har gjort det lagligt för dig de kvinnor som du mottar som 
äktenskapsgåva och slavflickor som Gud har gett dig som krigsbyte". 
 

Byggandet av den islamistiska teokratiska diktaturstaten i Sverige  

1) De nyanlända svaga immigranterna visas barmhärtighet och generositet 

 

Islamiseringen, av ett fientligt sekulariserat demografiskt område, sker helt i det fördolda under mycket lång 

tid och är knappt märkbart förrän islamisterna lyckats att etablera ett starkt fotfäste i området.   



 

 

 

 

bosnienkroatiska armén 1992. De svaga och utmattade flyktingarna blir väl omhändertagna i Sverige och de 

möts med barmhärtighet och generositet, man försöker på alla sätt att integrera flyktingarna i det svenska 
samhället men man är helt oförberedda på att islamisterna istället försöker att assimilera svenskarna. 

 

2) Den svenska okunnigheten leder till en katastrofal utveckling 

 
Många iranska islamistiska mujahideen soldater slogs sida vid sida med bosniska regeringstrupper under 

kriget. Svenskarnas övermod och okunnighet gör nu att man underskattar betydelsen av islamisternas 
 

 

i Sverige och de kan nu räknas i flera tusen. Samtidigt så expanderar den multikulturella immigrationen under 

hela 90-talet och många islamister anländer från andra traditionellt islamistiska stater, som t.ex. Iran, denna 
immigration startade redan under 80-talet och var då orsakad till stor del av Iran-Irak kriget. Islamismen 

börjar nu öka i omfattning inom Sverige och den sprids till alla delar av landet. 

3) Byggandet av politiska mötesplatser tar fart 

 

Al-Shabab, åtalades och fälldes för stämpling till terroristbrott vid Göteborgs tingsrätt. Bombhotet 2010 mot 
Göteborg, som ledde till flera gripanden, misstänks också ha kopplingar till al-Shabab, personerna hade 

kopplingar till Gårdsten moskén i Göteborg. Det uppskattas att 2010 så vistades det ca 500-600 tusen 
personer med islamrelaterad bakgrund i Sverige. 

4) Islamistiska terroristorganisationer börjar att infiltrerar svenskt territorium 

På 1990 talet så började terroristorganisationerna att bygga terrorbaser i Sverige, vid slutet av 1990-talet 

fanns det 10 stycken terroristorganisationer i Sverige, 2010 hade antalet ökat till 20 stycken[28]. 

Stora flyktingströmmar uppstod t.ex. i Bosnienkriget mellan 
åren 1992 och 1995 och kulminerade i Srebrenica massakern 

1995 då 8000 bosnienmuslimska män dödades av de 
bosnienserbiska styrkorna.  Även bosnienkroater och 

bosnienmuslimer (bosniakerna) rensade sina områden från 
andra etniska grupper.  

Många flyktingar från kriget anlände till Sverige och bland 
dessa invandrargrupper fanns det en del islamister som på så 

sätt fick fotfäste i Sverige.  

Den svenske polismördaren Jackie Arklöv tog värvning i den  

kulturella bakgrund. Man uppfattar det som så, att alla som 
blir hjälpta och får komma till ett så rikt och fint land som 

Sverige, helt enkelt inte kan ha den uppfattningen att vår 
kultur är helt värdelös och dekadent. 

Man förstår inte att ett land som Sverige med bara otrogna 
kan man i princip våldta och omstörta efter eget önskemål. 

Ingen svensk kan fortfarande i sin vildaste fantasi föreställa 
sig att någon immigrant inte vill köra Volvo och ta till sig den 

svenska västerländska livsstilen och välfärden. Detta är ett 
ödestiget misstag som får allvarliga framtida konsekvenser. 

 
Antal islamister växer nu lavinartat i antal under hela 90-talet  

 

 

Den första moskén byggdes i Sverige 1976, sedan byggdes Malmö 

moské och den blev färdig 1984, idag har man i Malmö över 45 000 
medlemmar.  

2005 fanns det ett 15-tal större moskéer och ca 120 mindre. Moskén 
fungerar bl.a. som en politisk mötesplats där islamistisk propaganda 

sprids. Det finns tre islamiska riksorganisationer, Förenade Islamiska 
Församlingar i Sverige (FIFS), Sveriges Muslimska Förbund (SMF) 

och Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS).  

En del misstänkta terrorister har kopplingar till svenska moskéer. 

Två män, med samröre med den somaliska terroristorganisationen  

 



 

 

 
 

 

                                                                       

Organisationen utför självmordsattacker mot israeliska städer och dödar homosexuella palestinska män. 

Hamas förnekar förintelsen och avrättar skrupelfritt sina motståndare. 
 

 

Det finns även ett samarbete mellan al-Qaida och GIA. Organisationens betydelse har minskat under 2000-
talet. GSPC, känd som Group for Call and Combat, verkar vara al-Qaedas nya favorit i Algeriet idag. 

                                                                                              
 
såsom tidningar m.m. Ledaren för GIA är Nourredine Boudiafi, fängslad i Frankrike sedan 2004. 

 

Informationen bekräftades av Säpo 2001. Ett 

exempel är Hamas (betyder islamiska 
motståndsrörelsen), som är terroriststämplad 

enligt EU och USA och är en sunni-islamistisk 
paramilitär organisation.  

 
Terroristerna skaffade svensk server med egen 

hemsida 2004, som bl.a. innehöll grovt rasistiskt 

judehat och hyllningar av självmordsbombare, 
Telia supportar aningslöst terroristerna med sitt 

nät. Israel anklagar Sverige för Hamas-kontakter 
och Hamas påstår att förintelsen är en påhittad 

lögn. Hamas sorterar under Muslimska 
Brödraskapet som styr över Södermalms moské. 

Hamas opererar fullständigt öppet i Sverige man 
går med i demonstrationståg etc. 

 
  Hamas högste politiska ledare är Khaled 

Meshal, han är ledare för den syriska 
grenen av rörelsen. Han lever i exil i 

Damaskus. Den väpnade grenen av Hamas 
kallas Izz al-Din al-Qassam-brigaderna och 

armén har uppskattats till cirka 25 000 
man.  

Hamas långsiktiga mål är att utplåna 
staten Israel, fördriva den judiska 

befolkningen och ersätta den med en 

islamistisk stat.  

 

Algeriska väpnade islamiska gruppen, GIA - Groupe 

Islamique Armé, är en terroristorganisation som har 
förgreningar i Sverige. 

 
Deras verksamhet i Sverige består bland annat av utfärdande 

av identitetshandlingar och falska pass. Organisationens 
verksamhet i Sverige präglas av produktion av 

propagandamaterial och nyhetsbrev där man kritiserar 
militärdiktaturen i sitt hemland. 

GIA var under 90-talet världens blodtörstigaste 

terroristgrupp.  

Att GIA haft aktivitet i Sverige är också det väl belagt av 
Magnus Norell, terrorismforskaren vid Försvarshögskolan.  

GIA - Groupe Islamique Armé, är en islamistisk terrorist- 

organisation, enligt USA och Frankrike, som vill störta 

regeringen i Algeriet och ersätta den med en islamistisk stat. 
Mellan 1992 och 1998 utförde GIA våldsamma massaker på 

civila, offensiven utrotade hela byar. 100-tals utländska 
medborgare har sedan 1993 dödats. Man vill utrota alla 

judar, kristna och otrogna från Algeriet.  Organisationen 
kännetecknar av bilbomber, avrättningar och våldtäckt på 

sina kidnappningsoffer. GIA har utfärdat jihad mot Frankrike, 
man sänder bomber riktade mot olika mål i Frankrike 



 

 

Al-Gamaa al-islamiya är en egyptisk radikal islamistisk organisation som finns representerad i Sverige. 

                                                                                  

 

Islamiska jihad anhängare finns i Sverige. Gruppen ligger bl.a. bakom bombningen av World Trade 

Center i New York 1993, attentatet skadade 100 människor och 6 dog. 

 
 

Deras förmåga att utföra angrepp på Israel har minskat sedan Israel byggde Västbanksbarriären och efter 
isolationen av Gazaremsan. 

                                                                       

Ansar al-Islam är en terroristorganisation som finns i Sverige. Mulla Krekar född 1956, är en irakisk kurd  

 
 

års fängelse och utvisning ur landet, för planering av terroristbrott. Gisslantagande förekommer ofta vid olika  
attentat och vid ett tillfälle avrättade man kallblodigt flera personer som var tagna som gissla.  

Al-Gamaa al-islamiya har som huvudmål att avsätta 
den egyptiska regimen och ersätta den med en islamisk 

stat. Gruppens andliga ledare är den numera fängslade 
Omar Abdel-Rahman. Organisationen är klassad av EU 

och USA som en terroristorganisation. 1993 var 
gruppen inblandade i WTC bombningen i New-York. 

Gama'a al-Islamiya utförde massakern i Luxor 1997, då 
59 turister och fyra egyptier dödades. Detta ledde till en 

stark nedgång i turismnäringen då färre turister 
besökte landet. Islamisterna fick snabbt folket mot sig. 

Zawahiri hävdade då att polisen hade begått massakern 

och Omar Abdul Rahman sa att den utförts av israeler. 

 

 

Islamiska jihads politiske ledare är 
Mohammed al-Hindi. Gruppen betecknas 

som en terroristorganisation av EU och USA.  
Organisationen är en sunnimuslimsk, 

islamistisk och palestinsk väpnad grupp  

som har stöd av Syrien.  

Deras mål är att upprätta en islamistisk stat 
i Palestina och att förstöra staten Israel 

genom heligt krig och att utrota dess 
befolkning genom folkmord. 

 

bosatt i Norge. Krekar har inte fått sin PUT ansökan ännu 
godkänd i Norge. Han var ledare av organisationen fram till 

år 2003. Hösten 2005 hotade Krekar, på satellit-TV kanalen 

al-Jazeera, med terroraktioner i Norge om han skulle bli 

utvisad. Han har sedan 2006 stått uppförd på FN’s 

terroristlista. 
Ali Berzengi and Ferman Abdulla, ägarna till ett falafelstånd i 

Stockholm, som utnyttjade det monetära 

transfereringssystemet Hawala för att överföra pengar till 
Ansar al-Islam, är ett exempel på terrorister som är 

verksamma i Sverige. SÄPO och svensk polis arresterade de 
båda terroristerna och de blev båda dömda 2005 till 7 och 6- 

 

Gruppen definierar jihad som krigshandlingar mot Israel. 

Palestinska Islamiska Jihad är även motståndare till många andra 
arabiska regeringar som de ser som alltför liberaliserade och 

västerländska.  

Gruppens väpnade gren Al-Quds Brigaderna, har tagit på sig ett 

större antal offensiva angrepp i Israel, inklusive självmords- 
bombningar.  

Gruppen är ansvarig för raketattacker mot israeliska städer, 

attackerna har dödat och sårat många civila. Angreppen har orsakat 
stora umbäranden i olika samhällen i södra Israel.  

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohammad_al-Hindi&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_Unionen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Islamism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Palestinsk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Syrien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalifat
http://sv.wikipedia.org/wiki/Al-Jazeera


 

 

 

                                                                                   

Hizbollah är aktiv i Sverige.  Anhängare har funnits i Sverige sedan 1990-talets början. SÄPO:s bedömning 

är att Hizbollah-anhängare i Sverige stödjer personer som begår illegala handlingar i andra länder.  

 

 
 
Hizbollah driver satellit-TV-nätverket al-Manar. USA listar TV-nätet som en terroristorganisation.  

Organisationen verkar helt öppet i Sverige, man går t.ex. i demonstrationståg med socialdemokraterna. USA 
uppmanar Sverige att klassa organisationen som en terroristorganisation. 

2009 dömdes en svensk till livstid i USA, 43-årige Oussama Kassir, tatuerad med Hizbollahs namn på axeln. 
Han fick sin dom i New York för terrorbrott. I Sverige levde han ett liv kantat av kriminalitet.  

                                                                           

Ansar al-Islam är en terroristorganisation enligt 

USA, UK och Australien. Organisationen är en Kurdisk 

sunni-islamistisk grupp som förespråkar en radikal 

islamism, helt enligt officiell Saudiarabisk wahhabitisk 
islamism som strikt tillämpar sharialagarna. 

Ledaren för gruppen är Abu Abdullah al-Shafi'i.  
 

Ansar al-Islam har ett väl utbyggt nätverk i Europa 
och Sverige. Man organiserar och finansierar 

beväpnade attacker mot olika mål. Många av 
organisationens anhängare har blivit arresterade i 

Europa och Sverige. 

 

Regeringen beslutade 2004 att utvisa en terrormisstänkt 26-åring 
från Sverige till Irak, trots att mannen riskerar dödsstraff. 

Justitieminister Thomas Bodström uppgav till TT 2004 att det fanns 
bevis på koppling till terrorism. Enligt Bodström tillhörde han Ansar 

al-Islam som står på FN:s lista över organisationer med koppling till 

al-Qaida.  

Enligt Säpo och regeringen ingick mannen i ett internationellt nätverk 
som stöder terroristorganisationer. Nätverket hjälper till med 

rekrytering av medlemmar, samlar in pengar, samt förser terrorister 
med uppehälle och kontakter. 

Enligt Bodström står Ansar al-Islam bakom 300 attentat i Irak, bland 
annat ett dåd i Arbil i Kurdistan där 57 människor dödades.  

 

 

Hizbollah stöds av Iran. Organisationen är en 
muslimsk fundamentalistisk shiamuslimsk 

organisation. Den följer en islamistisk shia-

ideologi inspirerad av Ayatollah Ruhollah 
Khomeini, ledaren för den islamiska 

revolutionen i Iran. Huvudsakliga målen är att 
utrota västerländsk kolonialism i Libanon och att 

upprätta en islamistisk stat i Libanon. Hizbollah 
anser Israel vara en illegitim stat och 

förespråkar dess utrotning.   

http://sv.wikipedia.org/wiki/Al-Manar
http://en.wikipedia.org/wiki/Kurds
http://en.wikipedia.org/wiki/Sunni
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamist
http://en.wikipedia.org/wiki/Wahhabism
http://en.wikipedia.org/wiki/Sharia
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_Abdullah_al-Shafi%27i&action=edit&redlink=1


 

 

Organisationen betraktas av USA, Nederländerna, Kanada och UK som en terroristorganisation. Hizbollah 

utförde bombningen av den israeliska ambassaden i Buenos Aires och kapningen av TWA Flight 847 den 14 
juni 1985 när planet flög från Aten mot Rom.  

Enligt Svenska Dagbladet, 2006, har Hizbollah fått sin tunga militära utrustning från Iran, utrustningen kom 
till användning under striderna med Israel sommaren 2006.  

 
Hizbollahs beslutande församlingen leds av Sheikh Muhammad Hussein Fadlallah. Hizbollahs militära styrka 

består av ungefär 1 000 medlemmar på heltid, tillsammans med ytterligare 6 000-10 000 frivilliga som armén 
kan mobilisera i händelse av en storkonflikt. 

 

PKK, Kurdiska arbetarpartiet, bär skulden för ett stort antal våldsdåd i Tyskland. Deras politiska mål är att få 

den turkiska regeringen på fall genom att på olika sätt skapa opinion.  Våldsamma metoder används  

 

 
 

                                                                                                                                                                             

regelbundet i kampen. PKK är en kurdisk 
gerilla, en separatistorganisation som har 

som mål att få den turkiska staten att 
erkänna kurdernas kulturella och politiska 

rättigheter. 
 

PKK, finns etablerat i Sverige. Under 1980-
talet mördades två avhoppade medlemmar 

i Uppsala och i Stockholm. 
 

Det så kallade PKK-spåret i Palme mordet 

ledde aldrig till några långvariga 
frihetsberövanden. Det var ett av den 

förste spaningschefens Hans Holmérs 
huvudspår. 

 
Uppskattningsvis befinner sig 50 000–

60 000 kurder i Sverige och majoriteten 
bor i Stockholm, Uppsala, Göteborg och i 

andra storstäder. 

PKK lät 1988 mörda bl.a. 9 barn i sydöstra 

Turkiet vid ett attentat mot byn Basyurt 

Efeler. Bara under 80-talet mördades 140-
150 oskyldigt civila i olika attentat. 

Mördandet har sedan fortsatt. PKK 
konflikten tros uppskattningsvis ha krävt 

sammanlagt 45 000 liv. 
 

Organisationens politiska ideologi är en form 
av Kurdisk nationalism blandat med en 

Marxist - Leninistisk kommunism. 

 
FN, USA, EU och NATO terroriststämplar 

organisationen. Armén består av ca 8 000 
man. 
 

PKK´s mål är att skapa en 
oberoende socialistisk stat i 

Kurdistan, av delar i 
nuvarande Turkiet, Iran, Irak 

och Syrien.  

USA och EU klassar 
organisationen som en 

terroristorganisation eftersom 

de använder hot och våld för 
att nå sina politiska mål. PKK 

leds av Murat Karayilan.  



 

 

Al-Shabab är en terroristorganisation vars tillvägagångssätt handlar uteslutande om diverse 

våldshandlingar, som bland annat sägs utföras av extrema islamister med utbildning i bland annat 

Afghanistan. Somaliska regeringen är oroade över terrorgruppernas stora stöd från somalier i Sverige. 

 

SÄPO uppskattar att ungefär ett 20-tal somalier har lämnat Sverige för att aktivt ta värvning i Al-Shababs 

armé. Al- Shababs omfattande verksamhet i Norden är känd sedan länge och utgörs idag till stora delar av 
finansiering och planering av terrorverksamhet.   

 

I oktober 2010 ställdes två svensk-somalier, med kopplingar till al-Shabab, inför rätta i Göteborgs tingsrätt för 
förberedelse till självmordsattacker i Somalia. Somaliern Muhideen Jelle, 28 år, är en al-Shabab anhängare 

som försökte hugga ihjäl muhammedtecknaren Kurt Westergaard med yxa i Danmark 2009. Göteborg utpekas 
av flera källor som den största rekryteringsbasen under år 2010. Båda dömdes till fyra års fängelse för 

 

                                                                                           

De vill även införa ett styre i Somalia baserat på stränga tolkningar av sharialagarna. 2010 utlyste en okänd 

terrororganisation en belöning på 500 000 kronor till den som mördar den danske ministern Pia Kjærsgaard, 
man misstänker att det är Al-Shabab som ligger bakom hotet. 

Al-Shabab är en militant islamistisk organisation, 
och kontrollerar i dagläget stora delar av Somalias 

territorium. Al-Shabab är klassad som en 
terrororganisation av bland annat Englands och 

USA:s utrikesdepartement, liksom av flera 
västerländska säkerhetstjänster, däribland den 

norska och svenska.  Armén som består av 

paramilitära soldater uppskattas till cirka 7000 
man. Al-Shababs främsta mål är att driva bort de 

etiopiska soldaterna som finns i Somalia. 

 

stämpling till terroristbrott. Jelle var god vän med 

landsmannen och ”burqa mördaren” Abdurrahman 
Hajji, 28 år, som var uppvuxen i danska Rödovre. 

Han lyckades iklädd burqa nästan utplåna hela 

Somalias läkarkår, den 3 december 2009, när han 
sprängde sig själv i luften på al-Shababs uppdrag 

under en ceremoni i Somalia.  

Då attentatet skedde fanns 23 personer på 
hotellet Shamo i Mogadishu, personerna deltog i 

en examensceremoni för de första läkarna som 

utbildats i landet sedan inbördeskriget startade.  

Självmordbombaren var utklädd i burqa när han 
bar in bomben mitt i ceremonin. Vid dådet 

dödades tre ministrar, två läkare och nio 
läkarstuderande, samt tre journalister. 

 



 

 

Al-Qaida har terroristceller som verkar i Sverige. En svensk grupp som påstår sig vara en gren av 

terrornätverket al-Qaida har i ett brev till Dagens Nyheter tagit på sig attentatet 2005 mot den irakiska 

vallokalen i Kista utanför Stockholm. Bombattentatet i Stockholm i december 2010 var kopplat till al-Qaida. 
 

 
 

Expressen påstod 2007 att två al-Qaida krigare sökte asyl i Sverige. Det var både medlemmar i al-Qaida och 
ansvariga ledare för olika träningsläger i Afghanistan. En källa inom en statlig myndighet bekräftade för 

Expressen att säkerhetspolisen hade fastställt att de tillhörde terroristorganisationen al-Qaida. 

                                                               

att alla icke muslimer skall drivas ut ur alla muslimska länder. Som religiös wahhabit tror Usama bin Ladin att 
återställandet av sharialagarna kommer att ställa saker till rätta i världen, och därför måste alla andra 

ideologier såsom panarabism, socialism, kommunism och demokratism bekämpas. 

Hizb ut-Tahrir Scandinavia 

Hizb-ut-Tahrir är en extremistisk islamisk organisation som är förbjuden att verka i många länder. Men i 

Danmark och Sverige är den tillåten. Organisationens mål är ett världsomspännande kalifat, den islamska 
regeringen. En stat där det inte finns några val, yttrandefrihet eller demokrati. Bara en ledare som bestämmer 

allt, profeten Muhammeds ställföreträdare: Kalifen, den islamska regeringens diktator.  

 

Al-Qaida är en islamistisk terrorist-

organisation enligt FN, EU och USA, vars 
mest kände företrädare är Usama bin 

Ladin. Rörelsen har tillskrivits en rad 
spektakulära terroristdåd, varav de 

mest kända är attackerna på WTC i New 
York och mot USA:s försvarshögkvarter 

Pentagon den 11 september 2001. Al-

Qaida förespråkar en global jihad och 

 



 

 

Kalifatet innebär sharialagar, vilket konkret innefattar avhuggning av händer vid stölder och stening av 

otrogna kvinnor, detta vill Hizb-ut-Tahrir försöka införa i Danmark och Sverige. Hizb-ut-Tahrir vill också, enligt 
Tamkeen doktrinen i islam, att den islamska identiteten och lojaliteten skall stärkas. Islamistkonferens i 

Köpenhamn den 21.e januari 2011 uppgav:  

a) Man vill inte att de troende kvinnorna skall integreras i samhället eftersom de kan påverkas på ett 

negativt sätt av den västerländska kulturen, man vill istället att kvinnorna aktivt skall bekämpa 
västvärldens ideal. 

 

b) Man menar också att en integrering i samhället är fel eftersom man då inte kan påverka samhället i 
islamsk riktning för att slutligen införa kalifatets diktatur. 

Hizb ut-Tahrirs syfte är, enligt egen utsago, att återupprätta det islamiska samhället från det allvarliga förfall 
det drabbats av och befria det från "de otrognas" tankar, system och lagar. Man arbetar för att samhället ska 
genomsyras av islam och att alla aspekter av vardagslivet ska följa sharialagarna.  

År 2007 skapade rörelsen en del rabalder i Danmark, sedan medlemmar av Hizb ut-Tahrir samlat majoritet i 

föräldrastyrelsen i den privata förskolan Salam, på Nørrebro i Köpenhamn och krävde att deras barn skulle 
uppfostras i enlighet med strikt islamiska värderingar. Pojkar och flickor skulle till exempel inte få leka 

tillsammans. 

I februari 2007 fick detta maktövertagande förskolans ledning som bestod av två kvinnliga förskollärare att 
avgå. Förskolan drevs några månader av sex muslimska barnskötare innan kommunen slutligen såg sig 

föranledd att ta över driften av förskolan och söka en ny ledning för densamma. 
 

                                                                                   
 

4. Religiös indoktrineringen förbereder de små barnen för islam 

Det fanns i Sverige 1996 ett par friskolor med religiös islamisk bakgrund, idag har antalet ökat kraftigt.  

Saudiarabien finansierar friskolor i bl.a. Sverige. Al-Salamskolans rektor Matz Liljeson i Örebro erkänner öppet 
att skolan har tagit emot pengar från Saudiarabien. Hela Sverige, skolminister Jan Björklund och svensk 

media vet att det är så. Barnen blir utsatta för en kraftig religiös påverkan i tidig ålder, detta kan leda till att 
  

 

 

Ata Abu Rastha, född 1943 i Palestina, är det 

islamska partiet, Hizb-ut-Tahrirs, globala ledare. 
Ryssland klassificerar gruppen som en 

terroristorganisation.  Organisationen menar att det 

inte kan bli fred med israel därför att islamsk lag 
förbjuder det. 

Organisationen grundades 1953 och man finns nu i 
över 40 länder och har idag en miljon medlemmar. 

Många menar att de för närvarande är motståndare 
till att kalifatet skall införas med våld utav rent 

taktiska skäl, senare när tiden är mogen så kommer 
de att ändrar sig och ta till våld. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sharia


 

 

det svenska samhället upplevs som främmande och orättfärdigt senare i livet, vilket kan orsaka allvarliga  

integrationsproblem när barnen når vuxen ålder. 

Nyamko Ana Sabuni (M), biträdande utbildningsminister och jämställdhetsminister 2010, är bl.a. orolig för att 
muslimska friskolor riskerar att bli "den naturliga rekryteringsbasen för framtida självmordsbombare. I 

kampen mot terrorismen är det alltså viktigt att ifrågasätta dessa skolor”.  

Skolledare Hussein Aldaoudi på den muslimska friskolan Alsalamskolan i Örebro får kritik. 

 
 

 

5. Polarisering och kriminalitet söndrar de otrognas land  

Den misslyckade integrationspolitiken orsakar svåra störningar i det svenska samhället, under perioden 
efter år 2000 så fortsätter problemen att öka katastrofalt. Hetsen och hatet mot det svenska samhället ökar 

från bl.a. islamistiska grupper, vilka underblåser oro i samhället och välfärdsstaten hotas. Man våldtar, 

vandaliserar, rånar, hotar, kränker, mördar och bedrar de otrogna, allt verkar vara tillåtet. I Malmö försöker 
man med kränkningar och hot att etniskt rensa staden från judar.  

Den starka polariseringen hotar nu att fullständigt slita sönder det svenska samhället och vålla obotlig skada 

för all framtid. Samtidigt så får de svenska medborgarna mycket lite information om den misslyckade 
integrationspolitiken. Man inför ett nytt begrepp i politiken som kallas för ”politiskt korrekt” .  

Negativ kritik av integrationspolitiken stämplas i stor omfattning som politiskt inkorrekt, nästan all media 
sluter upp bakom definitionen. Kritiker av politiken kallas för rasister och bli utsatta för förtalskampanjer där 

de offentligt smutskastas, kritiken tystnar. 

Friskolan Alsalam i Örebro måste förbättra 

verksamheten på flera områden. Det står klart när 
Skolinspektionen nu har underkänt var tredje 

punkt, i sin senaste inspektion 2010. Skolledaren 
Hussein Aldaoudi säger att de tar mycket allvarligt 

på kritiken och att de på skolan ska gå igenom 
punkterna och åtgärda dem. 

 

Riksdagsmän attackerade i riksdagen 2010 
Abdirizak Waberi, som är rektor för Römosse-

skolan i Göteborg, för att vara islamist. Man 
menade att Waberi hade värderingar som inte var 

förenliga med svensk rättstänkande, han har vid 
flera tillfällen i olika intervjuer förespråkat 

kvinnomisshandel.  

Waberi menar också att män inte skall dansa med 
kvinnor och inte heller ta dem i hand. 

 

 

 

 

Abdirizak Waberi är ordförande för Islamiska förbundet.  

Aje Carlbom, fil dr i socialantropologi, menar att 
Islamiska förbundet är en del av den islamistiska 

rörelsen som vill bygga upp en egen offentlighet, med 

egna skolor, förskolor och så vidare. Den parallella 
strukturen går stick i stäv med partiernas syn på 

integrationspolitiken. 
 

Riksdagsmannen Abdirisak Waberi (M) är också 
facebook vän med den 22-årige göteborgare som 2010 

ställts inför rätta anklagad för stämpling till terroristbrott 
(senare dömd till 4-års fängelse). Waberi svarar ” De 

som finns på min facebooksida är inte mina närmaste 

vänner”.  

Waberi kräver också att pojkar och flickor skall 
särbehandlas i badhus, skolgymnastik och 

religionsundervisning, han menar även att det måste 
finnas halalslaktat kött överallt samt att mannen skall 

vara familjens och kvinnans överhuvud. 

 

 
 

   



 

 

Antal våldtäkter[16] är nu rekordstort. Från år 1980 till 2008 så har antal våldtäkter ökat från ca 850 till 

5500 fall, detta är en mycket kraftig ökning på hela 547 % och placerar därmed Sverige enligt FN på 2:a plats 
i världen efter Sydafrika, detta är ytterst anmärkningsvärt för en rättstat som Sverige.   

 

Antal hot, kränknings och frihetsbrott[19] är nu mycket stort. Från år 1980 till 2009 så har antalet brott 
ökat från ungefär 24 500 till 150 000 fall, en ökning med ofattbara 512 %. 

Antal rån, inklusive grovt rån[20] ökar nu också kraftigt i omfattning. Från år 1995 till 2010 så ökar antal 

brott från 4298 till 6832 fall, en kraftig ökning med 59 %.  

Antal försök till mord eller dråp[21] ökar. Från år 1995 till 2010 så ökar antal brott från 485 till 626 fall,  

en ökning med 29 %, detta måste anses som synnerligen allvarligt med hänsyn till att brotten är mycket 
grova.  

 
Skadegörelse inklusive mordbränder[23] ökar. Från år 2000 till 2009 så ökar antal brott från ungefär 125 

000 till 205 000 fall, en kraftig ökning med 64 %. Ökningen av antal mordbränder är synnerligen allvarlig. 
Antal mordbränder i skolor ökar stadigt, från att år 1996 varit 95 stycken till rekordåret 2008 då 269 

mordbränder anlades, en ökning med alarmerande 183 %. 

Antal bedrägerier[22] ökar. Från år 2000 till 2009 så ökar antal brott från ungefär 50 000 till 110 000 fall,  

en mycket kraftig ökning med 120 %.  
 

 
Våldtäkter på kvinnor 

I en rapport som omfattar 120 länder världen över har FN-organet United Nations Office on Drugs and Crime 

(UNODC) visat år 2010 att Sverige, näst efter det svårt våldtäktsdrabbade lilla landet Lesotho, är det land i 
världen där flest våldtäkter anmäls. 2009 var det över 6000 våldtäkter som anmäldes i Sverige.  

 

 

Ett av otaliga exempel på grova våldtäkter är förövaren Salah Fadi 

Samir Mahdi El-Kaissi Ramadhan (kallad Casper Östlöv), född 1989 
i Irak, han våldtog Emma, en 19-årig kvinna från Kristianstad.  

Irakiern misshandlade henne grovt, han strypte, sparkade och 
knivskar henne så allvarligt att hennes liv var hotat. En del menar 

att han försökte slakta henne, han skar henne i underlivet och 
försökte skära ut ögonen på henne. Syrebristen vållade Emma 

permanenta hjärnskador. El-Kaissi Ramadhan dumpade sedan den 
medvetslösa kroppen på Näsby fält utanför Kristianstad. 

 

Irakiern åtalades för mordförsök, misshandel, våldtäkt, olaga hot 
och människorov. Han dömdes i Tingsrätten till 12 års fängelse. 

Landet Irak är en islamistisk stat och medlem i OIC.   
 

I Norge talar man, till skillnad från svensk media, klarspråk vad 
gäller brottsstatistiken. Norska polisens statistik över 

överfallsvåltäkter i Oslo åren 2007-2009 visar att det i samtliga fall 
är icke-västliga invandrare som är gärningsmän. 



 

 

Överhuvudet för de islamiska shariaråden i England Maulana Abu Sayeed, hävdar att det ”inte finns något som 

heter våldtäkt i ett äktenskap” han sa också att ”män som våldtar sina fruar inte borde bli åtalade, för att sex 
är en del av äktenskapet”, han påstod också att många gifta kvinnor som kommer med anklagelser om 

våldtäkt ljuger.  

 
 
Källa: Foto från Expressen 10 feb. 2007. 

 

Lamin Abdikarim Ali, 23, misstänks också 2010 att ha våldtagit och rånat en 84-årig kvinna i Falun. Han är 

dömd tidigare för den mycket brutala våldtäkten mot Jenny Lémon i Göteborg 2004. Kvinnan våldtogs, 
misshandlades med en batong och sparkades i underlivet. Mannen misstänks ha brutit sig in i den 84-åriga  

 

kvinnans lägenhet och våldtagit och rånat henne.  Han är född, 1987-04-10 och är somalier. Tidigare hette 

Två flickor Jenny och Linda (bild t.v.), 19 och 20 år gamla, 

rånades, misshandlades och våldtogs i Göteborg 2005 av 
fyra afrikanska män från Somalia, de talade svenska med 

brytning.  

