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Det er bare SÅ smart!
Enhver med lidt forstand på organisation må beundre Islams
indbyggiede vækst- eller erobringsdynamik:

Udenadslære af Koranen, koranskolen, fem daglige bønner, ramadan, renheds-
regler, islamisk fællesskab o.m.a. befæster troen.
Unge mænds og drenges energi kanaliseres ud på det omgivende vantro sam-
fund. Drengene fgler sig som hellige krigere, når de overfalder en syndig (og ofte
nærmest hedensk) dansk have/drukfest.

* Vantro's mobilradioer, rede penge og vantro piger er lovligt bytte for de unge
mujahideen - det animerer også.
Bataljer med politiet giver heltestatus og yderligere sammenhold.
Den Sande Troende ued at Paradiset findes og at han kommer der (om Allah vil!),
hvis han fqlger alle reglerne og angrer sine synder.

* OS Paradiset er rigtig lækkert indrettet - hvis man ellers er til "himmelske jom-
fruer", fri bar og springvand. Og det er krigere som regel!

* Oøa"frygt er derfor en saga blot! Specielt er muslimen sikker på en god plads i
Himmerig, hvis han dør i kamp for at udbrede troen.

* et omvende en "vantro" giver også plusser i karakterbogen.
* Oe.r nyomvendte må selv prBve på at omvende andre "vantro".

Islam er et pyramidespil med evig salighed som gevinst!
* t<rritrdeundertrykkelsen + mange børn;overbefolkning gudvandring til "van-

tro" lande.
* "Vantro" omgivelser er uudholdelige, fordi de er urene og frister til synd.
* Fristes man til synd risikerer man at tilbringe Evigheden i Helvedes flammer!

Derfor må muslimen i simpelt selvforsvar eliminere vantro omgivelser og ind-
føre islamisk lov i landet.

* Islamisk lov gØr livet uudholdeligt for de fleste "vantro", som derefter flygter
eller omvender sig til Den Eneste Sande Lære.

NB: Koranen kræver IKKE at du
"vender den anden kind til'
- tværtimod! Islams sværd
er IKKE pynt!

"Sværdet", sagde Muhammed, "er nØ$len
til Himlen og til Helvede. En dråbe blod, der
udgydes for guds sag, en nat tilbragt under

våben, er til mere gavn end to måneder tilbragt
med faste ogbØrl Den, der falder i kamp får

sine synder tilgivet". (Hadith)

Islam
for vantro

Ivirrl cnhver vantro bØr vide for at begå sig
lremtidens muslimske Danmark

Iiorøgct udgave september 2OOO



"Det er muligvis ikke god tone at sammenlig-
ne en af de store verdensreligioner (islam)
med nazismen, men ligheden mellem de to
fænomener er for iØjenfaldende til, at man
kan forsvare at ignorere den i den $ode
tones, eller for den sags skyld tolerancens
navn."...." Jeg betragter den (islam) som en
historisk ulykke."
Henrik Nordbrandt, JP "Kultur International" 980421. HN
har længe været bosat i I)lrkiet. Modtog Nordisk Råds Litte-
raturpris marts 2OOO. Her cit. civ. ing. Søren Kjærsgaard,
JP T5 SEP 2OOO.

NB: Interessen for denne lille pamflet er meget stor.
Men bemærk venligst at forfatteren ikke er professionel bog-
trykker eller forlægger. Han kan ikke påtage sig at levere større
oplag (men gerne enkelte eksemplarer af seneste opdaterede
udgave til den eller dem, som ønsker at viderekopiere).
Enhver er velkommen til at mangfoldiggøre efter bedste evne og
på eget ansvar. - Ganske som i det gamle "Samizdat' "-system
under Sovjetregimet. Men hvor de arme russere måtte nØjes
med at tage gennemslag med en skrivemaskine, fordi de få foto-
kopieringsmaskiner var under nØje kontrol, har vi heldigvis god
adgang til fotokopiering og internet. Endnu da!

lgvngt mener jeg at straffelovens kapitel 12
bør revideres, således at politikernes indvan-
dringsplanlægning og dertil hørende lovgiv-
nin$ samt "$odheds-industriens" og under-
visnings- og socialsektorens frivillige hjælp
og stØtte tit masseindvandring kan straffes
på linje med hjælp og stØtte til fremmede
magter. (Tidligere kaldet "landsforræderi" og
"værnemageri").
Bene VAit

Senest bearbejdet OOO925

Bør så vidt muligt kopieres i sin helhed
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Indlednitg
Hvis udviklingen fortsætter vil Islam være dominerende i
Danmark indEn år 2O5O. Vi hØrer allerede råbene: "Det er
danskerne, der skal integreres!" Det er på høje tid, vi lærer
Islam at kende - vore fremtidige herskeres, og med tiden
også vore efterkommeres, tro'. -

I Jyllands-Postens kronik (f 9. ell. 20 aug. 1999) skriver cand. polit. Naser
Khader at Profeten Muhammad levede "det optimale og forbilledlige islami-
ske liv".

