
Hijab er et plagg som var ukjent før 1900 tallet og kom på moten først i 1979 etter den iranske revolusjon. Plagget 

som skiller seg tydelig fra skaut med å dekke området under haken er politisk shariauniform ifølge wikipedia (1) 

og norsk-irakisk forfatter Walid al-Kubaisi i et TV2 intervju (2) og tilhørende anerkjente dokumentar av samme 

person (3). Ifølge en av verdens mest anerkjente universiteter Oxford har Hijab siden 1970 utviklet seg til et 

symbol for frivillig og aktiv deltakelse for unge kvinner i Islamist bevegelsen  (4) og på 1980 tallet som såkalt 

"Islamisk nasjonalisme" og motstand mot vestlig kultur. Islamist defineres på samme nettside som en politisk eller 

sosial aktivist (5).  Dette plagget er derfor tilsvarende hakekors til nazister eller kjente røde flagg til marxister og 

kan ikke beskyttes av lover mot å krenke religiøs tro, noe som medfører at både offentlige og private skoler og 

arbeidsplasser kan nekte folk å bære plagget innenfor disse områder. Dette har også 

menneskerettighetsdomstolen avgjort med å erklære at forbud mot hijab er ikke diskriminering: 

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/tyrkia/menneskerettighetsdomstol-tillater-hijab-forbud/a/296360/ 

1. https://no.wikipedia.org/wiki/hijab 

2. http://tv2.no/a/2556901/ 

3. https://www.youtube.com/watch?v=gsDb1GnFnRA%22 

4. http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e839 

5. http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1128 

Denne tekst over mer enn sannsynliggjør at hijab er et politisk plagg som symboliserer først og fremst de politiske 

Sharialovene, men også ulike former for jihad mot vantro.  Koranen skriver at både kvinner og menn skal kle seg 

anstendig selv om det ikke er forklart hva som menes med dette. 

Ifølge http://frihetspartiet.net/index.php/muhammedanisme inneholder Koranen og Hadith voldelige politiske  

oppfordringer som Sharialover. Jeg som innehaver av salongen, har som alle vet fornærmet profeten  

Muhammed  utallige ganger offentlig. Muhammedanismen, også omtalt som islamisme krever dødsstraff for de 

som gjør dette, og hijab vil derfor som politisk shariaplagg markere at undertegnede skal drepes. Dette er min 

primære grunn til å nekte slike plagg adgang i min salong. Det har ingen ting med religion å gjøre, og de som ikke 

bærer slike plagg er velkommen i salongen uansett hva de måtte mene.  Det er åpenbart at dette var en 

provokasjon da de ikke virket overrasket over svaret de fikk, og lo da de gikk. Jeg anser sjansen for at to stykker 

kommer samtidig, og ingen har kommet enkeltvis før for praktisk talt null dersom dette ikke var avtalt spill.  De 

hadde åpenbart ingen intensjon om å bli kunder. 

I Hadith Volume 4, Book 52, Number 270 oppfordrer Muhammed til å drepe de som fornærmer han: The Prophet 

said, "Who is ready to kill Ka'b bin Al-Ashraf who has really hurt Allah and His Apostle?".  I Frankrike ble det av 

muhammedanske terrorister utført en massaker av journalister for et magasin fordi de laget satiriske tegninger av 

Muhammed i tillegg til andre religiøse skikkelser, og 12 personer ble drept og 11 skadet i begynnelsen av 2015. 

Etter dette angrepet uttalte tidligere mangeårige generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold i 

Aftenposten 15. Februar at "i stedet for å tvinge islam til å ta et oppgjør med egen voldsforherligelse, har vi bidratt 

til å sykeliggjøre religionens kritikere, ved å akseptere og alminneliggjøre begrepet islamofobi, stemple nesten all 

islamkritikk som noe urimelig, irrasjonell og sykelig."  

Ifølge Pew Research mener 78% i Pakistan at det skal være dødsstraff for frafall fra troen og 83% mener at de 

som har sex utenfor ekteskap skal steines. En undersøkelse av analyseinstituttet Wilke utført for Jyllands-Posten i 

2015 viste at nesten 40% av de som kaller seg muslimer i Danmark ønsker at Koranen skal inngå som fundament 

for deres lovgivning.  

I hadith som omtaler Muhammed sin liv og lære og anses som korrekt av nesten alle muhammedanere står det 

om dødsstraff for de som frafaller muhammedanerens oppfatning av hva som er den rette tro: Sahih al-Bukhari 

6922, Book 88 Hadith 5, USC-MSA web (English) reference: Vol. 9, Book 84, Hadith 57: I would have killed them 

according to the statement of Allah's Messenger, 'Whoever changed his Islamic religion, then kill him.' 

Sura 2, vers 24 skriver  at det skal være 100 piskeslag for  de som har sex utenfor ekteskap med andre enn 

slavinner: (As for) the fornicatress and the fornicator , flog each of them, (giving) a hundred stripes, and let not 

pity for them detain you in the matter of obedience to Allah, if you believe in Allah and the last day, and let a party 

of believers witness their chastisement. I Hadith (f.eks. volum 8, bok 82, nr. 806, 809 og 813 gis det dødsstraff for 

ulovlig samleie) 

Vennlig hilsen Merete Hodne  25. Oktober 2015 
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