ISLAM
Et helvete på jord
for kvinner
Islam er en ond kult med uttalt målsetning om å
infisere hele verden med den dysfunksjonelle
kultur og samfunnsstruktur som rådet blant
arabere i middelalderen, og som den dag i dag er
årsaken til at islamske land er tilbakestående.
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
Pedofeten Muhammed var en kvinnehater og
seksualpredator som voldtok både kvinner ii og
småbarn. Koranen iii og sunna iv dokumenterer at
Allah og Muhammed hater kvinner.
Koranen sier at islam er lik Muhammeds atferd, og at den som følger koranen, er muslim.
Islam definerer muslimer, muslimer definerer ikke islam. Muhammed sa at de som kopierer hans
atferd er de beste muslimene. Derfor er gode muslimer dårlige medmennesker. Muslimer som
mishandler og voldtar kvinner er gode muslimer, fordi Muhammed mishandlet og voldtok kvinner.
Likestilling og rettssikkerhet er ugyldige konsepter i islam. En voldtatt kvinne må iht sharia stille
fire mannlige vitner. Gjør hun ikke det har hun per definisjon vært utro og blir drept ved steining.
Menn kan ha fire koner (K4:3), og ubegrenset antall sexslaver (K4:24 og 33:50). Kvinner får kun ha én
mann, og hun får ikke ha sex med mannlige slaver. Menn kan gifte seg med ikkemuslimske
kvinner, men kvinner nektes å gifte seg med ikkemuslimer (K2:221, RoT m4.2). Menn kan skille seg
ved å si talaq tre ganger. Kvinners rett til skilsmisse er nesten uoppnåelig pga formelle krav.
Menn har lov til å mishandle v sine koner (K4:34), men kona har ikke lov til å mishandle mannen.
Dersom hun ikke blir lydig etter mishandlingen, foreligger hjemmel for æresdrap (K18:74-81).
Muhammeds barnebrud Aisha sa at ingen lider mer enn muslimske kvinner vi. Aisha sa også at
Muhammed mishandlet henne vii. Muhammed sa at «Ingen mann skal spørres om hvorfor han slår
sin kone» viii.
I islam er kvinnen en åker som mannen kan harve over når han vil ix. Islam spør ikke hva hun vil.
Islams teologi hjemler og institusjonaliserer volds- og seksualovergrep i islamske ekteskap, mot
muslimens slaver og mot ikkemuslimer som muslimen måtte ha lyst til å utsette for islamsk atferd.
Kvinner arver halvparten av det mannen gjør (K4:11, 4:176). Kvinnens vitnemål er verdt halvparten
av mannens (K2:282). Helvete er primært befolket av kvinner. Ifølge Muhammed skyldes dette at
kvinner er utakknemlige og uintelligente x. Koranen omtaler kvinner i overveldende grad negativt.
De få lyspunktene er relatert til dommedag da hun skal evalueres for sine gjerninger. Kvinnens plikt
er å adlyde mannen. Hans skussmål avgjør om kona havner i henholdsvis paradis eller helvete.
Islams negative holdning til kvinner gir tydelige utslag i alle islaminfiserte land.
Det er islam sin skyld at 19 av de 20 verste landene i verden for kvinner, er islamske xi.

Mishandling, slaveri (tvangsekteskap) voldtekt og æresdrap er gode islamske konsepter som brer
om seg overalt i de områder der islam trenger seg frem og tilraner seg politisk makt.
Fordi profeten Muhammed var en pedofil seksualpredator xii er pedofili etisk riktig, og god islam.
Koranen 65:4 omhandler muslimer sitt sexmisbruk av førpubertale barn.
Hvert tredje ekteskap i Tyrkia involverer en barnebrud xiii. I Afghanistan gifter 40 % av jentene seg i
alder 10-13 år xiv. Muhammed sa at muslimer skal torturere og lemleste sine døtre (FGM).
91 % av egyptiske og 98 % av somaliske kvinner er kjønnslemlestet. 200 millioner nålevende
kvinner er mishandlet med FGM xv.
Vold, drap og seksualpredatoratferd er utbredt fordi det er god islam jamfør profetens eksempel.
I Tyrkia dreper muslimene én kvinne om dagen xvi . Det samme gjør de i Tyskland xvii. 83 % av
partnerdrap i Norge er begått av uintegrerbare xviii. 93 % av kvinner i Pakistan utsettes for
seksualisert vold xix. 99 % av egyptiske kvinner xx og 90 % av yemenittiske kvinner blir utsatt for
seksuell trakassering xxi. 75 % av kvinner i fengsel i Pakistan er der for den forbrytelsen det er å
være et voldtektsoffer xxii. I Sverige har voldtektene økt i takt med importen av uintegrerbare med
teologisk hjemmel til å være seksualpredator xxiii. Trenden er den samme i hele Vest Europa. I de
land som ikke slipper inn muslimer, blir ikke kvinner ofre for islamsk seksualpredatoratferd.
De Muhammed definerer som gode muslimer xxiv oppfører seg islamsk, det vil si barbarisk, etter
vestlig etisk målestokk. Det er islam sin skyld når muslimer oppfører seg islamsk xxv. Muhammeds
islam er en kulturell belastning for Norge. Å tillate dette i vårt land er synonymt med aksept av
religiøst sanksjonert trakassering, undertrykkelse, mishandling, seksualpredatoratferd og drap.
Støtte til SIAN er den mest effektive feminisme i dagens islaminfiserte Norge.
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