Ved at studere Profetens liv og Koranen kan vi "vantro" således lære hvad
dette "optimale og forbilledlige" er i vore "kulturberi$eres" Øjne. Vi lærer
blandt andet at det er "optimalt og forbilledligt islamisk" at plyndre de "van-
tro"s karavaner, at dræbe politiske modstandere og at en So-årige mand gif-
ter sig med en 9-årig pige. - Som Profeten giorde med Aisja, Abu Bekers dat-
ter.

I den udstrækning Profetens liv og lære strider mod vore egne ideer, kan
vi jo så revidere disse. Hvad der måske er nok så vigtigt: vi kan lære hvad
de muslimske indvandrere tænker og føler, og hvorledes de vil handle, når'
de overtager magten.

Man bør ikke bedømme fortidens handlinger med nutidens målestok.
Men når hr. Khader kalder Profetens liv forbilledligt, må vi se på hvad han
mener med forbilledlig - og dette indbefatter hvad vi i dag forstår ved mas-
semord, væbnet røveri, voldtægt og pæderasti. I 6oo-tallets Arabien var
rØveri mod andre stammer, slave- og gidseltagning med krav om l6sepenge
et erhverv og er det faktisk nogle steder endnu'. Hærtagne kvinder måtte
(den gang som nu) underkaste sig sejrherren. Nogle af Profetens talrige
ægteskabern var vel politiske alliancer - men er det ligefrem forbilledligt??

Ja, det mener den radikale politiker og folketingskandidat, cand. polit.
Naser Khader altså, og det må vi så tage ved lære af5. Vi kan lære en hel del
ved at se os omkring på kloden. Saudi-Arabien er Islams kerneland. Her
opstod Islam, og her ligger den helligste by, Mekka, med Kaaba'en og den
Hellige Sten, som alle vender ansigtet mod fem gange i døgnet, og som alle
helst skal vandre rundt om og kysse mindst 6n gang i deres liv.

Som besøgende i Saudi Arabien, må man indordne sig omgående. Der er

I I moderne termer: deres mentale styringsprogram.
2 "Når", ikke "hvis". Vi har formentlig nået "point of no return", hvorfra der ikke er nogen vej tilbage.
3 Det er ikke tilfældigt at de enkelte huse i de fleste landsbyer i "Muhamedanien" fra Marokko til Afgha-
nistan er bygget som fæstninger. Bl.a. i Yemen er gidseltagning stadig nærmest normalt.
4 Profeten levede monogamt med sin første hustru, Khadiya, indtil hendes død. Derefter giftede han sig
med Allah's udtrykkelige tilladelse (formidlet af ham selv) med mindst I I kvinder og havde sexuel
omgængelse med utallige "kvindelige krigsfanger".
5 Når muslimske "andengenerationsindvandrere" ("2.G'er") overfalder og plyndrer "vantro" på gaden, eller
"tilfangetager" og voldtager "vantro" piger, så fplger de åbenbart Profetens eksempel. Det samme kan si$es
om tidligere tiders muslimske pirater i Middelhavet.
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dødsstraf for afholdelse af kristen gudstjeneste. Det Nye Testamente må
ikke indføres. Alle skal respektere fastemåneden, Romødøn; alle skal
være tækkeligt påklædt. Vestlige aviser censureres, og anstØdelige billeder
oversværtes. Hele sider rives ud af dame- og ugeblade. Fødevarer, som kan
indeholde svinekød, og fyldte chockolader, som kan indeholde spiritus,
destrueres. Her gælder islamisk lov med halshugning for drab, stening for
hor, lemlæstelse eller tØrce tæsk for mindre forseelser osv. Kønsadskillelsen
udenfor hjemmet er absolut. Kvinder har normalt aldrig "uledsaget
udgang", noget, selv danske fængselsindsatte opnår efter nogen tids god
opførsel.

