voldtages derfor i Iranske fængsler, lnden de hænges. (Fangevogterne trækker lod. Den hængte piges familie får endda en "vielsesattest" og en æske
sukkergodt fra'svtgersønnen' som gave efter henrettelsen!)

ISLAVI og lilrinderne

Voldtagne og dræbte kvinder ryger nemlig direkte i Helvede.
Det gør voldtægtsmændene ikke, blot de følger Koranens bud og holder sig
til hustrr.er, slaver og'kvindelige (krigs)fanger".

Hvor mange er de?

Der er nu 1.1-1.5 milliarder muslimer i
verden, en fordobling på 25 fu.I Danmark er

antallet ukendt. Ingen statlstlkker sorterer
folk efter religion. Antagelig befinder der sig
pr. år 2000 omkrlng 400.000 mennesker
(med en uslkkerhed på omkrlng l00.OO0 til
hver side) med muslimsk kulturbaggrund i
landet. Der kommer 10-20.000 årligt. Ar
196O var der 380 mosk€er i det nuværende
EU-område, heraf 35O i de muslimske dele af
Grækenland.

I

Folketal

I

september
musllmste lande
og ar 2050

iflg. UN World Population
Prospects, 1998 revision

Iran: 64-l15
T)'rkiet: 65 - 101
Egæten: 66 - 115
Bangladesh: 123 - 2L2
Pakistan: 142 - 345

De vil frelse os

"Vi må afvise demokratiet til fordel for Islam, som det enestående og
perfekte system, skabt af Den Alrnægtige. Vores march er netop begrndt,

åti?å'.".9'å,3åToå,K,He'l"ifl:i:',T#$.'l

utopiske drømmere." (Sheik Saeed Shaaban).
Spredning af Islam via børnefødsler er erklæret politik. Bestikkelser under
forskellige former og propaganda-støtte betales bl.a. med oliepenge fra fyrster, der sikrer deres plads i Paradis ved at støtte udbredelsen af Islam. Der
går også masser af oliepenge til moskeer, skoler og kulturcentre i vesten.
Ofte betales muslimske piger for at gå med tørklæde. Det islamiske kulturcenter i Paris betalte 200 francs hvert kvartal Ul tørklædepigerne........
"Mæ,n[ finr autoitet oaer futin[er,
[en enz oaerfegen oaer fen anfen,

for[i Attah frargjort
og for[i deforslrger

[em. Qo[e futin[er er [y[ige". ({gronen 4.34.).
jfr. Mtstøfu nydarsfo:r

Kære danske kvlnder: Hvls I vtl gå I fred, så køb en lang frakke
og tag et stort tørklæde om hovedet. De polltlkere, I (utrollgt
nok!) stemmer på, er for kornrpte, dumme, feJge, ltgeglade eller
uvldende tll at forsvare Jer!

ttl fri

2OOO

Entrver, dansker som rnuslirn, er
velkornmen til at rnangfoldiggøre
dette papir efter bedste errne og på
eget ansvar

år 1998
(hele millioner)

1995 var der 6000.

4

Dansk oplysning
koplering

I

århundreder har Islam rakt ud efter Europa. Sejren er nu i sigte.
Europa lader sig modstandsløst overtage via muslimsk fødselsoverskud,
men det forudsætter fortsat kvlndeundertrykkelse.
Profeten Muhammed er alle muslimers forblllede. Profeten giftede sig, med
Allah's udtrykkellge ttlladelse (formldlet af ham selv), med mlndst I I lcvlnder og havde sexuel omgængelse med utallige 'kvindelige krigsfanger".
I(vlnderne styres strengt under Islarn. Saudi Arabien er Det Hellige Land; her (og I vlsse andre muslimske lande) stenes kvinder for
utroskab og prygles ubarmhjertigt for'usædeltghed'. Køns-adsklllelsen
udenfor hJemmet er absolut. Dette barbari er Islams kendemærke, for Islam
er en totalitær religion med forslcifter for alle detaler I livet.
Konsekvente lslamlster betragter danske polltlkeres naive pludder om
'integratlon-, ltghed mellem kønnene og lcvinder på arbejdsmarkedet som en
arrogant, "vantro' fornærmelse, ja en helligbrøde mod Allah's evlge og uforandelige regler i Koranen.
"Er do.rtske politikere komtpte, dumme eller uuidende?"
(Spørgsmål fra somalisk tolk til Journalisten Ulla Dahlerup).
Svaret er både-eller-og. Nogle er måske korn-rpte, en del er helt sikkert
dumme, og forfærdende mange er dybt uvidende. Dette er skrevet til orlentertng for deres lige så uvldende vælgere - navnlig de lsdndellge.

