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Pågående övergrepp på grund av sin tro sedan 2016 

Kidnappning av barn, förföljelse, trakassering, kränkning av svensk medborgare  

 

Alla vill skapa ett mänskligt och välkomnande Sverige där alla, även muslimer, kan delta på sina egna 

villkor inom lagramen. Idag är diskriminering och förföljelse på grund av religion, verkställt av 

myndigheter, en del av många muslimers vardag. 

 

I Sverige ska alla få vara den de är utan att bli utsatta för diskriminering eller hatbrott för sin religion. 

Grundlag och lagstiftningen skyddar medborgare mot diskriminering, förföljelse, trakassering samt 

hatbrott grundad på individens religion. 

 

-Grundlagen skyddar medborgarnas rättigheter  

• Reglerna om tryck- och yttrandefrihet finns för att människor fritt ska kunna uttrycka vad de 

tänker och tycker, diskutera och argumentera för sin åsikt. Man har rätt att sprida vilken 

information man vill i tryckt form så länge lagen följs. Tryckfrihetsförordning (1949:105: 1 kap. 

Tryckfriheten ) 

 

I mitt fall har det inte blivit så. Mitt liv i Sverige sedan 2016 är: 

- Kidnappad barn (Kimiya Musavi 8 år och Kiyana Musavi 6 år) för att ”alla muslimer ÄR 

kvinnor (Bilaga.4)- barnmisshandlare (Bilaga.5) per automatik” enligt myndighetsdefinition av 

Islam och muslimer medborgare i Sverige. 

- I brist på verklighetsförankring åberopar domare mina publicerade facklitteraturer som 

anledning till att inte få umgås med mina barn! (Bilaga.1) 

- Mina barn har varit utsatta för misshandel i svenskt förvar (Bilaga.6) när de olagligen (Bilaga.7) 

frihetsberövades (Bilaga.8). 

- Mina barn var inte heller tillåtna att gå till skolan (Bilaga.9). 

 

Inget tal om att jag själv: 

- Har varit misshandlad av polisen. 

- Kränkt offentlig av polisen! 

- Förtalad och grov spridning av förtal. 

- Utpressas till tystnad för varje dag jag inte får se mina barn för skrivna böcker i Sverige! 

(Bilaga.1). 

- etc. 

 

Bevisligen åtnjuter jag inte samma frihet och rättigheter som andra medborgare, mina landsmän i 

Sverige. Bevisligen är jag utsatt för utpressning, våld, hot, kränkningar för vilka jag ansöker om 

immunitet och skydd mot myndigheterna i enlighet med grundlagen. 

 

Båda enligt nationella lagar och Sveriges internationella förpliktelser, är politiker förpliktad att skydda 

mina samt mina barns rättigheter. 

 

FN-barnkonvention som den svenska staten skrev under 1989 är sedan 7 juni 2018 svenskt lag där det 

står att ”politiker är skyldiga att se till att…” (Bilaga.10). 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105#K1
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105#K1
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https://www.regeringen.se/49d199/globalassets/regeringen/dokument/socialdeparte

mentet/barnets-rattigheter/konventionen-om-barnets-rattigheter-svenska-2018.pdf  

 

Konventionsstaterna (Bilaga.10), 

som erkänner att Förenta nationerna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 

och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter proklamerat och kommit 

överens om att varje människa är berättigad till alla de fri- och rättigheter som däri anges, utan 

åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, 

nationellt eller socialt ursprung, 

 

som erinrar om att Förenta nationerna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 

proklamerat att barn har rätt till särskild omvårdnad och hjälp, 

 

som erkänner att barnet, för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin 

personlighet, bör växa upp i en familjemiljö, i en miljö präglad av lycka, kärlek och förståelse, 

 

Artikel 2 

1. Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 

rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess 

förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, 

nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i 

övrigt. 

 

2. Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot 

alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller 

familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. 

 

• I Sverige har man rätt att tycka och säga nästan vad man vill. Man har rätt att uttrycka sin åsikt 

i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står 

också vad som inte är tillåtet, som till exempel att förtala eller kränka en annan person. 

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469, 1 kap.) 

