Poniżej przytaczam odpowiedź rządu australijskiego – Kevin Rudd,
Premier Australii, wypowiedział się w sprawie prawa islamskiego – szariatu*.
Muzułmanom, którzy chcą żyć na warunkach prawa islamskiego szariatu
powiedział, żeby wyjechali z Australii.
Rząd australijski rozpoczął kampanię przeciwko ekstremistom po to aby
zapobiegać atakom terrorystycznym.
Premier Rudd obraził niektórych muzułmanów australijskich, kiedy
powiedział, że zgadza się żeby policja monitorowała muzułmanów. Cytuję:
„ONI SĄ IMIGRANTAMI. TO ONI MUSZĄ SIĘ ZAADOPTOWAĆ
DO NAS, A NIE AUSTRALIJCZYCY DO NICH.
Jestem już zmęczony tym, że mamy się martwić czy przypadkiem
nie obrażamy kogoś lub czyjejś kultury. Od czasu ataków terrorystycznych na Bali,
zauważamy odradzanie się patriotyzmu wśród większości Australijczyków.
Nasza kultura rozwijała się przez dwa wieki w walkach, cierpieniach
i zwycięstwach wielu milionów kobiet i mężczyzn, którzy poszukiwali wolności.
Mówimy po Angielsku, nie po Hiszpańsku, Arabsku, Chińsku, Japońsku,
Rosyjsku lub w jakimkolwiek innym języku, co oznacza, że jeśli ktoś chce być
częścią naszego społeczeństwa, powinien opanować nasz język.
Większość Australijczyków wierzy w Boga, ale nie jest to wyrazem
chrześcijaństwa, ekstremy prawicowej lub stanowiskiem politycznym. Jest tak
bo kobiety i mężczyźni, którzy zbudowali ten naród byli głównie chrześcijanami.
Jest to naturalne aby symbole naszej wiary były widoczne na ścianach naszych szkół.
Jeżeli nasz Bóg Was obraża proponuję abyście przenieśli się do innej części
świata, ponieważ Bóg jest częścią naszej kultury.
My nie zmuszaliśmy Was do przyjazdu tutaj. Przyjechaliście tutaj
i zaakceptowaliście ten kraj dobrowolnie. Akceptujemy Wasze wierzenia i o nic nie
pytamy. Wszystko o co prosimy, to zaakceptujcie nasze wierzenia i żyjcie z nami
w pokoju i harmonii.
To jest NASZ KRAJ, NASZA ZIEMIA I NASZ STYL ŻYCIA, dajemy
Wam wiele ułatwień abyście z tego mogli korzystać.
Kiedy jednak pojawiają się narzekania, roszczenia i krytyka naszej flagi,
naszego sądownictwa, naszej wiary chrześcijańskiej, naszego stylu życia,
proponujemy abyście skorzystali z innego naszego prawa wolności australijskiej –
PRAWA DO WYJAZDU.

Jeżeli ktoś nie jest zadowolony z pobytu tutaj, proszę WYJECHAĆ”.
*Szariat – (arab. droga prowadząca do wodopoju) – prawo normujące życie wyznawców islamu, zarówno
w jego odmianie sunnickiej, jak i szyickiej. Islam nie uznaje rozdziału życia świeckiego od religijnego i dlatego
reguluje zarówno zwyczaje religijne, organizację władzy religijnej oraz codzienne życie muzułmanina. Szariat
jest sprzeczny z prawem wolności religijnej.