Jenny som även blev gruppvåldtagen fick ett skadestånd på 
150 000 kr. De slog och sparkade hennes kropp och huvud 

samt slog hennes huvud blodig med en batong.  

Linda däremot som "bara" blev brutalt misshandlad och 
vittne till våldtäkten på sin vän fick ett skadestånd på 65 

000 kr. Linda slogs blodig med en batong i huvudet och 

sparkades i underlivet. Våldtäktsgänget stal också offrens 
mobiltelefoner som de genast började ringa ifrån.  Med 

Linda och Jennys mobiltelefoner ringde förövarna till sina 
vänner och uttryckte sitt svenskförakt och skröt om hur de 

våldtagit, misshandlat och rånat två ”svennehoror”. 

Somalia är en islamistisk stat och är medlem i den globala 

islamistiska organisationen OIC - Organization of the Islamic 
Conference. 

 



 

 

han Jassin Abdikarim Mahamud.  Grova överfall, mordförsök och mord sker i en ökande omfattning på mycket 

gamla människor.  Ett exempel är Gulli Wirdestedt en 84-årig kvinna, t.h. ovan i bild, som vägrade att berätta 
var hon hade sin bilnyckel. Då torterade tjuvarna henne till döds. En ung liftare med rastaflätor pekades 2004 

ut av vittnen som skyldig till mordet.  

 

Mordbränder i skolor och offentliga byggnader  

Mordbränder som orsakas av att skolelever anlägger bränder i skolor, p.g.a. hat mot samhället, var tidigare 
ett helt okänt begrepp. Under 2000-talet ökade antalet mordbränder i skolor och i andra offentliga byggnader 

mycket kraftigt, skadegörelserna beräknas sammanlagt ha kostat ofantligt många miljarder kronor. Antal 
mordbränder i skolor har ökat stadigt, från att år 1996 varit 95 stycken till rekordåret 2008 då 269 

mordbränder anlades, en ökning med hela 183 % (ökat 14 % per år). Alla anlagda skolbränder kostar  
 

 

 
6. Invandring till Sverige ökar lavinartat och polariseringen förstärks 

Många barn i varje familj 

Barnfamiljer med många barn ger upphov till låga intäkter för familjen, eftersom all tid går åt till att ta hand  

 

om storfamiljen istället för att arbeta, skatteintäkten från familjen minskar dramatiskt, kostnader och bidrag 

till familjen ökar istället kraftigt. Däremot för en normalfamilj med två barn så blir kostnaderna för samhället 
låga, i form av små bidrag och stora skatteintäkter, eftersom det då helt naturligt blir mer ledig tid över för 

föräldrarna att arbeta.  

Eftersom storfamiljens inkomst minskar så minskar också familjens resurser och förmåga att ge sina barn en 
bra och meningsfull uppväxt, allvarliga problem kan då också uppstå lättare mellan familjen och samhället.  

kommunerna mer än 1000 
miljoner kronor varje år, detta 

är den senaste uppgiften om 
vad det kostat samhället totalt 

under år 2009. 
 

Det brinner varje dag i 

medeltal på 2-4 skolor i 
Sverige. 

 
De flesta av bränderna är 

vanligtvis anlagda av pojkar 
mellan 15 och 16 år. 

 
2009 sattes Hovsjöskolan i 

Södertälje i brand, hela skolan 

totalförstördes.  
Mer än 300 skolbarn blev utan 

skola. Kostnaden uppskatta- 
des till 50 miljoner kronor. 

 
Yousef Agirman, född 1993, 

och Christian Morriz Göz, född 
1993, dömdes för mordbrand.  

 



 

 

Med fler storfamiljer så ökar påfrestningarna på alla samhällstjänster och skatteintäkterna minskar för 

kommunerna, vilket får till följd att samhällets serviceförmåga i sin helhet avtar. I förlängningen blir detta ett 
problem och välfärden hotas på en nationell nivå.  

 

Det framgår med all tydlighet att storfamiljer med en främmande kulturtradition förorsakar en hel rad 
problem och kostnader för samhället, när man inte behärskar språket, inte förstår de kulturella processer som 

pågår i det svenska samhället, inte har en nödvändig utbildning för att arbeta och verka i Sverige, inte känner 
till de lagar och förordningar som gäller i Sverige och har en negativ inställning till vår kultur och är ovilliga till  

 

 

 

Mentalt efterblivna invandrare. 
 

En ny studie från högskolan i Oslo visar att hela 21 procent av invandrarbarnen klassas som mentalt 
efterblivna. Åtta av tio barn har en lägre IQ-nivå än riksgenomsnittet. Det är forskaren Joron Phil som 

undersökt IQ-nivån med så kallade DPI-prov. Undersökningen har genomförts på 160 barn mellan 6 och 16 
år, alla med invandrarbakgrund.  

 
21 procent av eleverna hade en diagnostiserad intelligensnivå som utvecklingsstörda och 79 procent av 

eleverna hade, enligt DPI, en lägre IQ-nivå än genomsnittet. Detta visar mycket tydligt att minoritetselever 

tillskrivs låg IQ i oproportionerligt stort antal, säger Joron Pihl till Norska Aftenposten. Enligt Walter Føyen, 
chef för psykologiforskningen i Oslo, saknas en korrekt förklaring.  

 
Källa: Norska Aftenposten 2010-11-13. 

att integreras i samhäl-

let. En del radikala 
grupper som kommer till 

landet försöker i stället 

att omstörta och 
islamisera Sverige 

genom hot och våld.  

Ett exempel på en 
storfamilj som går före i 

samhället är den 

somaliska jättefamiljen 
Ali i Emmaboda, 

bestående av pappa 
Mustafa Muhamed Ali, 

hans fru och tio barn.  

Familjen fick 2010 en 

större lägenhet av 
kommunen, men kom-

munen kunde däremot 
inte hjälpa en ensam-

stående mamma i 40-
årsåldern som några 

veckor före jul fick en 
vräkning på grund av 

obetalda hyror. 

 



 

 

 
 

En trolig förklaring till att befolkningen i t.ex. Somalia har ett lågt IQ kan bero på, torka, missväxt, svält, 
ohälsa, tropiska sjukdomar, orent vatten, obefintlig sjukvård, giftermål mellan nära släktingar[29] (tillåtet enligt 

islam), fattigdom, obefintlig utbildning, ett förödande inbördeskrig, ingen infrastruktur såsom vatten och 
avlopp och en kort medellivslängd.   

Ett barn som blir utsatt för denna fruktansvärda missär under uppväxten skadas svårt både mentalt och 

fysiskt. IQ-nivån i medeltal skattas till under 70 för somaliska medborgare. 
 

Personer med ett IQ under 70 uppfyller ofta kriterierna för någon form av mental utvecklingsstörning. Enligt 
omsorgslagen från 1968 så har personer med någon form av utvecklingsstörning laglig rätt till vård, boende, 

utbildning, sysselsättning och en i övrig normal tillvaro i Sverige. 

Svenskt bistånd 

Hundra gånger fler människor skulle kunna räddas från en kvavfull svältdöd om det svenska biståndet till 
ekonomiska flyktingar istället användes direkt till människor i olika katastrofområden. Att direkt på platsen i 

katastrofområdet förse svältande människor med rent vatten, tält, mat och antibiotika utgör en mycket liten 
kostnad per individ. 

 

 
 

I Sverige har man istället valt att lägga stora summor på de mer jämfört rika ekonomiska flyktingarna som 
kommer till Sverige, detta agerande kan inte vara moraliskt försvarbart gentemot de andra svältande och 

nödställda människorna. Man kan säga att dessa rika flyktingar indirekt stjäl de fattigas nödhjälp. 
 

Den svenska invandringen kostade ungefär 190 miljarder kronor under 2010. Detta skulle kunna räddat 
ungefär 125 miljoner barn, under hela året i olika katastrofområden världen över, ifrån att ha dött av svält 

och umbäranden. 

Vad kostar detta samhället? 

Det fanns 562 124 utländska medborgare i Sverige år 2008, 6,1 % i jämförelse med befolkningen. Samma år 

var 1 281 581 personer födda i utlandet (13,8 %), totalt 1 843 705 personer.  Danmark har beräknat 
kostnaden för invandring till ca 45 miljarder SEK för år 2005. Antal invandrare var 2007 i Danmark 477 700 

(8.9%) . Uppskattningsvis så fanns det 440 000 invandrare i Danmark 2005. Medelkostnaden blir då ungefär 
102 000 SEK utslaget per invandrare och år. 



 

 

För 1 843 700 invandrare ger detta en kostnad på ungefär 188 000 000 000 SEK/år (188 miljarder SEK/år). 

Kostnaden är svår att uppskatta men ligger troligen mellan 160 och 220 miljarder SEK/år. 

                           
 

7. Etnisk rensning av svenska städer 

Etnisk rensning av judar i Malmö 
 

Riktig rasism har börjat få fotfäste i Malmö. Hoten och trakasserierna mot judarna i Malmö kommer i  
huvudsak från islamister, men stämplas som andra fascistiska grupper av massmedia, desinformationen 

skapar osäkerhet över situationen i staden. Malmö moské, Islamic Center, uppger 2010 att de har 65 000 

medlemmar i Malmö, detta gör Malmö till den islamtätaste staden i Europa. 
 

Hoten mot judar i Malmö har sedan länge passerat en frekvens som är outhärdlig för en demokratisk stat. 
Judar som levt i frihet och harmoni i århundraden i staden och som assimilerats och bidragit med kunnande 

och skattemedel till vårt land är nu förpassade till en ovärdig och skrämmande skuggtillvaro.  
 

Under 2009 spårade förföljelsen helt ur, 6000 personer agiterade vid Baltiska Hallen och ett 40-tal maskerade 
personer angrep polisen. Kulmen blev den stora demonstrationen i centrala Malmö våren 2009 då 

 
 

folkmassan skanderade: ”Khaybar, Khaybar, judar". Det är en traditionell arabisk ramsa som syftar på 
Mohammeds krig mot judarna i staden Khaybar år 629, som slutade med en massaker på den judiska 

befolkningen.  

Ett sådant dödshot mot judar, utropat på en öppen gata, har Sverige inte sett sedan slutet av 30-talet. 

Judarna drivs nu ut ur Malmö med politikernas goda minne.   
En våg av anti-semitism sprider sig i Europa. Många internationella TV-bolag följer utvecklingen i Malmö. 

Attackerna sker på alla nivåer, t.ex. så attackerades sommaren 2010 små judebarn i Höllviken på en 
kursgård. Maskerade personer skrämde barnen genom hot och trakasserier, gänget kastade ägg och skrek 

”Heil Hitler” och ”Judesvin” åt de små barnen.  Rasismens rätta ansikte börjar visa sig i Malmö, rädslan för hot 
och våld börjar sprida sig i staden. Fox News sände i mars 2010 ett reportage om judeförföljelsen i Malmö, 

Nya Karolinska 
sjukhuset 

beräknas att kos-
ta 52 miljarder 

kronor, för 188 

miljarder så får vi 
3,6 sådana 

sjukhus per år i 
Sverige, eller så 

kan 125 miljoner 
barn räddas från 

svält och under-
gång varje år i 

sina hemländer. 



 

 

 

 
 

man tog upp problemet om hur islamrelaterade konflikter i mellanöstern på ett skrämmande sätt har etablerat 

sig i Malmö. Ett exempel är den 31-årige rabbinen Shneur Kesselman som är Malmöbo. Han är invandrare och 
 

 

Malmöbor flyr staden  
 

 

Malmö har förändrats. Idag vågar knappt ingen gå omkring ensam i Malmö på kvällen. Rapporterna om 

situationen i Malmö beskrivs på många håll som kaosartad. Malmö är idag en stad full med våld, rån och 
gängkriminalitet. Kriminella invandrare har helt tagit över staden, gängen patrullerar stadens gator och 

invånarna har börjat fly ut till kranskommunerna.  
 

Enligt en undersökning har vart sjätte hushåll flyttat beroende på att invandringen till Malmö haft såpass 

utsätts ständigt för rasism på Malmös gator. På barnens frågor om vad 
ropen ”Judejävel”, ”Support Hitler” och ”Fucking JUDE" egentligen 

betyder har han inga svar att ge.   

 
Judiska familjer dödshotas, ett exempel är en familj som först 

dödshotades och sedan försökte gärningsmannen tränga deras bil av 
vägen. De judiska församlingarna i Malmö och Helsingborg har också 

utsatts för flera mordbränder. Ett annat exempel är en terrorist som frätt 
in ett hakkors med 96-procentig svavelsyra i handen på en jude i Skåne. 

 
Simon Wiesenthalcentret uppmanar till extrem försiktighet vid besök i 

södra Sverige. Beslutet förmedlades till justitieminister Beatrice Ask 
2010. En bidragande orsak till Wiesenthalcentrets beslut har varit de 

skandalösa uttalandena av Malmös borgmästare Ilmar Reepalu.  

Dussintals incidenter har rapporterats till myndigheterna som varken 
resulterat i arresteringar eller fällande domar för hatbrott.  



 

 

negativa konsekvenser för staden och dem själva. Den allra vanligaste anledningen till utflyttningen från 

Malmö är att man vill bort från våldet och brottsligheten i staden. 
 

8. Bildandet av segregerade enklaver genom etnisk rensning 

Malmö förvandlas långsamt till en gangsterstad med enklaven rosengård i centrum. 2008 kallade  

 

Dessa betecknas som salafister och förespråkar en strikt praktisering av islam – sharialagar, tillika är de inte 

främmande för Al Qaida, martyrskap etc. Av de skälen har man bevakats av Säpo. 

Det hör också till saken att dessa islamister är de som åsyftas i den så utskällda Rosengårdsrapporten om 

islamismen som finns i området. I den stängda källarmoskén har islamisten Anas Khalifa föreläst om sitt 
paradis, jihad och martyrskap. 

Detta var startskottet på kravallerna som varade drygt veckan ut innan julafton 2008. Förutom att 
islamisterna/araberna levde rövare fanns det även rent kriminella som ogillade polisens närvaro långt 

 

kriminalitet, misär och segregation. Under bara 3 veckor 2009 så brändes 74 bilar upp i Göteborg. Enligt 
polisen så provoceras yngre invandrarmän till att begå brott av Original Gangsters som ett led i gängets 

rekryteringsprocess. 

polisledningen in extra personal både från 

Malmö och angränsande polisdistrikt för 
att stävja ett samhällsfarligt upplopp i 

Rosengård.  

Oroligheterna hade en koppling till en 
pågående konflikt om en moské i 

området.  

 
Man hävdade från media bland annat att 

det var en stark aggression mot polisen 
som låg bakom bränderna och 

kravallerna.  Upploppet i området kan 
närmast beskrivas som en krigszon.  

Den egentliga anledningen till kravallerna 
bottnar i stängningen av den islamistiska 

källarmoskén som drevs av Islamiska 
Kulturföreningen Abu Bakr As-Sideeq-

moskén. De drivande bakom 
källarmoskén hette bland annat Basem 

Mahmoud och Ammar Daoud. 

 

innan kravallerna startade. Deras 
affärer stördes så att säga.  

MENA - ligisterna i Black Cobra var 
en stor spelare bakom upploppen. 

De närmast gav de yngre männen 
direktiv att sätta eld, kasta sten osv. 

Det var samtidigt ett inträdesprov in 
i Black Cobra.  

(MENA står för länderna i Middle 
East and North Africa) 

I delar av Bergsjön i Göteborg som 

kontrolleras av gänget Original 
Gangsters uppstår också kravaller. 

Sådana här händelser, precis som 

kravallerna i Paris förorter, skapas 
av religiös fanatism, 

 



 

 

 

   

Antalet utanförskapsområden fortsätter att öka. En halv miljon människor bor i områden som präglas av låg 
sysselsättning, undermåliga skolresultat och lågt valdeltagande. Det visar rapporten ”Utanförskapets karta”  

2006, enligt en pressrelease från Folkpartiet. Rosengård, Bergsjön, Fittja och Rinkeby är de värsta områdena. 
 

 

9. Stöld och vandalism i samhället bereder väg för en politisk förändring 

Man vänder sig mot de otrogna och deras egendom, invandrare hetsas av arabisk TV, imamer, föräldrar och 
andra kriminella gäng att omstörta samhället genom upplopp, vandalism, våld, asocialt beteende samt en 

Sommaren 2010 skakades Rinkeby av 

våldsamma upplopp, ett 100-tal yngre 
män och kvinnor kastade sten mot polisen 

och satte fyr på byggnader. En 

polisstation i området försökte man 
bränna ned men misslyckades.  

 
I Tensta drar gäng fram och bränner ned 

egendom och misshandlar folk. I alla 
getto i hela landet så förekommer år 2010 

ett kontinuerligt uppror mot Sverige. 

Man krigar mot svenskarna säger man. 

 
I Sverige 2006 så menar folkpartiet att 

det finns 157 problemområden (getto). 



 

 

stark integrationsvägran. Ur det som sedan återstår av samhället vill islamismen bygga sitt islamistiska 

samhälle utformat som en diktatorisk teokratisk enpartistat som bygger på islams sharialagar. 
 

Islamismen skiljer mellan de som inte underkastat sig islam, vilka man kallar otrogna, kuffar (sing. kafir), och 

de som är troende. Av de otrogna finns dels bokens folk, dels övriga icke-troende. Till bokens folk hörde 
ursprungligen endast judarna och de kristna. 

 
När den islamiska lagen införts i ett land har de otrogna bland bokens folk att välja mellan två alternativ, 

antingen att underkasta sig eller att dö. För islamismen är det viktigt att expandera sitt territorium till dess 
det omfattar hela världen. Ett territorium som erövrats genom krig eller genom att fienden frivilligt kapitulerat 

och underkastat sig, utgör islams hus intill domedagen och kan aldrig lämnas tillbaka. Detta territorium 
konstituerar en s.k. waqf, en gåva till Allah. 

 

 

Slutsatsen är att oavsett vad bokens folk gör i olika fredsprocesser etc. så är fred omöjlig, enda alternativen 

är total underkastelse eller död. En otrogen har inga rättigheter och behöver därför inte visas någon respekt 
alls enligt islamismen. 

Detta förklara varför ett stort antal konflikter över världen inte går att lösa med fredliga metoder, eftersom 

oavsett vad de otrogna gör så möts de av våld och hat från islamismen ända tills de är besegrade och har 
underkastat sig den främmande makten, det finns inga sätt att förlikas. Motstånd är förgäves, alla blir 

upptagna i den stora islamistiska gemenskapen och där deras särart blir inkluderat i den stora islamistiska 

kulturen.  

10. Kriminella gäng integreras med de olika politiska krafterna 

 
 
Black Cobra är ett av de största kriminella arabiska nätverken i Danmark. Gänget finns representerat i de 

flesta större danska städer och har ca 600 medlemmar. Enligt svensk polis har organisationen också etablerat 
sig i Sverige, främst i Malmöstadsdelen Rosengård med ett antal medlemmar, men också i 

Stockholmsförorterna Tensta, Rågsved, Hagsätra, Rinkeby och Skärholmen.  



 

 

 

Black Cobra bildades i Danmark och majoriteten består av araber från mellanöstern. Samma mönster 
återfinns i Sverige. Deras huvudfiende heter Hells Angels samt dess livvakter/ungdomsgäng AK81, medan 

man är vänligt inställda till Bandidos.  

Enligt svensk och dansk polis ägnar sig Black Cobra bland annat åt narkotikahandel, utpressning och 

vapenbrott. 

I november 2010 så skadades två irakiska män svårt i en uppgörelse med automatvapen i Lindängen Malmö. 

Man misstänkte att de var medlemmar i Black Cobra. 

 

 

11. Hot mot rättsväsendet ökar 

Hoten mot domare och åklagare ökar i en 

alarmerande hastighet. Vittnen hotas till livet och 

vågar inte vittna i rättegångar. Rättstaten vacklar 
och det blir svårare och svårare att upprätthålla 

lag och ordning i samhället. 

Chefsåklagare Barbro Jönssons bostad i Trollhättan 
sprängdes med en bomb 2007. 

En 24-åring och en 25-åring, båda från Malmö, 
dömdes till 3,5 års fängelse för allmänfarlig 

ödeläggelse och hot mot tjänsteman. 

Original Gangsters, förkortning OG, är ett 

assyriskt/syrianskt kriminellt gäng med bas i 
Göteborg som också har medlemmar i bland annat 

Stockholm, Halmstad, Borås, Jönköping och 
Malmö. Samtliga är män.  

Aftonbladet låter OG - ledaren Lars Bergqvist hota 
SD-partiets företrädare i tidningen. ”Trevligt om 

de känner sig skrämda. Och vi är vana att få som 
vi vill” kan inte ses än annat som ett direkt hot 

mot SD partiet och kan inte uppfattas på annat 
sätt än att de har Aftonbladet stöd.  

 
Detta måste vara helt unikt att en stor svensk 

tidning kommer så uppenbart i klorna på en 

gangsterorganisation. Ytterligare en media kanal 
har tystats och förlorat sin trovärdighet. Den 

organiserade brottsligheten tar strupgrepp på 
samhället. 

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7886134.ab


 

 

 

 
 
Fem personer dömdes till fängelse för bl.a. grovt bedrägeri, grovt koppleri, våldtäkt mot barn och köp av 

sexuella tjänster. Personerna var från Slovakien och Polen. 

12. Det politiska motståndet mot islamiseringen tystas genom hot och mord  

 

Pim Fortuyn, född 1948 i Nederländerna. Han mördades den 6 maj 2002, han var en nederländsk 

sociologiprofessor, författare, opinionsbildare och slutligen politiker.  

Chefsåklagare Urban Svenkvist har hävdat att de 
två agerade på uppdrag av det kriminella gänget 

Brödraskapet Wolfpack. 

 
I samband med zigenarerättegången i Malmö 

2010 hotades kammaråklagaren Ulrika Rogland 
och den tidigare domaren, Monica Nebelius. Två 

personer anhölls för de allvarliga hoten. Även 
under själva förhandlingen har det varit stökigt, 

med slagsmål, misshandel och hot mot vittnen 
utanför på gatan.  

 
Ett tiotal män åtalades för att grovt utnyttjat en 

förståndshandikappad 14-årig flicka i Rosengård, 

sju personer åtalades för grov våldtäkt av barn 
och två av dem åtalades för människohandel. 



 

 

Han mördades under valkampanjen 2002 av islamistfanatikern Volkert van der Graaf, som under rättegången 

erkände att han begick mordet på Fortuyn för att stoppa honom från att framställa muslimer som "synda-
bockar". 

Theo van Gogh, född 1957 i Haag, Nederländerna, mördades 2004 på öppen gata i Amsterdam av 
islamistfanatikern Mohammed Bouyeri. Theo van Gogh var filmskapare, TV-producent, publicist och 

skådespelare. Ättling till den kände målaren Vincent van Goghs bror.  

Han gjorde 2004 kortfilmen Underkastelse. Filmens tema var våldet mot kvinnor i det islamistiska samhället. 

Han var en i Nederländerna välkänd kritiker av islam, och ett av hans sista bokprojekt var "Allah vet bäst" i 
vilken han förmedlade sina åsikter om islam.  

 

komplott mot Lars Vilks. De gripna fyra männen och tre kvinnorna kommer ursprungligen från Marocko och 

Jemen. Natten mot den 15 maj 2010 blev Vilks hus utsatt för ett brandattentat, han var vid tillfället inte 
hemma. Bröderna Mentor och Mensur Alija dömdes till två respektive tre års fängelse. 

Pia Kjærsgaard, Dansk Folkepartis partiledare mordhotades 2010 av ett antal islamister. Männen som  

 

 

Lars Vilks, född 1946 i Helsing-

borg, är en svensk konstnär, 
konstkritiker, filosofie doktor i 

konstvetenskap, författare och 
debattör. Han kritiserade 2007 

islamismen i en form av politisk 
satir genom att teckna profeten 

Muhammed som en rondellhund.  
 

Vilks blev mordhotad av nätverket 

al-Qaida, de utfäste en belöning 
på 100 000 dollar till den som 

dödar Vilks, eller 150 000 dollar 
om han slaktas som ett lamm och 

får halsen uppskuren. 

I mars 2010 greps sju personer på 

Irland misstänkta för en mord- 

 
 

 

Totalt fanns nio personer, som enligt al-Qaida hånat 
profeten Muhammed, upptagna på listan. Bland dem var 

Jyllands-Postens kulturredaktör Flemming Rose, 
tidningens tidigare chefredaktör Carsten Juste och 

tecknaren Kurt Westergaard. 

Muhammedbilderna i Jyllands-Posten var tolv 
satirteckningar som publicerades i den danska 

dagstidningen Jyllands-Posten den 30 september 2005.  
Bilderna sades föreställa den islamiske profeten 

Muhammed. Vissa av bilderna antydde ett samband 
mellan islam, terrorism och kvinnoförtryck. 

 

troligen var från Somalia erbjöd en halv miljon kronor i 
belöning till den som mördade henne. 

Polisen grep senare fem somalier, i samband med 

gripandet fann också polisen en stor summa pengar. 

Terrororganisationen Al-Qaida släppte sommaren 2010 för 

första gången ett engelskspråkigt propagandamagasin 
med namnet ”Inspire by blood and death”.  

I magasinet fanns tre danskar, som stod bakom 

publiceringen av Kurt Westergaards Muhammed-
teckningar, upptagna på en officiell dödslista. 

 

 



 

 

13. Det politiska motståndet tystas genom förföljelse och skenrättegångar  

  Politisk förföljelse, 2006 ingrep svenska staten mot en internettidning och medverkade därmed i 
utgivandestoppet av en karikatyr av profeten Muhammed.  

 

 

Det hela började med att en tjänsteman på UD kontaktade tidningsdistributören Levonline och överlämnade 

sådana uppgifter som hade att göra med det allvarliga utrikespolitiska läge som uppstått efter publiceringen.  

 
Efter krav från SÄPO och utrikesminister Laila Freivalds närmaste politiske rådgivare Stefan Amér, gavs 

senare, vid ett personligt möte i februari 2006, till tidningsdistributören Levonline information om att svenska 
intressen var hotade av bl.a. islamister från terroristorganisationen Hizbollah. 

Efter det att denna information hade påtvingats leverantören så stoppade han distributionen av 

Sverigedemokraternas partitidning. Laila Freivalds träffade därefter Sveriges muslimska råd för att informera 
dem om regeringens handlande. Rådet framförde till regeringen att de var nöjda med att tidningen med 

karikatyrerna hade stoppats.  
 

 

Alla ambassadörer, från de inblandade muslimska länderna, blev därefter informerade om att tidningen hade 

stoppats. Enligt den statliga nyhetsbyrån och tidningen Yemen Observer i Jemen skrev Freivalds själv i ett 
brev till landets utrikesminister Abu Baker al-Qirbi, att den svenska regeringen stängt sajten. Satiren retar 

även upp terroristorganisationen al-Qaida i Jemen. Ovan i bild ses några av dess medlemmar skaka galler. 

Denna händelse var helt unik i svensk rättshistoria, att utländska terroristorganisationer kunde, genom den 
svenska regeringen, få svensk nyhetsförmedling stoppad och censurerad saknar motstycke i det demokratiska 

och fria Sverige. Efter kraftiga påtryckningar avgick kort därefter Laila Freivalds från sin post som 

utrikesminister. Något åtal för brott mot grundlagen framställdes aldrig mot henne i samband med affären.  
 

Publicistklubbens ordförande Stig Fredrikson kallade det hela "oerhört anmärkningsvärt” och sade att det 
"verkar som om yttrandefriheten får ge vika”. Att en partitidning som framför politisk satir och därmed blir 

stoppad genom statens försorg måste betraktas som synnerligen allvarligt. 



 

 

 Skenrättegången mot Geert Wilders i Amsterdam inleddes med att han den 8 augusti 2007 skrev en  

 

insändare i den holländska tidningen De Volkskrant att Koranen bör förbjudas i Nederländerna, i likhet med att 
Adolf Hitlers Mein Kampf också är förbjuden i Nederländerna. Han hävdar att Koranen är fascistisk och 

uppmanar till hat och mord samt menar därför att den saknar existensberättigande i den nederländska 
rättsordningen. Mein Kampf är förbjuden att säljas i Nederländerna eftersom den uppmanar till hatbrott. 

Wilders har även gjort en kortfilm om Koranen. Filmen heter Fitna och kom ut i mars 2008. Filmen har inte 
oväntat tagits emot positivt av vissa och starkt negativt av andra. Nederländska regeringen och EU är oroliga 

för den oro som kan skapas av filmen.  

 

Den 20 januari 2009 inleddes en rättegång emot Geert Wilders. Han står åtalad för hatbrott, han anklagas för 
att ha piskat upp hat mot en etnisk grupp, han är även åtalad för diskriminering och anklagas för att ha 

beskrivit islam som en fascistisk religion då han skall ha påstått att marockanska ungdomar är våldsamma, 
Wilders har också uppmanat allmänheten till att förbjuda Koranen.   

 
Wilders menar att han inte har kritiserat muslimer utan endast religionen islam och dess politiska del. 

Politisk islam är en politisk ideologi som t.ex. kommunismen. Islam är en övertygelse, en idé, en föreställning 
om att det finns en speciell Gud och ett liv efter döden. Politiska ideologier och mänskliga föreställningar 

är inte personer som kan bli diskriminerade eller bli utsatta för brott. En idé kan inte bli kränkt och inte heller 

en inbillad vaneföreställning om något kan bli kränkt eller diskriminerad.  

Wilders har aldrig framfört sin kritik mot muslimer eller andra religiösa individer.  Al-Qaida har reagerat 
våldsamt på Wilders politiska utspel och organisationen planerar nu att mörda Wilders. 

 
  Skenrättegången mot Elisabeth Sabaditsch-Wolff i Österrike är ytterligare ett exempel på politisk 

förföljelse.  En brottsanmälan lämnades in 2010 mot Elisabeth Sabaditsch-Wolff för hets mot folkgrupp enligt  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mein_Kampf
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fitna_(film)


 

 

 

österrikisk lag, i princip samma sak som Susanne Winter dömdes för i början av året. Hon kritiserade 
islamismen och farorna med den i ett politiskt anförande. Hon menar också att hon utsatts för falsk anklagelse 

från islamisterna och att en del av det hon anklagas för hade hon absolut inte sagt.  

I sitt tal varnade hon för farorna med islamismen, att den är våldsam, diskriminerande, baserad på sharia-

lagar, diskriminerande för kvinnor, polygamistisk och intolerant. Hon motsätter sig att kvinnan skall bli 
berövad sina rättigheter som medborgare och att kvinnan skall mista sin frihet i det Österrikiska samhället. 

 
Som kvinna är hon dessutom en utmanande 'key person' för varje svensk kvinna som vill upptäcka vad det 

islamistiska hotet mot demokratin innebär.  
 

Kritiken mot politisk islam växer och flera häxprocesser startas i Europa mot politiker som kritiserar 
islamismen.  

 

14. Mord på kvinnor och barn som inte inrättar sig efter islamismens lagar 

Tyvärr skulle alla dessa 1000-tals mord på kvinnor och barn ta upp för stort utrymme, så tre fall blir endast 

nämnda och det är det bekanta hedersmordet 2002 i Sverige på Fadime Sahindals, avrättningen av den 
16-åriga skolflickan Atefeh Rajabi Sahaaleh i Iran och mordet på 21-åriga Jian i Sverige 2010. 

  Fadime Sahindals var en av de många tusentals kvinnor över hela världen som varje år faller offer för 

religionsrelaterade hedersmord.  

 

Fadime Sahindals hade offentligt 
kritiserat den kurdiska kulturen 

genom ord och handling och då 
speciellt kvinnornas slavliknande 

situation i hemlandet.  Kurder 
klassificeras som en iransk 

folkgrupp, islam är den dominera-

nde religionen. 

Efter att en lång tid ha misshandlats 
och hotats av sin far och bror för att 

hon inte slutat med kritiken och sin 
försvenskade livsstil, så avrättade 

hennes far henne till slut med två 

skott i pannan.  
 

Domstolen beskrev mordet som en 
ren avrättning. Fadime blev 27 år. 

