ISLAM
Seksualpredatorenes
himmelrike på jord
Islams kvinnefiendtlighet gir seg utslag i gode
muslimers adferd overfor det svake kjønn.
Islam bygger hele sin eksistens på muslimens
totale underkastelse for koranens befalinger.
I følge koranen går det ikke an å være « litt»
muslim. For at muslimen selv skal akseptere å
være Allahs slave og leve i underkastelse og
undertrykkelse fra religiøse ledere, gir islam
muslimene lov til å sparke nedover, ved å
undertrykke, mishandle og voldta sine egne
lovlige kvinner og barnebruder. En muslim har
lov til å ha fire koner/barnebruder og et
ubegrenset antall sexslaver i. Konseptet er genialt.
Når de bedrestilte muslimer har fire hustruer,
medfører det at tre mindre bemidlede muslimer
blir koneløse og frustrerte, og lette å lede på den rette sti, mot jihad fi sabilillah, som vil kunne gi
dem krigsbytte/sexslaver. Slik opprettholdes både en hemningsløs barne/jihadist-produksjon, samt
den aggresive islamske ekspansjonen ut over egne grenser, som er en forutsetning for at islam kan
fortsette å nære seg på fruktene av sin erobringskrigføring mot ikkemuslimer.
Koranen lover gode muslimer som dør i islams hellige krigføring mot menneskeheten, at de skal få
billett til Paradis ii der 70 jomfruer venter på jihadistens evige ereksjon. For de muslimene som ikke
har tid til å vente på sin himmelske belønning, slår koranen fast at de får lov til å voldta våre
ikkemuslimske kvinner og barniii. De anses som krigsbytte på linje med dyr eller løsøre.
Koranen befaler iv at muslimske kvinner skal bruke slør nettopp i den hensikt å skille dem fra de
«tilgjengelige» vantro kvinner, idet sistnevnte fritt kan antastes og misbrukes av muslimske menn.
Koranen tilgir muslimer som driver med sexslaveri og hallikvirksomhet v. Koranen har fire vers om
sexslaver vi. Koranen har ingen vers om bønn. Koranen har heller ingen vers om å utvise
medmenneskelighet. Sexslaveri anses med andre ord som mye viktigere for koranens forfatter,
enn bønn og medmenneskelighet.
Alt det Muhammed sier og gjør er «riktig» etter islamsk etikk. Muhammed bifalt voldtekt vii.
Det faktum at seksualpredatoren Muhammed er det beste forbilde for alle muslimer – sammenholdt
med koranens aksept for og oppfordring til seksualpredatoradferd – er kanskje forklaringen på
hvorfor muslimer er så ekstremt overrepresentert på statistikker over seksualpredatoradferd i
Vesten. Slike muslimer opptrer i samsvar med islams lære viii.
Muslimer er ikke forpliktet til å overholde menneskelagd lovverk som strider mot islamsk lov ix.

De faktiske forhold skjules av politi, politikere, medier, akademikere, lærere etc. Omfanget av
feilkulturelle seksualpredatorer i Oslo er så stort at politiet etter 2011 innførte sensur for å skjule
sannheten x. Av samme årsak sluttet svenske Brå å publisere sannheten i 2005.
Denne forsettlige tildekkingen fra Statsmaktens side er i seg selv en forbrytelse, fordi den muliggjør
fortsatt islamindusert seksualpredatorvirksomhet, idet potensielle fremtidige ikkemuslimske ofre
avskjæres fra tilgang til kunnskap som kunne satt dem i stand til å beskytte seg mot
seksualpredatorer med shariakompatibel adferd. Realitetene er at;
I Sverige anmeldes 21 voldtekter i døgnet xi. Muslimer er ekstremt overrepresentert som
gjerningsmenn xii. Afghanere er 79 ganger mer voldtektstilbøyelige enn svensker.
43 % av voldtektsofrene er barn xiii.
Muslimer er 20 ganger mer voldtektstilbøyelige enn dansker xiv.
Muslimer er 13 ganger mer voldtektstilbøyelige enn finner xv.
Muslimer er 170 ganger mer voldtektstilbøyelige enn etniske briter i groomingsaker xvi.
I Moskva begår muslimske seksualpredatorer 2/3 av voldtektene xvii.
I Nederland er 60 % av seksualpredatorene muslimer xviii.
I Norge er muslimske seksualpredatorer ekstremt overrepresentert xix.
Voldtekt av våre kvinner og barn er ikke bare hyggelig adspredelse for seksualpredatoren.
Det er en uunngåelig effekt av islams krig mot menneskeheten, islams fravær av
medmenneskelighet, og islams hat mot kvinner og ikkemuslimer.
SIAN mener at et tankesett som legitimerer seksualpredatoradferd ikke bidrar til å utvikle
samfunnet i en positiv retning.
Vi må forby sharia og deportere dem som vil leve etter sharia.
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