Islam er en af verdens store religioner' og mange af dens tilhængere for-
tjener stor respekt for deres lærdom. En kristen må dog nødvendigvis mene
at Islam er en satanisk vranglære, hvis han/hun mener noget med sin egen
tro. Omvendt må en muslim mene at den kristne har vendt ryggen til den
Sande Lære. For muslimen er en kristen og en jøde vantro, urent og min-
dreværdig, som det vil fremgå af det følgende.

Islam blev grundlagt af Muhammad omkring 622 e.Kr. og er nu (med de
forskelle, der skyldes sektdannelser) fælles religion og kulturgrundlag hos
en enorm, uensartet og (ene og alene på grund af vor egen dumhed) anta-
$elig uovervindelig menneskemasse, der presser mod vore grænser og vil
udslette eller overtage alt det vi og vore forfædre har bygget op, kæmpet for
og sommetider givet livet for siden sidste istid.

Set i dette perspektiv er Islam den stØrste trussel, der nogensinde har
været rettet mod vort land.

Pietro Cini, cand.mag. & exam. art. i arabisk sprog og islamisk kultur,
bemærker:

"Indrømmes må det imidlertid at mange islamiske stater præges af for-
hold, som kun kan betegnes som barbariske. Men om dette barbari skyldes
Islam er en påstand, som er lige så velfunderet som en eventuel påstand
om, at den sicilianske mafia skyldes katolicismen." (Jyllands-Posten
ooo416).

Det lyder bestikkende, men må afvises. Kultur og religion hører uløseligt
sammen. Islam har ansvaret for barbariet, for Islam er en TOTALIT-.ÆR reli-
gion med forskrifter for alle detaljer i livetn . Magt og ansvar kan ikke adskil-
les!

En stor del af forklaringen på Islams styrke i forhold til vor kultur ligger
i at de vestlige samfund i bogstaveligste forstand er "vantro". Vi har mistet

6 trn god venindes bekendt, der havde sit konfirmationskors om halsen, blev arresteret og måtte have assi-
slrnce fra den danske ambassade.
7 Ordet religion betyder genbinding. Genforening med det guddommelige.
8 "Ligesom ekskrementer og urin, hunde og svin", som Ayatollah l(homeini, den islamiske revolutions
fader, så smukt og præcist skriver om bl.a. sine værtsfolk, der havde givet ham asyl i årevis ("Principes",
Paris 1979).
9 Mafia'en skyldes dog måske snarere Islam end katolicismen. Sicilien var islamisk i en periode indtil nor-
mannerne erobrede øen, og mafia-systemet med beskyttelsesafgift er et islamisk kulturtræk (se senere).
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troen på Gud, fundamentet og bindemidlet for al kultur. If@lge Gallup
(påsken 2OOO) tror kun 16% af danskerne på den kristne gud, omend ialt
51 pct. tror på "noget". Procentdelen af gudstroende pakistanere, somaliere,
tyrkere, iranere, irakere og palæstinensere blandt "nydanskerne" kan der
kun gisnes om. Mit gæt er at den er særdeles meget hØjere.

Vestens intellektuelle (såkaldte "kulturradikale") har siden 6O'erne
målbevidst nedbrudt vort eget kristne kulturgrundlag, samtidig med at
"kvindefrigØrelse" og p-piller har resulteret i stærkt faldende fødselstal. I
samme periode har Islam vokset sig stærk på to fronter: En vældig befolk-
ningseksplosion og revolutionær islamisme fra Iran, der ironisk nok er
næret ved at den islamiske revolutions fader, Ayatollah Khomeini, i en lang
periode nØd beskyttelse fra shahens politi i sit asyl i Frankri$.

Her bor mange muslimer, som aldri$ ville volde problemer. Men erfarings-
mæssigt bliver de med tiden relativt færre, og de radikale fundamentalister
relativt flere. Derfor lægger dette skrift opmærksomheden ved de sidste. -
Ved imamernes hellige krigere, som trækker deres spor af vold, voldtægt og
anmassende krav krav om respekt for Islams love hen over vort $amle,
fredelige land med dets uvidende og frygtsomme urbefolkning og dennes
uforstående og uforståelige politiske lederklasse.