Fadimes släktingar har uppgett för 

media att fadern och släkten 

bekänner sig till religionen islam. 

 



 

 

  Atefeh Rajabi Sahaaleh var en 16-årig skolflicka i Iran som blev avrättad 2004 för att hon begått hor och 

för att hon begått kyskhetsbrott och brutet mot Irans religiösa föreskrifter om sexuella handlingar och tankar. 
 

 
 

Hon blev dömd till döden av domaren Haji Rezai, som också fungerade som både vittne, åklagare, domare och 
bödel. Efter det att hon avrättats så yttrade Rezai hånfullt följande ”Detta kommer kanske att få dig att lyda i 

fortsättningen”. Haji Rezai och staten Iran hävdade att straffet och avrättningen var helt enligt islams lagar.  

Irans parlament antog 2008 med överväldigande majoritet ett lagförslag som föreskriver dödsstraff för alla 
som lämnar islam. Avfällighet, förolämpande av profeten samt spådom är brott som enligt lagförslaget 

obligatoriskt ska ge dödsstraff. 196 parlamentsledamöter röstade för, sju röstade emot och två ledamöter lade 

ner sin röst.  

  

16 procent av flickorna får inte välja själva vilka de ska gifta sig med, visar en studie om hedersrelaterat 

förtryck som Stockholm stad genomfört 2009.  
 

Runt 1 500 unga kvinnor riskerar att utsättas för våld, som hör ihop med familjens heder, enligt en nationell 
rapport som presenterades 2004.  

  Jian blev brutalt slaktad med kniv då hon inte inrättade 

sig efter de islamska lagarna.  

I maj 2010 skildes hon och hennes 31-åriga man och då 

flyttade Jian från Västkusten till familjen i Katrineholm. 
Paret låg i en infekterad vårdnadstvist om sin tvåårige son, 

pojken hade tidigare blivit omhändertagen av de sociala 
myndigheterna. Skilsmässan kan ha utlöst det brutala 

knivmordet på Jian som adoptivpappan Subhi Aref Othman 
enligt egen utsago hade utfört.  

Den 62-årige irakiern Subhi Aref Othman hade tidigare 

adopterat den 21-åriga Jian. 

I den s.k. hederskulturen kan inte en kvinna leva ensam 
eller ta ut skilsmässa. Det blev också den 21-åriga Jians 

död. Subhi Aref Othman skall enligt egen utsago ha 
överfallit och avrättat henne i hennes eget trapphus när 

hon var på väg hem från sin sons dagis.  

Efter mordet, som var en ren slakt då kvinnan knivskars 
brutalt och förblödde till döds, gick fadern med blodig 

jacka till polisstationen i Katrineholm och angav sig själv.  

 
I förhör har han erkänt att han inte godkände dotterns 

livsstil. Mordvapnet, en kniv, har även påträffats. 

70 000 människor mellan 13 och 25 år upplever 
”begränsade villkor” när det gäller deras blivande 

äktenskap, enligt en rapport från Ungdomsstyrelsen år 
2009.  

 



 

 

15.  Korruption och politisk kriminalitet sprider sig 

Kriminella stjäl medlemsregister från ett politiskt parti 
 
Sverige får 2010 sitt första ”Watergate”, politiska och kriminella motståndare bryter sig in i 

sverigedemokraternas CMS system på deras partihögkvarter och stjäl delar av partiets medlemsarkiv.  

 
 

Bland annat stals namn, telefonnummer och krypterade lösenord till partiets medlemmar. Den sekretess- 

belagda informationen publicerades därefter på internet av tjuvarna. Man vandaliserade också 
sverigedemokraternas inhyrda server som fanns på ett webbhotell genom att sabotera serverns funktion.  

Säpo utreder stölden av personuppgifterna som berör över 5700 personer.  Anledningen till att Säpo utreder 

brottet och inte polisen är att Säpo arbetar med att skydda Sveriges demokratiska system och medborgarnas 
fri- och rättigheter. Säkerhetspolisen kommer att göra en IT-forensisk undersökning, men även vidta andra 

utredningsåtgärder. Säpo samverkar med Rikskriminalpolisen och andra polismyndigheter i ärendet. 

Tidningarna förföljer politiska motståndare och stödjer kriminella gäng 

Inför valet 2010 så blev en 20-årig kvinna och hennes sambo dödshotade sedan paret hängts ut på nätet som 
sverigedemokrater. Informationen kom från den 5700 långa medlemslistan som stals tidigare från partiets 

dator. Ett 100-tals skåningar drabbades mycket allvarligt av stölden när de senare blev politiskt förföljda. 

 
 

Aftonbladet och Dagens Nyheter har lierat 

sig med en av samhällets farligaste 
organisationer under valrörelsen 2010 i ett 

försök att förfölja och misskreditera det 

politiska partiet sverigedemokraterna. De 
båda tidningarna har refererat till det 

kriminella invandrargänget Original 
Gangsters, vars webbserver publicerat upp- 

gifter om privatpersoner på nätet, uppgifter-
na som personerna sökt gällde bl.a. 

information om SD:s politik.  

Att försöka skrämma politiker och 
valarbetare måste ses som ett synnerligen 

allvarlig hot mot rättstaten och en indikation 
på att krafttag måste tas för att förhindra att 

denna oroande utveckling allvarligt skadar 

Sverige och svenskarna i framtiden. 

Kopplingen mellan politik och kriminalitet 

blir tydligare och den verkar växa sig allt 

starkare i samhället under året 2010. 

 

 



 

 

16. Uppvaknandet 2010-2014 

Nationen är hotad av mörka krafter 

 
Den ökande kriminaliteten och korruptionen tillsammans med en tilltagande närvaro av religiösa extremister 

 

kombinerat med en lavinartad okontrollerad immigration gör att det allmänna läget i nationen år 2010 är 

väldigt bekymmersamt.  
 

Antal hot, kränknings och frihetsbrott[19] har ökat sedan 1980 med mer än 500 %, antal våldtäkter[16] har 
ökat med mer än 600 % sedan 1980, Sverige ligger på 2:a plats i den internationella våldtäktsstatistiken. 

Kvinnor kan inte längre vistas säkert på gator och torg.  Antal försök till mord[21] har ökat från 1995 med 29 
% och mordbränder inklusive skadegörelse[23] har ökat sedan år 2000 med 180 %. 

Bedrägerier[22] ökar i omfattning och har sedan år 2000 ökat med 120 %. Det brinner i 2-4 skolor varje dag i 
landet, skadorna på skolsystemet uppskattas till mer än 1000 miljoner kronor för år 2010. 

I landet vistas det mängder med folk som ingen har kontroll över, Säpo menar att det finns minst 10 aktiva 

terroristorganisationer[28] i Sverige men kan år 2010 istället vara uppemot 20 stycken. Våldet ökar i samhället 

och delar av Sverige sönderfaller i okontrollerade laglösa enklaver, Rosengård i Malmö är ett sådant område. 
Städer som Malmö rensas på judar genom förföljelse och hot. Många invånare flyr från staden och bosätter 

sig i kranskommunerna för att undkomma våld och kriminalitet. Kriminella gäng som Black Cobra och Original 
gangsters breder ut sig i storstäderna. 

 

Islamismen sprider sig i hela Europa och motståndare mördas och hotas som t.ex. konstnären Lars Vilks. 
Man startar skenrättegångar mot politiker som kritiserar islam. Tidningar och gangstergäng förföljer politiker 

och väljare. 

Det fria ordet är hotat, människorna vågar inte längre uttrycka sig fritt då man är rädd för våld och andra 

repressalier om man skulle kritisera politiska eller religiösa fundamentalister. Massmöten anordnas genom 
Facebook och massorna uppviglas av skrupelfria politiker till att skrämma politiska motståndare till tystnad. 

Aftonbladet certifierar så kallade anti-rasister genom att märka dem med anti-rasist symboler, symbolerna 
bärs offentligt i samhället. De som inte bär symbolerna är automatiskt emot dem och blir då uppfattade som 



 

 

 

att de tillhör gruppen rasister, man hetsar 500 000 svenskar mot svenskar och svenska riksdagspolitiker, man 

försöker på alla sätt att uppvigla medborgarna. Vi vet att Hamas redan tågar i svenska demonstrationståg så 

denna terroristgrupp kan lätt bli uppviglade till att begå våldshandlingar.  
 

Nu hör det till saken att bland de som skriker att folk är rasister så finns det en stor grupp riktiga rasister som 
förespråkar judeutrotning m.m. I denna stora grupp döljer sig många islamister som ser sin stora chans att 

polarisera samhället och skapa inre konflikter i Sverige. Rasisterna kallar icke-rasister för rasister, de 
anklagade står helt oförstående och vet inte vad som bedrägligt gömmer sig bakom hoten.  

De omstörtande krafterna har lyckats att vända fokus bort från sin egen agenda och debatten inriktar sig 

istället helt på frågor om invandrarfientlighet och rasism. Detta är ett trick som försåtligt lurar den svenska 

allmänheten till att angripa sig själva och de verkliga fienderna kan därmed fortsätta att verka i lönndom.  
 

17. Demonisering, hot och förtal av islamisternas politiska motståndare 

Demonisera motståndaren. Åsiktsfientligheten mot oliktänkare i Sverige har skapats genom att bl.a. 

islamister och andra invandrargrupper lurat vanliga svenskar till att tro att hoten mot Sverige rör sig om 
främlingsfientlighet och rasism, när det istället rör sig om helt andra saker nämligen islamism och ekonomisk 

våldtäkt och plundring av det svenska samhället. Resurser som byggts upp över 100-tals år förskingras nu av 
olika krafter i Sverige och motsätter man sig detta så blir man stämplad som rasist och främlingsfientlig.  

 

Att demonisera och förtala andra för något som man själv står för och att försöka spela oskyldigt offer är en 

taktik som har använts med framgång genom hela historien, taktiken är lika gammal som människan själv.  

Politisk korrekt. Efter 1400 år av konflikter med de otrogna så har man lärt sig att tystnad, att spela 

oskyldig och hjälplös, är första steget i desinformationspropagandan. Efter tag så börjar emellertid en del få 
upp ögonen för vad islamism är för något och man börjar ställa närgångna frågor till religionens olika språk-

rör. När det hela börjar bli besvärligt så ändrar man sin taktik och inför begreppet politisk korrekt, som 
omdefiniera hur kritikerna skall tillåtas förhålla sig till problemen runt islamiseringen. Vissa obehagliga saker 

blir då inkorrekta att debattera och de som försöker att framföra kritik får inte komma till tals i media. 
 



 

 

 
 

Rasistanklagelser. Riktiga rasister och främlingshatare hittar man inte bland vanliga svenskar utan återfinns 
bland de olika islamistiska organisationerna, de här grupperna är superrasister och vill utrota den gamla  

bokens folk, judar och kristna. Islamisterna är svåra att identifiera då de döljer sig bakom vanliga 

troende, när de blir trängda så påstår de helt oskyldigt att det råder religionsfrihet och att det bara rör sig om 
en privat tro och att de bara utövar sin religion på ett fredligt sätt. Men så enkelt är det inte, det finns 

religionen islam och det finns politisk islam, islamism. Den yttre religiösa delen är en täckmantel för politiken. 

Efter ett tag så ökar kritiken ytterligare, islamismen blir angripet med kraft från politiskt håll och då börjar 
man med att demonisera motståndarna genom att stämpla dem som rasister och främlingsfientliga. Många 

tystnar efter detta, men ett fåtal fortsätter, trots hot, att kritisera islamiseringen. Islamistiska krafter sprider 

sig i riksdagspartierna och man försöker att lura en del av dess medlemmar till att gå islamisternas ärende 
och angripa deras motståndare. Denna taktik att dölja sig bakom religionen gör det helt omöjligt att debattera 

och politiskt möta islamisterna. Ropen skallar på gator och torg om att svenskarna är rasister och 
främlingsfientliga om de törs utmana nedmonteringen av den svenska välfärden. Taktiken fungerar utmärkt, 

de oskyldiga och icke politiskt insatta svenskarna låter sig luras eftersom man blir manipulerad att tro att alla 
andra svenskar också tycker så.  

Svensken i allmänhet upplever det som så, att inte kan alla dessa personer som skriker på gator och i TV-
debatter ha fel, 100-tusentals människor har ju denna åsikt och då måste det ju betyda att de har rätt.  

Mycket få vågar framföra någon kritik eftersom man är rädd för repressalier, detta får till slut som konsekvens 
att dessa horribla osanningar fullständigt cementeras som rätt och riktiga i den svenska folksjälen. 

Anti-svensk rasism. Formulering av en anti-svensk rasism antar nu farliga proportioner och situationen 

måste uppfattas som synnerligen allvarlig, 100-tusentals svenskar stämplas som rasister, stämplingen är ett 

första steg i att försöka karakterisera majoriteten av svenskarna som rasister och därmed möjligöra en 
framtida förföljelse av svenskarna och deras kulturarv. Vänsterpartiet, FI, SAP, Kristdemokraterna, Centern 

och Moderaterna, alla tar till sig rasism- och främlingsfientlighets- argumenten och faller aningslöst offer för 
retoriken och börjar själva anklaga oskyldiga politiska offer för att vara dåliga människor som angriper de 

oskyldiga fattiga invandrarna. Kritiken mot islamisterna avtar dock inte, i början av 2000-talet så växer det i 
det tysta fram en politisk motståndsrörelse som riktar sig mot islamisternas religiösa politik.  

 

Islamofobi betyder ju att man har en irrationell ihållande rädsla för islam, att man lider av en psykisk 
sjukdom, en fobi. När nu kritiken börjar bli besvärande så stämplar man på ett utstuderat och ohederligt sätt  

Islamofobi. Nu 

ändrar 
islamisterna igen 

sin strategi och 
inför begreppet 

islamofobi.  

Ett motdrag som 

har använts med 
framgång för att 

tysta olika 
politiska 

mottståndare och 
islamkritiker.  

 



 

 

sina motståndare som psykiskt sjuka och därmed avväpnar man effektivt mycket av motståndet.  

Islamofobi är en uppfinning från slutet av 1970-talet av iranska fundamentalister i analogi med begreppet 
xenofobi (sjuklig rädsla för okända människor). Syftet med begreppet är att göra islam okränkbart, alla som 

kränker blir då dömda som rasister. Termen är medvetet ospecifik om det är religionen, trossystemet, eller 
dess trofasta anhängare som åsyftas. Termen är en totalitär propagandafras och får inte användas. 

 
Pim Fortuyns begraving  2002-05-10 i staden Driehuis Westerveld.       Bröderna dömdes 2010 till två respektive tre år för mordbrand mot Lars Vilks. 

Mord. Kritiken tystnar fortfarande inte mot islamiseringen, en del personer fortsätter öppet att kritisera och 
trotsa islam inom film- och konst- världen. Då tar islamisterna till det yttersta vapnet och börjar mörda sina 

kritiker och motståndare. 

Morden börjar i Europa 2002 med Pim Fortuyn, en nederländsk sociologiprofessor, författare och 

opinionsbildare. Konstnär Lars Vilks har man försökt att mörda vid olika tillfälle, men inte lyckats, likaså har 
Dansk Folkepartis partiledare Pia Kjærsgaard blivit utsatt för mordförsök, listan kan göras lång.  

Att det inte kan vara fråga om inbillning eller fråga om en sjuklig fobi är väl ganska tydligt i Lars Vilks fall. 
Vilks har haft al-Qaida efter sig i flera år och få utstå ett antal mordförsök, varav en del av förövarna har blivit 

dömda i svensk domstol. Hoten och morden av islamkritiker är verkliga och på inget sätt fobiska eller inbillade 
som många troende påstår. En uppsjö av böcker har skrivits för att försvara islamofobi begreppet. 

Globalt hot. Att islamister kan hota Sverige med kärnvapen är också fullt möjligt i och med att islamiststaten 

Iran kan nå Sverige med en av sina långdistansmissiler Shahab 6, den kommer att ha en räckvidd på mer än 

5000 km. Shahab 6 är en uppgradering av Shahab 4, vilken har en räckvidd på 4000 km och som redan idag  
 

 
Kartan visar räckvidden för Shahab 4 missilen.           Shahab 4 missilen laddad med massförstörelsevapen. 
 

kan nå Sverige. Enligt olika militära underrättelsekällor så kommer Iran att förfoga över kärnvapen någon 
gång mellan 2014 och 2016 och har då möjligheten att helt utplåna Sverige vid en militär konflikt.  

 



 

 

Iran förfogar redan idag över kemiska och biologiska massförstörelsevapen som kan nå Sverige med Shahab 

4 missilen. De islamistiska iranska statsterroristerna producerar i full skala ett biovapen laddat med ett ryskt 
smittkoppsvirus som kan döda över 40 % av en infekterad befolkning. År 2006 uppgick i Iran produktionen av 

massförstörelsevapen till ungefär 1000 ton, vapnen utgjordes av olika cyanidliknande nervgaser. 

 
Shahab 4 missilen på avfyringsplattan redo för avfyrning. 
 

Desinformation. Ingen vill debattera islamism eftersom en viktig regel bland islamisterna är att islam 

diskuterar man inte med de otrogna. 
 

 
Moderaten Abdirisak Waberi.    Socialdemokraten Nalin Pekgul Sverigedemokraten Jimmie Åkesson 

Inför valet 2010 så försökte kritikerna av politisk islam att få tillstånd debatter med islamisterna men detta 

misslyckades totalt. Islamisternas genidrag var att spela ut oskyldighetskortet eftersom man inte vill ha en 
riktig offentlig debatt med de otrogna.  

Man sände fram helt oskyldigt troende kvinnor i olika TV-debatter, dessa kvinnor hade på intet sätt med 
islamism att göra. De framförde budskapet ”Hur kan ni tro att jag och mina barn skulle vara ett hot mot 

Sverige, vi är bara religiösa och tänker inte självmordsbomba någon”. 
 

Detta var helt sant, personerna i fråga var helt oskyldiga, de var inga radikala islamister och alla som såg  

 
Feministen Gudrun Schyman 
debatterna blev följaktligen skickligt desinformerade. Islamismens dualism visar sig ibland som en religion, 



 

 

ibland som en politisk ideologi med en otäck terroristorganisation i släptåg, för den oinvigde kan detta vara  

fullständigt omöjligt att förstå och alla blir till slut listigt grundlurade. Man kan inte skilja på när det är politik 
eller när det är religion som diskuteras, speciellt så är hotet om våld svårt att sätta i samband med politik. 

Gudrun Schyman från FI får illustrera hur framgångsrikt bedragna och lurade svenska folket kan bli av denna 

rörelse. Schyman satt i TV under valrörelsen 2010 och försvarade med näbbar och klor islamismen samt  
 

      
 

angrep dess motståndare. Skyman gav intrycket av att verka vara fullständigt omedveten om kvinnors 
slavliknande ställning i det islamistiska samhället. Hon är tyvärr inte ensam om att bli fullständigt grundlurad, 

många svenskar låter sig också försåtligt luras till att tro att islamism är en religion, när den istället är en 

politisk ideologi som har verkat i mer än 1000 år och som aldrig låtit sig besegras.  

Man får inte glömma att islamismens motståndare är de otrogna och dessa får man lura och bedra, en 
otrogen har inga rättigheter i islamistens ögon. 

Vad som kommer att hända härnäst är troligen att alla islamister blir utkastade ur de etablerade partierna och 
att Svenska Islamistiska Partiet bildas om några år. Men till dess får vi nog stå ut med all desinformation från 

vissa partier, tidningar och SVT som kommer fortsätta att gå förrädarnas och överlöparnas ärenden. 

Islamisternas högkvarter 

 

Det Muslimska Brödraskapet  

 



 

 

Muslimska Brödraskapet är en islamistisk rörelse vars mål är att skapa en islamisk stat för alla världens 

muslimer som grundar sig på sharia. Organisationen är klassad av vissa länder som en terroristorganisation. 
Muslimska brödraskapet är mot sekulär lagstiftning och anser att lagarna i ett samhälle ska härledas ur 

sharia. Islam i sig måste utgå ifrån Koranen och den heliga seden, sunna. Uppenbarelsen och det sätt 

Muhammed och de första muslimerna levde ska bestämma vad som är det riktiga islam och detta islam gäller 
överallt och alltid.  

 

Det Muslimsak brödraskapet är en av de viktigaste aktörerna för att införa den globala islamska dominansen. 
Organisationens krig mot västvärlden genom sitt ”stor jihad” är avsett att utplåna västvärldens 

civilisation genom ett, i första fasen, inre omstörtande smyg-jihad i varje västland. 
Många organisationer i Sverige är kopplade till Muslimska brödraskapets europeiska del, Federation of Islamic 

Organisations in Europé. Multikultur, politisk korrekthet, missriktad tolerans och total aningslöshet har kombi-
nerats för att skapa en total förvirring och på så sätt skickligt dölja det verkliga hotet mot Sverige. Förvirring-

en gör det mycket svårt för ledande politiker att förklara för svenskarna att hotet utgörs av sharialagarna.  
 

Muslimska Brödraskapets Politik 

Man vill att Islam skall vara ett politiskt system som styr både individens och samhällets handlingar, en 
allomfattande samhällsordning. I denna ordning förkastas religionsfriheten, jämställdheten, yttrandefriheten 

och framförallt demokratin. Islam skall råda i hela samhällsbilden, även för ickemuslimer dygnet runt och 
överallt. Grundlagen skall bytas ut mot sharia. (den religiösa lagen enligt Koranen). Överallt sitter ett råd av 

präster som skall övervaka alla andra institutioner i samhället. 

En lagstiftande församling (riksdagen) betraktas enbart som en hädelse mot Allah. Tolkningen skall istället det 
muslimska prästerskapet göra och den religiösa rätten (sharia), betraktas varken som medeltida eller statisk 

inom islamismen utan som en gudomlig självklarhet. Islamismen styrs starkt av värde objektivism. Det finns 

alltså bara ett enda rätt sätt att göra saker och ting på, detta rätta sätt är Allahs väg. Allahs väg finns i Allahs 
vilja, alltså i det här fallet Koranen. Ideologin är klart elitistiskt inriktad. Kvinnan och otrogna (kuffar) är helt 

underordnad den muslimske mannen som står närmare Allah.  

Muslimska Brödraskapets Historia 

Det är som ideologi och som social och politisk massrörelse som det Muslimska brödraskapet har gjort sina 
största insatser och som det fortfarande gör idag i flera arabiska länder.  

Muslimska brödraskapet grundades i Egypten 1928 av Hassan al-Banna. På några år spred sig rörelsen över 
Egypten mycket tack vare Hassan al-Bannas aktiva resande där han startade underavdelningar överallt han 

kom.  

En annan viktig person att känna till är Sayyid Qutb, vars texter idag används för att motivera muslimer 
världen över att bedriva ett Jihad. Det är idag världens största och mest inflytelserika islamistiska rörelse. 

Muslimska brödraskapet är en sunnimuslimsk rörelse som har stort inflytande i flera arabländer. 

 

I vissa länder har den även ett betydande antal platser i de folkvalda parlamenten.  

Muslimska brödraskapet har under långa tider varit förbjudet i flera av de länder där den verkat och deras 
medlemmar har varit förföljda och ibland arresterade och fängslade. Rörelsen har varit inblandad i kampen 

mot Israel och sionismen och de har blivit anklagade för att ligga bakom flera våldsdåd och för att stödja 
terrorism. Det senare har de dock alltid förnekat.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sharia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sharia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sunna
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hassan_al-Banna
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sayyid_Qutb


 

 

Muslimska brödraskapets ideologi i Sverige 

Sveriges moskéer håller sakta men säkert på att tas över av Muslimska brödraskapet. Denna elit tillåter inte 

 

 
Det Muslimska Brödraskapets symbol.             Stockholms moské. 
 

förekomsten av annat tänkande på svenska moskéer, och muslimer som inte har sympatier med Brödraskapet 

utesluts från moskéernas ledarskap, eller motarbetas bland annat genom mobbning. Stora moskén på 
medborgarplatsen i Stockholm kontrolleras och styrs av en rörelsen. Abdirisak Waberi var fram till sitt inträde 

i riksdagen ordförande i en av Muslimska brödraskapets svenska avläggare, Islamska Förbundet i Sverige.  
 

Muslimska Brödraskapets huvudplan – The project 

The project, är en mångfasetterad, långsiktig plan om hur en kulturell invasion av väst skall genomföras, 

genom att man använder många olika taktiska metoder, från invandring, infiltration, övervakning, 
propaganda, protester, bedrägeri, politisk legitimitet och terrorism. Denna framgångsrika plan skapades i 

slutet av 1980-talet och kan ses implementerad över hela Europa. Följande nedanstående metoder är en del 
av de många rekommendationer som The Project har lagt fram: 

 Genomföra koordinering och kommunikation mellan likasinnade islamistiska organisationer. 

 
 Hemlighålla allianser med kända terroristorganisationer för att upprätthålla en officiellt moderat 

islamistisk hållning. 
 

 Infiltrera och överta existerande muslimska organisationer för att omgruppera och omstrukturera dem  
i linje med Brödraskapets egen policy. 

 

 Använda sig av bedrägeri för att maskera de verkliga islamistiska målen, under förutsättning att 
handlandet inte bryter mot sharialagarna. 

 
 Undvika sociala konflikter med västinvånare, lokalt, nationellt eller globalt, som kan skada den 

långsiktiga möjligheten att expandera den islamistiska maktbasen i västvärlden, eller att provocera 
fram ett bakslag mot muslimer. 

 
 Skapa finansiella nätverk för att finansiera arbetet med att omvandla västvärlden, inkluderat fulla 

heltidstjänster för administratörer och arbetare. 

 
 Genomföra övervakning, inhämta data och upprätta datalagring och dataaccess. 

 
 Skapa ett varningssystem för att monitorerna västerländsk media för att varna muslimer mot 

eventuella sammansvärningar som kan riktas mot dem. 
 

 Odla ett intellektuellt islamistiskt samhälle, inkluderat upprättande av ”think-tanks” och 
advokatverksamhet, och publicera ”akademiska” studier, för att legitimgöra islamistiska ståndpunkter 

och för att notera de olika islamistiska organisationernas utveckling och historia. 

 
 Utveckla en genomgripande 100-års plan för hur den islamistiska ideologin skall spridas över världen. 

 



 

 

 Balansera internationella mål med lokal flexibilitet. 

 
 Bygga omfattande sociala nätverk av skolor, sjukhus och välgörenhetsorganisationer, dedicerade till  

de islamistiska idealen, så att muslimers kontakt med rörelsen blir konstant. 

 
 Involvera ideologiskt fanatiska muslimer i demokratiskt valda institutioner, på alla nivåer i  

västvärlden, även i regeringar, icke-statliga institutioner, privata organisationer och fackföreningar. 
 

 Använda västvärldens institutioner som instrument i kampen och sedan när det är möjligt konvertera 
dem till att fullständigt tjäna islam. 

 
 Konceptutveckla islamsk-författning, -lag och -policys för ett senare införande i samhället. 

 

 Undvika konflikter inom den islamistiska rörelsen på alla nivåer, även inom utvecklingen av processer 
för konfliktlösning. 

 
 Institutionalisera allianser med västliga ”progressiva” organisationer som delar likartade  

gemensamma mål. 
 

 Bygga självständiga säkerhetsstyrkor som skall skydda muslimer i västvärlden. 
 

 Uppvigla till våld och skapa en stämning av ett mentalt jihad-tillstånd, bland muslimer som lever i 

västvärlden. 
 

 Stödja jihad-rörelser och organisationer i den muslimska världen, genom predikningar, propaganda, 
personal, finansiering och teknisk och operationell support. 

 
 Få muslimer att utnyttja Palestina-problemet till att splittra västvärlden. 

 
 Skapa en enväldig islamsk stat som en hörnsten i planen om islamistisk global dominans. 

 

 Frigöra Palestina från Israel. 
 

 Uppvigla till en konstant kampanj för att så hat hos muslimer mot judar och att förkasta alla 
diskussioner om förlikning eller samexistens med judar. 

 
 Aktivt skapa jihad-terrorceller i Palestia. 

 
 Sammankoppla terroristaktiviteter i Palestina med den globala terroriströrelsen. 

 

 Insamla tillräckliga ekonomiska medel för att i all oändlighet vidmakthålla och stödja en global jihad. 

Sveriges muslimska råd är en av Muslimska Brödraskapets avläggare i Sverige 

Sveriges muslimska råd, en paraplyorganisation till svenska muslimska organisationer, har varit inblandade i 
flera kontroversiella uttalande. År 2006 skickade Mahmoud Aldebe, en av styrelsens medlemmar, brev till de 

politiska partierna i Sverige och krävde speciell lagstiftning för muslimer i Sverige, speciella islamska 
helgdagar, speciell offentlig finansiering av moskébygge, att skilsmässor mellan muslimer skall dömas av  

 

 

imamer i shariadomstolar och att imamer skall tillåtas undervisa 
muslimska barn i islam.  

 
Helena Benaouda, tidigare Fagerdin, född den 22 maj 1959 i 

Haukipudas, Finland, är ordförande i Sveriges muslimska råd. Hon 
tillträdde posten 2004, efter att tidigare varit rådets förbunds-

sekreterare. Benaouda flyttade till Sverige 1979 och det var i 

tjugoårsåldern som hon, via en granne, kom i kontakt med islam 
och som hon senare konverterade till.  

 
Hon syns ofta i media i diskussioner som rör islams roll i Sverige. 

Hon har bland annat studerat sociologi, idéhistoria och ekonomi.  
Hon är mor till Safia Benaouda, en av fyra svenskar som greps och 

sedan släpptes i Pakistan i september 2009, och där en annan av 
svenskarna var Mehdi Ghezali. Han är en svensk-algerisk 

medborgare som hölls fången vid den amerikanska militärbasen 

Guantanamo Bay på Kuba från januari 2002 till juli 2004. 

 



 

 

Många forskare och Mahmoud Aldebe anser att kretsen kring Sveriges muslimska råd är ideologiskt 

inspirerade av Muslimska brödraskapet och att det stöder islamistiska ideologier. 
 

Abderisak Aden har varit riksdagskandidat för socialdemokraterna och är med i det nystartade Islamiska 

demokratiska institutet, han tycker också att det är nödvändigt att reformera de muslimska riksförbunden. 
Han menar också att SMR stöder islamistiska ideologier och är influerat av Muslimska brödraskapet. 

 
Sveriges muslimska råd består av följande medlemsorganisationer: Bosniska Islamiska Riksförbundet i 

Sverige, FIFS, Islamic Relief, Islamiska Informationsföreningen, PIS, Stiftelsen Islamiska Skolan, Sveriges 
Muslimska Förbund, Sveriges Muslimska Scouter och Sveriges Unga Muslimer. 

Det allvarliga läget försvåras ytterligare under 2010 

Plundring av de svenska resurserna fortsätter, många rasister som hatar och föraktar svenskarna fortsätter i 

ökad omfattning att anlända till Sverige, motsättningarna tilltar mellan de olika samhällsgrupperna.  

 

 

Läger på olika campingplatser över hela 

Sverige fylls med zigenare och mängder 
med problem uppstår i område och 

samhälle runt campingplatserna.  

Migrationsverket har stora problem med 
att hitta boende åt alla dessa icke-

flyktingar, och situationen på vissa orter 

i Sverige börjar bli närmast desperat.  

EU avskaffade tidigare under 2010 
visumtvånget för Serbien. Det var ingen 

god idé alls. För på grund av detta 
utnyttjas och missbrukas visumfriheten 

maximalt. En veritabel flodvåg av 

zigenare från främst Serbien och Kosovo 
fortsätter att välla in i Sverige, trots att 

sannolikheten för att de kommer att få 
stanna är minimal.  

En trend som EU- kommissionären 

Cecilia Malmström kallar ”extremt 

oroande”. 



 

 

Omvärlden negativa till ”multi-kulti” 

 
Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Sarkozy. 

Frankrikes president Sarkozy säger ”Vi lever med konsekvenserna av femtio års invandring. Det har slutat 
med ett stort misslyckande när det gäller integrationen.  Vem betalar för allt detta? Mina damer och herrar vi 

måste vakna upp. Nu ska ni få se på resultat”. 

President Sarkozy har lovat att riva alla illegala läger för tattare och att avvisa zigenare utan 

uppehållstillstånd. Han har förklarat att invandrare som begår brott riktade mot poliser ska kunna fråntas 
sina franska medborgarskap och att socialbidrag ska kunna dras in för föräldrar som inte ser efter sina barn. 

