V roce 2012 se rozšířil hoax, který se dodnes objevuje v internetových diskuzích. Muslimům podle něj vadí křesťanské svátky a požadují jejich zákaz. Například
v Bruselu údajně protestovali proti vánočnímu stromku na náměstí. Tento hoax sdílela i některá česká média, například Novinky.cz. Radnice se daný rok rozhodla
vztyčit na náměstí Grand Place sochu představující vánoční strom. Mluvčí radnice Perrine Marchalová se vyjádřila, že šlo o pokus o modernizaci vánočního
symbolu. Stromek byl navržen tak, aby lidé mohli vylézt až na vrchol. Obyvatelé Bruselu však nesdíleli nadšení radnice a proti stromku protestovali, proto v roce
2013 měli na náměstí opět živý strom.

Fotka ukazuje údajnou tramvaj s přidělanou prasečí hlavou a nápisem “Pro muslimy jízda zdarma.” K obrázku autor přičinil
dodatek o tom, že Facebook zveřejňování obrázku znemožňuje. Celá věc má hned nekolik rovin. Tou první je fakt, že žádná prasečí
tramvaj s nabídkou volných jízd pro muslimy (považující prase za nečisté zvíře) nikde kromě nejrozšířenější sociální sítě nejezdí.
Jedná se o montáž, což ostatně dokazují přiložené fotografie. Další nepravdou je, že Facebook znemožňuje publikování této
montáže.

Osama Abdul Mohsen se poprvé proslavil jako muž, který prchá s dítětem přes Maďarsko, a kterému maďarská novinářka na videu údajně podrazila nohy (o
tom probíhá na sociálních sítí řada dohadů). Dostal se se synem až do Španělska, kde mu nabídla práci a ubytování fotbalová škola. Na příběhu se však začaly
objevovat otazníky. Po internetu se začaly šířit obrázky z Osamova Facebooku, které mají dokazovat jeho spojení s teroristickou organizací An-Nusra nebo se
syrskými náboženskými extrémisty obecně. Hlavním důkazem má být vlajka v úvodní fotce, kterou mnozí označují za vlajku hnutí An-Nusra. Jedná se však o
Šahádu, pod kterou je Osamovo jméno. Je to klasické vyznání muslimské víry. O symbol teroristické skupiny tedy nejde. Vlajka hnutí An-Nusra vypadá jinak.

dánlivý růst počtu znásilnění bývá často dáván do souvislosti s otevřenou imigrační a multikulturní politikou Švédska. Imigrace bývá uváděna jako hlavní důvod
vzrůstu kriminality a počtu znásilnění. Podle Okamury jsou Eritrejci na prvních dvou místech v žebříčku sexuálních násilníků podle národnosti ve Švédsku. Především
je absurdní, aby jedno etnikum obsadilo první dvě příčky v pořadí. Krom toho od roku 1998 Zákon o nakládání s osobními údaji vylučuje existenci veřejných statistik
založených na etnicitě. Na obhajobu Okamurova tvrzení, které nemá žádný reálný podklad, padly argumenty, že k dispozici jsou norské statistiky, a vzhledem k
podobně otevřené multikulturní politice můžeme pro popis situace ve Švédsku použít právě je. I kdybychom na toto pochybné srovnávání přistoupili, podle
dostupných dat mají v Oslu, kde je podle posledního sčítání lidu 70.4% obyvatel norské národnosti, 73% znásilnění na svědomí Norové. Na podporu tvrzení, že za
rostoucí kriminalitu ve Švédsku mohou imigranti, neexistují žádné použitelné statistiky nebo průzkumy. Naopak objektivní informace, které máme k dispozici,
fabulace o množství znásilnění ve Švédsku a etnickém složení násilníků vyvracejí. Ve skutečnosti většina sexuálních násilníků bývají lidé z okruhu rodiny a známých.

Nejedná se o žádnou demonstraci na podporu Islámského státu, ale o video
z roku 2009, na kterém v Kodani demonstrují příslušníci a sympatizanti hnutí
Hizb ut-Tahrir na podporu lidí v Gaze. Vlajky, kterými mávají, jsou sice
černobílé, ale nejde o vlajky Islámského státu, nýbrž hnutí Hizb ut-Tahrir
(založeno už v roce 1953). Název hnutí je vidět také hned v úvodu sdíleného
videa v čele průvodu.

V posledních několika dnech se na sociálních sítích (především na
Facebooku) velmi rozšířil obrázek, na němž můžeme vidět jednoho a
toho samého muže nejprve pózujícího jako člena Islámského státu a
podruhé jako uprchlíka v Evropě. Je muž na fotce ale opravdu
členem Islámského státu? Oba obrázky se začaly šířit po tom, co na
serveru Yahoo zveřejnila tisková agentura Associated Press
rozhovor s Laith Saleme, mužem na fotografii. Oba snímky vedle
sebe postavil jako první server The Atlantic, který ale nikde neuvádí,
že by Laith byl členem Islámského státu. V rozhovoru Laith naopak
říká, že byl velitel protivládní povstalecké jednotky a že bojoval jak
proti Al-Káidě, tak proti Islámskému státu. Pochází ze syrského
města Aleppa, kde se již delší dobu vedou tvrdé boje a které je ze
70% zničeno. Laith chce požádat o azyl v Nizozemsku a pokud mu
bude vyhověno, bude tam moci legálně převést i svou rodinu. Fotku
s tím, že se jedná o bojovníka Islámského státu, jako jeden z prvních
zveřejnil Peter Lee Goodchild, který se po zjištění svého omylu
omluvil. O hoaxu informoval i server BBC.

