Kvinde slået ned i København,
fordi hun nægtede at bære tØrklæde
En kvinde har overfor politiet oplyst, at hun blev overfaldet, slået
og sparketpårvej fra sine forældres hjem på Nørrebro. Kvinden forklarede , at mændene allerede uden for opgangen råbte kuffer (vantro) efter hende og ville true hende til at bære tØrklæde. Da hun
gik videre, slog de hende med knytnæveslag i ansigtet, så hun faldt
om. Da broderen kom, flygtede mændene, der ville tvinge hende til
atbære tØrklæde i deres område. (TV2 nyheder 28. 8. 2007)

Mandens ret

til at slå kvinden

som lov iflg. Koranen

Manden tildeles rollen som overhovedet - både Økonomisk og spirituelt. Til at håndhæve hans position tillægger Koranen ham som
en sidste mulighed retten til at slå kvinden.
"De kvinder, hvis lydighed I frygter, advar dem, undgå dem i sengen og slå dem!" (Koranen).
Abu Yusuf al-Funi Jan Hansens bog: >Råd og vejledning om ægteskab og samliv fra Koranen & Muhammed.<< (Imam ved dansk
fængselsvæsen og 6 års islamiske studier).
Alle citaterne er fra bogen >Racisme mod danskere<<
fra forlaget Rafael.
rsBN 978-81-9n07-32-O
Bogen kan købes i boghandelen eller direkte på nedennævnte mail.

Vil du kæmpe sammen med

os mod denne udvikling, så meld dig ind
i Grundlovsfbreningen DANSK KULTUR til værn om vor grundlov,
vort demokrati,, vort land, ytringsfrihed,, kultur og tro samt ligeværdighed mellem kønnene. Meld dig ind i foreningen på mail:
inJo@dctnskkultur.dk - eller gennem vore hjemmesider:
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Urene danske kvinder uden tørklæde
er ikke beskyttet af Koranen
Tariqua-Jihad, Danmark, danske sufimuslimer.
"Danskerne er selv ude om voldtægt af deres piger, for de beskytter
ikke deres piger, og urene piger er ikke beskyttet af den hellige Koran. Islam er stor og skal herske i hele verden, som den hellige Koran
siger. . . Danske kvinder lever urent. . . og de skal ud af vores område."
(Uddragfra den danske fatwa for Nørrebro af 22. 10.2001).

Muslimsk lov foreskriver,
at kvinder uden tØrklæde skal straffes
"Kvinder, som ikke bærer det rette t@j, skal kunne straffes, hvis de
voldtages."

(Yusaf al-Qaradwi, Øverste leder

af det europæiske fatwaråd,

2004).

Vantro danskere er af en lavere kategori
"Islams trosretning, sp@rgsmål og svor, af sheik Muhammad Bin
Jamil 2002. Dansk bog med firefarvet tryk med spQrgsmål- og
svarsessioner til brwg i danske moskeer vedr. overholdelse af
shariaens muslimske love vedr@rende tørklæder, mad, renhed og
urenhed:

Du må "ikke f6lge de vantros love, for Allah siger: Og de, som
ikke dømmer med det Allah har åbenbaret, er Kuffar, vantro, dvs.
af en lavere kategori, eftersom de ikke handler ud fra Allahs lov."
(Koranen Sura 5.44).

Du bør ikke vise respekt for kvinder uden tørklæde
sunnimuslimske gejstlige i Danmark,
mufti for tre moskeer i København og leder af "Islamisk Kulturcenter", Br@nshØj. Hans løn betales af fire muslimske stater.
"Kvinder har ikke krav på respekt, når de går rundt uden tØrklæde.
Og dermed er de selv skyld i det, når de bliver overfaldet."
(DR2: Tal med Gud, 22. 9.04).
'Al den kriminalitet, der sker mod kvinder, er fordi de ikke er
tildækkede. Når de ikke er tildækkede, har man ikke respekt for
dem." - "Hun adlyder ikke sin herre og skaber, der to steder i Koranen har beordret hende til at dække sig."
"Kvind er gØr det rene samfund beskidt, når de går rundt uden tØrklæde. De har ikke krav på respekt og er ikke værdifulde som
dem, der bærer tØrklæde."
"Det er kvindernes egen skyld, hvis de bliver voldtaget og dels
samfundets skyld. Deres påklædning er et samfundsproblem."
Kvinder skal bære tørklæde, hvis de skal have nogens respekt."

Mufti Shahid Medhi,

@verste

(Udtalt til BT 23.9.2004).

"Så vil der komme mere respekt omkring kvinder. Tørklædet er
jo en måde, kvinder kan beskytte sig på. Ellers ligner de jo en
billig vare, der bliver solgt ude på gaden. Det er meget umoralsk
at rende rundt uden." Kun muftien kan udstede gyldige fatwaer.
(Mufti Shahid Medhi har I I års islamiske studier ved muslimske
uhiversiteter bag sig).

Dommen, der indirekte blåstemplede
forulempelse af kvinder uden tørklæde
Det danske varehus Magasin tabte r ån 2000 den såkaldte "tØrklædesag" anlagt af en muslimsk praktikant og Dokumentationscenteret for racisme. Magasin dømtes til at betale en bod på 10.000
kr. til pigen.
I dommen anvendtes kun første del af Korancrtatet: "Sig til dine
hustruer og døtre og de muslimske kvinder, at de skal trække deres
ydre tØrklæder sammen om sig." Anden del af sætningen, at "urene
kvinder" uden tØrklæde kan forulempes, blev fortiet: "Dette [at de
bærer tØrklædel er det bedste, så de kan kendes som rene og ikke
forulempes." !! (Koranen sura 33.60).
Dommen blev dermed en stor sejr for islamisk shariapraksis og
dermed en sejr for praktisk islamisk racisme. Siden er der faldet
mange europæiske domme, der går ud fra sharia, heriblandt frifindelse af en mand i Tyskland for hustruvold, fordi Koranen påbyder
at slå oprørske kvinder.

Voldtægt tilladt mod ikke-muslimer
Irans præsident Ahmadinejads personlige vejleder, ayatollah Mohammed Mesbak-Yazdi: "For den, der f4lger islam, er voldtægt og
salg af stoffer tilladt, hvis det er vendt mod islams modstandere.
Voldtægt er tilladt i en hvilken som helst situation overfor en person, som er imod muslimsk juras lederskab. For at forblive ren,
skal den, som udøver voldtægten, foretage en rituel vask og bede
til Allah under voldtægten."
(Terrorism Information Center august 2009).
Disse ledere står bag bygning og financierin g af ny stormoske på
Nørrebro.