 
Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen. 

 

I många europeiska länder så börjar 

många ledande politiker under 2010 att 
inse att ”multi-kulti” har totalt miss-

lyckats.  
 

Integrationspolitiken har på alla sätt 
totalt havererat i alla de länder i Europa 

som haft en hög massinvandring.  

Tysklands förbundskansler, Angela 

Merkel säger ”Det så kallade multikulti- 
konceptet där folk från olika kulturer 

skulle leva lyckligt sida vid sida har 
misslyckats, multikulti har fullständigt 

misslyckats. 
 

Vi lurade oss själva när vi trodde de 

skulle stanna ett tag och senare 
återvända hem, men så blev inte 

verkligheten”. 

Danmarks statsminister Lars Løkke 
Rasmussen: ”Den danska regeringen vill 

riva en del av landets invandrarghetton”.  

Han menade att det finns områden där lagar 
satts ur spel och där danska värderingar 

inte gäller.  

Regeringen har beordrat en upptrappning av 

de kollektiva deporteringarna av zigenare 
som har genomförts med massiva polis-

kommenderingar under 2010.  

Skickar vi inte hem dem så visar vi att 

Danmark är ett ställe där man utan vidare 
kan slå läger i parker och övergivna hus, 

med den åtföljande kriminalitet det finns 
risk för, motiverade justitieminister Lars 

Barfoed (K) utvisningarna. 

 



 

 

 
Englands Premiärminister David Cameron.            Muslimer som blockerar Londons gator när de utövar sin religion.   

Premiärminister David Cameron i England säger ”Muslimer vill inte integreras, England håller på att bli ett 
kulturellt delat samhälle, nästa generations muslimer är idag längre bort från samhället än förra generation-

en”. Cameron menar att integrationen har misslyckats fullständigt i England. 

Italiens premiärminister Silvio Berlusconi, betecknar illegala invandrare i Italien som en belastning och 
en fara för samhället. Han menar att illegala invandrare är starkt kriminella och han vill utvisa dem från 

Italien. Han kallar dem för en ondskefull arme. 

Han kräver hårdare tag mot illegal invandring genom ett starkare Frontex och reguljära deportations-
flygningar. Han förespråkar massavisningar.  

 
Flera al-Qaida webbservers kommenterade Berlusconis valseger med följande meddelande ” Let Allah curse 

Berlusconi and unleash his rage against him."  

 
Premiärminister Berlusconi och Kaddafi ingår flyktingavtal 2009.        Premiärminister Berlusconi inspekterar sina trupper. 

Det är förbjudet att bära mask eller kläder i Italien som gör det omöjligt att identifiera maskbäraren. 
Premiärminister Berlusconi införde 2009 möjligheten att deportera immigranter från Libyen direkt till havs 

innan de når Italiens kust.  

Han motsätter sig också ett multietniskt Italien, bara de som har rätt till politisk asyl är välkomna.  



 

 

 
Geert Wilders och Premiärminister Mark Rutte i Nederländerna.      Islamister protesterar mot Geert Wilders. 

Premiärminister Mark Rutte i Nederländerna menar att det är viktigt att minimera invandringen till 

landet, han menar också att Nederländerna inte kan tillåta att så många anländer utan att ha en försörjning 
ordnad. Han regerar tillsammans med PVV partiet som leds av Geert Wilders som är en stark islamkritiker. 

Wilders vill stoppa all invandring av muslimer till landet och han vill att de som redan har anlänt till landet 

skall få betalt för att åka tillbaka till sina hemländer. Han menar att islam är en trojansk häst som hotar att 
islamisera Nederländerna. 

Svensk terrorism och kontraterrorism 

Svenska soldater fortsätter kriget mot de radikala islamisterna i Afghanistan 

 

 
Svenska ISAF - soldater i Afghanistan.      Svensk räddningshelikopter HKP 10 B.    

Talibankriget mot islamisterna i Afghanistan fortsätter, svenskt blod flyter i de Afghanska bergen, totalt har 5 

svenska soldater dött under operationen. Tyvärr så är fienden omöjlig att besegra med kulor och bomber. 
Sverige har nu skapat ett tvåfrontskrig mot islamismen, en front i Afghanistan och en inom landet i Sverige. 

Insatsen kommer att förstärks med fler soldater och helikoptrar under 2011 men mycket tyder på att 
islamisterna kommer att vinna kriget och fortsätta sitt skräckvälde där de en gång blev avbrutna av USA och 

ISAF.  
Styrkan i Afghanistan beräknas bli kvar till minst 2014, kriget skall trappas ned enligt beslut i riksdagen och 

ambitionen är att styrkan 2014 skall ha omvandlats från stridande trupp till stödjande säkerhetsinsatser. 

Styrkan ISAF-FS uppgår 2010 till 500 man men kommer att utökas något i samband med leveransen av de 
tre svenska helikoptrarna. I slutet av 2010 så började man att inom ISAF tala om 2020 som slutår. 

Kriget mot islamisterna i Afghanistan påverkar också säkerhetsklimatet i Sverige. Talibanerna, varav många 
är islamister, ser nu att svenskarna aktivt för krig mot islam genom att man uppfattar det på så sätt att 

Afghanistan tillhör Allah och de otrogna försöker att beröva Gud landet.  

Hotbilden mot Sverige bedöms nu ha ökat dramatiskt p.g.a. Sveriges krigföring i Afghansistan mot Allah.  

Informationen om det ökade hotet tystas ned av regering och Säpo. Våldet kryper allt närmare Sverige.  Det 
är en utomordentligt dålig ide att föra konventionellt krig mot politiska ideologier och religiösa fundamen-

talister. En idé kan inte dödas med en bomb utan måste oskadligöras med andra metoder. Trupperna måste 
dras tillbaka omgående och kampen mot islamismen måste föras från svenskt territorium genom preventiva 

åtgärder t.ex. genom utbildning om vad islamism är. 



 

 

 
Svenska ISAF - soldater vid sina pansarterrängbilar, modell 203.     Här skjuter ISAF på islams krigare i Afghanistan. 
 

Tiden är alldeles för kort för att försvara den svenska modellen och det svenska folkhemmet genom att slösa 
bort resurserna i de Afghanska bergskedjorna.  Genom att direkt angripa Allahs land så får Sverige alla 

världens islamister efter sig och risken ökar dramatiskt för att Sverige drabbas av allvarliga terroristattacker.  
 

Svenska självmordsbombare börjar agera i utlandet november 2010 

Svenska självmordsbombare börjar nu agera utomlands. I november 2010 så utlöste en svensk medborgare 
en självmordbomb i Irak. Mannen tillhörde terroristorganisationen al-Qaida.  

Mannen med bakgrund i Tunisien har under flera år bott i Stockholmsområdet, varit flerbarnsfar och haft egen 

firma inom städbranschen. Den starkt religiöse islamisten åkte till Irak sommaren 2010 och gick med i  

 
 

”Den islamska staten Irak – en del av al-Qaida. Hans fru säger på följande sätt: - Jag är inte förvånad över 
det här, det var väntat. Det han har gjort är rätt. Jag är stolt över honom. 

Terroristorganisationerna börjar hota svenska intressen i oktober 2010 

 

 
 Mohamoud Jama predikar sitt budskap till sitt folk.      Terroristrättegången i Göteborg 2010. 



 

 

Våldsamma och hotfulla terroristorganisationer som sedan länge finns etablerade i Sverige börjar nu göra sig 

hörda inom landet. Terroristrättegången i Göteborg startade i oktober 2010, två män stod åtalade vid  
Göteborgs tingsrätt, misstänkta för stämpling till terroristbrott. Enligt åtalet ska Mohamoud Jama and Bille 

Ilias Mohamed, 22 respektive 26 år gamla, ha rest till Somalia för att träna med terroristorganisationen al-

Shabab och förbereda sig för självmordsattentat.  
 

Åklagaren skriver att ”Gärningen kan allvarligt skada staten Somalia och de mellanstatliga organisationerna 
Förenta Nationerna och Afrikanska unionen, vilka båda är verksamma i Somalia." Terroristrättegången 

avslutades i november 2010. De två somalierna dömdes till fyra års fängelse vardera för stämpling till 
terroristbrott. 
 

Terroristerna går till motattack mot Sverige i november 2010 

Som ett brev på posten så blir Göteborg bombhotad i november 2010 efter det att terroristrättegången mot 

de två somalierna hade börjat. Polisen, bistådd av Säpo, grep fyra personer misstänkta för inblandning i 
terrorhotet. De gripna släpptes senare, ingen är ännu anhållen för hotet. GT rapporterade att man fått 

uppgiften att "en lastbil fylld med sprängmedel skulle detonera i Nordstan i Göteborg." 

Fullskalig terroristattack mot julhandlande Stockholmare i december 2010 

Jihadisternas krig mot västvärlden nådde Stockholm julen 2010. Det första attentatet skedde på 
Drottninggatan i värsta julruschen under eftermiddagen där en bil lastad med gasflaskor exploderade.  

I det andra attentatet några minuter senare sprängde islamisten Taimour Abdulwahab sig själv till döds i 

Allahs namn bland julhandlande Stockholmare. Han bar på sex sammankopplade rörbomber men bara en 
exploderade i folkvimlet på Bryggargatan. Han hade också en ryggsäck full med spikar och ett misstänkt 

sprängämne. Hade den exploderat på Drottninggatan hade det blivit en massaker, sade en källa. På platsen 
hittade man ytterligare fem rörbomber som tros ha varit seriekopplade. Av någon anledning slets kablarna 

mellan laddningarna av så att bara en av rörbomberna briserade. Bilen, en Audi 80, som exploderade var 
registrerad på gärningsmannen.  

 
Terroristen Taimour Abdulwahab.    Bilen antänds efter det att bilbomben briserat på Drottninggatan i Stockholm 2010. 

Enligt professor Magnus Ranstorp, terroristexpert vid Försvarshögskolan, är fallet unikt. Ranstorp säger att det 
här är ett allvarligt trendbrott. Inget liknande har skett tidigare i Skandinavien. De som försöker förneka att 

det finns extremister av det här slaget, har fått en törn i kväll. Det handlar om ett generellt straff mot det 
svenska samhället. Annars hade det varit målinriktat, framför allt riktat mot bara Vilks, han har också troligen 

haft stöd av grupper utomlands sade Ranstorp.  

 
Islamisten och självmordsbombarens hotbrev till svenskarna: 

Till Sverige och svenska folket. Med anledning av den svenska tystnaden kring Lars Vilks 

målningar och de svenska soldaterna i Afghanistan - nu ska era barn, döttrar och systrar dö lika 
som våra bröder och systrar och barn dör.   

 



 

 

Nu har islamiska staten uppfyllt vad de har lovat er. Vi finns nu här i Europa och i Sverige, vi är en 

verklighet, inget påhitt, mer vill jag inte säga om detta. Våra aktioner kommer att prata för sig  

 
Liket efter terroristen Taimour Abdulwahab.     

själva. Så länge ni inte slutar ert krig mot islam och förnedrande mot profeten och er dumma 
support till grisen Vilks. 

 

Alla muslimer i Sverige, ni måste sluta fjäska och förnedra er. Alla mujahedin i Europa och  
Sverige: Nu är det dags att slå till, vänta inte längre. Kom fram med vad än ni har även om det är 

en kniv och jag vet att ni har mer än en kniv att komma med. Frukta ingen, frukta inget fängelse, 
frukta inte döden.  

Islamisten Taimour Abdulwahab var född 1981-12-12 i Irak och bodde både i Tranås och i Luton England.  

 
Enligt tidningen Iraqi Media Net kallas Taimour Abdulwahab för en martyr av internetsajter med koppling till 

Islamiska staten. Organisationen ska också ha tagit på sig attentatet och enligt sajter i Irak har han varit på 
träningsläger för jihad i regi av Islamiska staten i Irak. Islamiska staten är känd som en våldsam 

underavdelning till al-Qaida i gärningsmannens hemland Irak.Gärningsmannen rättfärdigade sitt agerande 
med citat från Koranen, han berättigade sitt angrepp på de "otrogna" med starka religiösa argument. Följande 

citat är från gärningsmannens meddelande och är hämtade ur Koranen. Texten inom citationstecken uttalades 

av gärningsmannen. Texten är i original från Koranen. 

Sura 5, vers 33: "Det rättvisa straffet för de som kämpar emot Gud och Hans budbärare, och som 

begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på 

alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan 
drabbas de av ett mycket värre straff i livet efter detta." 

Sura 9, vers 36: Det här är den perfekta religionen; ni ska inte kränka era själar (genom att slåss) under  

de heliga månaderna. "Ni får emellertid förklara fullt krig mot idoldyrkarna" (även under de heliga 
månaderna), när de förklarar fullt krig mot er, och var medvetna om att Gud står på de rättfärdigas sida. 

Sura 2, vers 194: Under de heliga månaderna får angrepp bemötas med ett likvärdigt gensvar. "Om de 
attackerar er, får ni slå tillbaka genom att utsätta dem för ett likvärdigt straff." Ni ska iaktta Gud,  

och var medvetna om att Gud är med de rättfärdiga.  Källa: SwedishQuran. 

 

 

 



 

 

Svensk jihad-styrka anfaller danska mål i Köpenhamn i december 2010 

 
En svensk jihad-styrka, bestående av två svenska terrorister och en tunisisk terrorist, inleder ett anfall mot 

danska mål i december 2010, men attacken neutraliseras effektivt av dansk och svensk säkerhetspolis. 

Terroristerna var dåligt utrustade med endast enklare handeldvapen. Målen som skulle förstöras var 
tidningarna Jyllands-Posten och Politikens i Köpenhamn, alla anställda skulle dödas. Jihadisternas officiella 

anledning var Jyllands-Postens kränkning av profeten Muhammed 2005. Muhammedbilderna i Jyllands-Posten 
var tolv satirteckningar av profeten som publicerades i den danska dagstidningen Jyllands-Posten den 30 

september 2005. Terroristerna fanns på SÄPO:s lista över radikala islamister. 

Aktionen är en del i den globala jihad mot västvärlden som syftar till att förstöra den västerländska kulturen 
och ersätta den med en allomfattande shariastat. Terroristerna är jihad-soldater och tillhör den globala sharia-

armen vilken är Det Muslimska Brödraskapets väpnade gren, al-Qaida är en annan av Brödraskapets mer 
välkända terroristenheter. 

 

  
Sahbi Zalouti, 37.           Munir Awad, 29.  

 
Sahbi Zalouti, 37 år, greps i Järfälla utanför Stockholm. Föddes i Tunisien och flyttade till Sverige 1998, 

svensk medborgare. Munir Awad, 29 år, greps i Danmark, svensk medborgare. Född i Libanon och kom till 
Sverige 1987. Omar Abdalla Aboelazm, 30 år, greps i Danmark, svensk medborgare. Född i Dalarna. Mounir 

Dhari, 44 år, greps i Danmark, tunisisk medborgare. Född i Tunisien och flyttade till Sverige 1993.  
 

Koranen 9;5: När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på 
dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. 

 

Koranen 8;39: Strid mot dem tills där finns inga bråkmakare (fitna) längre och alla enbart har underkastats 
Gud. Om de upphör ser Gud vad de gör. 

 
Kopplingen till Brödraskapet går via Sveriges muslimska råd och dess ordförande Helena Benaoudas 

familjeband. Munir Awad är svärson till Helena Benaouda. I en intervju med Raymond Bonner på Herald  
 

 
Mehdi Ghezali         Munir Award    Safia Benaouda           Helena Benaouda 
Tribune så påstod Helenas dotter Safia Benaouda att svensken Munir Award var hennes pojkvän. Munir Awad, 

Safia Benaouda och f.d. Guantanamofången (al-Qaida) Mehdi Ghezali arresterades, i terroristnavet utanför  
Dera Ghazi Khan, i Pakistan 2009. Safia uppgav för de pakistanska myndigheterna att hon var gift med Awad. 

http://www.globaljihad.net/view_news.asp?id=1067
http://www.globaljihad.net/view_news.asp?id=1067


 

 

Ensamkomna flyktingbarn börjar agera mot utländska mål i Afrika i januari 2011 

I januari 2011 greps en 18-årig man i Uganda med svenskt uppehållstillstånd, Abudala Karim var ett s.k. 
svenskt flyktingbarn och fick svenskt främlingspass i slutet av november 2010. Polisofficerare Sekate grep 

flyktingbarnet vid gränskontrollen misstänkt för terrorism, gränspolisen hade uppgifter om att barnets 
resesällskap skulle tillhöra terroristorganisationen al-Shabab. Flyktingbarnet hade också ett kenyanskt pass på 

sig vid gripandet där hans ålder var angiven till 27 år.  
 

 
Polisofficerare Sekate vid gränsen mellan Kenya o Uganda.     Det svenska flyktingbarnet Abdudala Karim, 27, från Kenya. 

Med honom på bussen fanns Abed Jamar Jamal Muhammed och den kvinnliga Al Shabaab-ledaren Muhammed 

Abudinasia. Enligt Terror Free Somalia fanns de två sistnämnda med på en internationell lista över efterlysta 
terrorister.  

 
Terroristorganisationen al-Shabab.                Flyktingbarnet Abdudala Karim. 

På sin Facebooksida skriver Abudala Karim: - I will die lika a souljah! 

Koranen 2;194: Under de heliga månaderna får angrepp bemötas med ett likvärdigt gensvar. Om de 

attackerar er, får ni slå tillbaka genom att utsätta dem för ett likvärdigt straff. Ni ska iaktta Gud,  
och var medvetna om att Gud är med de rättfärdiga. 

 

Islamisternas offensiv mot kristna kopter startar över hela världen i januari 2011 

Eftersom nästan samtliga judar är utraderade från arabstaterna så har turen kommit till de kristna kopterna, i 
Europa, Nord Amerika, Kanada och Nord Afrika, för att bli utsatta för ”Den slutliga lösningen för icke-

muslimer” i Allahs land. Al-Qaidas språkrör, webbservern Shumukh-al-Islam, listar över 500 kristna nyckel-
personer och 16 kyrkor som legitima mål att förstöra. På dödslistan anges personernas namn, mobiltelefon, 

adress och annan nödvändig information som de lokala terroristerna behöver för att kunna utföra sina illdåd. 
Nästa kampanj kommer säkert att rikta sig mot övriga kristna, men hittills har al-Qaida inte uppgett någon 

tidsplan. 
 



 

 

Koranen 9;29: Strid mot dem som varken sätter tro till Allah eller den sista dagen, inte heller håller det 

förbjudet som förbjudets av Allah och hans apostel, inte heller erkänner sanningens religion, även om det är 
bokens folk (kristna och judar), kämpa mot dem tills de betalat skatt (jizya) bredvilligt med underkastelse  

och själva känner sig besegrade. 

Den kristna koptiska kyrkan i Göteborg står på dödslistan över tilltänkta terroristmål. Kyrkoherden 
blev informerad, i december 2010 av al-Qaidas representant i Sverige, om att islamisterna skall spränga 
kyrkan och döda dess medlemmar.  

Fader Shenouda har en uppmaning till regeringen: ”Sverige är ett mångkulturellt land och det står oss fritt att 
bygga kyrkor och moskéer. Samtidigt måste det finnas bättre kontroll över vilka människor som får komma 

hit. För den friheten vi har måste fortsätta att gälla”. 

 
Koptiska ortodoxa kyrkan i Agnesberg i Göteborg.   Islamistiska terrorister bränner en kristen (S Shihata) med bensin. 

Firandet av nyåret 2011 inleds med att al-Qaida dödar 21 kristna i Alexandria 

Flera kristna kyrkor har attackerats i Egypten. De kristna kräver av regeringen att de måste få skydd mot de 
aggressiva muslimerna som våldsamt attackerar dem i hela landet. 

 
Saints-Church, kristen egyptier slaktad av fanatiska muslimer. Kristna håller mässa i kyrkan då bomben briserar. 

Åtminstone 21 dödades och 70 skadades vid ett bombattentat på nyårsnatten mot den kristna koptiska 

kyrkan Saints-Church utanför Alexandria i Egypten. En bilbomb detonerade utanför kyrkan när mer än 500 
kristna deltog i en mässa. Explosionen startade våldsamma protester från kristna som senare drabbade 

samman med polis och muslimer i området.  

Egypten består idag av 10 % kristna och 90 % muslimer. Vad vi ser utspela sig framför våra ögon är en 

likartad upprepning av vad som hände i 30-talets nazityskland. Kristna mördas och förföljs av fascistiska 
religiösa fundamentalister, man bränner dem levande och stjäl deras egendom.  Fienden är redan här i 



 

 

Sverige och förbereder sig för ett maktövertagande, vi måste förbereda oss på att denna typ av attacker även 

kommer att drabba oss. 

 
Kristna drabbar samman med polis och muslimer utanför kyrkan. Resterna av bilbomben som detonerade utanför kyrkan. 

 

Koranen 47;4: Då ni möter förnekarna, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på 
knä; 

 

SÄPO - Våldsbejakande islamistisk extremism (radikal islamism) 

Sammanfattningsvis säger man ” Våldbejakande islamistisk extremism och radikalisering förekommer i 

Sverige och utgör ett hot som inte bör underskattas. Men för närvarande rör det sig om begränsade 
företeelser som främst bör bemötas genom ett ökat fokus på förebyggande åtgärder. Ett relativt begränsat 

antal om 200 personer är involverade i våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige.” 

Kritik av SÄPO-rapporten 2010-12-15 (radikal islamism) 
 
Enligt SÄPO så bygger rapporten på gamalt befintligt material från 2009, inget nytt material har insamlats, 

likaså utgörs en del viktigt material i rapporten av intervjuer med muslimer och islamistiska språkrör för olika 
sekter. Nu hör det till saken att sharia medger att man ljuger och bedrar om religionen islam på något sätt är 

hotad eller att man befinner sig i ett underläge. Det måste därför med största sannolikhet antas att SÄPO vid 

dessa intervjuer har blivit fullständigt desinformerad. Man visar också prov på okunskap om jihadisternas 
ideologi, deras metoder och islams sharialagar. Utredaren Malena Rembe från SÄPO överlämnade rapporten.  

 

 

SÄPO påstår också 
följande ”Baserat på 
kända fall tycks den 
vanligaste 
förflyttningen till 
våldsbejakande 
islamistisk extremism 
ske från vit makt-
miljöer”.  
 
Påståendet är 
meningslöst då 
rekryteringen till 
största delen troligen 
sker från den stora 
islamistiska gruppen 
på 18 000 personer 
som redan finns i 
Sverige. 



 

 

Datamaterialet som rapporten bygger på är föråldrat, endast avser Sverige, är fullt med desinformation, 

bygger på befintligt tidigare material och innehåller felaktiga antaganden om islam. Om nu ingångsdata kan 
förmodas innehålla mängder med felaktigheter så blir resulterande statistisk fullständigt meningslös och 

rapporten kan sannolikt vara fullständigt missvisande och därför potentiellt farlig för det svenska folket. 

Säkerhetspolisens rekommendationer kan vara skadliga för det svenska samhället 

 
Säkerhetspolisen pekar på att ”ökad kunskap om islam kan fungera som en väg ut ur den våldsbejakande 
miljön”, vilket är ett konstigt påstående, med tanke på att det ofta just är kunskap om islam och i synnerhet 

sharia som får vanliga muslimer att bli jihadister. Polisen arbetar enligt rapporten redan idag med att aktivt 
”öka kunskapen om islam bland dessa grupper”, vilket kan visa sig vara kontraproduktivt istället.  

 

 

Eftersom utbildning om islam och dess sharialagar istället ökar radikaliseringen så måste islamisterna varmt 
ta emot detta förslag på åtgärd. I rapporten ger de intervjuade islamrelaterade personer sitt fulla stöd genom 

att uttala sig på följande sätt, ”en bättre utbildning i islam i svenska skolor är önskvärd” och säkerhetspolisen 
anser även felaktigt att ”djupare kunskaper om religionen är ett sätt att försvåra för rekryterare att vilseleda 

unga människor”, dessutom fortsätter man att felaktigt att påstå ”kunskap är ett sätt att undvika 
missförstånd som bygger på en felaktig bild av islam”. Dessa idéer ökar istället radikaliseringen genom att 

kunskapen om islams sharialagar och jihad ökar för personerna i fråga. Djup kunskap om islam är lockande 

för många typer av människor, detta får absolut inte underskattas. För en svensk som saknar kunskap om 
islam så kan detta tyckas märkligt och man väljer därför att bortse från detta centralt viktiga faktum. 

 
 

Man menar också från säkerhetspolisen sida att orsakerna till radikaliseringen är ”bristande integration”, och 
”upplevelser av utanförskap och diskriminering, tillsammans med segregation och arbetslöshet, är några av de 

vanligast förekommande drivkrafterna för radikalisering”.  Troligtvis är det istället så att p.g.a. att samhället 
håller de arbetslösa islamrelaterade personerna med pengar, bostäder och mycket fritid, så kan de ostört i all 



 

 

hemlighet bland sina egna utbilda sig i islams sharialagar och jihad, samt åka på träningsläger i utlandet för 

att förbättra och utveckla sin krigskonst. 

Säkerhetspolisen kontraproduktiva rekommendation för att motverka radikal islamism, baserat på ovan 

nämnda felaktiga antaganden, blir då ”Att förbättra människors situation avseende arbete, bostad och 
utbildning framstår därmed som en av de stora och övergripande uppgifterna för nationella aktörer”. 

Ökad utbildning i islam och ökad finansiering kommer att istället ge den totalt omvända effekten och 
radikalismen kommer istället att öka i målgruppen. I det Muslimska Brödraskapet, islamisternas högkvarter, 

jublar man säkert nu eftersom även den svenska säkerhetspolisen tycks vara inne på samma linje som dom 
själva, inom brödraskapets exekutiva del al-Qaida så vässar man säkert klorna.  

Usama bin Laden ett praktexempel på en välutbildad al-Qaida jihad-officer och tänkare 

Det är inte fattiga och obildade människor världen över som blir radikaliserade utan många är förmögna, är 

välutbildade i islam och härstammar från den styrande överklassen. Usama bin Laden är en medlem av den 

 

inflytelserika saudiska finansfamiljen bin Ladin, samt han är också en förgrundsgestalt för det islamistiska 

terrornätverket al-Qaida. Usama Bin Laden studerade till ingenjör vid King Abdul Aziz University mellan åren 
1976 och 1979. Han erhöll en examen i ekonomi och förvaltning 1981. Under sin tid vid universitetet väcktes 

hans religiösa intresse. Usama bin Ladin anses vara väl bevandrad i de klassiska skrifterna och i de islamiska 
traditionerna. Han var en av de ansvariga bakom 11 september attacken då 2752 otrogna personer dödades, 

attacken anses vara ett av historiens värsta terrordåd. Attacken var en del av islamisternas jihad mot de 
otrogna hundarna i det västerländska samhället. 

 

En uppskattning av antalet radikala islamister i Sverige 

 

Ovanstående nu levande personer får symbolisera det islamistiska terrorsamhället år 2010. Mona Thwany, 28, 

efterlevande till jihadsoldaten från al-Qaida, Taimour Abdulwahab, som oprovocerat anföll de julhandlande 

Stockholmarna 2010, hon bodde i Luton England när attentatet begicks. Hon påstås ha introducerat Taimour i 
radikal islamism. Terroristens mentor, den radikale imamen Abu Hamza al-Masri (nu fängslad) och hans 

hustru som också bor i England, får illustrera den lärda delen av islamisternas stenålderssamhälle.  

Så hur många radikala islamister finns det i Sverige, troligen vet ingen med säkerhet, men följande 
uppskattning kan kanske vara vägledande.  



 

 

Först måste man vara klar över att vissa länder såsom Storbritannien rapporterar inte in statistik (och de har 

över 235 terrordömda; de senaste 10 åren har de haft 20 planerade terrordåd, inklusive London 2005, varav 
8 var riktigt allvarliga och 6 av dessa hade kopplingar till Pakistan), statistiken visar inte heller antal avvärjda 

dåd eftersom man går in polisiärt mycket tidigare i händelsekedjan.  

Ungefär 40 500 personer med islamistisk bakgrund anlände till Sverige under 2010. Uppskattningsvis har 

sedan år 2000 ungefär 200 000 personer med islamsk bakgrund anlänt till Sverige och man har uppskattat 
att antalet personer som befann sig i Sverige vid sekelskiftet var ca 400 000. Detta ger vid handen att det  

år 2010 troligen fanns ungefär 600 000 personer i landet med islamsk bakgrund (6,4 % av befolkningen).  

Ett annat antagande är att Koranen är Guds ord till de troende och får inte bestridas på något sätt, detta 

gäller för alla troende över hela världen, alltså även i Sverige. En troende i Saudiarabien, England eller 
Sverige anser att Koranen är Guds ord till människan och får inte bestridas utan gäller fullt ut. The Muslim 

Brotherhood är dominerande på en global nivå och dess terroristorganisationers, såsom al-Qaidas, intentioner 
är globala. 

Detta medför att Sverige inte är avvikande från resten av världen utan är sammanlänkat med de övriga 
europeiska länderna när det kommer till The Muslim Brotherhood’s expansionsplaner. I många vetenskapliga 

sammanhang så nämns det att ca 3-5 % av befolkningen med islamsk bakgrund är radikaliserade i Europa, 

det påstås även att Saudiarabien står för en övervägande stor del av islamisternas krigskassa. 

Antalet radikala islamister i Sverige blir då, lågt räknat, ungefär = 18 000 stycken, varav många finansieras 

av Saudiarabien och styrs av organisationen The Muslim Brotherhood. En intressant uppgift i sammanhanget 

är att det har utförts ungefär 16 500 islamistrelaterade terroristattentat under åren 2001 till 2010 och att 

det under den senaste tiden i medeltal har dödats och kritiskt sårats 13.4 personer per attentat. Det blir i 

medeltal 5.4 attentat per dag med 73 döda och kritiskt sårade per dag (3.0 döda+kritiskt skadade/timme).  

 

Totalt i jihad-kriget så har islamisterna ungefär dödat och kritiskt skadat 212 000 personer under denna 

period. De stupade är ofta helt oskyldiga människor vars enda brott är att de inte har varit islam trogen.   
Som jämförelse kan nämnas att 58 000 amerikaner stupade i Vietnamkriget. 

Hotet mot Sverige är sharia 

Sveriges fiender, sharias styrkor, islamisterna, ansluter sig till en islamsk politisk militärdoktrin känd som 
sharia. Det förpliktigar dem till att engagera sig i jihad för att uppnå islams seger i upprättandet av en global 

islamsk totalitär stat, diktatoriskt styrd av sharialagar.  

Islam är varken en religion eller en personlig tro som man uppfattar det i västvärlden. Islam är ett fullständigt 

heltäckande totalitärt politiskt system (sharia), maskerat i en religiös dräkt, som berör och helt inriktar sig på 
varje aspekt av anhängarnas liv.  

 

George Orwells novell 1984, publicerad 1949, beskriver ett skräckscenario där världen behärskas totalt av 
konkurrerande totalitära stater. Totalitarism beskrivs också av ekonomen i boken Vägen till träldom 1944. 



 

 

Västvärldens oförmåga att möta det islamistiska hotet leder ofrånkomligt till en totaltär allomfattande global 

sharia stat. 

Få svenskar är medvetna om hur framgångsrik och omfattande islamisterna har börjat smyginföra sharia i 

Sverige och hur allvarligt detta dödliga hot som denna totalitära doktrin utgör mot vår frihet, samhälle och 
riksdag. Insikten är mycket dålig om hur jihad utförs mot vårt samhälle för att införa sharialagar, speciellt är 

det okänt hur jihadisterna arbetar i det fördolda inom vårt samhälle. Faran från icke-vålds jihadister utgör ett 
mycket allvarligare hot mot vårt samhälle än de våldsbejakande jihadisterna. Det man måste förstå är att de 

dolda jihadisterna har samma mål som de öppet våldsamma jihdisterna, såsom al-Qaida,Talibanerna, 
Hizbollah och Hamas, alla vill införa det globala islamska kalifatet grundat på sharia. Den enda skillnaden dem 

emellan är taktiken och hur fort det skall gå att införa sharialagarna i det svenska lagrummet.  