Danskerne forstår endnu ikke at konsekvente islamister betragter politi-
kernes naive pludder om "integration" som en arrogant fornærmelse og en
helligbrøde. En muslim er Guds skabning og slave. Han står på et langt
højere åndeligt stade end jøder og kristne - for slet ikke at tale om ateister.
Han adlyder Koranen og Sharia og kun disse. Derfor er integrering af en
sand muslim i det danske samfund umulig. Men danskerne er hjerteligt
velkomne til at konvertere og integrere sig i det islamiske verdenssamfund,
UMMA.

Denne fremstilling er kortfattet og overfladisk. (Det har jeg pr6vet at bØde
på med fodnoter). En dybere forståelse for en (endda fremmed) religion
kræver årelang indlevelse og kan ikke bibringes i en lille pamflet. Men lidt
viden er forhåbentlig bedre end slet ingen, specielt hvis man altid husker
på at "a little knowledge is a dangerous thing". Jeg må stærkt anbefale en
videre læsning. Der står fremragende artikler om emnet i "Encyclopedia
Britannica", for blot at nævne en enkelt fyldig, kompakt o8, så vidt jeg kan
skønne, objektiv kilde.

"Islam - integration, eller?" (Foreningen Dansk Kultur, ISBN 87-983635-
2-2) er yderst veldokumenteret og meget skræmmende, men skæmmes af
dårlig korrekturlæsning. Læs den alligevel!

Hæftet "Bagved Islam" (Dansk Forum) er bestemt også god at få forstand
af, omend læseren trættes af mange gentagelser. Jeg har citeret oversæt-
telsen af Sura 23.6-8 (der godkender voldtægt af "kvindelige krigsfanger")
herfra, da disse vers mærkeli$t nok er udeladt i Penguin Classics "The Kor-
an", som jeg ellers har brugt som kilde.

Muslimerne hævder at Koranen kun kan læses og forstås på klassisk
arabisk - og dermed er al diskussion om forståelsen umulig for andre end
arabiskkyndige. Men det kan vi ikke slå os til tåls med. Koranen rummer
mange smukke og kloge passager. Den viser også den enorme forskel, der
er mellem det kristne kærlighedsbud: "Du skal elske Herren din Gud af hele
dit hjerte og din næste som dig selv", og Islam, der emmer af mistillid, had
og foragt overfor "vantro". Istcrm er nemlig principielt (omend ikke altid i
praxis) en extremt intolerantt religion.

Ifølge Profeten er Koranen en kopi af originalen, som findes i Himlen. Kor-
anen er derfor sand og uforanderlig til mindste komma. Ikke desto mindre
findes indbyrdes modsigende koranvers, som er "abrogerede", dvs. sat ud
af kraft, og i tvivlstilfælde fortrænger nyere bestemmelser ældre, ganske
som i anden jura.

- For Islam er i allerhØjeste grad jura. Forskrifter erstatter selvstændig
stillingtagen i livets vigtigste spørgsmåI. FØlger man forskrifterne, er man
til gengæld frelst og sikret en plads i Paradis. (Antagelig da, for "Allah frel-
ser hvem Han vil", når det kommer til stykket!)

Der findes åbenbart intet standard transskriptionssystem fra arabisk til
latinsk skrift. Derfor kan stavemåderne for det samme ord variere en del alt
efter kilden. Men meningen vil forhåbentlig fremgå af sammenhængen.

Jeg har rejst meget, også i muslimske lande, og jeg har kun rnødt venlig
gæstfrihed. Men jeg er ikke muslim, og jeg synes det er forfærdeligt at mit
land og mit folk i disse år lader sig kolonisere religiøst. Skal Islam indføres
i Danmark bØr det ske frivilligt, via missionærer, ikke gennem en folke-
vandring, som naive og uvidende danske skatteslaver endda selv finan-
sierer, ledet som vanestemmekvæg med velfærdsstatsguleroden af lands-
forræderiske eller simpelthen torskedumme politikere.

Dog begræder jeg ikke udviklingen, for det er omsonst og latterligt at græde
over spildt mælk.

DET DANSKE FOLKS DUMHED OG LIGEGYLDIGHED MED DEN ARV,
DET HAR MODTAGET FRA SINE FORFÆDRE GENNEM FLERE TUSIND
ÅR, GØR DET I ALLERHØJESTE GRAD FORTJBNT TIL AT ENDE PÅ
HISTORIENS LOSSEPLADS.

"Er d.antske politikere korrupte, dumme eller uuidetr,de?"
(Spørgsmål fra somalisk tolk til journalisten Ulla Dahlerup).

