
 Kvinder dræbes af deres fædre, onkler, brødre, eller sønner, hvis der er den mindste
mistanke til deres dyd (“æresdrab”).
 Det er bevidst løgn (taqiyah, dvs. vildledning af “vantro”), når muhamedanere påstår at
tilsløring af muhamedanske kvinder ikke er befalet:

“Oh, Profet, tilskynd dine kvinder, dine døtre og de sande troendes hustruer
 til at drage deres slør tæt omkring sig. Det er det bedste, således at de kan
blive accepteret og ikke lide overlast. Allah er tilgivende og barmhjertig.”

Koranen 33:59

 Sommerligt klædte danske piger og kvinder er skøger i muhamedaneres øjne, og de
behandles med brutal, hensynsløs foragt.

Voldtægt
Koranen 23:6-8 godkender reelt voldtægt af “kvindelige krigsfanger” (foruden naturligvis
slaver):

“De som vogter deres kønsdrift, undtagen når det drejer sig om deres hustruer
eller hvad de ellers ejer [slaver/kvindelige krigsfanger], skal ikke irettesættes…”

Set  i  historisk  koran-sammenhæng kan  det  kun  betyde  at  fjendens  (dvs.  de  “vantro”)
kvinder  er  lovlige  mål  for  tilfangetagelse  og  voldtægt.  For  kvinderne  var  ikke
krigsdeltagere og kunne derfor ikke blive krigsfanger i vor betydning af dette ord.

Ifølge  kulturpsykolog Kirsten Damgaards  undersøgelse ser  de unge muhamedanske
mænd danske piger som ludere, man kan fornøje sig med og ydmyge seksuelt på enhver
måde. Men når de skal giftes, skal det naturligvis være med en uberørt jomfru, helst fra
hjemlandet. Kirsten Damgaard konkluderede at kulturmødet mellem muhamedanismen og
et humanistisk samfund som det danske aldrig vil kunne lykkes. (Jyll.-Posten 5/3 2000).

I perioden 1990-92 var 668 eller 24 % af de voldtægtssigtede udlændinge. 94 % af ofrene
var danske statsborgere. År 2000 massevoldtog syv unge arabere gennem fire timer en 14-
årig  dansk  pige  i  et  skur,  stillet  til  rådighed  for  dem af  kommunen.  Fire  tyrkiske  og
arabiske 15-19-årige tvang en grædende 13-årig dansk pige til oralsex. De fik alle bagatel-
domme af byretsdommer Marianne Svendsen og forlod grinende retssalen, fyldt med dyb
foragt for danskerne og deres kvindelige dommere.

Koranen tillader  en  voldsom  seksuel  aktivitet  for  muhamedanske  mænd.  Kvindelige
tjenestefolk  kan  presses  til  at  fungere  som midlertidige  hustruer,  og  når  man  er  i  et
“vantro”  land  og kæmper  for  muhamedanismens  udbredelse  er  alle  “vantro”  piger  og
kvinder, man får fat på, at betragte som “kvindelige krigsfanger”. Desuden er slavehold,
navnlig  af  kvinder,  ikke  ualmindeligt.  Også  overfor  en  muhamedansk  kvinde  har
muhamedaner-manden let spil, hvis han antræffer hende alene. Hun kan ikke anklage en
mand for voldtægt, medmindre hun kan skaffe fire pålidelige, dvs. islamiske, mandlige
vidner.  Gør  hun  det  alligevel,  står  hun  allermindst  til  en  grusom  dragt  prygl,  som
foreskrevet  i  Koranen  for  falsk  vidnesbyrd.  Hun  risikerer  også  modanklager  for
løsagtighed (er hun ugift betyder dette forfærdelige stokkeprygl; hvis hun er gift kan det
betyde døden ved stening). Navnlig tjenestepiger kan let beskyldes for tyveri. Det betyder
en afhugget hånd.

Men blot mistanken om en “vantro” mands forhold til en ugift muhamedanerkvinde kan
føre til anholdelse og krav om dødsstraf.

En muhamedansk pige må ikke ægte en “vantro”. Hun skal blive i hjemmet indtil hun
føres til sit nye hjem hos den mand, hendes fader har valgt til hende.

“Mænd har autoritet over kvinder, fordi Allah har gjort den ene overlegen over den
anden, og fordi de bruger deres velstand til at underholde dem. Gode kvinder er lydige.

