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 Allah og hans teokrati.
For at muslimen selv skal akseptere å være Allahs
slave, og leve i underkastelse og undertrykkelse
fra religiøse ledere, så får muslimen selv lov til å
sparke nedover, ved å undertrykke, mishandle og
voldta sine egne lovlige kvinner. En muslim har
lov til å ha fire koner og et ubegrenset antall
sexslaver i. Ordningen er genial.
Når de bedrestilte muslimer har fire koner,
medfører det at tre mindre bemidlede muslimer
blir frustrerte, og lette å lede på den rette sti, mot
jihad fi sabilillah.
Slik opprettholdes både en hemningsløs barne / jihadist-produksjon, samt den aggresive islamske
ekspansjonen ut over egne grenser, som er en forutsetning for islams fortsatte parasittiske eksistens
på ikkemuslimenes bekostning.
Allah har lovet 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 gode muslimene som
ikke har tid til å vente på sin himmelske belønning, har Allah i sin visdom foreskrevet at de får lov
til å voldta våre ikkemuslimske kvinner og barniii. Dette ser man over hele verden, i muslimske
såvel som ikkemuslimske land iv. Våre ikkemuslimske kvinner og barn har ingen beskyttelse av
islamsk lov og kan voldtas uten videre. De anses som krigsbytte på linje med dyr eller løsøre.
Allah befaler v at muslimske kvinner skal bruke slør nettopp for å skille dem fra de «tilgjengelige»
vantro kvinner, idet sistnevnte fritt kan antastes og misbrukes av muslimske menn.
Allah er faktisk så nådig at han tilgir muslimer som tvinger sine slavinner til prostitusjon vi.
Også pedofeten Muhammed bifaller voldtekt vii.
Gode muslimer er notoriske seksualpredatorer, som følge av Muhammeds lysende eksempel.
Muhammed var en seksualpredator, og alt det Muhammed gjorde er «riktig» etter islamsk etikk.
Når muslimske menn opptrer som seksualpredatorer i Vesten, er det med andre ord ikke fordi de
savner fritidsklubb, parabolantenne og en varm sosionom-armkrok. De tar for seg av livets goder,
som Allah har skjenket dem viii. Gode muslimer voldtar i et epidemisk omfang i hele Vesten, fordi
Allah og Muhammed har sagt at det er helt legalt, og fordi ingen god muslim bryr seg en tøddel om
sekulære vestlige menneskelagde lovverk dersom disse strider mot Allahs sharialov.
Vesten er som en enorm godtebutikk, for de muslimer som har fått sin etikk og moral forkvaklet
gjennom islamsk hjernevask.

Muslimske gutter/menn er ekstremt overrepresentert som seksualpredatorer, sammenlignet med
ikkemuslimer. Dette faktum forsøkes tildekket av politiledere, medier, politikere, akademikere,
lærere etc. Denne tildekkingen er i seg selv en forbrytelse, fordi den muliggjør fortsatt muslimsk
predatorvirksomhet, idet potensielle fremtidige norske ofre nektes kunnskap som setter dem i stand
til å beskytte seg mot de gode muslimske seksualpredatorer. De fleste av dem som har et særskilt
ansvar for å beskytte våre barn mot predatorene, svikter. Dette sviket må ta slutt. Nå. De ansvarlige
må stilles til ansvar og våre barn må gis sannferdig og nødvendig informasjon om de farer det
medfører dersom man eksponerer seg for muslimske seksualpredatorer.
Groomingsakene i UK ix beviser at voksne muslimer oppvokst i Vesten har samme syke islamske
kvinnesyn som en nyankommet velferdsturist x fra en afghansk steinrøys eller somalisk jordhytte.
I stedet for å løse problemet ved å fjerne predatorene, ser vi at kvinnene bebreides for klesstil,
hårfarge, oppholdssted og uislamske adferd. Offeret tillegges skyld fordi hun ved sin blotte
eksistens provoserer muslimske seksualpredatorer til å oppføre seg islamsk.
I Tyskland begår muslimene 9 sexovergrep hver dag, mot 7 i 2016. Hvert tredje offer er et barn. xi.
I Sverige anmeldes 18 voldtekter i døgnet xii. De fleste seksualpredatorene er muslimer xiii.
Afghanere er 79 ganger mer voldtektstilbøyelige enn svensker. 43% av ofrene er barn xiv.
I Danmark er muslimer 20 ganger mer voldtektstilbøyelige enn dansker xv.
I Finland er muslimer 13 ganger mer voldtektstilbøyelige enn finner xvi.
I Storbritannia er muslimer 170 ganger mer voldtektstilbøyelige enn briter xvii.
I Oslo er muslimske seksualpredatorer nærmest enerådende xviii.
I Moskva begår muslimske seksualpredatorer 2/3 av voldtektene xix.
Voldtekt av våre kvinner og barn er ikke bare hyggelig adspredelse for de muslimske
seksualpredatorene. Det er en uunngåelig effekt av islams krig mot menneskeheten, islams
fravær av medmenneskelighet, og Allahs hat mot kvinner og vantro. En ideologi som
legitimerer predatoradferd hører ikke hjemme her. UT med svineriet.
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