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Už jste někdy četli v novinách, že politický vůdce nebo premiér islámského
národa navštívil Japonsko? Už jste někdy našli zprávu, že prezident Íránu
nebo katarský princ nebo princ Saúdské Arábie navštívil Japonsko?
Japonsko je země, která nemá islám.
Japonsko uložilo přísné omezení islámu a všech muslimů.
Důvody jsou následující:
1.) Japonsko je jediný národ, který neuznává občanství pro muslimy.
2.) V Japonsku muslimům nejsou udělována povolení k trvalému pobytu.
3.) Je silný zákaz šíření islámu v Japonsku.
4.) Na univerzitě v Japonsku se neučí arabština nebo jiné islámské
jazyky.
5.) Nelze importovat Korán psaný v arabštině.
6.) Podle údajů zveřejněných japonskou vládou bylo vydáno povolení k
přechodnému pobytu jen 2.000 muslimům, kteří musejí dodržovat
japonské právo platné v zemi. Tito muslimové musí mluvit japonsky a
vykonávat své náboženské rituály pouze v jejich domovech.
7.) Japonsko je jediná země, která nemá řadu zastupitelských úřadů v
nevýznamných islámských zemích.
8.) Japonci nejsou přitahováni islámem.
9.) Muslimové žijící v Japonsku jsou zaměstnáni pouze zahraničními

společnostmi.
10.) Nejsou poskytována pobytová víza muslimským lékařům, inženýrům
nebo manažerům zasílaných zahraničními společnostmi.
11.) Ve většině společností je v jejích pravidlech, že žádný muslim by
neměl být přijat na práci.
12.) Japonská vláda je toho názoru, že muslimové jsou fundamentalisté a
dokonce i v éře globalizace nejsou ochotni změnit své muslimské zákony,
tj. přizpůsobit se do jiné kultury.
13.) Muslimové nemohou ani pomyslet na pronajmutí domu v Japonsku.
14.) Pokud někdo přijde na to, že jeho soused je muslim, celá čtvrť je
bdělá.
15.) Nelze vytvořit islámskou školu nebo "Madrasu" v Japonsku.
16.) Nesmysl je zavedení šaría, islámského práva v Japonsku.
17.) Pokud si Japonka vezme muslima, pak je považována za vyvrhele, a
to navždy.
18.) V Japonsku panuje přesvědčení, že islám je netolerantní náboženství
a jeden by se měl držet od něj dál.

