Amputatie van
genitaliën

vrouwelijke

“What’s in a word?” Hoe ver kan taalkundig bedrog reiken en
gaan? Toen ik er voor het eerst mee geconfronteerd werd stond
ik perplex. Hoe kan je de amputatie van een vrouwelijk
geslachtsorgaan “besnijdenis” noemen? Hoe durf je deze
bagatellisering
te
formuleren?

Er is helemaal geen gelijkenis tussen het wegsnijden van een
stukje voorhuid bij een mannelijk jongetje en het wegsnijden
van de hele clitoris bij een even weerloos meisje en
toekomstige vrouw. Alleen de weerloosheid van kinderen is
gemeenschappelijk, het gevolg is onvergelijkbaar.
Geen wonder dat verminkte meisjes onderworpen en heel
gehoorzaam de kopvod, chador, boerka of boerkini dragen. En
onze politiekers (Hallo Bart DW, Jambon, Charles, Theo en
tutti quanti) staan er bij en kijken er naar, maar doen niets!
Ze zijn radeloos, redeloos en reddeloos verzeild in een
politiek spelletje waar zij helemaal geen verstand of zelfs

maar flauw benul van hebben.

Islamitische onderwerping!
“Middeleeuwse barbaarse rituelen hebben we hier in Vlaanderen
binnengehaald omdat moslims massaal geïmporteerd werden. Met
hele bergen, hele hopen, hele sloten. Achterlijke islamitische
geplogenheden winnen veld, verankeren zich sluipend in onze
westerse samenleving, en het ziet er niet naar uit dat er een
weg terug is.
Genitale verminkingen, polygamie, seks met kinderen,
onverdoofd slachten, bevolkingsaangroei door gezinshereniging,
exotische familiebanden aanhalen…
Verre neven, nichten,
tantes, nonkels, alle uitheemse oma’s en opa’s, allen
hierheen! Hier is nog plaats genoeg en geld genoeg ook nog. De
inboorlingen zullen met een rolstoel tot hun 70ste naar hun
werk blijven strompelen om alles wat hier vreemd aankomt te
onderhouden en hen gelukkig maken. Dat zijn wij hen
verschuldigd omdat ze de gevaarlijke overzeese tocht
geriskeerd hebben en hun leven op het spel gezet hebben om tot
bij ons te geraken. Dat streven naar een innig samenzijn met
ons is edel en nobel. En als IK een inspanning lever om 1
avonturier gelukkig te maken, dan wacht op mij in de hemel een
hele reeks maagdelijke jongelingen…
‘k Ben afgedwaald. Afgeleid door de gedachte aan hemelse
jongelieden die nog puur en onvervalst naast islamitische
maagdjes wachten op wereldse naïevelingen die zich in de file
naar de veelbelovende hemel vastrijden en alzo alle kansen op
hemels vertier mislopen. Ja, zo gebeurt dat.
Terug naar de akelige ‘besnijdenis’ van meisjes. Ik vrees dat
we machteloos staan tegenover de gruwelijke ingrepen op
moslimmeisjes. Er zijn wel protesten en acties die zich
focussen op migranten- en vluchtelingenmeisjes, op hun sociale
positie en leefsituatie en zo van die theoretische blabla,
maar ondertussen verdienen dokters een hoop geld aan

besnijdenissen en komt de ziekenkas graag tegemoet aan
boosdoeners die hun dochtertjes laten verminken voor hun
leven. Aangiftes, veroordelingen, spreekrecht, registraties,
beroepsgeheimen prijsgeven… het zal allemaal niet helpen,
islamitische gewoontes zijn onuitroeibaar als ze zich eenmaal
ergens gesetteld hebben.
Ik zou alle leerkrachten, kleuterleidsters en schooldirecties
willen oproepen om moslimmeisjes te confronteren met
gruwelijke beelden over wat hen te wachten staat, of wat hen
al overkomen is. Moslimmeisjes moeten uitvoerig ingelicht
worden. Het onderwerp ‘Genitale Verminking’ moet opgenomen
worden in de lessen. En dan denk ik direct aan de islamlessen.
Of gewoon tussendoor bij een babbeltje met de leerlingen…
Genitale Verminking moet op school bespreekbaar worden, al
vanaf het eerste kleuterklasje! Oudercontacten moeten op
school georganiseerd worden om over genitale verminking te
spreken vanuit westers standpunt, en alle moslimouders moeten
verplicht aanwezig zijn!
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meisjes “besneden”
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Met de ongeremde toestroom van islamitische “vluchtelingen”
uit Afrika en Arabische landen houden in datgene wat vroeger
Duits-land was geheel nieuwe zeden en gebruiken hun intocht.
De VIP-gasten van mevrouw Merkel verrijken het land gewoon op
hun manier, door verkrachtingen, overvallen en nog veel meer.
En typische Afrikaanse folklore houdt eveneens zijn intocht:
de genitale verminking van vrouwen, bagatelliserend
“besnijdenis” genoemd.
h/t Lieve

