De
islamofiele
voorbij!

waanzin

Zweeds traumacentrum mag geen
verkrachtingsslachtoffers
meer
behandelen, maar moet zich vanaf nu
bezighouden met “getraumatiseerde
vluchtelingen”

Van
slachtofferverzorging
daderverzorging – “Het
waanzin”

is

naar
absolute

Een traumacentrum in Zweden heeft bekendgemaakt dat het geen
verkrachtingsslachtoffers meer zal behandelen, om zich in
plaats daarvan te concentreren op de groeiende
“vluchtelingen”bevolking. Het trauma- en behandelcentrum in
het Zweedse Stockholm kreeg onlangs opdracht van
vertegenwoordigers van de stad Stockholm om zich niet meer
bezig te houden met verkrachte vrouwen, die al heel lang naar
deze kliniek worden verwezen. Naar schatting van de kliniek
waren tot nu toe 150 van de 200 patiënten per jaar

verkrachtingsslachtoffers.

Het zwaartepunt van de kliniek moet nu gericht worden op
“vluchtelingen” met psychische problemen vanwege martelingen,
verwondingen en oorlog.
Het geheel is een reactie op het bijna exploderende aantal
“vluchtelingen” die uit door oorlog verscheurde landen in het
Midden-Oosten en Azië naar Zweden komen. Meer dan 25% van de
bevolking heeft inmiddels buitenlandse wortels, waarbij de
grote immigratiegolf in het jaar 2009 begon en tot op de dag
van vandaag aanhoudt. Alleen al in het jaar 2016 kwamen er
meer dan 163.000 “migranten” naar Zweden.
Tegelijkertijd vond er de afgelopen jaren in het land een
toename van het aantal verkrachtingen en seksuele overvallen
plaats. Groepsverkrachtingen nemen toe en worden bijna
uitsluitend begaan door jonge, uit overwegend islamitische
landen geïmmigreerde mannen, waar het geen misdaad is om nietislamitische vrouwen te verkrachten.
In de jaren 2008 en 2009 was twee derde deel van alle
verkrachters in Zweden buitenlands staatsburger. Het probleem
van de buitensporig vele verkrachtingen door buitenlanders
gaat terug tot in de jaren-80, waarbij de actuele
immigratiegolf het probleem op de spits dreef. Dat leidde er
eveneens toe dat de nieuwe oriëntering van de kliniek door
velen als onverantwoordelijk wordt beschouwd.
De verantwoordelijken van de kliniek zelf zijn verrast door de
beslissing, omdat zij altijd open gecommuniceerd hebben welke
soort patiënten ze behandelen en daarom niet verwacht hadden
dat de regering haar koers zou wijzigen.
Bovendien vreest men dat de verkrachte vrouwen voortaan niet
meer de behandeling kunnen krijgen die zij nodig hebben, omdat
er in Stockholm geen vergelijkbare instelling zou bestaan.

Birgitta Sevefjord, lid van de gemeenteraad van Stockholm,
zei:
“Het is absolute waanzin. Nu is er niemand meer in het
district die de vrouwen op adequate wijze zou kunnen
behandelen.”
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Wat is de volgende ‘stap’?
Sharia? Georganiseerde publieke
verkrachtingen? Geseling? Steniging
tot de dood van (al onze) kuffarvrouwen er op volgt?
Heeft U enig idee van wat er gebeurt? Groetjes!