De vogter deres usete dele, fordi Allah har vogtet dem. Hvad angår de, fra hvem
du frygter ulydighed, så tilrettevis dem, send dem i seng alene og slå dem.

Så, hvis de adlyder dig, gør ikke mere med dem. Allah er den højeste.
Koranen 4:34

Hun må ikke nægte sin mand seksuelt samkvem. Hun har kun sin identitet i kraft af
ham. Hendes livsopgave er at føde krigere for Allahs sag:

“Kvinderne er din ager; gå da til dine marker som du har lyst til.
Gør gode gerninger og frygt Allah. Husk at du skal møde Ham…”

Koranen 2:223

Kvinder har normalt aldrig “uledsaget udgang”. Noget, selv danske fængselsindsatte opnår
efter  nogen tids  god opførsel.  Mange kvinder  bliver  bitre  og uærbødige  overfor  deres
mænd. Sådanne kvinder ender i Helvede.

En mand kan  have  indtil  fire  ægtehustruer,  hvis  han  kan  behandle  dem ens.  (Dertil
kommer  “det  løse”  dvs.  “midlertidige  hustruer”  blandt  tjenestepiger,  slavepiger  og
“kvindelige krigsfanger”).  Han kan skilles fra en hustru blot ved at sige “jeg forskyder
dig” tre gange i vidners nærvær. Men børnene er hans. Kvinder er jo kun den passive
“ager” hvor manden sår sin sæd. Hun er intet uden manden; manden ejer høsten, børnene.
Ved skilsmisse er  børnene følgelig hans alene.  En kvinde kan kun opnå skilsmisse ad
rettens vej. (Men hun risikerer “æresdrab” hvis hun prøver).

Kvinder arver halvt (hvilket langtfra altid respekteres).

Sex uden for ægteskabet koster 100 stokkeslag for ugifte. Er den dømte en gift kvinde,
nedgraves hun halvt og overdænges med store sten til døden indtræder.

Det muhamedanske paradis er et glædeshus med rislende springvand og vidunderskønne
kvindelignende væsener. Disse “himmelske jomfruer” er sex-dukker som Allah har skabt
til at være de salige til behag. Du får en tur med en ny ”huri” for hver god gerning og for
hver dag, du har fastet i ramadanen. Nogle muhamedanere påstår at der findes tilsvarende
mandlige hurier til brug for de (relativt få) salige kvinder. Spiritusforbudet er hævet, så der
er fri bar i pauser mellem udfoldelserne.

Muhammed så ind i Paradis. Her så han at der var 90 % mænd og 10 % kvinder. De
fleste kvinder er nemlig opsætsige og utilstrækkeligt underdanige overfor deres mænd; de
ender rimeligt nok i Helvede. Omvendt er der 90 % kvinder i Helvede til at plage de 10 %
af mændene, der ikke har bestået prøven.

Døde jomfruer kommer dog automatisk i Paradis. Mindreårige baha’i-piger voldtages



derfor i iranske fængsler, inden de hænges. (Fangevogterne trækker lod. Den hængte piges
familie får  endda en “vielsesattest” og en æske slik fra “svigersønnen” som gave efter
henrettelsen!)

Voldtagne og dræbte kvinder ryger nemlig direkte i Helvede, hvad voldtægtsmændene
selvfølgelig ikke gør, blot de følger Koranens bud og holder sig til  hustruer,  slaver og
“kvindelige krigsfanger”.

Hvor mange er de?
Der er nu 1,1-1,5 milliarder muhamedanere i verden, en fordobling på 25 år. I Danmark er
antallet ukendt. Ingen statistikker sorterer folk efter religion. Antagelig befinder der sig pr.
år  2000 omkring 400.000 mennesker (med en usikkerhed på omkring 100.000 til  hver
side) med muhamedansk kulturbaggrund i landet. Der kommer 10-20.000 årligt.

År  1960  var  der  380  moskéer  i  det  nuværende  EU-område,  heraf  350  i  de
muhamedanske dele af Grækenland. I 1995 var der 6000.