 

 

Sverige har blivit utsatt för en massiv informationskampanj där man försöker dölja att jihadisternas våld och  
dolda överlägsenhet återfinns i de islamska texterna, undervisningen och tolkningar som utgör sharia, allt 

för att möjliggöra att utbytet av de svenska lagarna mot sharialagar kan ske så smärtfritt som möjligt. 

 

Sverige är inte i krig mot terrorismen som sådan utan Sverige är i krig mot jihadister som vill 
förstöra Sveriges civilisation och kultur och ersätta den med sharia. 

 

Fakta är att sharias styrkor har varit i krig med icke-muslimska samhällen under de senaste 1400 åren. Den 

senaste kampanjen mot Sverige började på 1980-talet och har nu tilltaget i styrka.  

Många tycks tro att det största hotet är de våldsbejakande terroristerna, vilket kan vara helt förståligt om 
man inte är fullt insatt i problemet. Al-Qaida, en av de våldsammaste terroristorganisationerna, kan inte 

erövra svenskt territorium, men det kan den andra omstörtande flerlagrade jihad-komponenten som Yusuf al-
Qaradawi, Det Muslimska Brödraskapets andlige ledare, introducerade 1995 i Toledo USA, ”Vi kommer att 

erövra Europa och USA! Inte med svärdet utan med dawa!”. Detta är den första inledande fasen i att 

förbereda slagfältet för den sista fasen, där våld slutligen används för att genomdriva övergången till sharia, 
där det ultimata målet är att hela Sverige och svenskarna skall leva under sharia.  



 

 

Många muslimer stödjer inte aktivt jihad eller följer sharia-direktiven, men det viktigaste är att gruppen som 

sådan ger en passiv support för Det Muslimska Brödraskapets stegvisa operationsplan. Passiviteten från 
gruppen signalerar istället en kraftig ovilja att på något sätt motarbeta planen, eftersom alla vet att varje 

kritik av Koranen eller sharia kan anses vara avfälligt, vilket bestraffas med döden. Genomdrivandet av 

införandet av sharia genom socialt grupptryck är effektivt och kan därför passera helt obemärkt i samhället. 

Sharia-kampanjen förs över hela världen och många européer ser med häpnad hur varje del av samhället 
befästs med islam. Vad man inte tycks förstå är att islamisterna inte identifierar sig med något land utan man 

är först och främst muslimer i det framtida kalifatet.  

 

Det finns ingen strategi för att bekämpa islamiseringen eftersom den inte är förstådd till fullo av de som 
värnar om nationens säkerhet. Sverige möter nu ett hot som verkar inifrån samhället, maskerad till en 

religion och som använder våra egna lagstadgade rättigheter, som t.ex. religionsfrihet, att verka mot det egna 

samhället. Sharia handlar om makt och inte om religion och tro. Sharia anger ett fullständigt totalitärt system 
av lagar, en aggressiv militär doktrin, ett fullständigt socioekonomiskt program och en hänsynslös metod 

att införa lagarna i samhället.  Det är i den kontext som sharia ställer kraven på sina anhängare att 
genomföra en global kampanj för att ersätta icke-muslim styrda stater med stater styrda av islamiska lagar 

(att erövra Dar al-Harb och ersätta det med Dar al-islam). Sett i sitt sammanhang så måste detta 
handlande vara någon form av stämpling mot staten. 

 
 Muhammed Moskén i Medina Saudiarabien.           Dödstraff utfört genom att offret blir levande begravt. 

Åtgärder som kan förhindra islamiseringen och införandet av sharia i Sverige: 

1) Alla icke-muslimer i Sverige måste utbildas och ges en djup förståelse om vad islamism är och hur 
Sverige skall hållas fritt från sharia så att inte olika delar av sharia på något sätt integreras i svensk 

lag. Svenska politiker, tjänstemän inom stat och kommun och andra viktigare beslutsfattare måste 
omedelbart utbildas i islamism och sharia. Utbildningsmaterialet måste upprättas av säkerhetspolisen  

tillsammans med den militära säkerhetspolisen. Inget material får inhämtas från den muslimska 
samhällsgruppen. Materialet skall koordineras mellan övriga västerländska staters säkerhetstjänster.  



 

 

2) Svenska statliga institutioner och dess regering måste avbryta alla kontakter med det Muslimska 

samhället, speciellt kontakter som går via Muslimska brödraskapets (eller liknande) kontrollerade 
svenska organisationer. Detta eftersom det endast legitimerar, skyddar och ökar inflytandet från 

sharia. Det avhåller också muslimer, lojala mot Sverige, att ge sin support och sitt stöd till det svenska 

samhället på grund av rädsla för att bli betraktade som förrädare av islamisterna och därmed riskera 
allvarliga repressalier från dem. 

3) Islamister och andra personer från sharias-styrkor måste förvägras att hålla tjänster i försvaret, 

kommunen, landstinget, regering och riksdag. 

 

4) Handlande som stödjer införandet av sharia måste förhindras genom att det görs otillåtet enligt svensk 
lag. Alla statliga och kommunala bidrag till processer som verkar för ett införande av sharia måste 

explicit förbjudas. 

5) Att aktivt propagera för uppror mot det svenska samhället genom upprättandet av en islamistisk stat, 

baserat på sharia i Sverige, skall betraktas som landsförräderi och måste explicit förbjudas i ny lagtext. 

6) Läroböcker som förespråkar islamism och sharia skall explicit förbjudas enligt lag. 

7) Skolor som förespråkar islamism och sharia skall explicit förbjudas enligt lag. 

8) Moské- anläggningar eller andra områden som försöker segregera sig från samhället genom att 

förbjuda polis och samhälle tillträde till dess territorier skall bli förbjudet enligt lag. 

9) Immigranter som bekänner sig till islamism och sharia får inte uppehålla sig i Sverige utan skall med 

omedelbar verkan utvisas ur riket. 

Sharia nyckelfakta 

 Enligt sharia är varje plikttrogen muslim skyldig att uppta jihad mot de som inte ansluter sig till denna 
omfattande, totalitära, militär-politiska islamska lag. Målet är att upprätta en islamsk stat, kalifatet 

styrd av sharia. 

 

 Sharia är baserad på Koranen, haditherna och överenskomna tolkningar.  Den befaller muslimer att 
uppta jihad i all oändlighet tills hela Dar al-Harb (område där sharia inte är gällande) är under kontroll 

av Dar al-Islam (där huset islam är gällande). Koranen är enligt alla muslimer Guds ord. 



 

 

 Sharia dikterar att icke-muslimer skall ges tre alternativ, (1) konvertera till islam och lyda sharia,  

(2) att bli en andra klassens medborgare eller (3) bli dödad. Inte alla klasser får välja  
det andra alternativet.  

 

 Både islamistisk terrorism och ”dold” jihad är utlyst och kommenderad av sharia. Detta är inte endast 
extremisternas åsikt utan det är många islamauktoriteters normala åsikt, baserad på ortodox text, 

tolkningar och utövande av tron. 

 Det Muslimska brödraskapet är företrädaren för modern islamistisk jihad. Och har som mål en global  
islamistisk överhöghet, kalifatet. Man har samma mål som al-Qaida och Talibanerna. 

 Brödraskapets interna dokument klargör att ”dold” jihads omstörtande verksamhet, genomförd i det 
fördolda utan våld, skall genomföras endast tills det att islamisterna är kraftfulla nog att klara av en 

våldsam jihad under den slutliga övergångsfasen i upprättandet av kalifatet. 

 

 Religionsfrihet, allmänna medborgerliga rättigheter och andra av svenskar stiftade lagar är inte 
förenliga med islam och får inte existera utan skall helt ersättas med sharia (lagen av Gud). 

 De dolda sharia-styrkornas strategi är en form av psykologisk och sociopolitisk informations och 
desinformations taktik. Det svenska samhället har inte något utvecklat försvar mot denna typ av 

infiltration. Mycket bygger på den geniala samverkan mellan den ”onda” delen, al-Qaida, och den 
officiellt ”goda” delen, Det Muslimska brödraskapet, för att infiltrera de otrogna hundarnas land. 

 Brödraskapet utnyttjar den fruktan som de islamistiska terroristerna skapar genom att 

samhällets representanter tror att de skall öppna sig och närma sig det muslimska samhället 

och få en möjlighet att rätta till de missförhållanden som de våldsamma islamisterna skapat, 
detta är ett trick som istället möjliggör en dold jihad in i det svenska samhällets besluts-

fattande rum, genom propaganda, desinformation och kontakter som jihadisterna upprättar 
i processen. Allt är så genialt genomfört att alla tycks falla för de illasinnade tricken. 



 

 

 Det Muslimska Brödraskapet har lyckats att besätta ”dolda” jihadister inom utbildningsväsendet, 

politiska institutioner, riksdag, domstolar, media, militära och statliga toppositioner och man har 
därigenom lyckats att paralysera Sveriges förmåga att möta de kommande hoten. 

 
Fredrik Reinfeldt besöker moskén på Södermalm, t.h. Helena Benouda. Mona Sahlin med Mahmoud Aldebe. 

 Det Muslimska Brödraskapets svenska organisationer genomför regelbundna kontakter med regering, 

religiösa grupper, polis, media, och andra grupper, endast av en enda orsak: att omstörta dem i 
främjandet av sina egna syften, vilket är att införa islamsk lag i Sverige.  

 

Statsminister Reinfeldt bär det politiska ansvaret 

Personerna bakom SÄPO-rapporten om våldsbejakande islamistisk extremism 

Statsminister Reinfeldt är ansvarig för beställningen av utredningen om radikal islamism i Sverige. 

Utredningsuppdraget lämnades till SÄPO för verkställighet. Utredningen skulle ha blivit färdig i början av  
2010 men man valde istället att överlämna resultatet till regeringen efter valet. Det bör också nämnas att 

Reinfeldt hela tiden har haft tillgång till expertis inom området radikal islamism, nämligen genom riskdags- 
mannen och partikamraten Abdirizak Waberi, i vilken utsträckning som Waberi har påverkat Reinfeldt och 

därmed utredningsresultatet är okänt.  

Utredaren Malena Rembe från SÄPO överlämnade rapporten till regeringen. Malena Rembe är chefsanalytiker 
på SÄPO:s kontraterrorenhet, hon har tidigare ventilerat en del väldigt speciella idéer under 2009, som t.ex. 

att beroende på hur nyhetsbevakningen och hur den offentliga debatten ser ut, så kan detta leda till en ökad 

rekrytering av extremister, både till främlingsfientliga grupper och till grupperingar som stödjer Al Qaida. 

”En sådan svartvit debatt kan utgöra god jordmån för de som söker underblåsa polarisering och utanförskap 
och det kan stärka bilden av att det finns ett vi och dem”, säger Malena Rembe.  

 

 

Att orsaken till att individer bli radikaliserade skulle alltså bero på att det finns någon slags ”vi och dom 

situation” verkar ha gått både SÄPO och Reinfeldt på hjärnan.  Att det är det politiska och religiösa budskapet 
som orsakar radikaliseringen låter man passera helt obemärkt. Man tycks tro att det är några få utslagna 

förvirrade personer som driver terroristnätverken, när det istället är många välbeställda och välutbildade 

universitetspersoner som väljer att blir radikaliserade.  

Att även hävda att genom att ha en kritisk debatt i media så skulle radikaliseringen öka, detta är mer än 
befängt, vad media däremot kan orsaka genom en offentlig debatt är att provocera de radikala islamisterna 



 

 

till att bekänna färg, debatten ger inte upphov till radikal islamism, utan mobiliserar istället krafter mot den i 

samhället. Genom att tysta kritiken i media så kan den radikala islamismen istället växa okontrollerat inom de 
islamrelaterade grupperna i Sverige. 

Abdirizak Waberi är regeringen Reinfeldts självutnämnde islamistexpert. Waberi har en djup kunskap i ämnet 
då han sedan november 2009 var ordförande i IFiS - Islamiska förbundet i Sverige, fram till sitt tillträde i 

riksdagen. Han är även ordförande i organisationen Sveriges Islamiska skolor. Waberi blev uppmärksammad i 
Sveriges Televisions dokumentär, Slaget om muslimerna 2009, där han bland annat uttalande sig om att han 

ville leva i en islamistisk stat i vilken politiken är styrd efter Koranen. Om man vill ändra de svenska lagarna 
och ersätta dem med sharialagar så är det en stark definition på politisk islam eller islamism.  De muslimska 

riksdagsledamöterna Mehmet Kaplan och Abderisak Waberi anses båda ha samarbetat med FIOE, Federation 

of Islamic Organisations in Europé, det Muslimska Brödraskapets Europeiska organisation. 

Hur stort och hur omfattande samarbetet är mellan ”The Muslim Brotherhood”, Islamiska förbundet i Sverige 
och Sveriges muslimska råd kan vara svårt att få en klar bild av. Många anser att de alla är avläggare i 

Sverige till Muslimska Brödraskapets europeiska avdelning FIOE.   
 

Det man kan säga är, eftersom al-Qaida är brödraskapets kopplade terroravdelning, så kan det 

finnas en misstanke om någon form av koppling mellan al-Qaida och ledande politiker i Sverige.  
 

Statsminister Reinfeldts anklagas öppet i riksdagen för att vara svenskfientlig 

Statsminister Reinfeldt anklagas öppet i riksdagen för att vara svenskfientlig, hans syn på Sverige och 
svenskarna kan belysas av nedanstående uttalande som han har gjort tidigare. 

● När kritiker av islamism blir utsatta för våld så säger Reinfeldt följande: 
  ”Jag vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom -tänkande och ett i grunden hatfullt 

   sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer.” 

● När det gäller vad som är svenskt och vem som är svensk så har Reinfeldt sagt följande: 

”Att hävda att det finns en grupp … som svenskar… visar sig väldigt ofta vara svårt att sedan definiera”.  

”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån."  

● Svaret från Reinfeldt på frågan i riksdagen varför svenskar inte ingår i hets mot folkgrupplagstiftningen, 
   gjorde att SD:s partiordförande påstod att Reinfeldt var svenskfientlig. Han menade att Reinfeldts  

   utgångspunkt var att det inte finns svenskar och att därför kan inte svenskar utsättas för hets mot folk-  

   grupp, utan det är bara andra grupper som kan det. 
 

Statsminister Reinfeldts hemliga kontrakt med de muslimska företrädarna 

I sitt jultal från Skansen 2010 så berättade Reinfeldt om något sorts hemligt kontrakt med de muslimska 

företrädarna i Sverige. Man kan tolka hans tal på följande sätt. Reinfeldt tycks mena att självmordbombaren 
drevs av en religiös faktor och att denna religion var islam. Han tycks också mena att denna drivande religion 

skall få finnas bredvid andra religioner i Sverige och att hans modell är att visa denna drivande religions 
olikheter tolerans och öppenhet, samt att detta även skall vara vägledande. Denna mångfald av religiösa  

 

 
 De 73 al-Qaida-män som irakiska säkerhetsstyrkor arresterade. 

olikheter tycks Reinfeldt utrycka sitt stöd för 

genom att han säger att de skall få finnas 
sida vid sida.  Han tycks också mena att det 

ingåtts ett kontrakt mellan honom och de 

muslimska företrädarna och att de godkänt 
kontraktet, genom som han påstår, ”han har 

fått en signal från dem att de står upp 
mycket brett för hans syn”. 

Reinfeldt förnekar också att attentatet skulle 

vara riktat mot regeringens krig i 

Afghanistan när han säger ”Det är inte så att 
det är en diskussion om någon sorts närvaro 

i Afghanistan…”.  

Det måste väl vara känt för nästan hela 
svenska folket att terroristen själv påstod i 

sitt meddelande att anledningen till 

attentatet var just Sveriges krig i 
Afghanistan.  

 
 

De planerade julattacker 



 

 

 

Följande citat kommer också från Reinfeldts jultal på Skansen 2010 till oss trogna och otrogna svenskar: 

”Då vill vi också påminna om att det hade med religion att göra, det är oftast väldigt svårt att ta till sig, 
sekulariserat land som Sverige har vi oftast svårt att diskutera med religionen som utgångspunkt, i det här 

fallet fanns en religiös faktor, det är alldeles tydligt när man lyssnar till hans egen beskrivning till det som vi 
nu lär känna, en religiös radikalisering som vi har lärt oss att det heter". 

”Nej i vår uppfattning om hur det ser ut i mångfaldens Sverige så får religionerna finnas bredvid varandra”. 

”Vår modell är återigen toleransen, öppenheten inför olikheterna. Det är också det som måste vara 
 vägledande när vi nu bedömer den här utmaningen". 

”I denna prövningens tid så har jag noterat att många muslimska företrädare stått upp för denna vår syn på 
Sverige och har gjort det mycket brett”. 

”Det är också en viktig signal när vi skall fundera på hur vi skall fullfölja detta kontrakt för att behålla Sverige 

öppet, fritt och bejaka den mångfald som är vår". 

”Det är inte så att det är en diskussion om någon sorts närvaro i Afghanistan eller något annat, det är inte det 

som står på spel. Det han utmanar det är allt de som jag ville beskriva Sverige med, öppenheten, friheten, 
mångfalden, det är det han hatar, det är det han är ute efter att stänga ner”. 

 

Vad alla svenskar måste fråga sig är hur långt sträcker sig detta hemliga kontrakt som Reinfeldt 

säger sig ha upprättat och innefattar det även någon slags koppling till Muslimska Brödraskapet 
och deras övriga organisationer. Finns det en hemlig plan som vi inte känner till? 

 

Reinfeldts framtida islamistiska stat 
 

 



 

 

Om det blir verklighet av de drömmar som Reinfeldt framförde i sitt jultal och om han genomför 

de rekommendationer som SÄPO lägger fram, så blir första fasen i byggandet av en islamistisk 
stat i Sverige mycket snart en realitet. Att integrera de muslimska rösterna i Moderata 

samlingspartiet (M), Folkpartiet (Fp), Miljöpartiet (Mp) och i SAP (S) kan vara en utomordentligt 

dålig ide för Sverige och dess folk. Reinfeldt verka tro att han skall leda muslimerna i Sverige och 
att han därigenom ska få muslimerna att lägga sina röster på Moderaterna.  

 

Följande åtgärder stärker istället jihad och sharia i Sverige: 
 

1. Att ge unga vapenföra män med islamsk bakgrund utbildning i islam och sharia är första steget i den  

    miltära utbildningen av en jihad-krigare i sharia-armén. 

2. Att förse unga vapenföra män, med islamsk bakgrund, pengar och annat ekonomiskt stöd blir istället en 
    finansiering av uppehälle och resor till utbildningsläger där jihadisterna kan tränas i praktisk terrorism. 

3. Att förse unga vapenföra män, med islamsk bakgrund, allmän utbildning, bostäder och annat arbetslöshets- 
    stöd möjliggör mer tid och resurser så att de i sina dolda samhällen kan bedriva omstörtande verksamhet. 

4. Att utbilda skolbarn i islam och sharia leder till en ökad radikalisering. 

5. Att öka kontakten med det islamistiska samhället ger islamisterna en chans att desinformera allmänheten 
    och sprida sitt illasinnade dolda budskap. 

6. Att öka tillgängligheten i media och att införa lagar som bejakar sharia ger islamisterna en ökad chans att 

   desinformera allmänheten och sprida sitt illasinnade dolda budskap.  

7. Att tillåta islamister att besätta strategiska tjänster inom stat och kommun ger dem en ökad möjlighet att  

    sprida sharia och att destabilisera samhället inifrån. 

 

Moderaternas hemliga partistöd 

Moderaterna vägrar att redovisar var de får sina kampanjpengar ifrån. Kan det finnas en möjlighet att pengar-
na till partiet kommer från olika muslimska organisationer i Sverige? Skulle dessa miljoner vara de 30 

silverpengar som Reinfeldt fått som ersättning för att specifikt stärka det muslimska samhället i Sverige?  
Är det en betalning från den islamistiska staten Turkiet för en framtida röst på landets medlemskap i EU? Efter 

Irans stadsbesök 2010 så väcks frågan om Iran, via olika internationella muslimska organisationer, indirekt 
ger någon form av bistånd eller stöd till moderaterna? Ligger Saudiarabien och Muslimska Brödraskapet och 

Reinfeldts partikollega Waberi i så fall bakom? Frågarna hopar sig om vems ärenden som Reinfeldt i 

verkligheten går. Nedanstående indicier pekar mot ett fullständigt otänkbart scenario. 
 

 
 Judas 30 silvermynt.       Utrikesminister C Bildt o Turkiets PM R T Erdogan. Saudiarabiens oljemiljarder till terror. 

 Carl Bildt vurmar för Iran, man välkomnar terroriststaten Iran vid ett officiellt stadsbesök 2010, hem-
liga överläggningar med terroristerna genomförs. Många riksdagspartier protesterar såsom Fp och SD. 

 

 Bildt lovar islamiststaten Turkiets EU-medlemskap, enligt satellitkanalen SkyTurk. Turkiet är medlem i 
OIC-Organization of the Islamic Conference, landet består av två etniska grupper turkar och kurder. 

Islam är spridd till över 98 % av befolkningen. President A Gül tillhör AK-partiet som har islamistiska 
rötter och som många menar har en hemlig radikal islamistisk agenda. (Detta stödjer Muslimska 

Brödraskapets hemliga plan) 
 Reinfeldt stödjer ett fortsatt krig i Afghanistan som sår mer hat och vrede eftersom man inkräktar i 

Allahs land. Att försöka stjäla landet från Gud är inte en bra ide. Detta uppviglar till våld och skapa en 



 

 

stämning av ett mentalt jihad-tillstånd, bland muslimerna. Det försvagar också Sverige genom att det 

skapar ett tvåfrontskrig. Men det är också, enligt Koranen, en formell krigsförklaring mot Allah. Som 
får till följd att alla världens jihad-krigare är skyldiga att bekämpa Sverige. (Detta stödjer Muslimska 

Brödraskapets hemliga plan, krig är bra det genererar mer hat och skapar fler krig) 

 
Muslimska Brödraskapets emblem.   Afghanistans mutkolv Kazai. Svenskarna kränker Allahs land i Afghanistan. 

 Reinfeldt är allierad med islamisten Waberi som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet.  
 

 Reinfeldt anser att han har ett hemligt kontrakt med de svenska muslimska organisationerna och att 
avtalet är undertecknat genom som han säger: ”Att många muslimska företrädare stått upp för denna 

vår syn på Sverige och har gjort det mycket brett”. (Detta stödjer Muslimska Brödraskapets hemliga 
plan) 

 
 Reinfeldt bejakar muslimernas kravmaskin genom olika löfte, han säger det skall vara vägledande. 

(Detta stödjer Muslimska Brödraskapets hemliga plan)  

 
 Reinfeldt vill ha en hög invandringen från bl.a. muslimska länder. (Detta stödjer Muslimska 

Brödraskapets hemliga plan) 
 

 Reinfeldt stödjer skolor med islams bakgrund och att då utbilda barnen i islam. (Detta stödjer 
Muslimska Brödraskapets hemliga plan) 

 
 Reinfeldt stödjer bidrag till muslimska organisationer. (Detta stödjer Muslimska Brödraskapets hemliga 

plan) 

 
 Reinfeldt stöder införandet av islam i Sverige, han menar att de skall få finnas parallellt. (Detta stödjer 

Muslimska Brödraskapets hemliga plan) 

            
                Åkesson anser att Reinfeldt är fientlig mot Sverige.        Jihad-fronten idag2011, Eretz Yisrael (landet Israel). 

 Reinfeldt och Bildt stödjer arabernas kamp mot Israel. Denna front är den äldsta jihad-fronten i den 
globala jihad. (Detta stödjer Muslimska Brödraskapets hemliga plan) 

 
 Reinfeldt anses svenskfientlig av vissa riksdagsmän.  

 
 Reinfeldt menar att det inte finns några svenskar som grupp. 

 



 

 

 Reinfeldt utrycker någon slags svenskhat när hans säger ” Ursvenskt är bara barbariet. Resten av 

utvecklingen har kommit utifrån”. 
 

 Reinfeldt tar inte avstånd med kraft mot terroristerna som anföll Danmark, i skrivande stund så har 

han inte uttalat sig mer än att han har lovat sänkt skatt 2012. (Detta stödjer Muslimska Brödraskapets 
hemliga plan) 

 
 Reinfeldt planerar ett 5:e skatteavdrag, detta förstärker polariseringen mellan dem som har och inte 

har. Sjuka, arbetslösa och gamla drabbas. Detta ökar hatet i samhället och piskar upp stämningen. 
Det minskar också samhällets ekonomiska styrka och förmåga att rusta upp försvar, järnvägar, 

sjukhus och annan infrastruktur. (Detta stödjer Muslimska Brödraskapets hemliga plan om att skada 
samhället så att det blir försvagat och destabiliserat, vilket på så sätt gör det lätt att omstörta och fås 

att lyda under främmande makt) 

 

Jihad-krigarens instruktionsmanual 

5-Stegsplanen – Invasionen av de otrogna hundarnas land 

Anbefallningen är enväldig och är en förpliktelse för varje muslim i all evighet. Följande citat är ett av 
Muhammeds många hadith citat:  

Jag anbefaller dig med fem (5) av de som Allah har anbefallt mig med: 

1) att sammankalla, 

2) att lyssna, 

3) att lyda, 

4) att utvandra (Hijra), 

5) att utkämpa jihad i Allahs namn. 
 

4.a Migrationen (Hijra doktrinen) 

Migrationen är förpliktigad och bindande för alla muslimer av många olika orsaker, en av de viktigaste är att 
migrationen till ett nytt land är ett viktigt steg i förberedelserna för jihad.  Det viktigaste målet för det 

kommande jihad kriget är att säkerhetsställa islams seger för alla islams anhängare i det nya landet eller i 
samhället generellt. 

4.b Trosförnekandet (Taqiyya doktrinen) 

De djupt troende immigranterna kan helt förneka allt vidkännande av islam, total trosförnekelse är tillåten 
enligt Taqiyya doktrinen. Taqqiyya, är ett begrepp inom Islam som tillåter döljandet av ens religiösa 

övertygelser för att undgå att bli offer för förföljelser eller hot. 

4.c Nödvändigheten (Darura doktrinen) 

När det anses nödvändigt p.g.a. omständigheter, så kan det som är förbjudet i islam bli tillåtet och gälla fram 

tills det att omständigheterna inte gäller längre, eller tills det att målen har uppnåtts. Denna doktrin finns för 
att överkomma alla svårigheter som står i vägen för islams anhängare i ett nytt icke-islamskt samhälle. 

Darura doktrinen kan bl.a. tillämpas när man söker uppehållstillstånd, ansöker om medborgarskap och sakta 
inför sharia. Det kan t.ex. vara så att man tillåts äta griskött om inget annat finns att tillgå, men när det 

islamska samhället vid en senare tidpunkt har växt sig starkt så kan man börja kräva politiska förändringar. 

Detta gäller t.ex. för könssegregerade badhus, böneavbrott på jobbet, speciella bönerum och byggandet av 
moskéer, som först inte hade så stor betydelse men som senare anses vara mycket viktiga och helt 

nödvändiga. Arbetsgivare och samhälle i stort tycks böja sig för dessa krav och noterar inte att det är en 
utförskana mot införandet av den totalitära sharia-staten.  

4.d Lättandet av börderna (Tay'seer doktrinen) 

Islams anhängare har en förvillande mängd regler och normer att följa. För att det inte skall vara omöjligt för 
islams anhängare att leva i ett nytt land, där det nya landets lagar strider mot sharia och att de troende 

därmed tvingas bryta mot islams lagar, så kan man för att slippa att bli betraktad som avfälling anse att 
Tay'seer doktrinen istället skall gälla.  Om islams börder blir för stora att bära för den troende så kan Allah 

lätta på hans bördor, intill det att bördorna återigen kan uthärdas av den troende. 



 

 

4.e Självbestämmandet (Tamkeen doktrinen) 

Självbestämmandet (Tamkeen doktrinen) är förstärkandet av den islamska identiteten. Detta är motsatsen till 
att anpassa sig till gästsamhället som man befinner sig i. Självbestämmandet är en fundamental förutsättning 

för att införa ett islamskt styre. Det är av yttersta nödvändighet att antalet anhängare till de islamska värdena 
ökar och förstärks så att deras tro stärks både mot islams skrifter och mot dess ledare. Det är viktigt för 

ledarna att deras maktbas ökar så att de kan påverka gäststaten att införa sharia. 

4.f Konverteringen (Da’wah doktrinen) 

Syftet är att omvända icke troende till att leva efter sharia, Allahs vilja, och därigenom stärka islams 

inflytande. Man använder sig av psykologiska metoder genom intrikata dialoger vars syfte är att förleda 
de icke-troende in i Allahs värld. Mycket kraft läggs på att övertyga de icke-troende om att det bara existerar 

en riktig Gud i världsalltet och att han dessutom är allomfattande. 

4.g Förberedelse för maktövertagandet (i'dad doktrinen) 

Sista steget före jihad är förberedelse för maktövertagandet (i'dad doktrinen). Doktrinen beskriver hur man 

praktiskt skall förbereda sig för ett maktövertagande genom att bygga och förstärka den islamistiska 
infrastrukturen, bygga nätverk och stolt offentligt visa sin islamska identitet. I’dad innefattar också byggandet 

av en väl förberedd arme av jihad-soldater som slåss för Allah. Militär träning och lagring av vapen är en 

naturlig del av i’dad. Om man hittar vapen i moskéer eller andra byggnader så är övertagandet närstående. 

5. Jihad – Det heliga kriget 

Jihad den "heliga striden" mot de otrogna påbjuds uttryckligen på flera ställen i Koranen och betraktas därför 

som en religiös plikt. Dock är det tydligt i Koranen att anfallskrig inte är tillåtet om det inte först föregås av ett 
försvarskrig. Vad som är försvarskrig råder det dock delade meningar om. En del hävdar till exempel att ett 

krig mot ett land där muslimer inte har full rätt att utöva sin religion anses vara försvarskrig. Även det land 
som hädar mot Allah eller Muhammed anses vara legitimt mål. Målet med kriget är att upprätta den islamska 

sharia-staten. Slutsatsen är den att det går alltid att hitta ett skäl för krig om man har bestämt sig för jihad. 

6. Sharia-staten 

Den islamska lagen består i huvudsak av sharia. Den islamska lagen är utdrag ur profeten Muhammeds liv och 

göromål. Kodifieringen av hans liv har sysselsatt islamska skriftlärda under århundraden och har resulterat i 
en detaljerad uppförandemanual, som t.ex. Reliance of The Traveller. I denna manual så beskrivs det i detalj 

hur anhängarna skall leva rättroget. Det finns även ett avsnitt om slaveri, där man beskriver vilka rättigheter 
och skyldigheter som slavarna och deras slavägare har.  

Detta sätt att organisera en stat kallas för en totalitär stat. Totalitarism är ett politiskt system där staten, 
kontrollerad av en fraktion eller politisk klass, inte har någon begränsning i sin auktoritet och som försöker att 

reglera alla aspekter av det privata och offentliga livet. 

Att införa detta totaltära teokratiska system, sharia, över hela världen, är islamisternas ambition.  

Sharias grundsatser 

Koranen består av profeten Muhammeds uppenbarelser och innehåller enligt islam Guds (Allahs) budskap, 
"nedsänt" till Muhammed genom ärkeängeln Jibril (Gabriel) under en period av 23 år från och med 610 e.Kr. 

Umdat al-Salik, Reliance of the Traveler, boken har översatts av Shaykh Nuh Ha Mim Keller 1991 och är den 
första översättningen av ett legalt islamskt standardverk som har certifierats av Al-Azhar. 

Avhoppare och förrädare 

 
Avhoppare skall dödas var de än hittas. 

Koranen 16;106: Den som förnekar Gud efter att ha antagit tron - inte den som är utsatt för tvång, fastän 
hans hjärta förblir tryggt i sin övertygelse, utan den som frivilligt öppnar sig för otron - sådana människor 

ådrar sig Guds vrede och ett hårt straff väntar dem, 

Bukhari, Volume 9, #17: Några ateister hämtades till Ali och han brände dem. Nyheten om denna händelse 

nådde Ibn Abbas som sade: ”Om jag hade varit i hans ställe så skulle jag inte bränt dem, som Allahs 
budbärare är förhindrade, sade: ’Straffa ingen med Allahs straff (eld)’.  Jag skulle ha dödat dem enligt 

uttalandet från Allahs budbärare: ’Alla som ändrat sin islamska religion, så döda honom’”. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jibril


 

 

Reliance of the Traveler, kapitel 08.0-08.4 (Umdat al-Salik): Att lämna islam är det otäckaste formen 

av trosförnekande (kufr) och den värsta … När en person har nått puberteten och är mentalt frisk, frivilligt 
avsäger sin islamska tro, så förtjänar han att dödas…. Det finns inget skadestånd för att döda en avfälling. 

