Muslimové v EU
Podle prognózy americké expertní skupiny Pew Research Center dojde při setrvalém
migračním přílivu muslimů do EU, trendem let 2014-16, k přírůstku podílu muslimů
v roce 2050 na více než 75 mil. obyvatel, tedy trojnásobek než v současnosti.
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Pozoruhodné je, že muslimští migranti, utíkající před válkou a hladem, neznající země EU,
vyhledávají zejména nejbohatší a nejštědřejší země a jsou to většinou mladí muži.
V současnosti žije v Evropě 45 mil. muslimů, tj. cca 5 %, nejvíce jich je v Rusku, Francii,
Německu a Velké Británii. Největší podíl obyvatel však tvoří v Turecku a na Balkáně
(Albánie, Kosovo, Bosna a Hercegovina, ale i Bulharsko). První novodobý příliv do Evropy
vznikl po dekolonizaci evropskými mocnostmi v 1. polovině 19. století, k další vlně došlo
pozváním tureckých gastarbeiterů do Německa v 60-tých letech minulého století (k „oživení
pracovního trhu“ po 2 světové válce). Současná migrační vlna byla stimulována pozváním
kancléřky Merkelové do EU z válečně a ekologicky destabilizovaných muslimských zemí
Předního a Středního východu (s ohnisky v Sýrii a Afghánistánu), Sahelu, resp. subsaharské
Afriky, jižního Balkánu a dalších zemí. Vzhledem k jejich používání krutého teroristického
džihádu (Al-Kaida, Boko Haram) zejména k likvidaci křesťanů (ročně cca 100 tis.) i jejich
kulturních památek, násilném vytváření islámského státu, závažným kulturním odlišnostem:
nerovnost mužů a žen, „neúměrná plodnost“ a probíhající hybridní válce, vznikla vlna
odporu proti muslimským migrantům.
Islám, který vznikl r. 711 v pouštním Arabském poloostrově, následně v 8. století ovládl
severní Afriku - tzv. Maghreb, protože příslušníci uměli hospodařit v oblastech s
nedostatkem vody. Postupně pak přes Gibraltar ovládl i Pyrenejský poloostrov s tamním
křesťanským obyvatelstvem, přičemž dokonce sem vracel pozapomenutou antickou
učenost. Od Andalusie se rozšířil po celém Španělsku a Portugalsku až k jižní hranici
Francie. Jeho přínosem byly např. arabské číslice, desítková soustava, jedinečným
dokladem tehdejší muslimské architektury je Alhambra, Tato nadvláda zde trvala až do
jejich vytlačení křesťany v době objevných cest (1492).
Na východě se rozvíjela muslimská Osmanská říše v l. 1299 - 1922, přičemž její postup do
Evropy byl zastaven památnou bitvou u Vídně v r 1683, kde po porážce tureckých vojsk
došlo k jejímu pozvolnému rozpadu.

Mohou islámští uprchlíci zničit evropskou civilizaci ?
Lukáš Lhoťan, křesťan, který jako mladistvý konvertoval k islámu a pak zpět,
dnes nakladatel a publicista, blogger, který přednáší o islámu.
Islám vše podřizuje absolutní poslušnosti Mohamedovi, který je zhmotněn a
konzervován prostřednictvím Alláha v koránu v tzv, sunně (tradici Mohameda).
Korán je složitý text, který je v praktické rovině nepochopitelný bez výkladu avšak ten bývá různý (tradice co dělal Mohamed, vedl války, zotročoval lidi
a vybízel k tomu své následovníky ...).
Pro Evropu je islámský terorismus menší část problému (těch je pár a dají se
snadno zlikvidovat). Větším problémem je masa islámských migrantů, kteří nechtějí
přijmout naši civilizaci a stát se Evropany. U nás se může kázat i radikální islám
(což je v USA a Izraeli monitorováno), přičemž vzdělaní lektoři (VŠ a Orientálního
ústavu) uvedené nebezpečí bagatelizují a nepomáhají ani někteří politici
(Okamura), kteří si na boji proti islámu postavili politickou kariéru. Korán dovoluje
manželky, ale i otrokyně získané z džihádu jako kořist (Korán 33:50). Žena nemá
být sama s mužem (vyjma manžela, syna a otce). Každý směr islámu má odlišná
omezení.
Islám je ideově a filozoficky mrtvé náboženství, kde se vše točí okolo Mohameda a
jeho kultu. Reformace islámu a uznávání ostatních náboženství je složitou otázkou.
V praxi se o to pokoušeli různí reformátoři, ale vždy skončili na okraji muslimského
společenství s pár stoupenci. V praktické rovině by to znamenalo popřít kult
Mohameda, což je skoro nereálné.
https://lukaslhotan.blog.idens.cz
Markéta Kutilová, novinářka která byla v syrském uprchlickém táboře, nedaleko
Rakká
Ovdovělé manželky džihádistů, bojovníků teroristické organizace „islámského státu
ISIS“ (dnes již čítají cca 20 tis. osob), které věřily v muslimský ráj nastolený
islámským státem a měly se jako šlechta, dnes doufají v přijetí ve svých zemích.
U mnoha z nich panují obavy, že se mohou odpálit v boji za džihád, nebo vychovat
další generaci bojovníků.