De vil frelse os
“Vi må afvise demokratiet til fordel for islam, som det enestående og perfekte system,
skabt af Den Almægtige. Vores march er netop begyndt, og islam vil i den sidste ende

besejre Europa og USA. For islam er den eneste vej til frelse, og det er vores mission at
bringe frelse til hele verden. Og tro ikke at vi er utopiske drømmere.”

Sheik Saeed Shaaban

Spredning af muhamedanismen via børnefødsler  er erklæret  politik.  Bestikkelser  under
forskellige former og propaganda-støtte betales bl.a. med oliepenge fra fyrster, der ønsker
at sikre sig et evigt liv i Paradis ved at støtte udbredelsen af muhamedanismen. Der går
også  masser  af  oliepenge  til  moskéer,  skoler  og  kulturcentre  i  vesten.  Ofte  bliver
muhamedanske piger  betalt  for  at  gå med tørklæde. I  Paris betalte det  muhamedanske
kulturcenter 200 francs hvert kvartal til tørklædepigerne…

“Tag derfor ikke nogen af de vantro som venner, førend de overgiver sig
til Allahs sag, men hvis de vender sig bort, så grib dem og dræb dem.”

Koranen 4:90

“Ægt ikke en hedensk kvinde, med mindre hun antager Troen.”
Koranen 2:223

Kære danske kvinder: Hvis I vil gå i fred, så køb en lang frakke
og tag et stort tørklæde om hovedet. De politikere, I stemmer på,
er for korrupte, dumme, fejge eller uvidende til at forsvare jer!

Muhamedanismen og kvinderne

Folketal i muhamedanske 
lande

årene 1998 og 2050
(hele millioner)
iflg. UN World Population Prospects, 
1998 revision:
Iran: 64 mio./115 mio.
Tyrkiet: 65 mio./101 mio.
Egypten: 66 mio./115 mio.
Bangladesh: 123 mio./212 mio.
Pakistan: 142 mio./345 mio.

I århundreder har de muhamedanske folk rakt ud efter Europa. Nu er sejren i sigte.
Europa  lader  sig  modstandsløst  overtage  via  muhamedansk  fødselsoverskud  og  det
forudsætter fortsat kvindeundertrykkelse.

Profeten  Muhammed  er  alle  muhamedaneres  forbillede.  Profeten  giftede  sig  med
Allahs udtrykkelige tilladelse (formidlet af ham selv), med mindst 11 kvinder og havde
seksuel omgang med utallige “kvindelige krigsfanger”.

Kvinderne styres strengt under muhamedanismen. Saudi Arabien er Det Hellige Land;
her  (og  i  visse  andre  muhamedanske  lande)  stenes  kvinder  for  utroskab  og  prygles
ubarmhjertigt  for  “usædelighed”.  Kønsadskillelsen  udenfor  hjemmet  er  absolut.  Dette
barbari er muhamedanismens kendemærke, for det er en totalitær religion med forskrifter
for alle detaljer i livet.

Konsekvente  muhamedanere  betragter  danske  politikeres  naive  pludder  om
“integration”, lighed mellem kønnene og kvinder på arbejdsmarkedet  som en arrogant,
“vantro”  fornærmelse,  ja  en  helligbrøde  med  Allahs  evige  og  uforanderlige  regler  i
Koranen.

 “Politikerne i Danmark, er de dumme, bestukne eller uvidende?”
Spørgsmål fra afghansk tolk til journalisten Ulla Dahlerup, jf. Jyll.Posten 26/8 1999
Svaret er både- eller- og. Nogle er måske korrupte, en del er helt sikkert dumme, og

forfærdende mange er dybt uvidende. Dette er skrevet til orientering for deres uvidende
vælgere – navnlig de kvindelige.

Dette er hvad der venter jer, piger!
Noget af det barbari, vi forbinder med muhamedanismen, er gamle kulturtræk hos de

folk,  der  bringer islam hertil.  Men islam regulerer  alle  menneskelivets  forhold,  derfor
falder ansvaret på islam selv.



 “Kultur-berigerne” bringer infam, yderst pinefuld og livsfarlig omskæring og sammen-
syning af småpiger her til landet.
 Muhamedanske mænds ære afhænger i allerhøjeste grad af deres kvinders dyd, til trods 
for at mænd ifølge muhamedanismen har meget mere ære end kvinder og ikke tager imod 
ordrer fra fx danske lærerinder og kvindelige socialrådgivere.
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