Muzułmanie z Nowego Jorku skarżą się na
antyterrorystów
Muzułmanie z New Jersey wnieśli pozew przeciwko inwigilacji meczetów, firm, uczelni oraz
innych miejsc przez policję Nowego Jorku – NYPD – działającą w ramach programu
antyterrorystycznego.
Do sądu federalnego w Newark wpłynął pozew, złożony w imieniu kilku muzułmańskich organizacji
biznesowych, a także pojedynczych członków społeczności muzułmańskiej. Przedstawiciele
organizacji Muslim Advocates, zajmującej się prawną ochroną muzułmanów, stwierdzili w
oświadczeniu: „Dzisiaj różne grupy z powództwa muzułmanów amerykańskich wniosły pozew w celu
zakończenia inwazyjnego i dyskryminującego programu szpiegowskiego prowadzonego przez NYPD.
Pozew (…) zawiera opis niezliczonych aktów inwigilacji autoryzowanej przez komisarza policji Raya
Kelly’ego”.
muzułmanie oskarżają NYPD o inwigilację
Chociaż działania inwigilacyjne oburzają społeczność muzułmańską w stanach New York i New
Jersey, cieszą się jednak poparciem większości mieszkańców. Według sondażu Quinnipiac Poll, 62%
respondentów z New Jersey było za działaniami wymierzonymi w społeczność muzułmańską, 18%
stwierdziło, że takie działania są niesprawiedliwe, a 20% nie miało zdania.
Spodziewać się można, że inna grupa muzułmańska, CAIR (Council on American Islamic Relations),
wniesie podobny pozew przeciwko NYPD na Manhattanie. Prawniczka Mary Catherine Roper ze
sprzymierzonego z CAIR American Civil Liberties Union of Pennsylvania, powiedziała: „Policja
powinna zajmować się śledzeniem konkretnych zachowań, które budzą podejrzenia”. Jej zdaniem
wspólne modły nie powinny być obiektem zainteresowania policji.
Tym niemniej, spora część terrorystów islamskich aresztowanych przez FBI wywodziła się z meczetu
w Jersey City, włączając w to szejka Omara Abdel Rahmana, znanego jako „Ślepy Szejk”. Plany
zamachu na World Trade Center w 1993 roku przygotowywane były właśnie w tym meczecie.
Również kongresmeni z Partii Demokratycznej zażądali od Departamentu Sprawiedliwości
dochodzenia w tej sprawie.
„Nie widzę ich umysłów i nie wiem, co mają w sercach, ale wygląda na to, że Demokraci zawsze
chętnie się zajmują sprawdzaniem policji czy agentów wywiadu, natomiast są bierni, gdy chodzi o
śledztwa przeciwko wrogom Ameryki” – skomentował to Mike Snoopes, były detektyw, służący w
policyjnym wywiadzie. „Holder, Lautenberg i inni są zaniepokojeni, bo NYPD nigdy nie poddał się
politycznej poprawności, ochraniając mieszkańców miasta.
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