
 

1. Anumite mărturii de la atacurile teroriste de pe London Bridge din 2017: 

Infracțiunile anti-musulmane au crescut de cinci ori de la atacurile de la  

London Bridge  

[...] 

Furhaan Altaf, de 26 de ani, a povestit că fratele lui a fost abuzat verbal. Apoi a fost atacat de trei 

adulți și a suferit trei fracturi faciale. “A fost abuzat verbal și rasist și apoi atacat fizic,” a spus 

Altaf. “Fratele meu este foarte tulburat.” 

Sufia Alam, șefa Centrului Maryam al moscheii din estul Londrei, a spus că au existat rapoarte cu 

privire la femei care au fost atacate verbal în autobuze. Ash Siddique, secretara Moscheii Al-

Madina din Barking, estul Londrei, a afirmat că femeile care vin la moschee au suferit atacuri, una 

dintre ele fiind prinsă de gât într-o stație de autobuz. “Am avut un număr de doamne care au fost 

atacate verbal și un număr de doamne care au fost scuipate. Am primit câteva telefoane și 

amenințări fizice – ‘te vom ataca’ – și astfel de lucruri,” a spus Siddique. 

[…] 

Centrul Islamic Sutton Islamic din sudul Londrei a avut parte de un atac cu grafitti: “Terorizați-vă 

propria țară”.  

The Guardian, 7 iunie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Ură împotriva musulmanilor în America după atacurile teroriste de pe 9/11: 
 

Infracțiuni împotriva musulmanilor din America  din era de după 9/11  

[...] 

Ultimul episod major de violență anti-musulmană a avut loc săptămâna trecută, când o persoană 

de pe o motocicletă a dat foc în jurul Centrului Islamic Fort Pierce, Fla., unde Omar Mateen — 

bărbatul înarmat din masacrul din iunie de la Clubul de noapte Pulse din Orlando se ruga 

câteodată. 

[...] 

“Este multă retorică negativă,” a spus el. “Retorica negatică duce la ură și, la rândul ei, ura duce 

la acte violente.” 

[…] 

“Urăsc ISLAM-ul!” a scris un fost marinar pe nume Ted Hakey Jr. unui prieten pe Facebook după 

atacurile teroriste din noiembrie trecut din Paris. Câteva ore mai târziu, în stare de ebrietate, a 

tras de patru ori cu arma în moscheea vecină cu casa lui din  Connecticut. 

[…] 

În Brooklyn, două femei plimbându-se cu copiii lor în cărucioare au fost atacate luna aceasta, a 

spus poliția, de către o femeie care striga obscenități anti-musulmane și care a încercat să le rupă 

voalurile tradiționale. Și în Queens, un bărbat a fost bătut în aprilie de către trei străini care 

strigau “ISIS, ISIS.” 

În Minneapolis, un bărbat care striga obscenități despre Islam a împușcat în iunie doi bărbați 

musulmani purtând veșminte tradiționale, au afirmat autoritățile. 

În St. Louis, un bărbat a fost arestat în februarie după ce poliția a spus că el a îndreptat o  armă 

către o familie de musulmani care făcea cumpărături și le-a spus că “toți ar trebui să moară.” 

Luna trecută, un imam din Queens și asistentul lui au fost împușcați și executați pe trotuar. 

Autoritățile au acuzat un bărbat de 35 de ani de atac, dar nu au determinat motivul sau dacă 

această faptă ar trebui să fie încadrată la infracțiuni rasiste.  

[…] 

The New York Times, 17 septembrie 2016 

 



 

 

 

 

3. Val de ură dezlănțuit în Germania de la atacurile împotriva femeilor care au avut loc 

în Cologne, în ajunul Anului Nou 2016: 
  

Atacuri și amenințări xenofobe împotriva musulmanilor din Germania 

Vremuri grele pentru toleranță, solidaritate și armonie în Europa și în Germania, unde valul de 

jafuri și atacuri sexuale înfăptuite, se pare, de sute de nord africani și arabi anul trecut scot la 

suprafață sentimente de xenofobie și atitudini anti-islamice.  

 

"Suferim de o nouă dimensiune a urii," a spus președintele consiliului central al Musulmanilor din 

Germania, Aiman Mazyek, mărturisind că în ultimele zile sute de mail-uri, mesaje și scrisori de 

amenințare au fost primite în birourile lui. Acestea aveau un conținut rasist și foarte violent 

împotriva asociației și împotriva musulmanilor. " 

 

"Apelurile telefonice sunt atât de copleșitoare încât noi nu ridicăm receptorul," spune Mazyek, care 

afirmă că este mai interesat decât oricine în clarificarea evenimentelor din Cologne și alte orașe 

germane deoarece "noi aparținem unei religii pașnice care condamnă toate atacurile sexuale 

asupra femeilor" 

[...] 

"Vânătoarea" organizată în acest weekend pe Facebook de către motocicliști și huligani în jurul 

Gării din Cologne, care a inclus 11 străini răniți, incluzând pakistanezi, sirieni și persoane din 

Guinea, ar putea  fi adăugată pe listă. Doi dintre ei au trebuit să fie duși la spital. 

El Mundo, 2 ianuarie 2016  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Infracțiuni comise împotriva musulmanilro din Europa: 
 

Când terorismul (în Europa) este împotriva musulmanilor: sunt ei sub 

amenințare? 

"Vreau să ucid toți musulmanii," a strigat Darren Osborne după ce un grup care se rugase a plecat 

de la Moscheea din Parcul Finsbury Park din nordul Londrei. Al treilea atac pe pământ britanic în 

ultímele treizeci de zile se soldează cu un mort și zece răniți. Incidentul expune un posibil val de 

atacuri asupra comunității musulmane răspândit în țările europene. "Acesta a ieșit la iveală 

deoarece a murit o persoană, dar avem parte de atacuri în fiecare zi," a spus un vecin musulman 

unui ziar. 

 

Fenomenul de migrație spre Europa este perceput ca o amenințare cu islamizarea, după cum a 

relatat Europol în ultimul raport. În Olanda și Germany, urmând exemplul Finlandei, au fost create 

grupuri de voluntari 'vigilenți' pentru a patrula pe străzi. "Ei spun că autoritățile nu au putut 

proteja societatea de amenințări cum ar fi evenimentele de anul Nou din Cologne sau atacul din 

Berlin," a spus organizația într- secțiune dedicată islamofobiei. Din 2015, secțiile de poliție 

germane s-au confruntat cu un număr mare de rapoarte privind atacurile de rasism și xenofobie . 

[...] 

 

Ura împotriva musulmanilor crește și cu toate acestea numărul de atacuri a grupurilor jihadiste 

descrește. Europol a raportat un total de  142 de atacuri în 2016, incluzându-le pe acelea care au 

eșuat. Grupările etno-naționaliste și separatiste au fost autorii celor mai multe (99). Acelea 

revendicate de grupurile jihadiste au fost în număr de 13 anul trecut, cu patru mai puțin decât în 

2015. Și din cele 13, șase au fost legate de Statul Islamic. 

El Confidencial, 24 iunie 2017  

 