 

Demokrati och islam 
 
Alla lagar skapade av människan är ottillåtna enligt islamsk lag, vars anhängare Allah redan har 

försett med en enda tillåten lag, sharia. Islam och demokrati kan aldrig samexistera i harmoni. 
 

Koranen 5;47: Låt därför dem som följer Evangeliet döma i enlighet med vad Gud där har uppenbarat; de 

som inte dömer i enlighet med vad Gud har uppenbarat är syndare som trotsar Gud. 
 

M. H. Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, 3d rev. ed., Cambridge, UK: The Islamic Text Society, 2003, 
8: Överhögheten i islam är ensamt Allahs allsmäktiga privilegium. Han är den absoluta normativa 

skiljedomaren och det är hans vilja som bestämmer vad som är gott och ont, rätt och fel. 

Muslim Brotherhood ‘spiritual leader’ Yousef al-Qaradawi: Sharia kan inte ändras för att anpassas till 

skiftande mänskliga värde och standarder. Istället så är den en absolut norm till vilka alla mänskliga värden 
och förvaltningar måste anpassas. 

 
 

Ojämlikhet mellan könen 
 
Sharia explicit degraderar kvinnors status till att vara underlägsna män.  En kvinnas vittnesmål i 

domstol är endast värt hälften av en mans. 
 

Koranen 2;282: Och tag två av era män till vittnen; finns inte två män till hands, tag då en man och två 

kvinnor bland dem ni godkänner som vittnen. 
 

 
Kvinnor skall endast erhålla halva mannen arvsdel vid utdelning av arv. 

 
Koranen 4;11: Gud föreskriver följande om arvsrätt för era barn: sonens lott är lika med två döttrars lott; 

 
 

Allah ger mannen rätt att slå sina fyra hustrur. 

 
Koranen 4;34: Männen har gjorts ansvariga för kvinnorna, och Allah har begåvat dem med vissa egenskaper 

och gjort dem ansvariga för uppehället. De rättfärdiga kvinnorna kommer med glädje att acceptera detta 
arrangemang eftersom det är Allahs budord, och hedra sina makar i deras frånvaro. Om de är illojala och 

uppför sig illa, ska ni först varna dem, sedan överge dem i sängen, sedan får ni slå dem. 
 

 
Allah ger mannen rätt att våldta kvinnan inom äktenskapet. 

 

Koranen 2;223: Era hustrur är för er som en åker, beträd därför er åker, när och som ni önskar… 
 

 
En muslimsk man har rätt att ha fyra hustrur och så många bihustrur som han önskar. 

 
Koranen 4;3: Gift dig med den kvinna som du önskar, två, tre eller fyra, men om du fruktar att du inte 

kommer att behandla dem rättvist, så skaffa endast en, … 
 

En kvinna får endast gifta sig med en man och hon är förbjuden att gifta sig med en icke-muslim. 

 
Koranen 2;221: Och giv icke dina döttrar i giftermål till icke-muslimer innan de endast är Allah trogna och i 

sanning en troende slav är bättre än en fri avgudadyrkare (mushrik), även om han behagar dig … 
 

 
En muslimsk kvinna får inte röra sig utanför hemmet utan tillstånd från sin manliga förmyndare, 

hon måste alltid ledsagas av en manlig familjemedlem utanför hemmet. 
 



 

 

Umdat al-Salik, m10.3: En kvinna får inte lämna staden utan sin makes eller manliga ……, måste ledsaga 

henne, om inte resan är obligatorisk, som hajj. Det är annars otillåtet för henne att resa, och det är otillåtet 
för hennes man att tillåta det.  

 

Under sharia så måste kvinnan presentera fyra manliga vittnen för att anmäla en våldtäkt. Om inte kvinnan 
kan uppvisa de fyra manliga vittnena så är det i sig ett medgivande till att hon haft olaglig sex. Om hon eller 

den anklagade våldtäktsmannen är gifta, så är det ett erkännande av hor och äktenskapsbrott. 
 

En muslimsk kvinna som skiljer sig och gifter om sig förlorar vårdnadsrätten till sina barn i det 
första giftermålet. 

 
Umdat al-Salik, m13.4: En kvinna har inte vårdnadsrätt till sitt barn från ett tidigare äktenskap när hon 

gifter om sig, detta för att hennes liv i det nya äktenskapet kommer att uppta hennes tid med att uppfylla sin 

makes rättigheter och för att det även skulle förhindra henne från att vårda sitt barn. 
 

Hedersmord 

 
En muslimsk förälder riskerar inga straff under islamsk lag för mord på sitt barn eller barnbarn. 

 
Umdat al-Salik, 01.1-2: Inte föremål för vedergällning är en far eller mor, eller deras fäder eller mödrar, för 

mord på sina barn eller barnbarn.  
 

 
Islamsk tro på överhöghet 
 

Anhängarna tror att islam är överlägsen alla andra kulturer, trosbekännelser, styrelseskick och 
samhälle och att det är bestämt av Allah att erövra och dominera dem alla. 

 
Koranen 3;85: Och den som önskar en annan religion än islam, så skall det inte vara accepterat av Gud, och 

framdeles skall han vara en bland förlorarna. 
 

Koranen 3;110: Ni är det bästa av folken, utvecklade för mänskligheten: ni anbefaller det som är rätt och 

förbjuder det som är orätt och ni tror på Gud. 
 

Koranen 98;6: eller sådana som sätter gudar vid Guds sida, väntar helvetets eld, och där skall de förbli till 
evig tid; de är de uslaste av alla skapade varelser. 

 
Koranen 48;29: Muhammed är Guds sändebud. De som följer honom är oböjligt fasta gentemot dem som 

förnekar sanningen, men sinsemellan fulla av värme och vänskap. 

Hassan al-Banna, grundaren av the Muslim Brotherhood: Det ligger i islams natur att dominera, inte att 

bli dominerad, att tvinga sin lag på alla nationer och utöka dess makt till hela planeten. 
 

Islam är inte i Sverige för att vara likställd med någon annan åskådning, utan för att dominera. Koranen skall 
bli den högsta auktoriteten i Sverige och islam den enda accepterade religion på jorden. 

 
 

Hat mot andra folk (ateister, kristna och judar) 
 

Hat mot andra folkgrupper, som t.ex. antisemitism, är inbyggt i sharia och baserat på ett 
folkmordsbeteende från tidigare i historien då man utrotade den judiska befolkningen som levde 

på den arabiska halvön.   
 

Koranen 2;65: Och säkert har du känt dem bland oss som har överskridit sabbatens gränser, och vi uttalade 
denna dom över dem: Bli som apor, föraktade och hatade. 

 

Koranen 2;96: Och ni kommer med säkerhet att finna dem (judarna) att vara de girigaste av folk, till och 
med girigare än avgudadyrkarna, men hur girig han än är, så undgår han inte straffet, Gud ser vad de gör. 

 
Koranen 5;51: O ni som tror, alliera inte er med judar och kristna; de stödjer och skyddar varandra. Den 

ibland er som allierar sig med dem, då är han med säkerhet en av dem. Gud vägleder inte de orättfärdiga. 
 

Koranen 9;29: Strid mot dem som varken sätter tro till Allah eller den sista dagen, inte heller håller det 
förbjudet som förbjudets av Allah och hans apostel, inte heller erkänner sanningens religion, även om det är 



 

 

bokens folk (kristna och judar), kämpa mot dem tills de betalat skatt (jizya) bredvilligt med underkastelse och 

själva känner sig besegrade. 
 

 

Jihad – Det heliga kriget 
 
Jihad är det heliga kriget vars syfte är att sprida islam. Självmord är tillåten i krigstid ej i fredstid. 

 
Koranen 9;5: När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på 

dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och [villighet 
att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred.  

 
Koranen 9;29: Strid mot dem som varken sätter tro till Allah eller den sista dagen, inte heller håller det 

förbjudet som förbjudets av Allah och hans apostel, inte heller erkänner sanningens religion, även om det är 

bokens folk (kristna och judar), kämpa mot dem tills de betalat skatt (jizya) bredvilligt med underkastelse och 
själva känner sig besegrade. 

 
Koranen 8;39: Strid mot dem tills där finns inga bråkmakare (fitna) längre och alla enbart har underkastats 

Gud. Om de upphör ser Gud vad de gör. 
 

Umdat al-Salik o9.1 Jihad: Jag har blivit befalld att strida mot människor tills de intygar att det inte finns 
någon annan Gud än Allah och att hans budbärare är Mohammed, och att de ber, och betalar skatten. Om de 

så säger så har de sparat sitt blod och sina ägodelar från mig, utom islams rättigheter över dem. Och deras 

slutliga räkenskap är med Allah. 
 

Umdat al-Salik, o9.0, Jihad: Jihad betyder att föra krig mot icke muslimer och har historiskt utvecklats från 
ordet mujahada, innebär krigföring för att upprätta religionen. 

 
Islam ålägger alla vuxna män, under förutsättning att de inte är handikappade eller oförmögna, att förbereda 

sig för erövringen av länder så att islams dekret lyds i alla länder i hela världen….. Men de som studerar det 
islamska heliga kriget kommer att förstå varför islam vill erövra hela världen…… De som inte känner till islam 

låtsas att islam manar mot krig… De som säger detta är obegåvade och tanklösa. Islam säger: Döda de 

otrogna på samma sätt som de skulle döda oss alla. 
 

Ayatollah Khomeini citerad av Amir Taheri: Betyder detta att muslimer skall sitta med armarna i kors tills 
de är förtärda av de otrogna? Islam säger: Döda dem (icke-muslimer), stick ned dem med svärdet och spräng 

deras arméer. Betyder detta att vi skall vänta tills det att icke-muslimerna anfaller oss? Islam säger: Döda i 
Allahs tjänst de som försöker att döda dig! Betyder detta att vi skall kapitulera för fienden? Islam säger: Varje 

god sak som finns existerar tack vare svärdet och i skuggan av svärdet! Människor kan inte fås att lyda utom 
med svärdet hjälp! Svärdet är nyckeln till paradiset, vilket kan öppnas endast för de heliga krigarna! Det finns 

hundratals andra psalmer och hadither som uppmanar muslimer att sätta värde på krig och att slåss. Betyder 

allt detta att islam är en religion som avstyr män från att gå i krig?  Jag spottar på dessa dåraktiga och 
dumma själar som påstår något sådant. 

 
Koranen 5;33: De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på 

jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta 
sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande 

livet skall de få utstå ett outsägligt lidande; 

Koranen 9;36: Antalet månader, vad Gud beträffar, är tolv. Detta har varit Guds lag sedan dagen Han 

skapade himlen och jorden. Fyra av dem är heliga. Det här är den perfekta religionen; ni ska inte kränka era 
själar genom att slåss under de heliga månaderna. Ni får emellertid förklara fullt krig mot avgudadyrkarna 

(även under de heliga månaderna), när de förklarar fullt krig mot er, och var medvetna om att Gud står på de 
rättfärdigas sida. 

Koranen 2;194: Kämpa under den helgade månaden om ni blir angripna - vid brott mot gudsfreden skall 

lagen om rättvis vedergällning tillämpas. Om därför någon angriper er, har ni rätt att angripa honom så som 
han har angripit er; men frukta Gud och var förvissade om att Gud är med de gudfruktiga. 

Koranen 47;4: Då ni möter förnekarna, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på 

knä; 

 

 

 



 

 

Lögnen och tillåten falskhet – Taqiyya 
 

Det är tillåtet för en muslim att ljuga och vara falsk i vänskap, speciellt är det tillåtet att ljuga för 
otrogna och vara falsk i vänskap mot de otrogna för att skydda sig själv eller för att skydda islam. 

 

Koranen 3;28: Låt inte de rättrogna ta förnekare av sanningen som vänner istället för rättrogna, och vem 
som än gör detta skär av banden till Gud - om inte ert syfte är att med detta skydda er mot ett hot. Men Gud 

uppmanar er att inte ta lätt på Hans varningar; Gud är målet för er färd. 
 

Tafsir Ibn Kathir, Vol 2, 141: ”Såvida du inte känner ett verkligt hot från dem” betyder, utom för de 
troende som på vissa ställe eller vid vissa tidpunkter fruktar för sin säkerhet från de otrogna. I dessa fall, är 

det tillåtet för troende att visa vänskap till det yttre gentemot de otrogna, men aldrig innerst inne …. Vi ler 
dem rätt i ansiktet men i våra hjärtan så förbannar vi dem. 

 

Bukhari vol.4:267 och 269: Mohammed sade,”Krig är falskhet”. 
 

Bukhari vol.3:857 s.533: Den som skapar fred mellan folken genom att dikta upp bra information eller som 
säger bra saker, är ingen lögnare.  

Förtal och hädelse 

 
I sharialagen så betyder begreppet förtal allt som på något sätt kan kränka en muslim. Det är 
också en muslims skyldighet att ange de som är religöst olydiga.  

 
Umdat al-Salik, r3.1:  Förverkliga skvaller består i att förråda en hemlighet, yppa något som är 

konfidentiellt vars avslöjande är kränkande. En person skall inte tala om något som han noterar om andra 
personer utom det som gagnar muslimer i att påvisa eller förhindra religiös olydnad. 

 
Giftermål med underåriga flickor  

 

Islamsk doktrin tillåter giftermål med underåriga förpubertetsflickor. Det finns ingen lägsta ålder 
för giftermål och äktenskap kan fullbordas när flickan är 8-9 år gammal. 

 
Koranen 65;4: Och för er kvinnor som har passerat de månatliga perioderna, för dem är den föreskrivna 

perioden innan skilsmässa är slutlig (iddah), om du är tveksam om de månatliga perioderna, är det tre 
månader, och för dem som det inte rinner för är även deras föreskrivna period tre månader, utom i händelse 

av dödsfall. För dem som är gravida, antingen de är skilda eller deras man är död, deras föreskrivna period 

varar tills det att de har fött, och var och en som fruktar Allah och håller sin vördnad för honom, kommer 
Allah att göra hans situation bekymmerslös.  

 
Sahih al-Bukhari, vol. 7, bok 62, nr. 64: Aisha berättade: att profeten gifte sig med henne när hon var sex 

år och han fullbordade äktenskapet när hon var nio år, och sedan stannade hon hos honom i nio år till hans 
död. 

 
Sahih al-Bukhari, vol. 7, bok 62, nr. 65 och 88:  

De hade eventuellt inte menstruerat ännu beroende på för ung ålder, eller fördröjd menstruation som händer i 

vissa fall hos en del kvinnor, eller kanske i sällsynta fall aldrig menstruerat någon gång under livet, vilket 
också kan vara fallet. I vilket fall som helst, vänteperioden för en sådan kvinna är den samma, som för en 

kvinna som slutat att menstruera, det är tre månader från den tidpunkt skilsmässan var förkunnad. 
 

Ahzab: 49: I det här fallet, skall man komma ihåg fakta att, enligt förklaringen i Koranen, frågan om 
vänteperiod uppkommer med hänsyn till kvinnan i vilket äktenskapet har blivit fullbordat, för där är ingen 

vänteperiod i fall där skilsmässan har förkunnats innan äktenskapet har fullbordats. 
 

Syed Abu-Ala’ Maududi, Towards Understanding the Qur’an, volym 5, p. 620, not 13: Därför, att 

nämna vänteperioden för flickor som inte ännu har menstruerat, klart visar att det inte bara är tillåtligt att ge 
bort flickan i denna ålder utan det är tillåtet för äkta maken att fullborda äktenskapet med henne. Så är det, 

uppenbarligen har ingen muslim rätt att förbjuda något som Koranen håller som tillåtet.  
 

 

Skatt – Zakat 

 
Zakat är en skatt som utgörs av 2,5 % av en muslims överskottsägande. Beskattningen är 



 

 

obligatorisk för muslimer. Skatten är en form av tillbedjan och andlig rening, den kan ge muslimer 

absolution för sina synder. Den upptagna skatten kan bara ges till muslimer, aldrig till andra icke-
muslimer. 

 

Umdat al-Salik, h8.7-h8.18: Där finns åtta mottagare av skatten (zakat): De fattiga muslimerna; De 
muslimer som har ont om pengar; Skattindrivande muslimer; De vars hjärtan skall bringas till försoning; De 

som friköper sin frihet; De i skuld; De som slåss för Allah i jihad; Resande som behöver pengar. 
 
Umdat al-Salik, h8.24: Det är inte tillåtet att ge skatten till en icke-muslim …. 

 

Slaveri och kusingifte 
 

Islam tillåter slaveri och kusingifte. 
 

Koranen 33;50: Profet! Vi har gjort det lagligt för dig de kvinnor som du mottar som äktenskapsgåva och 
slavflickor som Gud har gett dig som krigsbyte. Dina kusiner på din faders sida och din moders sida som 

utvandrade med dig till Yathrib har du också rätt att ta till hustrur, och den troende kvinna som vill skänka 

Profeten sin hand, om Profeten anser äktenskapet lämpligt; detta är en rätt som tillkommer dig ensam med 
uteslutande av andra troende. 

 
 

Åtgärder som kan skydda Sverige mot fortsatt utarmning och kollaps  
 
A. SVT måste ställas under sträng politisk övervakning 

 
Den licensfinansierade rapportering från SVT måste ställas under sträng politisk övervakning av regering och 

riksdag, SVT är inte opolitisk och objektiv när det gäller att rapportera och belysa den misslyckade 
invandringspolitiken som har blivit en ödesfråga för Sverige och dess folk.  

 

SVT måste anses ha en stor skuld i att de svenska medborgarna har blivit vilseledda och förda bakom ljuset 
och ledarna i denna organisation måste hållas personligt ansvariga för den skada som de har vållat 

svenskarna.  
 

Nuvarande SVT styrelseordförande och styrelse måste avgå och ny styrelse måste utses av regering och 
riksdag, då nuvarande styrelse fullständigt har misslyckats i sitt uppdrag, ny VD för SVT måste också utses. 

En speciell övervakningskommission måste bildas som skall säkerhetsställa att bevakningen blir rättvis och 
saklig, löpande godkänna hanteringen av inslag och nyheter som berör invandring, invandrare och integration. 

 

SVT manipulerar nyheter och inslag som handlar om invandring och integrationspolitik genom att: 

 1) inte visa nyheten i fråga om den ger ett negativt intryck och talar istället om helt andra nyheter 
 2) bara visa ett mycket kort inslag på några 10-tal sekunder av en negativ nyhet 

 3) visa vid upprepade tillfälle långa inslag av en händelse som förstärker och ger ett positivt intryck 
 4) förvanska själva nyheten genom att utesluta olika fakta i inslaget och därefter spekulera osakligt 

 5) överdriva de positiva delarna i själva inslaget 
 6) underdriva de negativa delarna i själva inslaget 

 7) kritiska åsikter inte får komma till tals i någon större utsträckning, endast de positiva åsikterna 
 8) intervjua ensidigt de experter och personer som endast är positivt inställda till integrationen 



 

 

 9) ha en fullständigt ensidig bevakning av vissa nyheter från arabiska problemområden i världen 

10) förmedla en politisk åsikt år ut och år in genom att bara välja vissa nyheter från utlandet  
11) man skyller vissa allvarliga negativa problem i samhället på vissa partier och individer 

12) uppvisa en fullständigt horribel skillnad i hur nyheter bevakas jämfört med utländsk media 

13) politiskt kommenterar, spekulerar och vinklar nyheter istället för att bara sakligt rapportera nyheten 
14) visa många udda nyheter från utlandet som ingen annan utländsk TV eller tidning rapporterar om 

Exempel 1 – (punkt 4) Förvanskar nyheten genom att utesluta viktiga fakta och spekulera osakligt 

 
Islamistisk demonstration vid riksdagen där man manar till uppror mot staten 

 

B. Stoppa massinvandringen och integrera flyktingar som redan finns i Sverige 

Stoppa med omedelbar verkan massinvandringen av ekonomiska flyktingar och låt flyktingar med verkligt 

skyddsbehov få asyl i Sverige. Använd en del av de ekonomiska resurser som frisätts till att integrera 
befintliga flyktingar i landet. Ge flyktingarna en bra yrkesutbildning och möjlighet till arbetspraktik, avancerad 

språkundervisning och en omfattande samhällskunskapsutbildning för att underlätta integrationen. Ge varje 

invandrare eller invandrarfamilj en svensk fadder som kan introducera invandraren under lång tid i det 
svenska samhällets historia, regelsystem och kultur. 

 

C. Utöka U-hjälpen i katastrofområdena 
 

Använd en del av de ekonomiska resurser, som friställs vid ett invandringsstopp, till att hjälpa nödställda 
människor i katastrofområden, resurserna blir 100-falt effektivare. 
 
D. Förbud politisk Islam då den strider mot svensk lag 

Islamismen skall elimineras ur den offentliga politiska sfären på samma sätt som andra religiösa rörelser har 
berövats politiskt inflytande, Sverige är ett sekulärt samhälle och alla måste verka för att Sverige skall förbli 

ett sekulärt samhälle i framtiden. Politisk islam är inte förenlig med svensk lag och på många punkter helt i 

strid med svensk rättspraxis. 

E. Förbjud religiösa symboler i skolor och på offentliga arbetsplatser 

Inför slöjförbud och religiösa symboler i skolor och på offentliga arbetsplatser för att stoppa det religiösa 

inflytandet i samhället. Samhället skall vara fritt från religiöst utövande. Religiösa rörelser skall verka i det 
privata och inte i det offentliga rummet. 2009 godkände Schweiz ett SVP-förslag om minaretförbud i landet. 

F. Förbjud lagar som stödjer islamisering av Sverige. Riv upp gamla lagar. 

Stoppa alla lagar som ämnar att underlättar införandet av islamism i Sverige. Riv upp tidigare lagar som  

stödjer islamism. 

 

 

Sveriges Radio. 2010-12-16. 

Rapporterar om en islamistisk dem-
onstration utanför riksdagen. Man 

menar att demonstrationen hade ett 
annat budskap än normalt och 

deltagarna får ensidigt föra fram att 
islam är fredens och kärlekens 

religion. Koranen motsäger detta. 
En alternativ rapport, bild t.v., visar 

däremot att demonstrationen 

uppmanar till uppror mot staten och 
dess lagar. Ledarna hetsar ”politik är 

islam, och islam är politik” och hur 
”islam är en komplett religion”, vilket 

betyder att islam inte är en privatsak 
utan en politisk ideologi som har som 

mål att införa sharia-lagar med bl.a. 
våld i Sverige. 

 



 

 

G. Förbjuda sharialagar och shariadomstolar att verka i Sverige 

 

 
 

Sverige har en lag och ett rättsväsende, det behövs inget ytterligare system för vissa religiösa grupper. 
Inför ett direkt förbud för sharialagar och shariadomstolar att verka i Sverige. 

H. Utvisa invandrare som begår grova brott och som tillhör terroristorganisationer 

Radikala islamister som tillhör eller samarbetar med olika terroristorganisationer skall utvisas med omedelbar 

verkan och förbjudas att återvända. Utvisa invandrare som begår grova brott.  

Schweizarna röstade 2010 ja till att invandrare som begått vissa brott ska utvisas automatiskt. Bakom 
initiativet står landets största parti, Schweiziska folkpartiet (SVP). Enligt SVP:s förslag ska invandrare som till 

exempel gjort sig skyldiga till våldtäkt, våldsbrott och missbruk av socialhjälp utvisas automatiskt. 

I. Utöka visumtvånget till att gälla fler problemländer 

Besluta om visum för att t.ex. stoppa anstormningen av zigenare från främst Serbien och Kosovo. 

J. Skärp straffen med 75 % för mord, våldsbrott, våldtäkt, vandalism och mordbrand 

Skärp straffen med 75 % för mord, våldsbrott, våldtäkt, vandalism, mordbrand, rån, stöld och bedrägeri. 

Skärp också straffet för de kriminella individer som olagligen uppehåller sig i landet. Det är matematiskt 
bevisligen så att om en brottsling sitter längre i fängelse så är han kortare tid i samhället och kan begå brott. 

När den kriminelle sitter i fängelse så kan han bevisligen inte skada samhälle eller enskilda medborgare. 

 

K. Utbilda svenska beslutsfattare och politiker i islamism och radikal islamism 
 

Utbilda svenska beslutsfattare och politiker i islamism, använd Iran och Saudiarabien som exempel och  
låt militären, polisen och säkerhetstjänsten utforma materialet utan påverkan från islamrelaterade personer. 

 

Starka krafter försöker tysta kritiken – Försvara din rätt att tala fritt 
 
En av de farligaste krafter har slagit rot i vårt samhälle, religiös fanatism kombinerat med hänsynslös 

kriminalitet och korruption. Hjälp ditt land genom att sprida detta brev vidare till dina vänner och bekanta.  

Salman Rushdies Manifesto 2006 sammanfattar det hela på ett kärnfullt sätt: 

 

 

After having overcome fascism, Nazism, and Stalinism, the world now faces a new totalitarian 

global threat: Islamism.  We, writers, journalists, intellectuals, call for resistance to religious 

totalitarianism and for the promotion of freedom, equal opportunity and secular values for all.        

 /Salman Rushdie m.fl. 
 



 

 

  

Voltaire's citat, "I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it." 

Englands Bill of Rights 1689 gav "Yttrandefrihet i parlamentet" och ”Deklarationen av mänskliga och 
medborgerliga rättigheter”, som antogs under franska revolutionen år 1789, särskilt bekräftade 

yttrandefriheten som en oförytterlig rättighet: 

"Det fria utbytet av idéer och åsikter är en av de mest värdefulla av de mänskliga rättigheterna. Varje 

medborgare kan därmed tala, skriva och publicera i frihet, men skall ansvara för missbruk av denna frihet 
som skall fastställas i lag”. 

   

I FN:s universella deklaration om de mänskliga 

rättigheterna behandlas yttrandefriheten i art. 19: 

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. 
Denna rätt innefattar frihet för envar att utan 

ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, 

mottaga och sprida upplysningar och tankar genom 
varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till 

gränser.    
 

 

 

 



 

 

Att debattera politisk islam - Islamism 

 
 

Lars Vilks tappra försök att genom konsten få igång en akademisk diskussion med terroristorganisationen al-Qaida har 
misslyckats. Organisationen har vid upprepade tillfälle vägrat att ta en ”debatt” utan sänder istället enbart mördare. 
En vedertagen uppfattning bland religiösa och islamologer är att islam inte skall diskuteras med de 
icke troende (otrogna), detta kan vara en förklaring till varför man inte kan få tillstånd en 

trovärdig offentlig debatt om islamism i Sverige. 

1. ”Det är bara en liten minoritet av alla muslimer som är terrorister.” – Tanken är att majoriteten inte kan 
klandras för minoritetens aktiviteter och tolkningar. Argumentet gör gällande att det förvisso finns muslimska 

terrorister, men att dessa inte kan läggas islam till last. Argumentet kan också formuleras som: ”Eftersom de 
flesta muslimer är fredliga så är islam fredligt”. 

Motargument: Argumentet tar inte fasta på skillnaden mellan muslimer och islam. Islam definieras inte 

utifrån hur muslimer beter sig, islam – i betydelsen religionens teologiska och juridiska doktriner och påbud – 
definieras av den normativa ortodoxin, ulama och fuqaha, och inte av vanliga muslimer. Argumentet hör 

således inte hemma i en debatt om islam, men däremot i en debatt om muslimer. Islam kan endast beskyllas 
för vad jihadisterna gör om deras agerande och ideologi har stöd i islams normativa ortodoxi. Problemet är att 

så ofta är fallet. Argumentet kan dras till sin spets: om 49 % av all världens muslimer ägnar sig åt terrorism 

så skulle det ändå innebära att majoriteten av alla muslimer är fredliga. 

2. ”Det finns våldsamma kristna också.” – Används gärna i samband med hänvisningar till våldet i Gamla 

testamentet. 

Motargument: Detta är ett tu quoque-argument som inte hör hemma i en debatt om islam. Varje religion 
måste kunna bedömas på sina egna villkor, då varje religion är unik. Kristendomens våld har inget att göra 

med islams våld; islam blir inte mindre våldsam bara för att kristendomen också är våldsam. Argumentet 

ignorerar den kristna teologin, som inte innehåller någon motsvarighet till doktrinen om jihad, det vill säga en 
doktrin om evigt krig mot alla som inte följer den egna religionen. Våldet i Gamla testamentet ligger inte till 

grund för någon doktrin inom kristendomen som påbjuder angreppskrig. Kristna terrorister har det också 
långt svårare att motivera sina dåd genom att hänvisa till kristen teologi än vad fallet är med islamistiska 

terrorister. 

3. ”Det är USA:s fel att de muslimska terroristerna gör som de gör.” – USA kan ersättas med Israel eller 
västvärlden i största allmänhet. Kolonialism och västerländsk imperialism ses som roten till all muslimsk 

terrorism. 



 

 

Motargument: Detta argument reducerar de muslimska terroristerna till barn som inte kan agera 

självständigt. De reagerar bara, de agerar aldrig. Man behöver inte mer än att påpeka att islams teologi 
existerar oberoende av vad USA och Israel gör för att vederlägga detta argument. Jihad bedrevs i mer än 

tusen år innan USA grundades. 

4. ”Du citerar islamofober.” – Man förkastar källorna. Eftersom en viss person anses hata muslimer så blir 
hans argument ogiltiga. 

Motargument: Styrkan i ett argument avgörs inte av vem det är som för fram argumentet. Detta argument 

är dessutom ett subtilt personangrepp – den som kritiserar islam framställs som hatisk, och hatiska 
människor behöver man ju inte lyssna på – och hör inte hemma i en seriös debatt. 

5. ”Dina källor är inte trovärdiga.” – En variation av argument #4. De källor man anför förkastas, men 

islamofobcitat-kortet tillgrips inte. Om man anför en akademisk text så sägs det att den är undermålig; en 
anförd opinionsundersökning angrips för dess metod; nyhetsrapportering anklagas för att vara partisk; 

islamologer anklagas för att (medvetet eller omedvetet) gå kolonialismens/imperialismens ärenden. 

Motargument: Det finns källor, exempelvis Encyclopedia of Islam, som är okontroversiella inom den 
islamologiska forskningen. Det enda sättet att underkänna den typen av källor är att säga att endast 

(ortodoxa) muslimer kan uttala sig om islam, vilket är ett oseriöst argument. Man bör också vända 

argumentet mot den som använder sig av det: om den personen själv tar till opinionsundersökningar och 
nyhetsrapportering för att bevisa att islam är fredligt så anklagar man i sin tur dessa för att vara undermåliga 

och partiska. 

6. ”Det finns många olika tolkningar av islam.” – Argumentet ”islams mångfald”. 

Motargument: På vissa punkter, exempelvis när det gäller doktrinen om offensiv jihad, råder det konsensus 

bland ulama (ijma), och då finns det ingen tolkningsrikedom, då är det bara en eller ett fåtal tolkningar som 

gäller. Argumentet har en spegelbild när islam skall försvaras: när till exempel konceptet ”tvång i religionen” 
diskuteras så heter det att det bara finns en enda tolkning, att tvång är förbjudet i trosfrågor. Då existerar det 

plötsligt inte någon tolkningsrikedom. Dessa båda varianter är sällan kompatibla, men används omväxlande 
för att försvara islam från kritik (angrepp) och sälja in en missvisande bild av islam (propaganda). 

7. ”Du är hatisk.” – Kombineras gärna med att kritiken resulterar i a) hat mot muslimer och att b) muslimer 

blir hatiska. 

Motargument: Detta är inget annat än ett personangrepp och en variation av #4. Svaret på denna 
anklagelse är att be motståndaren bedöma argumenten och inget annat. Om kritik av islam som visar sig 

stämma resulterar i hat mot muslimer, borde det ligga i muslimers intresse att komma tillrätta med de 
aspekter av islam som kritiseras; om muslimer blir hatiska av att islam kritiseras, visar det att islam behöver 

kritiseras. Religiös fanatism kan inte bemötas med tystnad och en avsaknad av kritik. 

