ISLAM EN FORBRYTELSE
MOT MENNESKEHETEN
Islam er unik blant verdensreligionene idet den
har utviklet en doktrine, teologi og
religionsbasert lovsystem som foreskriver
krigføring og voldshandlinger mot ikketroende.
Koranen befaler muslimer å slakte
ikkemuslimer inntil islam er enerådende i
verden. Muhammed selv har bekreftet denne
befalingen i. Islam foreskriver massedrap,
systematiske voldtekter, tortur, slaveri og
undertrykkelse som verktøy for å fremme eget
verdensherredømme.
Islam utpeker slik seg selv som en
forbrytelse mot menneskeheten.
Muhammed - alle tiders største morderzombie

Begrepet «folkemord» innebærer samme type handlinger, men forutsetter et forsett om å
utrydde folkegrupper. Koranen befaler muslimer å utrydde alle folkegrupper unntatt kristne/
jøder, som under strenge vilkår tillates å leve som undertrykte dhimmislaver (9:29).
Det pågår et de facto folkemord ii på befolkningen i Europa. Dette folkemordet er vedtatt av
våre egne folkevalgte og teknokratene i EU og FN. Disse er dels motivert av ond vilje og dels
har de solgt sjelen sin til Satan/OIC. Dette folkemordet innebærer en befolkningsutskifting der
moralsk bedervede hitreiste som bekjenner seg til Muhammeds onde lære, erstatter Europas
befolkning. Elitene har unnlatt å hensynta at de hitreise sin medbragte erobrerkult ikke gjør
det sannsynlig at de vil opptre som en lydig saueflokk. Flertallet av våre egne folkevalgte er
pådrivere for islamiseringen av Norge og den dertil hørende avviklingen av verdenshistoriens
beste sivilisasjon, noen av dem uten å forstå sitt eget svik.
Forrige store folkemord skjedde etter at Vesten lukket sine dører for ekte flyktninger.
Seks millioner jøder døde derfor. Nåtidens folkemord muliggjøres fordi Vesten åpner sine
dører for i all hovedsak falske flyktninger. Disse vil ved den ene eller andre form for jihad
(væpnet, verbal, demografisk), erobre vårt kontinent og utslette hele vår sivilisasjon. Slik de
har bevist vilje og evne til å gjøre i 1400 år.
Muslimske seksualpredatorer sin adferd overfor våre kvinner og barn kan anses som en
systematisk faktor i det pågående folkemordet jamfør FN sine definisjoner. Muslimer gjør
ikke dette hjemme. De gjør det her, i erobringsfasen. Etter erobringen blir de samme kvinnene
og deres døtre muslimenes sexslaver (krigsbytte). Da er ikke lenger voldtekten ulovlig, men
en gudegitt rettighet for muslimen. Våre guttebarn vil da være overtatt av muslimene og de av
dem som ikke slavebindes, vil hjernevaskes for å fjerne deres iboende medmenneskelighet –
det vil si, gjøre barna til gode muslimer. Også dette defineres som folkemord.

Å påføre oss levevilkår som helt eller delvis utraderer oss som gruppe er folkemord.
Destruksjon av sivilisasjonen, innføring av islamsk terrorregime, import av seksualpredatorer
og morderzombier er egnet til å oppfylle disse vilkårene for å anses som folkemord.
Islams tre valg til oss; konverter, dø eller lev som dhimmislave (sistnevnte tilbys ikke
ateister), defineres også som folkemord.
Det er umulig å bortforklare at det er Allah selv som befaler islams folkemord gjennomført.
I følge koranen skal vi korsfestes, utslettes, halshugges, slaktes og terroriseres iii.
Muhammed er muslimenes evige og største forbilde. Alt han sa og gjorde, er «godt» etter
islamsk etikk. Muhammed beordret og gjennomførte snikmord, massemord, tortur, etnisk
rensing, deportering, slaveri, voldtekter og tvangsekteskap. Muhammed tok, eide og handlet
med slaver. Muslimene kastrerte millioner av negerslaver. Alle de nevnte handlinger er
definert som forbrytelser mot menneskeheten.
Muslimenes folkemord på det indiske subkontinent er blant de verste i historien, muligens
bare overgått av dødstallene etter muslimenes massive slavetrafikk fra Afrika. Også i Europa
har vi gjennom århundrene fått føle effektene av muslimenes invasjoner og okkupasjoner.
Alle land som har blitt utsatt for islam, har opplevd umenneskelige lidelser, krig, okkupasjon,
tyranni og undertrykkelse som direkte følge av islams nærvær. Islam er dødelig for både
muslim og ikkemuslim iv. Alle eller nesten alle borgerkriger de siste årene foregår i
muslimske land og/eller skyldes gode muslimske barbarer sin hellige islamske krigføring v.
Statistisk sett er det nærmest utenkelig at ikke også den pågående befolkningsutskifting /
islaminvasjon vil medføre krig i Europa vi.
Det finnes ikke noe eksempel på land som har blitt islamisert, og deretter opplevd vekst, fred,
frihet og harmoni i likeverdig sameksistens. Finnes ikke vii ! Fordi islam forbyr det.
Fordi islam er et parasittisk uhyre som næres på ikkemuslimenes blod og eiendom.
Det fremstår derfor som en veldig dårlig ide å importere islam til Europa.
Kunnskapen om dette har vært tilgjengelig i århundrer.
Våre politikere som iverksatte og opprettholder den islamske invasjon må derfor aldri tilgis.
Fremtiden for Norge kan leses i dagens Sverige. Vi blir fortalt at ting går seg til. I Sverige har
det hatt flere tiår på å gå seg til. Vold og drap i Sverige er astronomisk viii og økende.
Det vil det også bli i Norge, når islam får like godt fotfeste her, som det har i Sverige.
Dersom du vil hindre islam i å begå folkemord i Norge må du stemme, og stemme riktig.
For mer enn 80% av nordmenn betyr det å stemme på noe annet enn det du stemte på sist.
Stopp islamiseringen av Norge.
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