ISLAM
Et helvete på jord
for kvinner
Islam er en regressiv kult, som streber etter å
oppnå den tilbakestående samfunnsstruktur som
rådet blant arabiske barbarer for 1400 år siden.
Ett av de viktigste verktøyene i så måte er å
undertrykke kvinner, frata dem frihet og slik sikre
at de lydig føder nye generasjoner jihadister i
til islams selverklærte krig mot menneskeheten.
Muhammed var en kvinnehater. Hans mentale
tilstand medførte blant annet at han fant glede i å
voldta tilfangetatte kvinner ii.
Både koranen iii og sunnaen iv dokumenterer at
Allah og Muhammed hater kvinner.
Likestilling og rettssikkerhet er ugyldige konsepter i islam. En kvinne som er voldtatt må stille fire
mannlige vitner som støtte for sin sak. Gjør hun ikke det har hun pr definisjon vært utro og kan bli
drept ved steining. Det skjer ikke sjelden.
Mannen kan ha fire koner (K4:3), i tillegg til ubegrenset antall sexslaver (K4:24 og 33:50).
Muslimske menn kan gifte seg med vantro kvinner. Muslimske kvinner nektes å gifte seg med
ikkemuslimer (K 2:221). En mann kan skille seg ved å si det tre ganger. En kvinnes rett til skilsmisse
er nesten uoppnåelig pga endeløse formelle krav.
Koranen definerer kvinner som en åker mannen kan harve over når han vil v. Fordi Muhammed var
pedofil, har koranen gitt regler som regulerer islamsk sexmisbruk av jentebarn (K65:4). Islam
tillater muslimer å mishandle sine kvinner vi. Muhammeds favorittkone og barnebrud Aisha sa selv
at ingen lider mer enn muslimske kvinner vii. Aisha sa også at Muhammed mishandlet henne viii.
Muhammeds strålende eksempel er årsak til at 80 % av barn i Saudi Arabia mishandles ix.
Kvinner arver halvparten av det mannen gjør (K4:11, 4:176). Kvinnens vitnemål er verdt halvparten
av mannens (K 2:282). Helvete er primært befolket av kvinner. Muhammed forklarer dette med at
kvinner er utakknemlige og uintelligente x.
Koranen omtaler kvinner i overveldende grad negativt. De få lyspunktene er dessverre for kvinnene,
relatert til dommedag da hun skal evalueres for sine gjerninger. Kvinnens måte å følge islam på, er
å adlyde mannen. Det er mannens skussmål som avgjør om hun havner i helvete.
Islams negative holdning til kvinner gir seg tydelige utslag for kvinner over hele verden.
19 av de 20 verste landene i verden for kvinner, er islamske xi. Dette vil endre seg i takt med at
vestlige land stadig invaderes og islamiseres slik at islams ondskap brer seg også her – med dertil
hørende økende islamsk undertrykkelse, trakassering, voldtekt, mishandling og drap – som
reduserer kvinners livskvalitet også her i Vesten. En utvikling våre hjemlige feminister bejubler.
Fordi Muhammed var en pedofil seksualpredator xii, er pedofili «god islam». Hvert tredje ekteskap i
Tyrkia involverer en barnebrud xiii. I Afghanistan gifter 40 % av jentene seg i alder 10-13 år xiv.

Muhammed anbefalte muslimene å torturere og lemleste sine døtre ved kjønnslemlestelse.
Fordi han er det perfekte forbilde for muslimer, er det umulig å avskaffe denne ondskapen.
I Egypt er 91 % av kvinnene kjønnslemlestet. I Somalia er 98 % av kvinnene kjønnslemlestet.
200 millioner nålevende kvinner er mishandlet på denne måten xv.
Gode muslimske menn oppfører seg som barbarer. Kvinnemishandling er uhyre utbredt.
40% av kvinner i Tyrkia mishandles og 24 tyrkiske kvinner drepes av mannen sin hver måned xvi.
93 % av kvinner i Pakistan utsettes for seksualisert vold xvii.
99 prosent av egyptiske kvinner xviii, 90 % av yemenittiske kvinner, 78 % av saudiske kvinner,
blir utsatt for seksuell trakassering xix. Shariauniform gir altså ingen beskyttelse mot
seksualpredatorer i islamske land. 75 % av kvinnene i fengsel i Pakistan er der for den forbrytelsen
det er å være et voldtektsoffer xx. Dette er de heldige, som ikke er lynsjet av mobben.
I Sverige har voldtektene økt astronomisk i takt med importen av mennesker med teologisk
hjemmel til å være seksualpredatorer xxi. Hver fjerde kvinne i Sverige kommer til å bli voldtatt xxii.
Å tillate islam i Norge er synonymt med aksept av religiøst sanksjonert undertrykkelse, mishandling
og drap. Modernisering av samfunnet og frigjøring av kvinner er islams største frykt. Det haster,
dersom islam skal lykkes i å underlegge seg hele verden før muslimene selv forstår at islam er et
ondt bedrag. Muslimske kvinner må frigjøres fra islam, slik at de kan nyte de menneskerettigheter
som loven forskriver. Uten den islamske kvinneundertrykking - og uten trusselen om dødsstraff for
frafall - vil islam råtne og dø. Det er på høy tid. Forby sharia, deporter dem som vil leve etter sharia.
Støtt SIAN – Det er den mest effektive feminisme i dagens Norge.
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