ISLAM
Seksualpredatorenes
favorittreligion
Islam sin kvinnefiendtlighet påvirker de som
Muhammed kaller gode muslimer sin atferd
overfor kvinner. For at muslimen selv skal
akseptere å være Allah sin slave og leve i full
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 ikkemuslimer.
En muslim har lov til å ha fire koner/barnebruder
og et ubegrenset antall sexslaver (K33:50).
Konseptet er genialt. Når bedrestilte muslimer har
fire koner, medfører det at tre mindre bemidlede
muslimer blir koneløse og frustrerte. Deres eneste
mulighet for å få paret seg er å delta i jihad, som
vil kunne gi dem krigsbytte, herunder sexslaver.
Slik opprettholdes både en ikke bærekraftig barne- og jihadistproduksjon, samt den teologisk
foreskrevne ensidig aggressive islamske religionsrasistiske ekspansjonen ut over egne grenser.
Koranen 9:111 og sunna lover gode muslimer som dør i islamsk hellig krig mot menneskeheten, at
de skal få billett til Paradis der 72 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
har lov til å voldta sårbare uskyldige ikkemuslimske kvinner og barn. At Norges lover sier noe
annet, er irrelevant. Muslimer er ikke forpliktet til å følge ikkemuslimske lover, når de strider mot
sharia (K4:59, 5:45, 6:114 mfl). For at ikke muslimer skal voldta feil kvinner, befaler koranen 33:59 at
muslimske kvinner skal tilsløres med shariauniform, i den hensikt å skille dem fra de voldtagbare
ikkemuslimske kvinner.
Koranen har fire vers om seksualpredatoratferd mot ikkemuslimer (4:24, 8:69, 23:6 og 33:50).
Koranen har ingen vers om bønn. Koranen har ingen vers om medmenneskelighet, islam har ingen
gylden regel. Seksualpredatoratferd er med andre ord mye viktigere for koranens forfatter, enn bønn
og medmenneskelighet. Alle de som Muhammed kaller gode muslimer i er enige i dette.
Islam er hallikenes favorittreligion, fordi Allah tilgir muslimer som truer slaver til prostitusjon
(24:33). I ikkemuslimske land har dog muslimske halliker dårlige forretningsvilkår, fordi det kryr av
ikkemuslimske kvinner som muslimer ifølge sharia kan voldta helt gratis.
Alt det som Muhammed sa og gjorde er riktig og godt etter islams etikk. Basert på Muhammed sin
islamske atferd ii, er pedofili og seksualpredatoratferd god islam. Muhammed var positiv til
konseptet voldtekt. Pedofeten tvangskopulerte alle han fikk anledning til å dytte tissen sin inn i iii.
Koranen sier at islam er lik Muhammeds atferd. En god muslim kopierer Muhammed. Han var en
seksualpredator, ifølge sunna. Derfor er muslimske seksualpredatorer gode muslimer.

Gode muslimer er dårlige medmennesker fordi Muhammed var et dårlig menneske.
Vestlig oppfatning av begrepet «god» er motsatt av islamsk betydning. Vi har motsatt etikk og
dermed motsatt begrepsinnhold. Det faktum at Muhammed er rollemodell for muslimer – kombinert
med koranens aksept for og oppfordring til seksualpredatoratferd – er trolig forklaringen på at
muslimer er ekstremt overrepresentert på statistikker over seksualpredatoratferd i Vesten.
Vi må respektere at voldtekt er god islam, men vi skal ikke akseptere at muslimer oppfører seg
islamsk i vårt land.
Fakta om muslimers islamske atferd skjules av politi, politikere, medier, akademikere, lærere etc.
Forekomsten av uintegrerbare seksualpredatorer i Oslo er så stor at politiet i 2011 innførte sensur
for å skjule sannheten iv. Av samme årsak sluttet svenske Brå å publisere sannheten i 2005. Dette er
i seg selv en grov forbrytelse av statsmakten, fordi det muliggjør fortsatt islamsk atferd. Potensielle
fremtidige ikkemuslimske ofre avskjæres fra tilgang til kunnskap som kunne satt dem i stand til å
beskytte seg mot eksponering for seksualpredatorer med shariakompatibel atferd.
Realitetene er at;
I Sverige anmeldes 25 voldtekter i døgnet, over halvparten av ofrene er barn v.
Muslimer er ekstremt overrepresentert som gjerningsmenn vi.
Muslimer er 20 ganger mer voldtektstilbøyelige enn dansker vii.
Muslimer er 170 ganger mer voldtektstilbøyelige enn etniske briter i groomingsaker viii.
I Moskva begår muslimske seksualpredatorer 2/3 av voldtektene ix.
I Norge er muslimske seksualpredatorer ekstremt overrepresentert x.
Islam definerer muslimer. Muslimer definerer ikke islam. Koranens forfatter og islams oppfinner
har definisjonsrett på konseptet islam. Islam har skylden når muslimer oppfører seg islamsk.
Islamske seksualpredatorer beriker ikke Norge. De må relokaliseres til sine opprinnelsesland før
deres bedervede etikk og islamske atferd ødelegger samfunnet vårt. Voldtekt av sårbare uskyldige
ikkemuslimske kvinner og barn er en uunngåelig effekt av islams krig mot menneskeheten, islams
fravær av medmenneskelighet, og islams hat mot kvinner og ikkemuslimer.
SIAN mener at et politisk tankesett som legitimerer seksualpredatoratferd ikke bidrar til å utvikle
samfunnet vårt i en positiv retning. Vi må forby sharia og deportere dem som vil leve etter sharia.
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