Wielka Brytania: islamskie
szkoły ekstremizmu
Tajny raport rządowy ostrzega, że 48 islamskich szkół w
Wielkiej Brytanii uczy przyszłych imamów nietolerancji i
mizoginii.
Raport podaje, że kaznodzieje wywodzący się z kilkudziesięciu
madras Darul Uloom rozsianych po całej Wielkiej Brytanii
reprezentują tak skrajne poglądy jak radykalni duchowni,
którzy przenoszą się do tego kraju z krajów islamskich.
„The Mail on Sunday” zidentyfikował 48 szkół typu Darul Uloom
– co można przetłumaczyć jako „Dom Wiedzy” – które nauczają
według ścisłego programu Dars-E-Nizami (tradycyjny system
nauczania powstały w 18 w. – red). Opiera się on na dosłownym
podążaniu za Koranem i jest używany przez fundamentalistyczny
ruch islamski deobandyzm, którego placówki szkoliły talibów w
Pakistanie i Afganistanie.
Co najmniej cztery szkoły Darul Uloom były wcześniej
krytykowane przez Ofsted – agendę zajmującą się regulowaniem,
monitorowaniem i kontrolowaniem jakości pracy instytucji
edukacyjnych. Inspektorzy stwierdzili, że uczniom wpaja się,
iż muzyka i taniec pochodzą od diabła i że kobiety nie mają
prawa odmawiać seksu mężom. Zakaz słuchania muzyki jest
podobny do zakazu nałożonego przez Państwo Islamskie, które
przeprowadzało publiczne chłosty tych, którzy złamali tę
regułę.
Osoba zaznajomiona z raportem tłumaczy: „Szkolenia prowadzone
w Wielkiej Brytanii przez Darul Uloom prowadzą do rozwoju
poglądów ekstremistycznych, ponieważ te instytucje są wysoce
konserwatywne i często nie radzą sobie z wyzwaniem, przed
jakim stoją muzułmanie we współczesnej Wielkiej Brytanii.
Oznacza to, że imamowie tutaj wyszkoleni nie będą lepiej

przygotowani do zapewniania wsparcia brytyjskim muzułmanom,
niż imamowie urodzeni za granicą”.
Haras Rafiq, ekspert ds. walki z ekstremizmem w think tanku
Quilliam, powiedział: „Wykształceni w Wielkiej Brytanii
imamowie nie są lepsi od tych wykształconych na subkontynencie
indyjskim, ponieważ i jedni i drudzy uczą się wedle tego
samego programu nauczania Dars-E-Nizami. Szkoły Darul Uloom
mają problem z ekstremizmem.”
Działają one między innymi w Londynie, Manchesterze, Glasgow i
Leicester, ale raport podaje szkołę średnią w Birmingham jako
przykład „ekstremistycznej madrasy”. Cztery lata temu Ofsted
zbadał placówkę po znalezieniu na jej terenie ulotek
stwierdzających, że muzyka i taniec są „diabelskimi czynami”.
W wyniku dochodzenia telewizji Channel 4 w 2011 r. w szkole,
która liczy około 175 uczniów, ujawniono również inny skandal.
Okazało się, że uczniom
chrześcijan i hindusów.
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Broniąc swojej szkoły, dyrektor David Bone powiedział: „Jeśli
przeanalizujecie najnowszy raport Ofsted na temat naszej
placówki, przekonacie się, że szkoła jest oceniana jako dobra
w każdej dziedzinie. Ulotki na temat muzyki, które zostały
znalezione w meczecie, były tam pozostawione przez osobę z
zewnątrz, jednak zostały usunięte i zniszczone – podobnie
byśmy postąpili z innymi materiałami o podobnej treści”.
Z kolei chłopcy ze szkoły Darul Uloom w Leicester zostali
nauczeni „stereotypowych poglądów na temat ról mężczyzn i
kobiet”, stwierdzili inspektorzy w 2015 roku. Rzecznik szkoły
powiedział: „Raport Ofsted został zastąpiony nowszymi
inspekcjami, które podkreślają postępy poczynione przez
szkołę. Inspektorzy uznali, że nauczyciele upewniają się, że
uczniowie rozumieją znaczenie wolności słowa i wolności
jednostki”.
Ofsted był zaniepokojony innymi madrasami, w tym szkołą Jamia

Al-Hudaa Darul Uloom dla dziewcząt w Nottingham. Aliyah Saleem
– była uczennica, która zdemaskowała nieprawidłowości po
wydaleniu jej w 2006 r. za zachowanie, w tym posiadanie
aparatu fotograficznego jednorazowego użytku – porównała życie
w szkole do więzienia i ujawniła, że dziewczęta uczono, iż
mężom wolno bić i gwałcić żony, ponieważ sprawia to, że „Allah
jest szczęśliwy”. Szkoła nie odpowiedziała na prośbę o
komentarz.
Niektórzy brytyjscy dżihadyści byli dawnymi uczniami Darul
Uloom, między innymi Sajid Badat, obecnie 40-latek z
Gloucester, który wyjechał do Afganistanu i wyszkolił się na
zamachowca-samobójcę Al-Kaidy. Został wysłany do Wielkiej
Brytanii, by zostać zamachowcem, ale nie przeprowadził swojego
ataku. Były uczeń Blackburn Darul Uloom został aresztowany i
przebywał w więzieniu przez 13 lat.
Jeden z czołowych brytyjskich umiarkowanych imamów, Ibrahim
Mogra, starał się zachęcać szkoły Darul Uloom – a sam uczył w
takiej szkole – do odrzucenia radykalizmu. „Jeśli będą
promować izolację i segregację od społeczeństwa, nie wolno nam
tego zaakceptować” – powiedział.
Oprac. GB na podstawie https://www.dailymail.co.uk