8. ”Du skiljer inte mellan islam och muslimer.” – Hör samman med #1. 

Motargument: Detta är i själva verket precis vad varje kritiker av religionen islam gör. 

9. ”Islam är en privat tro.” – Det handlar bara om religion, inte politik. Anförs gärna i samband med 

argumentet att jihad endast betyder en moralisk kamp för att bli en bättre människa. 

Motargument: För många muslimer är islam en fråga om privat tro, men islams ortodoxi skiljer inte 
mellanreligion och politik. Att en muslim ignorerar islams politiska aspekter bevisar inte att dessa inte 

existerar. Argumentet att jihad kan innebära moralisk kamp ignorerar på samma sätt vad sharia säger om 

saken. Sharia omfattar både religiösa, politiska och juridiska frågor. Till och med bön kan bli ett politiskt 
verktyg. [Se not 1.] Synen på jihad som moralisk kamp är f.ö. ett koncept som ytterst härstammar från den 

sufiska traditionen, där den moraliska kampen ”renar” jihadisten innan det fysiska kriget tar vid. Det finns 
således inget motsatsförhållande mellan att säga att jihad både är moralisk kamp och fysiskt krig – dessa två 

begrepp hör samman, just eftersom jihad är ett heligt krig, det vill säga en religiös handling. 

10. ”Koranen kan tolkas hur som helst.” – Eftersom det rör sig om en religiös text så kan man lika gärna läsa 
den metaforiskt. 



 

 

Motargument: Åtskilliga verser i Koranen, i första hand de där Muhammed uttalar sig om lagstiftning, är 

intemetaforiska och tolkas inte som metaforiska av islams ortodoxi eller ens av särskilt många muslimer. Om 
Koranens verser kan tolkas metaforiskt så borde muslimer världen över kunna dricka alkohol, äta fläsk och 

ägna sig åt riba (utlåning mot ränta), men det gör de bevisligen inte – för att de vet att dessa verser är 

praktiska påbud och inte metaforiska. Detsamma gäller påbuden om krig mot icke-muslimer.  

11. ”Du ser inte till helheten.” – Eller kontexten, eller sammanhanget. Kritikern anklagas för att lyfta fram ett 

par detaljer och göra dem representativa för islam i dess helhet. 

Motargument: Argumentet har sin spegelbild hos de som försvarar islam, som gärna tar en eller ett par 
verser ur Koranen för att bevisa att islam är fredligt, exempelvis vers 5:32. Helhetsbilden när det gäller jihad 

är emellertid att samtliga ortodoxa lagskolor påbjuder angreppskrig mot icke-muslimer tills hela 

mänskligheten lever som muslimer eller dhimmis (huvudsaken är att alla lyder sharia, då jihad syftar till att 
etablera islamiska stater, vars funktion är att upprätthålla sharia). Denna doktrin utgår från Koranen och 

Muhammeds sunna; den omfattas av konsensus bland ulama och har tillämpats med jämna mellanrum genom 
historien. Det är ett exempel på en doktrin där helheten faktiskt inte gör saken bättre. 

12. ”Det ansågs inte vara fel vid den tiden.” – Används gärna för att försvara Muhammeds agerande. 

Motargument: Argumentet baserar sig på att vissa saker inte ansågs vara omoraliska i Muhammeds samtid, 

och därför kan man inte klandra honom för det, även om det han gjorde anses vara omoraliskt idag. Men 
argumentet används selektivt: sharia (till skillnad från fiqh) är evigt gällande och universell, och åtskilliga 

saker som ansågs vara fel då anses av muslimer vara fel idag, som alkoholförtäring och riba. Islam har en 
tydlig uppsättning regler som gäller för all tid. Att då säga att vissa saker som Muhammed gjorde både var fel 

när han levde och är fel idag, men att andra saker inte var fel när han levde men är fel idag, är inkonsekvent, 
eftersom sharia är tidlöst och universellt. 

Muslimer som ser Muhammed som en moralisk förebild ignorerar Muhammeds historiska kontext: de ser 

honom som en evigt gällande förebild. Det han gjorde i sin samtid inspirerar muslimer än idag. Om man då 
gör en åtskillnad mellan vissa saker han gjorde som kan inspirera muslimer idag, och andra saker som endast 

hör hemma i hans samtid och inte i vår tid, så ignorerar man det faktum att Muhammeds sunna är evigt 
gällande. Alla åtskillnader mellan bra och dåliga saker som Muhammed gjorde kommer att vara subjektiva och 

variera från person till person. 

Men den muslim som inspireras av Muhammeds goda sidor, kan inte motsätta sig att en annan muslim 
inspireras av Muhammeds dåliga sidor, eftersom båda dessa muslimer utgår från samma person, samma 

sunna, och tillämpar samma princip, att det är legitimt att låta sig inspireras av Muhammed än idag. Den enda 

kritik som den fredlige muslimen kan rikta mot den våldsamme muslimen är att den senare betonar ”fel” sidor 
av Muhammed, men vad som är fel är återigen subjektivt. Muslimer dömer dessutom Muhammeds samtida 

motståndare (i första hand Quraish-stammen) enligt den tidens moral: det de gjorde som av Muhammed 
ansågs vara fel då är fel i all evighet. Muslimer tillgriper inte detta argument för att visa att Quraish inte 

gjorde någonting fel. 

13. ”Man måste läsa Koranen på arabiska.” – Gäller islam i största allmänhet, lagmanualer, hadither, och så 
vidare. Koranen antas inte kunna översättas 

Motargument: Man bör påpeka att detta argument sällan används av debattörer som använder sig av 

argument #2. Om Koranen endast kan läsas på arabiska så kan Bibeln endast läsas på hebreiska, arameiska 
och grekiska, och den som inte behärskar de språken borde då inte kunna kritisera våldet i Gamla 

testamentet. Majoriteten av alla muslimer läser dock inte Koranen på arabiska, vilket innebär att argumentet 
är irrelevant, särskilt som det bortser från all den islamologiska forskning som finns tillgänglig på europeiska 

språk, och som räcker väl för att belysa islams våldsamma sidor. 

14. ”Hetsen mot muslimer är precis som hetsen mot judar på 30-talet.” – Även massakrerna i Balkan-kriget 
passar in i detta argument. Kombineras gärna med att muslimer inte bör kritiseras eftersom de är en utsatt 

minoritet i västvärlden 

Motargument: Judarna på 30-talet ägnade sig inte åt terrorism. Dagens nazister är snarare de jihadister som 
hotar och mördar judar i Sverige, Europa och Israel. Gårdagens judar är fortfarande judar. Argumentet är 

endast relevant om islamkritikern likställer de muslimska terroristerna med all världens samtliga muslimer, 
men så resonerar ingen seriös islamkritiker. Muslimer är globalt sett inte en minoritet, och de icke-muslimska 

minoriteterna i den muslimska världen utsätts konstant för våld och förtryck; när islamkritikern påpekar detta 

ses det som islamofobi, vilket visar på att argumentet är ett utslag av hyckleri. 



 

 

15. ”De muslimska terroristerna är fattiga.” – Eller dåligt integrerade eller på annat vis förtryckta. 

Motargument: Det finns många grupper som är fattiga och förtryckta, men det är sällan de begår 

självmordsdåd i europeiska städer för att de diskrimineras. Usama bin Laden är (eller var) en rik man, och 
jihadist-läkarna i Skottland tillhörde samhällets elit; jihadisterna är överlag relativt välbeställda och 

välutbildade. Fattiga, obildade bönder ägnar sig sällan åt terrorism; jihadism kräver en viss förtrogenhet med 
islams urkunder som fattiga analfabeter inte gärna kan tillkämpa sig. 

16. ”Men den här versen i Koranen är fredlig.” – Hör samman med #11. Valfri Koran-vers förs fram som 

bevisar att Koranen är fredlig. 

Motargument: Det är den kronologiska utvecklingen som är det viktiga. Koranens budskap går från icke-
våldsamt predikande i Mekka till försvarskrig i Medina (även om Muhammeds ”försvarskrig” redan från första 

början bestod av stråtröveri) till öppet angreppskrig. Den som tar till detta argument ignorerar också 
doktrinen om nashk, som innebär att tidiga verser som predikar tolerans upphävs och ersätts med verser som 

predikar angreppskrig. Detta är samma typ av ”cherry-picking” som islamkritikern anklagas för att bedriva. 

17. ”Det är bara saudiska wahhabister som är farliga.” – Kan ersättas med jihadister i största allmänhet, eller 
specifika uttolkare som Ibn Taymiyyah. Dessa grupper och individer antas avvika från islams normativa 

ortodoxi. 

Motargument: Islams ortodoxi, alltså de högst ansedda uttolkarna genom tiderna (personer som Ibn Rushd, 
al-Ghazali och liknande) lär också ut doktrinen om offensiv jihad. Argumentet bygger på att det inte finns 

något samband mellan ”extremisterna” och ortodoxin, vilket bevisligen inte är sant. 

18. ”Tror du verkligen att hudud kommer att börja tillämpas i Europa?” – Används för att bemöta personer 
som talar om islamisering. 

Motargument: Så sker redan i muslimska enklaver i Europa, där självutnämnda islamiska domstolar dömer 

ut böter, ”blodsstraff”, för att ”lösa” våldsbrottslighet mellan muslimer. Men vad finns det egentligen för 
garantier för att hudud aldrig någonsin kommer att tillämpas i Europa? Exakt var kommer de muslimer som 

vill leva i enlighet med sharia i västvärlden att sätta gränsen, vem definierar vad som är ”tillräckligt”? 

Argumentet bortser också från det faktum att sharia, om det accepteras till viss del, då anses ha en legitim 
funktion att fylla i västerländsk lagstiftning. När sharia principiellt accepteras till viss del så får sharia en 

position i samhället. Men saken är den att samtliga jihadister och islamister världen över kämpar för sharia 
och i enlighet med sharia. Att då bereda sharia utrymme i samhället är att tillmötesgå dessa gruppers 

önskemål. 

19. ”I Saudiarabien tillämpas inte sharia korrekt.” – Eller i Iran, eller vilket annat land som helst som 
tillämpar sharia. 

Motargument: Argumentet är av typen ”kommunism har aldrig tillämpats korrekt” och hör inte hemma i en 

seriös debatt. På frågan om när sharia har tillämpats korrekt brukar muslimer peka på Muhammeds tid i 
Medina – men Muhammed lät avrätta äktenskapsbrytare, beordrade att homosexuella och apostater skall 

mördas, och så vidare. Sharia som det tillämpades i Muhammeds Medina är lika intolerant och brutalt som 
den sharia som tillämpas i länder som Iran idag. 

20. ”Man kan inte bedriva offensiv jihad idag eftersom det inte finns någon kalif/imam.” – Man erkänner att 

lagen påbjuder offensiv jihad men påpekar att påbudet inte kan följas eftersom umman saknar en rättmätig 
ledare. Används gärna om sharia i största allmänhet; man kan inte utdöma hudud-straff eftersom det inte 

finns någon äkta islamisk stat. 

Motargument: Argumentet skiljer inte på vad man kan göra rent praktiskt och vad man bör göra om man 
har möjlighet. Även om man inte kan bedriva offensiv jihad så kvarstår faktum att man enligt lagen bör göra 

det. Äktenskapsbrott bör enligt sharia bestraffas med stening, även om man inte kan göra det eftersom det är 
olagligt enligt den sekulära lagen. Man kan illustrera skillnaden med ett hypotetiskt exempel: två nazister 

talar om att mörda judar. Den ene säger ”Det är fel att mörda judar”. Den andre säger ”Vi kan inte mörda 

judar idag”. Endast den förre motsätter sig principiellt att man mördar judar. 

21. ”Du är en rasist.” – Eller islamofob. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hudud


 

 

Motargument: Islam är inte en ras utan ett individuellt val. Muslimer som känner sig kränkta av Muhammed- 

karikatyrer väljer att bli kränkta. Begreppet ”islamofob” blandar de båda fenomenen ”islamkritik” och ”hat mot 
muslimer”, är retoriskt ohederligt, och bör således ignoreras helt. 

22. ”Det finns moderata muslimer.” – Kombineras gärna med punkt b) i #7. Moderata muslimer varnar för de 

radikala muslimerna. 

Motargument: Man kan sammanfatta deras argument som: ”Om ni inte ger oss pengar och inflytande så 
kommer de här andra muslimerna att bli arga.” Dessa moderata muslimers agerande – om de inte samtidigt 

tar kraftfullt avstånd från sharia – bör ses som ett politiskt maktspel och inget annat. 

 

 

Innehållet i detta brev, delar eller i dess helhet, får användas på varje 

tänkbart sätt, kopieras, distribueras på privata och offentliga 
webbsidor, sändas i all tänkbar mediaform till alla eller användas i 

andra artiklar eller föredrag och presentationer privat eller offentligt. 

 

/Anders Ohlsson 

  



 

 

Svensk brottsstatistik 

Antal våldtäkter[6]  

 

Källa, Svenska Migrationsverket och BRÅ. 

Antal sexualbrott[17]
 

 

FN:s organ mot narkotika och kriminalitet har samlat statistiken över perioden 2003 till 2008. 

Där kommer det fram att Sverige, näst efter Sydafrika, var landet som hade mest anmälda våldtäkter per 
invånare. 



 

 

Rån inklusive grovt rån[18] 

 

Hot, kränknings och frihetsbrott[19] 

 



 

 

Grovt rån[20] och försök till mord[21] 

 

 

 



 

 

Bedrägeribrott[22] och skadegörelse (brand, mordbrand etc.)[23] 

 

 

Källa: Brå 2008 

Mordbrand i skolor[24]
 

                 

Anlagda bränder i skolor 1996-2007. 

 



 

 

Svensk asylpolitik 
Beviljade uppehållstillstånd 1980-2008 

Andelen utrikes födda av Sveriges befolkning var cirka 1 procent år 1940. Den ökade till 4 procent 1960, till 7 
procent 1970 och vid årsskiftet 1994-95 var 10,5 procent födda utomlands. 

 Från år 1980 till 2008 har minst 1 158 020 uppehållstillstånd beviljats. I den siffran ingår inte 

tidsbegränsade tillstånd för arbetare eller asylsökande. 

 

 

534 000 anhöriga har fått uppehållstillstånd. Från och med år 1994 ingår inte uppehållsrätter för medborgare 
från EU eller EES i kategorin anhöriga. 

 1994-2008 har minst 356 000 uppehållstillstånd utfärdats till anhöriga som inte fått uppehållsrätt som 

medborgare i EU eller EES. 

 

354 404 asylsökande har fått uppehållstillstånd 1980-2008. Sammanlagt 312 162 asylsökande omfattas av 

diagrammet. Migrationsverket redovisar också 3 036 krigsvägrare. 



 

 

Asylsökande 

Sammanlagt 25 724 asylsökande har fått uppehållstillstånd som flykting 1980-2008 enligt FN-konventionen. 
Det motsvarar drygt 7 procent av de asylsökande som fått asyl och 2 procent av samtliga uppehållstillstånd. 

Asylsökande saknar ID: 

Migrationsverkets har gett statistik över andelen asylsökande som inte legitimerar sig i Sverige. Andelen 

asylsökande som saknade passhandlingar vid ansökningstillfället: 

 2005 91,4% 

 2006 90,3% 

 2007 93,9% 
 2008 95,6% 

 

 



 

 

Muslimer i svensk politik 
Valda muslimer till Sveriges riksdag 2010-2014 (4,6 %) 
 

Totalt så finns det 16 av 349 riksdagsledamöter (4,6 %) med islamrelaterad bakgrund i Sveriges riksdag 
under valperioden 2010-2014, alla är muslimer. Utav dessa är 2 av ledamöterna (0,6 %) sannolikt islamister. 

SD - Sverigedemokraterna och KD - Kristdemokraterna har inga ledamöter med islamrelaterad bakgrund. 

Vänsterpartiet: 1 av 19 ledamöter (5,3 %) 

Ameneh  Kakabaveh (V) 

 
 

Socialdemokraterna: 6 av 112 ledamöter (5,3 %) 

Arhe   Hamednaca (S) 

Adnan   Dibrani (S) 
Roza Güclü  Hedin (S)  

Shadiye  Heydari (S) 
Jasenko Omanovic (S) 

Maryam  Yazdanfar (S) 

  
 

Miljöpartiet: 3 av 25 ledamöter (12 %) 

Jabar Karim  Amin (MP) 
Esabelle  Dingizian (MP) 

Mehmet  Güner Kaplan (MP) 

 
 

 
Sverigedemokraterna: 0 av 20 ledamöter (0 %) 

Inga 



 

 

Centerpartiet: 1 av 23 ledamöter (4,3 %) 

Abir   Al-Sahlani (C)  

      

 

Moderata samlingspartiet: 2 av 107 ledamöter (1,9 %) 
Hanif   Bali (M) 

Abdirizak  Waberi (M) 

 
 
 

Folkpartiet: 3 av 24 ledamöter (12,5 %) 
Roger Adib   Haddad (FP) 

Ismail   Kamil (FP) 
Nyamko Ana   Sabuni  (FP) 

 
 
 

Kristdemokraterna: 0 av 19 ledamöter (0 %) 
Inga 

 



 

 

Abdirisak Waberi (Riksdagsledamot (M), 2010, muslim och misstänkt islamist) 

 

 
 
 

Abdirisak Waberi (M), född 7 maj 1966 i Somalia, är sedan november 2009 ordförande i Islamiska 
förbundet i Sverige. Vid riksdagsvalet 2010 valdes han till riksdagsledamot för moderaterna. Waberi är även 

ordförande i organisationen Sveriges Islamiska skolor och rektor för den muslimska friskolan Römosseskolan i 

Göteborg. Waberi är bosatt i Angered utanför Göteborg, är gift och har fem barn. 
 

I en intervju 2006 av tidskriften Ottar uttalar Waberi sitt stöd för konservativa muslimska uppfattningar om 
män och kvinnors olika skyldigheter och rättigheter, framförallt med avseende på sexualitet.  

Waberi anser bland annat att män har större sexdrift än kvinnor och att kvinnor som inte följer de muslimska 

klädreglerna skapar "oro" i samhället. Han säger också att en man kan få ha fyra fruar och att han kan få slå 

sin fru om hon är otrogen. Många menar att Waberi är islamist. 

Abdirisak propagerar bl.a. aktivt för att kvinnor inte ska ta män i hand, för att alla kvinnor ska ha slöja på sig, 
för att muslimer enbart ska äta halal-kött, för att män och kvinnor inte ska få befinna sig i enrum med 

varandra, och för att man inte ska få lyssna på ”musik som man kan dansa till”. Dessutom arbetar han aktivt 
för att alla muslimer i Sverige ska följa denna ”enda korrekta tolkning av islam”, som han kallar den. 

Enligt obekräftade rykte är Abdirisak Waberi facebookvän med somaliern Mohamoud Jama, född 1987-11-30. 
Denne gick i Römosseskolan från tvåan till nian med inriktning på islamisk kunskap. Mohamoud Jama är en av 

de två terrormisstänkta som 2010 ställdes inför Göteborgs tingsrätt.  

Bombhotet mot Göteborg 2010 ledde till flera gripanden. De fyra som greps uppges tillhöra de aktiva kring 

moskén i Gårdsten. Moskéen är sammanbyggd med friskolan Römosseskolan. Skolan är sammanvävd med en 
moské i sina lokaler och är en av de drivande krafterna för att bygga den första moskébyggnaden i Göteborg 

med saudiarabiska pengar.  

Skolan har många somaliska elever och Göteborgsposten kunde den 28/10 avslöja hur somaliska elever 
kanske är den grupp i Göteborg som har lägst betyg och störst sociala problem. Det står också i artikeln att 

flera faktorer gör eleverna mottagbara för extrem islamism. 

Det är idag okänt om Waberi bekänner sig till wahhabiterna ideal. 

 

  

 

 



 

 

Reza Khelili Dylami (Riksdagsledamot (M), 2008, troende muslim) 

 

På frågan ”Hur ser du på regimen i Iran” så svarar Reza följande: 

Iran är ett land som har det svårt inrikes- och utrikes- politiskt. Regeringen har också svårt att få folkets 
förtroende. På grund av grupperingar utanför landet och inne i landet har regeringen stora problem. Det 

iranska folket har därför svårt att kunna utnyttja sina rättigheter. 

På frågan ”Hur ser du på regimens sätt att hantera sina motståndare” så svarar Reza följande: 

När Mousavi satt vid makten avrättades också många människor. Han är inte ett dugg bättre. 

Jag tänker inte bojkotta Iran. Inte heller Kina eller Saudiarabien, som också har problem med respekten för 

mänskliga rättigheter. 

Nyamko Sabuni (Riksdagsledamot (FP), 2002-2014, troende muslim) 

 

Nyamko Ana Sabuni, född 31 mars 1969 i Bujumbura, Burundi, är en svensk folkpartistisk politiker och pr-
konsult. Hon var riksdagsledamot 2002–2006 och är sedan 2006 statsråd i regeringen Reinfeldt och sedan 5 

oktober 2010 biträdande utbildningsminister och jämställdhetsminister.  
 

Fadern, Maurice Sabuni, är politisk flykting från Kongo-Kinshasa, och Nyamko Sabuni föddes i exil i Burundi. 
Modern heter Amuri Zainabu Mgeni. Sabuni kom till Sverige 1981, tolv år gammal, och växte upp i 

Kungsängen. Hon har studerat juridik, migrationspolitik, information och kommunikation. 
 

Nyamko är bl.a. orolig att muslimska friskolor riskerar att bli "den naturliga rekryteringsbasen för framtida 

självmordsbombare. I kampen mot terrorismen är det alltså viktigt att ifrågasätta dessa skolor. " 

Nyamko Sabuni har fått rubriker för att hon krävt förbud för flickor under femton år att bära huvudduk och för 

att hon vill ha obligatorisk gynekologundersökning av unga flickor. Hon vill ha en generös, men reglerad 

invandring. 

Reza Khelili Dylami (M), född 1967 i norra Iran 

och anlände i mars 1987 till Sandviken i Sverige. 
Moderat politiker och riksdagsledamot 2008.  

När den iranska revolutionen inträffade var han 

elva år. Han är muslim och tycker att religionen 

tillhör det privata, säger han. Islam är inget att 
vara rädd för. Det är fundamentalisterna som är 

farliga, de som använder islam som ett vapen, 
säger Reza.  

Tidigare polisanmäld för polygami (tvegifte) och 

bedrägeri. Anmälare var Ardavan Khoshnood i 

Malmö. Anmälan sköttes av förundersöknings-
ledare Bo Birgersson i Malmö.  

 



 

 

Mehmet Kaplan (Riksdagsledamot (MP), 2006, muslim och misstänkt islamist) 

 

Mehmet Kaplan (MP), är född i Turkiet och kom till Sverige som ettåring. Under sin uppväxt bodde han 

bland annat i Skövde och Krylbo. Han är en djupt troende muslim och för honom är islam en naturlig del av 
vardagen.  

Mehmet Kaplan är Miljöpartiets integrationspolitiske talesperson och är sedan 2003 ledamot i Miljöpartiets 
partistyrelse och blev invald i riksdagen vid riksdagsvalet 2006. Mehmet Kaplan har tidigare varit bland annat 

presstalesman för Sveriges muslimska råd (2005–2006) och ordförande i Sveriges Unga Muslimer (SUM) 
(2000–2002) samt dess sekreterare (1996–2000). 

Islam spelar en stor roll i Mehmet Kaplans liv. Han ber fem gånger om dagen, varav två böner i 

riksdagshuset: en mitt på dagen, och en på eftermiddagen. Då går han till sitt rum där han har egen dusch 

och toalett. Där tvagar han sig före bönen: armar, öron, ansikte och fötter tvättas. I ett skåp på rummet 
förvarar han sin bönematta och Meckakompass. Varje fredag vid lunchtid går han på fredagsbön, och det är 

väldigt sällan han missar den. Fredagsbönen är obligatorisk. Jag måste närvara vid den, det är väldigt viktigt 
för mig, säger Mehmet Kaplan. 

Om någon ville förbjuda ett visst klädesplagg, till exempel sjalen, så tror jag att det skulle skapa ett stort 

utanförskap . Det skulle jag som muslim ha väldigt svårt att acceptera, säger han. 

Jabar Amin (Riksdagsledamot (MP), 2010-2014, troende muslim) 

 

Politik 

Tre miljöpartister varav två är muslimer (Jabar Amin och Mehmet Kaplan) har lagt en motion där man vill att 
Sverige bojkottar Israel på flera punkter på grund av Palestina-konflikten, samt att Sverige ska kalla hem den 

svenska militärattachén i Tel Aviv. 

Jabar Amin har tidigare jobbat på Anti-diskrimineringsbyrån i Umeå. 2002 anmälde han och en somalier Umeå 

Jabar Amin, född 1959 i Irakiska Kurdistan, riksdagsledamot 

(mp) och samhällsdebattör. Han har författat ett stort antal 
debattartiklar i dagspress och han har skrivit boken Invandrarnas 

politiska integration. 

Jabar Amin har även två kriminella söner. 

Ario Amin är dömd för våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd, 
förolämpning, övergrepp i rättssak, ofredande och ringa 

narkotikabrott. 
Han har även suttit häktad för rånförsök och grovt olaga hot. 

Arian Amin är dömd för rån, olaga hot, grovt vapenbrott, 

narkotikabrott och grov misshandel. Den sista punkten avser ett 
brutalt överfall i Umeå förra året. Han har även pistolhotat en 

annan person. 

 



 

 

kommun för diskriminering. De krävde nämligen att somaliern fick ledigt med full lön under fyra dagar vid två 

muslimska helger men fick nej av Umeå kommun. Man hänvisade till kollektivavtalet. 

 

Mahmoud Aldebe (Kommunpolitiker (C), 2006-2010, muslim och islamist)  

 

I brevet förordade han bland annat att möjlighet skall ges till imamer att underteckna skilsmässor, så att de 
även gäller i de utländska medborgarnas hemländer, att kommunala skolor skall undervisa muslimska barn i 

hemspråk och i religion, att muslimska flickor och pojkar skall få simundervisning i separata grupper att 

muslimska och judiska grupper skall tillåtas slakta kött enligt religiös sed. Aldebe ville även ha en moské i 
varje stad eller kommun.  

Efter kritik från media valde han, trots att SMF gick emot honom, att hålla fast vid förslaget. Dessutom ville 

han tidigare införa sharialagar i Sverige. 

I oktober 2009 meddelade Aldebe att han kommer kandidera till riksdagen för Centerpartiet i Stockholm, 

vilket kritiserades av flera ledande personer inom partiet som ansåg att han hade bristande demokratisyn.  

I november 2009 drog Aldebe tillbaka sin kandidatur, den 11 januari 2010 avsade han sig även sitt 
medlemskap i partiet. I SVT-dokumentären Slaget om muslimerna anklagas Aldebe för att vara en islamist 

som vill ge islam en politisk roll i Sverige. 
 

 Shadiye Heydari (Riksdagsledamot (S), 2010-2014, troende muslim) 

 

Mahmoud Jamil Aldebe, född 
1954, är ordförande i Sveriges 

muslimska förbund, SMF. Mahmoud 
Aldebe är född i Jordanien och kom 

till Sverige i slutet av 70-talet 
tillsammans med sin fru Ebtisam 

Aldebe. 

I april 2006 gick Aldebe ut med ett 

brev till de svenska riksdagspartierna 
där han framförde önskemål om 

anpassning av de svenska lagarna 
för Sveriges minoriteter i utvalda 

frågor. 

Shadiye Heydari, född 
1967. Svensk 

riksdagsledamot (S), 
Göteborgs kommun.  

Hon kommer från den 
Iranska delen av Kurdistan 

och anlände till Sverige 
1986, har bott i Sundsvall 

i tio år, och flyttade till 
Göteborg för 14 år sedan.  

Hon är socialdemokratisk 
politiker och ordförande för 

SDN Lärjedalen. 

 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ebtisam_Aldebe&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ebtisam_Aldebe&action=edit&redlink=1


 

 

Nalin Pekgul (Riksdagsledamot (S), 1994-2002, troende muslim) 

 

Hon är utbildad sjuksköterska och är enligt egen utsago troende muslim. Hon var riksdagsledamot 1994-2002 
och utsågs 2003 till ordförande för Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund. 

Motioner som stödjer en svensk islamisering 

Motion 2004/05: K460 Åtgärder mot islamofobi 

  
 
Hennes far är palestinier och hennes mor svenska. Ruwaida sitter i Miljöpartiets partistyrelse, och är bland 

annat styrelsemedlem (tidigare ordförande) i Centrum mot rasism. Ruwaida har valt att offentliggöra att hon 
ger ekonomiskt stöd till Expo. 

I mars 2010 framkom uppgifter om att Ruwaida har ringt mobilsamtal för 44 575 kr under ett och ett halvt år 

på skattebetalarnas bekostnad. Hon har också underlåtit att följa flera delar av regelverket.  

I januari 2001 avslöjades att Ruwaida handlat för 275 000 kronor på riksdagens betalkort utan att redovisa 
detta på över två år. Bland annat åkte hon under 1999 taxi för cirka 70 000 kronor på riksdagens bekostnad. 

Nalin Pekgul, född Baksi den 

30 april 1967 i Batman, är en 
svensk socialdemokratisk 

politiker. 

Hon anlände till Sverige från 
Kurdistan (Turkiet) 

tillsammans med sin familj 

1980 och var tidigt politisk 
engagerad. 1982 gick hon 

med i SSU i Tensta.  

I slutet på 1980-talet var hon 
med om att starta hjälp med 

läxläsning för barn och 
ungdomar i Tensta.  

 

Yvonne Ruwaida (MP), 

född 14 augusti 1970 i 
Göttingen, Niedersachsen, 

Tyskland, är en svensk 
yrkespolitiker som sitter i 

Miljöpartiets styrelse.  

Ruwaida var ordförande för 
Grön Ungdom 1994–1996 

och riksdagsledamot från 
Stockholms kommun för 

Miljöpartiet 1994–2006. 

2006-2010 var hon 
Miljöpartiets 

oppositionsborgarråd i 
Stockholms kommun. 

 



 

 

Motion till riksdagen av Yvonne Ruwaida och Gustav Fridolin (mp) - Åtgärder mot 

islamofobi 

 

I. Synliggöra islamofobi och islamofobiska handlingar 

DO och lokala antidiskrimineringsbyråer bör upprätta system för att samla in information om religiös och 
etnisk tillhörighet när de tar in anmälningar om diskriminering.  

Insatser för att förbättra det statistiska underlaget och forskningen gällande muslimers situation i samhället 
bör öka.  

Säpo och rättsväsendet ska samla in statistik som handlar om islamofobiska hatbrott. 

III. Bilden av islam och muslimer 

Genomför en läromedelsöversyn. 

Politikers roll. Alla politiska partier måste ta sitt ansvar och se till att de förtroendevalda bättre speglar 

befolkningen. Statsministern bör ta sitt ansvar vid tillsättandet av ministrar och vid tillsättandet av ordförande 
i utredningar, myndighetschefer, ambassadörer med mera. 

IV. Möjligheten för muslimska föreningar att delta i samhället och beslutsfattande 

Inför möjligheter till att ta en högskoleexamen som imam i Sverige. 

Öka stödet till de muslimska församlingarna så att församlingarna har möjlighet att fylla en roll som 
brobyggare mellan samhället och församlingsmedlemmarna. 

Motion 2007/08: Ub282 Svensk imamutbildning 

 

Motivering 

Islam måste ges förutsättningar att bli en del av det svenska, istället för något som stämplas som annorlunda 
och konstigt. Sverige behöver ge islam förutsättningar att bli en lika svensk företeelse som köttbullar, pizza 

och kebab. Svenska muslimer kan bli svenskar på riktigt först när deras religionstillhörighet är en naturlig del 
av den svenska kulturen. Risken är annars att vi skapar en delning av samhället – mellan muslimer och icke-

muslimer – en delning som med största sannolikhet leder till utanförskap, segregation och diskriminering. 

Det finns olika sätt att ge islam förutsättningar att bli svenskt. En sådan är möjligheten att praktisera islam i 

öppna, ljusa och riktiga moskéer, och inte som idag när flera så kallade moskéer utgörs av mörka, kalla och 
fallfärdiga källarutrymmen. En annan sådan förutsättning är att möjliggöra en teologisk imamutbildning på 

högskolenivå. 

