“Jizya”, zeker weten!

Er bestaat
geen twijfel over, dat veel moslims in
Europa de sociale uitkeringen van de
”ongelovige” Europeanen gewoon zien als
die jizya en – ironisch genoeg – als
bewijs daarvoor, dat de islam de enige

ware religie is.
Want in de ogen van veel moslims heeft
Allah in zijn oneindige wijsheid ervoor
gezorgd dat de islam zich ook nu steeds
verder uitbreidt, royaal gefinancierd
door de kafirs (niet-moslims) en daarmee
exact over die ”ongelovigen”-belasting,
zoals die in de koran (soera 9, vers 29)
wordt voorgeschreven.
Zo waarschuwde ook in Groot-Brittannië
een lid van een islamitische groepering
een undercoverjournalist ervoor, werk aan
te nemen, omdat dit zou bijdragen aan het
systeem van de kafirs.
En de in Noorwegen levende Amerikaanse
auteur Bruce Bawer documenteert in zijn
boek de zelfvernietiging van Europa door
de islam, hoe imams uit Oslo hun
gelovigen ertoe oproepen aanspraak te
maken
op
iedere
denkbare
sociale
uitkering en zich daar niet voor te
verontschuldigen – en ter verhoging van
hun
maandelijkse
zakgeld

winkeldiefstallen te plegen. Dit alles
zou door de islam worden gedekt als een
lagere vorm van de jizya tegenover zijn
westerse ”gastsamenlevingen”
(Bruce Bawer: ”Terwijl Europa sliep: (How
Radical Islam is Destroying the West from
Within” Meulenhof, 2006 ISBN 978 90 290
7786 6).
”Een groot aantal moslims beslist uit
eigen,
vrije
wil
om
in
parallelsamenlevingen te leven, waar ze
hun moedertaal spreken, naar buitenlandse
tv-zenders kijken, de samenleving, waar
ze naartoe zijn gegaan verachten en
huwelijkspartners uit hun eigen landen
halen. Het enige contact dat ze hebben
met autochtonen, vindt plaats bij de
sociale dienst.”
Beter kan men de situatie wat betreft
islamitische immigratie naar Europa
nauwelijks samenvatten. Toch werd dit
commentaar van de kant van de Noorse
media onmiddellijk als ”racistisch” en
”buitenlandervijandig”
gebrandmerkt.

Blijkbaar niet racistisch is echter de
uitspraak van een Norse moslim, die zich
op zijn manier over het Noorse sociale
systeem amuseert:
”Ik heb in een Pakistaanse winkel
gewerkt, maar al het werk vindt daar
”inofficieel” plaats. Noch de chef noch
ik betalen belasting aan de Noorse
autoriteiten. Bovendien krijg ik nog 100%
gehandicaptenpensioen
en
sociale
bijstand. Ik moet gehaaid zijn om zoveel
mogelijk geld bij elkaar te schrapen,
want dat is de enige reden waarom ik in
Noorwegen ben.”

N.V.D.R.: In het onland België zal
het beslist niet anders zijn.

