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PROTEST. Palæstinensere brænder
dannebrog af under demonstration mod
muhammedtegningerne.

Muhammedtegninger udløser nye dødstrusler
Al-Qaeda truer nu flere for muhammedtegninger. Politi i flere lande advarer
navngivne mål for terrordrab.

AF SØREN ASTRUP

Politi  i USA og Canada har advaret ofre for dødstrusler, der bunder i muhammedtegninger.

Det hele begyndte med censur af et afsnit af tv-serien 'South Park'. Derfra førte det til indignerede facebooksider.
Og nu ender det med, at flere mennesker må advares af politiet om, at de nu er på al-Qaedas dødslister.

Blandt dem er en avistegner, Molly Norris fra Seattle.

LÆS OGSÅ Skaberne bag South Park truet af islamisk gruppe

»Hun skal være vores primære drabsmål«, fastslår den terrormistænkte
Anwar al-Awlaki i et flammeskrift til yderligtgående muslimer, som han
ifølge CNN opfordrer til at gribe til handling mod Norris og en række
navngivne tegnere, journalister og forfattere fra Storbritannien, Sverige
og Holland.

Norris var en af mange, der blev forargede, da den amerikanske tv-
station Comedy Central ikke turde vise muslimernes profet Muhammed
karikeret i den grovkornede serie "South Park" og valgte at censurere
afsnittet.

LÆS ARTIKEL 'South Park'-afsnit må ikke sendes i Sverige

Det vakte vrede blandt tilhængere af ytringsfriheden, blandt dem Molly
Norris. Hun oprettede en Facebookgruppe, der opfordrede alle til at tegne Muhammed.

Derfor skal hun dø, mener Anwar al-Awlaki.

Og han er ikke hvemsomhelst inden for den islamiske terrorisme.

Manden er eftersøgt af de amerikanske myndigheder, der sætter ham i forbindelse med terrorisme, blandt andet
ved at være involveret i et forsøg på at bombesprænge et fly på vej til USA i julen.

LÆS OGSÅ Facebook-side lukket efter protester

Andre fulgte trop og støttede ideen fra Norris eller oprettede tilsvarende
opfordringer på Facebook.

»Den medicin, som er foreskrevet af Allahs budbringer er henrettelsen
af de involverede«, skriver al-Awlaki ifølge amerikanske medier i sin
opfordring.

»Nu hvor krænkelserne af Muhammed når Amerika, så stiller jeg mig
spørgsmålet om den patriotiske amerikanske muslim stadigt har
frækhed at hævde, at han har ret til at være muslim i Amerika. Forstår
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VREDE. Muhammedtegningerne vakte
opstandelse i London, hvor borgere gik i
optog mod den danske ambassade med
opfordringer til at slagte dem, der gør grin
med islam.

FREDAGSBØN. Efter møde i moskeen
marcherer kenyanere i Nairobi i protest. På
skiltet står: "Danmark. Hvad er jeres
religion? Uædelighed!"

han, at denne ret indebærer en pligt til at kæmpe mod dem, der spotter
hans profet?«, skriver den mistænkte terrorleder ifølge tv-stationen Fox
News.

LÆS ARTIKEL Avis i Sydafrika beklager muhammedtegning

Avistegnerens Facebook-opfordring til at lave sine egne
muhammedtegninger fik over 100.000 til at tilslutte sig hendes gruppe.

»De mange deltagere gør det lettere for os, fordi der er flere mål at
vælge imellem samtidig med at det er svært for regeringen at beskytte
dem alle«, fortsætter al-Awlaki, der tilføjer, at »drab, bombeattentater
og ildspåsættelser« er legitime midler i hævnen over
muhammedtegnere og deres støtter.

LÆS ARTIKEL Mand angreb svensk muhammedtegner

Det føderale politi FBI har advaret Molly Norris, der ikke har ønsket at
udtale sig om terrortruslerne til amerikanske medier.

Opfordringerne til at tegne Muhammed fik blandt andet Pakistan til at
lukke for borgernes adgang til Facebook.

Ressource: http://politiken.dk/udland/1018257/muhammedtegninger-udloeser-nye-doedstrusler
Offentliggjort: Jul 16, 2010 9:38 AM
© POLITIKEN.dk

http://politiken.dk/udland/980365/avis-i-sydafrika-beklager-muhammedtegning
http://politiken.dk/udland/969036/mand-angreb-svensk-muhammedtegner