 

Luciano Astudillo (S), född 28 augusti 
1972 i Santiago, Chile, är en svensk 

socialdemokratisk politiker.  

Han var riksdagsledamot mellan 2002 

och 2010, samt är ledamot av 
socialdemokraternas partistyrelse och 

integrationspolitisk talesman för partiet.  

Under år 2005 var han ordförande för 

Malmö Anadolu Boll & Idrottsförening 
(MABI) i enklaven Rosengård i Malmö. 

Luciano har valt att offentliggöra att 
han som privatperson ger ekonomiskt 

stöd till tidningen Expo. 

 



 

 

Motion 2010/11: Fi226 Lån utan ränta  

 

Motion till riksdagen av Amir Adan - Lån utan ränta  

 

Motivering 

Det bor mellan 400 000 och 500 000 muslimer i Sverige idag. Många av dem skulle vilja använda ett 
banksystem som är förenligt med islam. Men ännu finns inget bankalternativ utan ränta i Sverige, dock finns 

det ett ökat intresse för islamisk finansiering i Sverige. Denna situation försvårar för muslimer som lever i 
Sverige att skaffa ett hus eller en bostadsrätt, vilket inte förbättrar den segregation som finns i en del 

bostadsområden, samt att starta eget företag.  
 

Därför bör möjligheten att den berörda lagstiftningen anpassas till att möjliggöra islamisk finansiering i 

Sverige ses över. 
 

Motion 2010/11: K413 Kamp mot rasism 

 

 

Amir Adan (M), född i Sverige, 

språk svenska och engelska. 
Moderata samlingspartiet, 

Stockholms kommun. 

 

I denna motion så lägger islamisten 
Waberi (M) fram en motion om hur 

man skall utbilda de yngre 
skolbarnen i konsten att 

brännmärka svenskar, som 
kritiserar Waberis värdegrund, 

genom att lära dem stämpla 
islamistkritiker som rasister. 

Som alla ser så är motionen väldigt 
försåtligt skriven och den kan vid 

första påseende se helt oskyldig ut, 
men kampanjen kan sedan 

utnyttjas till att hetsa de yngre 
medborgare mot andra svenskar 

som inte delar Waberis värdegrund, 
när det t.ex. gäller att förtrycka 

kvinnor i samhället. 



 

 

Islamisterna spelar helt plötsligt oskyldiga och döljer sig bakom sin religion och menar att de är förföljda av 

sin fiende rasisterna, när det i själva verket är de själva som är de stora superrasister och som istället 
planerar det motsatta genom att listigt försöka omstörta samhället, försöka införa sharialagar och försöka 

utrota den gamla bokens folk, tala om en ulv i fårakläder. 

 

Motion till riksdagen av Abdirizak Waberi (M) 

 
Förslag till riksdagsbeslut 

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av 

   att bevara Sverige från rasism. 

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra  
  en upplysningskampanj om människors lika värde och mänskliga rättigheter.  

Motivering 

Det svenska samhället är ett av världens mest öppna samhällen som bevarats tack vare en fredlig historisk 

process. Det kännetecknas av frihet, jämlikhet, tolerans, öppenhet och ett tillåtande, hjälpande samhälle. Det 
geografiska läget och klimatet har resulterat i att folk har vandrat till och från Sverige under årens lopp. 

Fenomenet att immigrera eller emigrera är inte något nytt i den mänskliga historien. Vi människor har rört på 
och förflyttat oss på grund av olika anledningar. I modern tid så har det svenska samhället erfarit detta 

fenomen med den stora utvandringen till USA. 

Sverige har också varit ett land dit många människor har sökt sig till, också det av olika anledningar. 
Samspelet mellan de som immigrerar och de som tar emot har ibland varit komplicerat men det har alltid 

skett med en inneboende känsla av att acceptera, välkomna, ta emot och minska på det som skiljer 
människor åt. Samspelet har koncentrerat sig kring att fokusera på det som förenar. Det är så vår 

världskultur har utvecklats och bidragit till den mångfald som vi har idag och som vi uppskattar just för det 
den symboliserar- att vi människor är uppfinningsrika och skapande. 

Men det finns de som vill inskränka denna rikedom och reducera vår kapacitet att acceptera det andra och 

omfamna det nya. Det finns de som inte klarar av att se mångfalden på grund av en brist i sin människosyn 
och således vill utesluta det andra eller helst undanröja det. Vi har sett det värsta scenariot av sådan 

”undanröjning” under andra världskriget kan det sägas, men min övertygelse är att dessa tankar och 

scenarier har börjat långt innan dess.  

Dessa avskyvärda och grymma undanröjningar skulle inte ha kunnat utföras utan medhjälp från den tysta 

majoriteten som under årtionden accepterade förlöjligandet, kränkningen och bortstötandet av de judiska 

befolkningsgrupperna. På liknande sätt skulle inte de rasistiska rörelserna i USA ha florerat om majoriteten 
inte sanktionerade den. 

Idag härjar en vind av rasism, hat och fientlighet i Sverige. Den kan åstadkomma stor skada och förstöra vårt 

samhälle som är byggt på jämlikhet, respekt, förståelse och tolerans. Vi behöver uppmärksamma den tysta 
majoriteten som är nyfikna, som möter nya kulturer och människor med nyfikenhet och öppenhet. 

Om majoriteten är tyst och glömmer vad man tidigare åstadkommit för öppenhet genom att ge utrymme för 

extrema åsikter och en förenklad verklighetsbild kan man få grupper som står mot varandra och ett splittrat 
samhälle. 

Rörelser som undergräver människors lika värde har en teoretisk retorik som de lindar sitt hat med. De tar 

inte hänsyn till det mångfasetterade samhälle som vi lever i. Det kan vara en rasteori mot icke-européer, eller 
en konspirationsteori som i fallet mot judarna. Det kan också härröra ekonomiska teorier att vissa grupper 

enbart är till ekonomisk belastning eller är kulturellt mindre värda. 

Det kulturarv och de traditioner som finns i Sverige är alla svenskar stolta över. Vi även välkomnar de nya 
kulturer inom den mångfald som berikar våra sinnen och erfarenheter. Tillsammans kan vi vända på dessa 

destruktiva krafter.  

Regeringen bör därför undersöka möjligheten till en nationell upplysningsinsats som upplyser om den fara 
som kan drabba samhället och som kan förstöra de gemensamma värderingar vi har när mänskliga värdena 

frångås. Detta arbete bör riktas främst mot skolan i och med att dessa rörelser riktar sig till ungdomar när de 
är mest sårbara och påverkbara. 



 

 

Valet 2014 
Valresultat till riksdagen 2010 

 
Prognoser för de svenska politiska partierna (SIFO) 

 

 



 

 

Anders Björck till angrepp på de Nya Moderaterna – De har blivit ett mittenparti 

 

Henrik Emilsson (Fp) jämför öppet islam med nazismen 

 

Jimmie Åkesson (SD) - Svensk maktelit är blind för farorna med islam 

 

 

  

Förra landshövdingen Anders Björck (M) gick 2010 i "Adaktusson" till hårt 

angrepp på de Nya Moderaterna. Genom att bli ett mittenparti öppnar de 
högerflanken för andra partier, som till exempel Sverigedemokraterna 

och han menar att de enda partierna som nu har en riktig moderat 
värdekonservatism är FP, KD och SD.  

Jag är skeptisk till innehållet, säger Björck som befarar att Moderaternas 
kursändring kan öppna upp för andra partier. Man öppnar högerflanken 

för andra partier som t.ex. Piratpartiet. 
 

Anders Björck anser att Fredrik Reinfeldt och övriga partiledningen 
övergivit den moderata politiken för att fiska väljare i mitten. Man har 

gjort en marsch mot mitten där det finns väljare att ta, i stället för att 
utgå från en övertygelse om vad som är rätt och försöka sälja in det. Jag 

kallar mig Moderat Classic, eller värdekonservativ, och jag har kontakt 

med många andra klassiska moderater som känner oro för vart 
utvecklingen är på väg, sade han.  

 

 

 

Departementssekreteraren Henrik Emilsson (Fp), 38 - jämför öppet 

islam med nazismen, kan Expressen avslöja.  

Privat anser regeringstjänstemannen att det inte finns några goda 

muslimer. Islam är som kommunism eller nazism. Det finns inga 
goda utövare - bara förvirrade eller onda.  

För varje år som går ser man allt fler slöjbeklädda kvinnor i Sverige 

som underkastar sig den könsdiskriminering som är inneboende i 

mittfåran av islam.  

Vad är det som skulle göra islam mindre förvirrande eller ont än 
andra ideologier som kommunism och nazism? 

 

Jimmie Åkesson (SD), riksdagsman 2010-2014. Den 

västerländska erfarenheten ses som ett högre 
utvecklingsstadium, som resten av världen bara inte 

hunnit uppnå ännu. Detta är också anledningen till att 
dagens mångkulturella svenska maktelit är så totalt blind 

för farorna med islam och islamisering.  

 

Man utgår från att muslimer inte vill någonting hellre än 

anpassa sig till ett västerländskt levnadssätt och 
västerländska normer, liksom att islam i grund och 

botten är samma sak som kristendom, med den enda 
skillnaden att muslimer har ett annat namn på gud.  

 

Därmed antar man också att man kommer att kunna tämja islam på samma sätt som sekulära krafter 

sedan århundraden tillbaka tämjt den europeiska kristendomen och förpassat den till den privata 
sfären. 

Islam skiljer sig dock från kristendom på flera avgörande punkter, till exempel gällande distinktionen 

mellan andlig och världslig makt och synen på våldsanvändning. Islam har ingen motsvarighet till Nya 
testamentet och inget allmänmänskligt kärleksbudskap. Dessa skillnader har också gjort att islam och 

den muslimska världen aktivt har avvisat upplysningen och humanismen.  

Detta, tillsammans med nästan 1 400 år av krig och motsättningar mellan islam och det kristna Europa, 

tror sig nu dagens makthavare kunna övervinna i en handvändning.  

 



 

 

Statistik - Global påverkan på Sverige 

Statistik – HDI – United Nations Human Development Index[1]  

Sverige 2010, på 15 plats (index = 949), men är 2030 på 45 plats (index = 906) efter Argentina och Libyen. 

Källa: UNDP- United Nation Development Programme 2010 

 

 



 

 

 

  



 

 

Statistik - Kristen population i världen[2] 

 

 

Statistik - Muslimsk utbredning i världen[3] 

 
 

 



 

 

Statistik - Buddismens utbredning i världen[4] 

 

Källa: 2010 world-religion.org 

Statistik - Ateister i världen[5] 

 

 



 

 

Statistik - Hinduismens utbredning i världen[6] 

 

Källa: 2010 world-religion.org 

Statistik - Äktenskap mellan nära släktingar[7] 

 

50% + Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Pakistan. 40-49% Afghanistan, Irak, Jemen, Sudan, 

Mauretanien, 30-39% Iran, Oman, Syrien, Libyen. Inavel är ett stort problem i världen och är dessutom 

geografiskt betingad. 



 

 

Statistik – Svält[8]  

 

Statistik - Hälsovårdsförmågan i världen[9] 

 

Källa: National Center for World Intelligence  



 

 

Statistik – Fri press[10]
 

 

 

Källa: Press Freedom Index 2010, Reporters without Borders. 

Statistik – Livslängd[11] 

 



 

 

Statistik - Livskvalitet – Trivsel[12] 

 

Statistik – Födelsetal[13] 

  

 



 

 

Statistik – Fattigdom i världen[14] 

 

Statistik – Flyktingpopulationer[15] 

 



 

 

Statistik – Invandring och utvandring 1850-2007[25] 

 

Statistik – Jordens befolkningsutveckling enligt FN[26] 

 



 

 

Statistik – Pensionsutvecklingen inom EU[27] 

 

Statistik – Grupper med terroristanknytning i Sverige[28] 

 Aktuell lista 2010 över tjugo islamistiska organisationer med terroristanknytning som alla är verksamma i 
Sverige. Det betyder inte att alla är operativt verksamma som terrorister i Sverige, men om inte så inspirerar, 

leder, stödjer och/eller finansierar de terrorism. 

Muslimska Brödraskapet (Egypten m.fl.) 

Hamas (Israel) 
Islamiska Jihad (Israel) 

Al-Aqsa Spannmåls Stiftelse (Israel) 
Al-Gama al-Islamiya (Egypten) 

Ansar al-Islam (Kurdistan) 
Al-Tawhid (Jordanien) 

Islamic Movement of Afghanistan (Talibaner) 

Al-Ittihad al-Islamiya (Somalia) 
GIA (Algeriet) 

GSPC (Algeriet) 
Salafia Jihadi (Marocko) 

Hizb ut-Tahrir (Storbritannien) 
Al-Muhajiroun (Storbritannien) 

HizbAllah (Libanon) 
Harakat al-Mujahedeen (Pakistan) 

Tjetjenska o dagestanska folkens union (Tjetjenien) 

Al-Takfir (Egypten m fl) 
Al-Ikhwan (Saudiarabien) 

Ansar al-Shariah (Storbritannien) 



 

 

Referens - Kusingifte bland muslimer hotar samhället[29]  

Av Nicolai Sennels, 9 aug. 2010. Dansk psykolog, författare och samhällsdebattör. 

Massiv inavel inom den muslimska kulturen under det senaste 1.400 åren kan ha bidragit till 

katastrofala skador i deras genpool. Konsekvenserna av ingifte mellan kusiner har ofta en allvarlig 

påverkan på avkommans intelligens, förstånd, hälsa och på deras omgivningar. 

Slutsats 

Det finns inget tvivel om att den vidspridda traditionen av giftermål mellan kusiner har skadat genpoolen 
bland muslimer. Muslimers religiösa tro hindrar dem från giftermål med en icke-muslim och därmed förhindras 

dem ny genetiskt material till deras befolkning. Den genetiska skadan som orsakas av detta sedan deras 
profet tillät kusiner att gifta sig för 1.400 år sedan är med största sannolikhet massiv. De överväldigande 

direkta och indirekta mänskliga och samhälleliga konsekvenserna har förklarats ovan. 

Medkänsla för hälsan för framtida generationer borde vara tillräckligt för att förbjuda ingifte mellan kusiner. 

De ekonomiska och samhälleliga konsekvenserna räknas också. Ett sådant förbud skulle också minska den 
muslimska invandringen till väst eftersom många muslimska familjer skulle vilja fortsätta att praktisera ingifte 

för att kunna leva upp till sina kulturella och religiösa traditioner och behålla rikedom och makt inom familjen. 

Ett lagstiftande förbud på giftermål mellan kusiner är logisk och visar på en tvingande medkänsla för både den 

muslimska världen, för EU och för våra västerländska nationella regeringar. 

Bakgrund 

Det mest kända exemplet på inavel är i forntida Egypten, där flertal faraoniska dynastier kollapsade efter ett 

par hundra år. För att kunna behålla rikedom och makt inom familjen brukade faraonerna gifta sig med sin 
egen syster eller halvsyster och efter en handfull av generationer blev deras avkomma psykiskt och fysiskt 

olämpliga att regera. Ett annat historiskt exempel är de kungliga familjerna i Europa där kungliga familjer ofta 
gifte sig inom familjen eftersom traditionen inte tillät dem att gifta sig med människor utan kunglig börd. 

Den höga siffran av psykiskt efterblivna och handikappade kungligheterna genom den europeiska historien 
visar de ohälsosamma konsekvenserna av sedvanan. Som tur är har de kungliga familjerna tillåtit sig själva 

att gifta sig för kärlek och inte bara för status. 

Den muslimska kulturen tillämpar fortfarande inavel och har gjort det mycket längre än någon annan egyptisk 
dynasti. Den här tillämpningen föregår även världens äldsta monark (den danska) med 300 år.  

En grov uppskattning visar att närmare hälften av alla muslimer i världen är inavlade: I Pakistan är 70 procent 
av alla giftermål mellan kusiner (så kallade blodsband) och i Turkiet är antalet mellan 25-30 procent (Jyllands-

Posten, 27/2 2009 ”More stillbirths among immigrants”.). 

Statistisk forskning på arabiska länder visar att upp till 34 procent av alla giftermål i Algeriet är 

blodsbandrelaterade 46 procent in Bahrain, 33 procent  i Egypten, 80 procent i Nubia (södra området i 
Egypten), 60 procent i Irak, 64 procent i Jordan, 64 procent i Kuwait, 42 procent i Libanon, 48 procent i 

Lybien, 47 procent i Mauretanien, 54 procent i Qatar, 67 procent i Saudiarabien, 63 procent i Sudan, 40 
procent i Syrien, 39 procent i Tunisien, 54 procent i Förenade Arabemiraten och 45 procent i Yemen 

(Reproduktiv hälsojournal, 2009 Consanguinity and reproductive health among Arabs.). 

Ett stort antal inavlade muslimer är födda av föräldrar som själva är inavlade – vilket ökar riskerna enormt för 

negativa psykiska och fysiska konsekvenser. 

Andelen av blodsrelaterade giftermål är lägre bland muslimska invandrare boende i väst. Bland pakistanier 
som bor i Danmark är andelen nere på 40 procent och 15 bland turkiska invandrare (Jyllands-Posten, 27/2 

2009 ”More stillbirths among immigrants”.). 

Fler än hälften av pakistanska invandrare som bor i Storbritannien har ingått ingifte. 

Forskningen, utförd av BBC och utsänt till en chockad nation, fick reda på att minst 55% av det pakistanska 

samhället var gift med sin kusin. Detta tros vara kopplat till sannolikheten att brittiskpakistanska familjer är 
13 gånger mer sannolik än den genomsnittliga befolkningen att få barn med recessiva genetiska sjukdomar 

(Times of India, 17/11 2005 ”Ban UK Pakistanis from marrying cousins” ). 

 



 

 

Låg intelligens 

Flera studier visar att barn från äktenskap mellan släktingar har lägre intelligens än barn med icke-relaterade 
föräldrar. Forskning visar att IQ:n är 10-19 procentenheter lägre bland födda barn från relaterade föräldrar 

och att förmågor relaterade till socialt beteende utvecklas långsammare bland inavlade bäbisar: 

”Effekter av föräldrarnas blodsband på de kognitiva och sociala beteende hos barn har studerats bland 
Asarimuslimerna i Bhalgapur, Bihar.” 

IQ:n hos inavlade barn (8-12 år gamla) visar sig vara lägre (69 på landsbygden och 79 hos 
förortsbefolkningen) än hos dem där föräldrarna inte är besläktade med varandra (79 respektive 95). 

Uppkomsten av olika sociala profiler som visuell fixering, socialt leende, ljudanfall, muntligt uttryck och 
handgreppning är signifikant försenade bland nyfödda inavlade bäbisar. (Indian National Science Academy, 

1983 ”Consanguinity Effects on Intelligence Quotient and Neonatal Behaviours of nsari Muslim Children”). 

Artikeln ”Effects of inbreeding on Raven Matrices” sammanfattar att ”indiskmuslimska skolpojkar, 13 till 15 år 

gamla, vars föräldrar är kusiner jämfördes med klasskamrater vars föräldrar är genetiskt icke-relaterade på 
”the Raven Standard Progressive Matrices” som är ett icke-verbalt intelligenstest. Den inavlade gruppens 

poäng var signifikant lägre och hade signifikant större variation än den icke-inavlade gruppen, både i 
poängjämförelse och på poäng som var statistiskt justerad för kontroll för ålder och socioekonomisk status.” 

(Behaviour Genetics, 1984). 

En annan studie visar risken av att ha en IQ lägre än 70 stiger upp till 400 procent från 1.2 procent bland 

barn från normala föräldrar till 6.2 procent bland inavlade barn: ” Uppgifterna tyder på att risken för psykisk 
utvecklingsstörning vid parningar mellan normalföräldrar ökar från 0,012 med slumpmässiga parningar till 

0,062 för föräldraskap mellan kusiner.” (Proceedings of the National Academy of Science, 1978 Effect of 
inbreeding on IQ and mental retardation”) Studien ”A study of possible deleterious effects of consanguinity” 

sammanfattar att ”Förekomsten av malignitet, medfödda missbildningar, utvecklingstörning och fysiska 
handikapp var signifikant högre hos avkomma bland besläktade än hos ickebesläktade äktenskap”. 

Mentala och fysiska sjukdomar och död 

Risken för dödfödda dubbleras när föräldrarna är kusiner (Jyllands-Posten, 27/2 2009 ”More stillbirths among 
immigrants”). En studie analyserar risken för en perinatal död (barnet dör under sin födsel), spädbarnsdöd 

(barnet dör medans det är ett spädbarn) och autosomalt recessiv sjukdom (allvarlig och ofta dödlig genetisk 

sjukdom såsom cystisk fibros och spinal muskelatrofi): 

Pernatal död hos pakistanska barn var 1,5 gånger högre än för norska barn, och spädbarnsdöd hos 
pakistanska barn var mer än dubbel än hos norska barn. Dödsfall som berodde på autosomalt recessiv 

sjukdom var 18 gånger vanligare hos pakistanska barn. Likaså, dödsfall beroende på flera missbildningar, 
vilket kan vara en del av oidentiferad autosomalt recessiv sjukdom, var 10 gånger mer vanlig. 

(BMJ, 1994 ”Infant death and consanguineous marriage”) 

Det finns också bevis som visar att inavlade människor har en högre risk att utveckla psykiska störningar: ”De 
kliniska observationer indikerade att depression är väldigt i vissa samhällen där blodsbandsäktenskap också är 

hög.” (Indiska Journal of Psychiatry. 2009 ”Relationship between consanguinity and depression in a south 

Indian population”). 

En annan studie fokuserade på relationen mellan ingifte och schizofreni: ”Ju närmare blodsband desto mer 
sannolikt vare en schizofren sjukdom.” (American Psychiatric Press, 1982 ”The role of genetic factors in the 

ethiology of the schizophrenic”). 

Den ökade risken för sinnessjukdom bland barn till äktenskap bland kusiner kan förklara varför 

invandrarpatienter betonas inom det psykiatriska systemet och är starkt överrepresenterad bland sinnessjuka 
brottslingar: ”I Sankt Hans Hospital, vilket har det största avdelningen för kliniskt sinnessjuka kriminella i 

Danmakr, har mer än 40 procent av patienterna invandrarbakgrund.” (Kristeligt Dagblad, 26/6 2007 ”Ethnic 
minorities overrepresented among the criminal insane”). 

Implikationer för västerlandet och den muslimska världen 

Konsekvenserna av giftermål mellan släktingar är obehagligt tydliga: Död, låg intelligens eller till och med 
psykisk utvecklingstörning, handikapp och sjukdomar som ofta leder till långsam och smärtsam död. Andra 

konsekvenser är: Begränsad sociala färdigheter och förståelse, begränsad förmåga att klara utbildning och 
arbetsprocedurer och smärtsamma behandlingsprocedurer. De negativa kognitiva konsekvenserna påverkar 

också exekutiva funktionerna. Försämringarna av koncentration och emotionell kontroll leder mestadels till 

asocialt beteende. 



 

 

De ekonomiska kostnaderna och konsekvenserna för inavelsamhälle är så klart sekundärt till det mänskliga 

lidandet. Emellertid så har inavel bland muslimer allvarliga implikationer för både det västerländska samhället 
och den muslimska världen. 

Utgifter relaterade till psykiskt och fysiskt handikappade muslimska invandrare dränerar budgeten för andra 
offentliga tjänster: ”När kusiner får barn tillsammans är sannolikheten dubbelt så stor att de får ett 

handikappat barn – det kostar stora kommunala medel. Handikappade invandrarbarn kostar danska 
kommuner miljoner. Bara i Köpenhamns län har antalet handikappade barn totalt ökat med 100% på 10år. 

Meredith Lefelt har kontaktat 330 familjer med handikappade barn i Köpenhamn. Hon uppskattar att en 
tredjedel av deras klienter har en utländsk kulturell bakgrund.” (BT, 10/11 2003 ”Immigrants inbreeding 

costing one million”) 

Ovanpå kommer utgifterna för muslimska invandrare som, på grund av olika konsekvenser av att ha fötts av 

blodsrelaterade föräldrar, inte har möjlighet att leva upp till de utmaningar som de ställs inför på vår 
västerländska arbetsmarknad: Muslimska invandrare och deras efterkommande i Europa har en väldigt hög 

nivå av arbetslöshet. 

Detsamma gäller för muslimer i USA, där Gallupinstitutet genomförde en studie innehållande 300.000 

människor där slutsatsen blev att ”Majoriteten av muslimer i USA har lägre inkomst, är lägre utbildade och 
har sämre jobb än vad befolkningen i helhet har.” (Berlingske Tidende, d. 3. mars 2009: ”Muslims thrive in  

USA”) 

De kognitiva konsekvenserna av muslimsk inavel kan förklara varför icke-västerländska invandrare är 300 

procent mer sannolikt att underkännas i den danska arméns intelligenstest än danskar: ”19.3% av icke-
västerländska invandrare klarar inte av att bli godkända på den danska arméns intelligenstest. I jämförelse, 

bara 4,7% de ansökande med dansk bakgrund underkänns.” (TV 2 Nyhederne, 13/6 2007 ”Immigrants flunk 
army test). 

Det förklarar förmodligen – eller delvis – varför två tredjedelar av alla invandrarskolbarn med arabisk 

bakgrund är analfabeter efter 10 år i det danska skolsystemet: ”De som talar arabiska med sina föräldrar har 

en extrem tendens att sakna läsförmågor – 64 procent är analfabeter. … Det spelar ingen roll om det gäller 
läsförmågor, kunskap inom matematik eller vetenskap, mönstret är det samma: De tvåspråkiga (till störst del 

muslimer) invandrares färdigheter är i högsta grad dålig i jämförelse med deras danska klasskamrater.” 
(Rockwool Foundation Research Unit, May 2007: ”Ethnic students does not make Danish children worse”). 

Den höga kostnaden för specialundervisning för långsamma elever konsumerar en tredjedel av den danska 

skolans budget. ”Invandrarbarn är tydligt överrepresenterade i Köpenhamns skolor för utvecklingsstörda barn 

och barn med fysiska handikapp. … 51 procent av barnen i de tre skolorna i Köpenhamn för barn med fysiska 
och psykiska handikapp har invandrarbakgrund och i en skola är summan 70 procent. … Dessa värden är 

betydligt högre än andelen av invandrarbarn i kommunen, vilket är 33 procent. De många handikappade 
barnen är ett tydligt bevis på att det finns många föräldrar som ingår ingifte bland invandrarfamiljer.” (Jydske 

Vestkysten, 4/4 2009 Tosprogede i overtal på handicapskoler). 

Vår höga utbildningsnivå kan bli svårare för inavlade studenter att hänga med på och klar sina studier: ”Unga 

människor med minoritetsbakgrund har betydligt högre grad av avhopp på gymnasiet än ungdomar med 
dansk bakgrund. I handelsskolans utbildning är graden för avhopp inom invandrare 60 procent, dubbelt så 

hög bland ungdomar med en dansk bakgrund…” 

Det finns en stor variation i utbildningsresultaten vid jämförelser med det nationella ursprunget. Till exempel, 
avhoppen för unga människor med libanesisk eller irakisk bakgrund är mycket större än bland människor med 

vietnamesisk bakgrund. ”(Center for Knowledge on Intergration in Randers, May 2005 ”Youth, education and 

integration”). ” Bland invandrarbarn som är födda och uppvuxna i Danmark saknar fler än en tredjedel 
utbildning. Bland infödda danskar är det färre än en femtedel som saknar en utbildning. (Statistics Denmark: 

”Invandrere i 2007”.) 

De negativa konsekvenserna av inavel är också omfattande för den muslimska världen. Inavel kan därmed 
förklara varför bara nio muslimer någonsin har klarat att få det prestigefyllda nobelpriset (5 av dem vann 

”Fredspriset” för fred som dock inte varade särskilt länge). 

Den begränsade möjligheten att förstå, uppskatta och producera kunskap som en begränsad IQ innebär är 

förmodligen också skälet varför muslimska länder producerar 1/10 av världens genomsnitt när det gäller 
vetenskaplig forskning: ” År 2003 var världens genomsnitt för produktion av artiklar per miljoner invånare 

137. Således i de 47 OIC-länderna där det fanns uppgifter har produktionen av artiklar inte ens uppnått 107 
per miljoner invånare. Genomsnittet för OIC var bara 13. (Nature 444, p. 26-27, 1. November 2006 ”Islam 

and science:  The data gap”). 



 

 

Bristen på intresse för vetenskap och mänsklig utveckling i muslimska världen är också tydlig i FN:s Arab 

Human Development reports (AHDR). I AHDR dras slutsatsen att det översatts färre böcker till arabiska de 
senaste tusen åren än vad det översätts böcker i Spanien varje år: 

”Den arabiska världen översätter ungefär 330 böcker årligen, en femtedel av antalet som Grekland översätter. 
Den kumulativa totalen av översatta böcker sedan ”Calip Maa’moun’s [sic]” tid (nittonhundratalet) är ungefär 

100.000, nästan genomsnittet som Spanien översätter på ett år.” (Eugene Rogan ”Arab Books and human 
development”. Index of Censorship, vol. 33, issue 2 April 2004, p. 152-157). ”70 percent of the Turkish 

citizens never read books.”(APA, 23 Februari 2009 ). 

 

Referens - Fundamentalistisk islam (radikal islam)[30] 

Fundamentalistisk islam: a) är en konservativ islamism, inkluderar Wahhabism (salafiyya) 

  b) anser att införa och upprätthålla sharialagarna är det viktigaste  

  c) är ett islamiskt uppvaknande och återupprättande av islam 

Islamiska fundamentalister anser: a) att världens problem orsakas av sekulära krafter och inflytande 

  b)  att muslimer som verkar för upphävandet av sharia är revoltörer  
  c) revoltörer och avhoppare kan dödas 

Fundamentalistisk islam vill: a) upprätta den islamska staten  

  b) att muslimer som lämnar islam eller kritiserar islam skall avrättas 

   c) att icke-muslimer som konverterar till islam skall hyllas 

  d)  införa Koranen som den enda referensen för staten och individen 

  e) förespråkar ett fundamentalt återvändande till Koranen o Sunnah 

  f) att kvinnan verkar endast i hemmet 

 

Fundamentalistisk islam motsätter sig: a) frihet från religiös polisiär kontroll 

  b) jämställdhet mellan man och kvinna 

 c) att staten och religionen islam skall vara separerade 

  d) yttrandefrihet 

  e) religionsfrihet 

  f) samröre med icke-muslimer 

  g) västvärldens moderna samhälle  

  h)  västvärldens politik och ekonomi 

Fundamentalistiska islamska sekter: a) Wahhabitiska rörelsen (sunni islamsk sekt) 

  

Fundamentalistiska islamska stater: a) Iran 

  b) Saudiarabien 

  c) Qatar, ett emirat med islamisk lag 

Fundamentalistiska islamska org.: a) Muslimska brödraskapet (Sunni) 
  b) Hamas-Islamic Resistance Movement 

 

Referens - Islamism (politisk islam)[31] 

Islamismen:   a)  är en bred politisk rörelse med både militanta och moderata grupper 

   b) förenar moderna västerländska idéer med en puritansk syn på religionen 

  c) anhängare islamismen strävar efter ett religiöst islamskt samhälle 

   d) gör anspråk på en mer statligt övergripande social struktur än den traditionella  

    och med en större kontroll av medborgarnas privata sfär 

   e) söker en åtskillnad mot den västerländska kulturen 

   f) söker en återanslutning till det pre- koloniala universumet 

 

Islamisterna anser att: a) islam är den enda objektiva sanningen 



 

 

  b) endast ett lagsystem skall gälla, sharialagarna 

  c) sharialagarna är de enda lagarna som förmår att upprätthålla ordningen  

Islamistiska grupper:  a) Muslimska brödraskapet 

   b) Wahhabitiska rörelsen 

   b) Hizbolla 

   c) Islamiska jihad 

   d) Jama'at-i-Islami 

   e) Jaysh Muhammad 

   f) Takfir wa Hijra 

   g) Hamas 

   h) al-Qaida 

 

   

Innehållet i detta brev, delar eller i dess helhet, får användas på varje 
tänkbart sätt, kopieras, distribueras på privata och offentliga 

webbsidor, sändas i all tänkbar mediaform till alla eller användas i 

andra artiklar eller föredrag och presentationer privat eller offentligt. 

 

 /Anders Ohlsson 
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