Dette er huad. der uenter jer, piger!
Noget af det barbari, vi forbinder med Islam, er gamle kulturtræk hos de
folk, der bringer Islam hertil. Men Islam regulerer alle menneskelivets forhold. Derfor falder ansvaret på Islam selv.
* "Kulturberigerne" bringer infam, yderst pinefuld og livsfarlig omskæring
og.sammensyning af småpiger her tll landet.
* Musllmske mænds ære alhænger t allerhø1este grad af deres lsrinders dyd,
tll trods for at mænd lfølge Islam har meget mere ære end krrinder og lkke
tager imod ordrer fra fx. danske lærerlnder og lwindelige socialrådgivere.
* Kvinder dræbes af deres fædre, onkler, brødre, eller sønner, hvis der er

den mind

*

Det er
påstår at

tro"), når muslimer

frustruzr

Køn
D

b[iae

klædte
piger_og krinder
tde9oT-.t]igt
9q.*.
behandles med brutal,
hensynsløs foragt.
Voldtægt

er skøger i muslimers øjne, og

Koranen (23.6-8) go-dkender reelt voldtægt af ,.kvindeltge krigsfanger.
(foruden naturligvis af slaver)
'De som
leres
-aogter
frood de effers

:

ejer

n ndr det drejer sig om [eres frustrucr effer
krytfun7u) tkot ikkc irettesettes...',

at ljendens (dvs. de
volåtægt. For kvinkrigsfanger i vor be-

Kulturpsykolog Kirsten Damgaards
.limske
mænd betragter danske piger

undersøgelse viser at de unge mussom ludere, de kan fornøje sig"med og
ydm-yge sexuelt på enhver tænkelig måde. Men de gifter sig..råd eri,rbe.øri
jomfru, helst fra h;emlandet. Kirslen Damgaard [onklud"erede at kulturm
aldrig vil

68 eller

24o/oaI

de voldtægtssigtede

illfi i";xtat#.'i3,'"ffi::il"''sJ?f;
tv-angengrædender3-årigaansrffi

å':?Hy":T."ftååljT;nl?;ht",fj:

af byretsdommer Marianne svendsån og forlod skraldgrinendi retssalen,
Oktober
_$-ldt med dyb foragt for danskerne og deres
2OOO blev en 3O-årig dansk kvinde overfa
fire ..ny_
danskere". Den ældste var 15 år. I Sverige hø
begået"af
muslim-ske knægte,_næ_rmest til dagensbrden, men pressen skjuler fårbrydernes herkomst. (JP 0002tg).
Koranen tillader en voldsom sexuel aktivitet for muslimske mænd.
Kvindelige tjenestefolk kan presses ul at fungere som midlertidige hustruer.
Er man i et "vantro" land og kæmper for Islams udbredelse er åle "vantro,'
pigerog kvinder, man-får f-at på, at betragte som 'kvindelige krigsfanger-.
Slaveh_old, laynlig af kvinder, er ikke ualmindeligt. Også oirerfor" en å.,s_
limsk lsdnde har muslim-manden let spil, hvis han anlræfter hende alene.
Hun kan kun anklagg en mand for vold[ægt, hvis hun ska-ffer fire palidelige,
dvs. islamiske, mandlige vidner. Gør hun ået alligevel, står hun allerminåst
foreskrevet i Koranen for falsk vidnesbyrd.
for løsagtighed (er hun er ugift betyder iletun gift kan det betyde døden ved stening).

TJenesteplger kan let beskyldes for t1rueri. Det betyder en alhugget hånd.
- Men blot mistanken om en "vantro" mands forhold til en u-gift muslimsk
kvlnde kan føre til anholdelse og krav om dødsstraf.

En. mrlsf i-msk- pige rnå ikke ægte en "vantro". Hun skal blive i hjemmet lndtil hun føres til sit nye hjem hos den mand, hendes fader har valgt
til hende.
"Mænd frnr autoitet oaer futin[er, fordi AttofL ftargjort [en ene ooer{egen
oaer [en ønden, og fordi d^e forslrger dem. $ode fuin[er er tyfige. De
aoBter feru usete dtte, forfi Atta[L fi"ar aogtet [em. t{ztø[ angår [en,
fra
fi.oem {u frygter ufyfigfief, så tihetteais dem, sen[ [em i settg afzrc og sfå
[em. Sd, frais dz øilyfer [ig, gØr iftfut mtre mof [em, Afk[L er fen fiqjute.
(I(prøn"en 4.34)

Hun må ikke nægte sin mand seksuelt samkvem. Hun har kun sin
idenutet i kaft ar ham. Hendes livsopgave er at føde krigere for Ælah's sag:
" I(uinderne er diru ager; gå dø ti[ [ine morfu:r som du fiar [yst nt. Qpr go[e gerniiger
og fi1gt Afføfr. 9{us.r.øt [u sfu[ mpde !{sm",. (\4rorcn 2:22j)
Kvinder har normalt aldrig "uledsaget udgang". Noget, selv danske fængselsindsatte opnår efter nogen tids go I opførsel. Mange kvinder bliver bitre
og uærbødige overfor deres mænd. Sådanne krrinder ender i Helvede.
En mand kan have indtil fire ægtehustruer, hvis han kan behandle dem
ens. (Dertil kommer "det løse" dvs. "midlertidige hustmer" 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 siir 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 respeliiteres).

Sex

udenfor ægteskabet koster IOO stokkeslag for ugifte. Er
den dømte en gift kvinde, nedgraves hun hah't og overdænges med store
sten til døden indtræder.
Det muslimske paradis

er et glædeshus med rislende springvand

og vidunderskønne kvindelignende væsener. Disse'himmelske iomfruer- er
sex-dukker som Ælah 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 hai fastet i ramadanen. Nogle muslimer 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 og så 90

o/o

mænd og tO

o/o

kvin-

der. De fleste kvinder er nemlig ikke underdanige nok overfor deres mænd;
de ender derfor selvfølgelig i Helvede. Omvendt ei der 9Oo/o lMnder i Helvede
til at plage de l0olo af mændene, der ikke har bestået prøven.
Døde jomfruer kommer dog automatisk i Paradis. Mindreårige baha'i-piger