 

Jag har vare sig i mina skrifter, bilder eller uttalande påstått något det inte är förankrad i 

myndighetsdokument. Jag har inte heller hotat eller kränkt några tjänstemän eller politiker. Frågan är 

då; varför beröva mig och mina barn den tid ingen kan vrida tillbaka? Om det inte vore för det väl 

spridda hatet mot Islam som religion och muslimer som medborgare, bland myndighetspersoner och 

politiker. 

 

Mina rättigheter åsidosattes fullkomligt på grund av att jag har skrivit en facklitteratur med titel 

”Tvångskonvertering av Muslimska barn i Sverige”, då jag använt målet om mig själv och mina barn 

som vittne till hypotesen. 

 

Därmed inte bara mina rättigheter men också mina barns mänskliga rättigheter åsidosattes fullkomligt 

för pappas publicerade facklitteraturer enligt domen (Bilaga.1), inte för att pappa hade misshandlat sina 

barn eller deras mor. 

 

https://www.regeringen.se/49d199/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/barnets-rattigheter/konventionen-om-barnets-rattigheter-svenska-2018.pdf
https://www.regeringen.se/49d199/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/barnets-rattigheter/konventionen-om-barnets-rattigheter-svenska-2018.pdf
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Begreppet etnisk diskriminering, uppger Hydén och Lundberg som ”… orättvis eller oförmånlig 

behandling beroende på … trosbekännelse och handlar om att en person får sämre behandling i en 

situation än någon med exempelvis en annan trosbekännelse hade fått”. 

 

Kan någon påstå att fallet med mig och mina barn inte är sådant? Kan någon påstå att jag behandlades 

”oskyldig tills motsatsen bevisades?” i enlighet med FN-konventionen samt EU-konventionen om 

mänskliga rättigheter, svenska politiker är förpliktad att följa! Kan någon påstå att myndigheterna har 

kunnat ”bevisa” ens ett ord av allt förtal, ärekränkning? 

 

Jag kan däremot ”bevisa” att mina barn: 

- Tvingades följa sin mor (Bilaga.8) trots dom om gemensamvårdnad (Bilaga.7). 

- Tvingades klippa alla band med en bevisad oskyldig pappa (Bilaga.4 – Bilaga.5), barndomsvänner 

barnen hade vuxit med samt den miljö barnen kände sig trygga i, inget tal om lägenheten barnen 

hade alla sina minnen med gosedjuren.  

- Barnen förhindrades att gå till skolan i tre månader (Bilaga.9). 

- Barnen misshandlades i kvinnohemmet intygad av polisens egna förhörsexperter i området 

förhör av barn (Bilaga.6). 

- Barnen frånhölls veta om sina rättigheter (Bilaga.11). 

- Barnen proppas med lögner om deras far (Jag). 

 

Allt dessa grymheter och lagbrott mot två små barn vars far är muslim. Religionen Islam är bevisligen 

ett brott enligt de oskrivna lagar hos de svenska myndigheterna som gör en muslimsk man till kvinnor- 

barnmisshandlare per automatik. 

 

Jag kan inte vända mig till de myndigheter som finns, för de bevisligen inte driver den här frågan! Jag 

kan inte vända mig till organisationer, för de bevisligen driver inte heller frågan och man kan inte vända 

sig själv till politiker som har en förmåga att hantera den här frågan på ett märkligt sätt. Politiker vill 

inte förstå vad diskriminering, trakassering, hat, hot, förtal, ärekränkning på grund av religion förtryck 

är. Vad ska man göra? Man hamnar i en situation av hjälplöshet 

 

Det är min förhoppning att dessa väl dokumenterade ”verklighet” tas i beaktande eftersom det är oerhört 

viktigt att jag får den skydd jag enligt lagen har rätt till och villkorslöst få träffa mina barn då tro till 

Islam är inget brott per definition i Sverige inte heller skriva facklitteraturer i Sverige är ett brott, snarare 

en rättighet enligt grundlagen, därefter vill jag ha immunitet för mig och mina barn? 

 

Den svenska staten beviljar skydd och försvarar Lars Viks yttrandefrihet och karikatyrer, medan samma 

stat kidnappar mina barn och håller mina barn (Bilaga.1) som gisslan för samma yttrandefrihet Lars Viks 

åtnjuter i ett och samma land, nämligen Sverige. 

 

I demokratins och rättvisans namn ansöker jag om skydd för mig och mina barn mot den svenska staten. 