De vrouwenrechtenactivisten van “Terre des Femmes” klagen dat
er ook in Duitsland steeds meer vrouwen en meisjes door deze
zeden worden bedreigd. Op dit moment zouden dat 13.000 meisjes
zijn, 4.000 meer dan een jaar geleden.
Aantal verminkte meisjes neemt toe met de immigratie
Dat zou blijken uit berekeningen van de organisatie. “De
stijging is vooral terug te voeren op hogere migratie uit
landen, waarin vrouwelijke genitale verminking gepraktiseerd
wordt”, zegt Charlotte Weil, deskundige voor vrouwelijke
genitale verminking van “Terre des Femmes”. Dit zou vooral om
vrouwen gaan uit Irak, Eritrea en Somalië. Het aantal
slachtoffers met een Irakees staatsburgerschap in Duitsland
zou het afgelopen jaar met 61% gestegen zijn en dat van de
bedreigde meisjes zelfs met 118%. “Het is dus des te
belangrijker om ook hier in Duitsland over het onderwerp te
informeren en in gesprek te gaan met praktiserende
gemeenschappen om vooral bedreigde meisjes te beschermen”,
aldus Weil.
De verminking van de vrouwelijke seksuele organen wordt in
veel Afrikaanse en enkele Aziatische landen gepraktiseerd. Ze
is in Duitsland strafbaar. “Ons zijn geen gevallen bekend dat
meisjes in Duitsland verminkt werden.” Dat zou of tijdens een
vakantie in het thuisland, waaruit men immers moest
“vluchten”, plaatsvinden of men zou vrouwelijke besnijders uit
het land van herkomst opzoeken die in andere Europese steden
zouden “besnijden”, zei de medewerkster van “Terre des Femmes”
volgens “Focus Online”.
De gruwelijke praktijk
Bij de zogenaamde “faraonische besnijdenis” of infibulatie
worden bij de meisjes de hele clitoris, de kleine schaamlippen
evenals de binnenste laag van de grote schaamlippen
verwijderd. Daarna worden de “resten” dichtgenaaid of met
doornen aan elkaar bevestigd. Met een klein stukje hout wordt

ervoor gezorgd dat er een kleine opening overblijft voor de
urine en het menstruatiebloed. Des te kleiner de opening, hoe
hoger de bruidsschat zal zijn. Daarna worden bij de meisjes de
benen tot aan de heup aan elkaar gebonden. Zo moet het meisje
ongeveer 20 dagen liggend wachten tot de wond genezen is.
Leerkrachten zouden hun oren moeten spitsen wanneer leerlingen
voor een aanstaande thuisvakantie van een gepland “groot
feest” vertellen, eist men. “Terre des Femmes” levert meteen
een hitlist van genitale verminking mee. Daaruit blijkt dat
Egypte, Djibouti, Guinee, Mali, Sierra Leone, Eritrea en
Soedan (inclusief Zuid-Soedan) de toplanden bij deze vorm van
negerfolklore zijn, slechts overtroffen door een land met de
“intelligentste” bewoners ter wereld, het piratenparadijs
Somalië met 98% besneden vrouwen.
In 2014 werd in Zweden bekend dat een complete meisjesklas in
Norrköping verminkt was. Ook uit Zwitserland en Noorwegen zijn
gevallen bekend. Tegelijkertijd bestaan er in Duitsland
vrouwelijke universitaire docenten, zoals Tatjana Hörnle van
de Humboldt-Universiteit Berlijn, die in Duitsland opkomen
voor legalisering van deze barbarij.
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Kap de kop van mijn penis af als
dit niet waar is! Waarmee zijn wij
in het vrije Westen en dus ook
Vlaanderen mee bezig?