Da vor ytringsfrihed forlængst er afskaffet i sådanne nationalt vitale
spørgsmåI, og eftersom det iranske præstestyre sætter regler for hvad der
må skrives, også i Europa, finder jeg det både rimeligt og formålstjenligt,
rnen imod mine inderste instinkter, at anvende et pseudonym og under-
skriver mig

Bene Vixit Qui Bene Latuit
Så vidt er vi allerede kommet!



De fem-seks søjler
Islams symbolfarve er grørl-t,
logoer er halvmånen,
sværdet og den femtakkede
stjerne, pentagrammet

Pentagrammet
symboliserer

Islams fem s@jler

1) Trosbekendelsen (shahc.dc.h) "Der er kun 6n Gud, og Muhammad er
hans Profet" er det centrale. (Absolut uden garanti for korrekthed o$ i "lyd-
skrift": Lq" iI aha tI a.llc.hu, uq"hrdahu, la"shc"rika" La"hu, Muhqmmqdun ra.sullua.l
ctlLcthi). Fremsigelsen af den i vidners nærvær gØr en person (og hans efter-
kommere) til muslim for evigt. Trosfrafald (apostasi) straffes med døden,
som sheik Mahmoud, som leder Jonkopings stØrste mosk6 har under-
streget fornylig. Flere "apostater" er allerede blevet henrettet i Europa!
2) Tidebønner (salat) (ved daggry, ved middagstid, om eftermiddagen, ved
solnedgang og om aftenen). Med hovedet vendt mod Mekka. I muslimske
lande finder man en pil i loftet på hotelværelset, så man kan orientere sig.
3) Faste (saum). Ramadanen er den hårdeste. Den er en barsk sag, hvor
man i en måned hvert år hverken spiser, drikker, ryger eller har sex fra dag-
gry til solnedgang. Det er meget hårdt ikke at drikke i 13 dagtimer i Arabien!
Rejsende kan dog bryde fasten.
4) Almisse (tiende, za.kat). Det er en styrke i forhold til dansk kultur at
almisseskatten på lO pct. for landbrugsprodukter, 2,5 pct. for penge, er
fastsat ved urokkelig lov. Islam rummer altså et meget vigtigit, men ikke
overdrevent element af social retfærdighed. Og det anses for dybt forkaste-
ligt at skrabe overflødig rigdom til sig. (Koranen 4.37-38). Islamisk vel-
gØrenhed er dog normalt kun rettet mod andre muslimer. Modsat "Røde

Kors" hjælper "Røde Halvmåne" efter si$ende kun muslimer.
5) Pilgrimsfærden til Mekka (haQ11. Man rejser til Mekka og går bl.a. (i steg-
ende hede) rundt om en sort sten, der var hellig længe før Muhammad.

Efter hjemkomsten kan man bære hæderstitlen "hadji" og gå med en fin,
hvid kalot. Det er der nu også nogen der gØr, selv om de ikke har været i
Mekka.

Man taler om Islams fem sØjler, selv om der faktisk er seks. Den sjette er
JIIIAD - HELLIG KRIG for styrkelse og udbredelse af den Rette Tro, både
hos den enkelte muslim og hos de "vantro".

I den store, indre jihad kæmper man for at forbedre sig selv. Den stØrste
jihad er den indre. Muslimerne ved at al forbedring begynder med ån selv,
og at det er langt det stØrste og sværeste job.

Den lille, ydre jihad er anstrengelsen for (evt. "med sværdet") at udbrede
Troen til de "vantro". Mange muslimer betragter udvandringen til Europa
som en sådan jihad.

Historie
"Påfør dem krig, indtii hedenskaben ("idolatry",

egentlig billedtilbedelse'o) ikke findes mere, og Allah's religion hersker

overalt". ("reigns supreme"). (Koranen 8.39)
År nul i den muslimske kalender er det år (622 e. Kr.), Profeten" Muham-
mad flyttede fra Mekka til Medina'2. Han døde lO år senere. Muhammad er
dn af de meget få historiske personer, som er helt uforklarlige ud fra en
materialistisk historieopfattelse. De greb dygtigt, effektivt og afgørende ind
i historien, tilsyneladende uden at have de nødvendige forudsætnin$er'3.

Islam opstod i 6-700 tallets Arabien og er præget af arabisk kultur. Den
er en genialt struktureret lov- og krigerreligion med en indbygget ero-
bringsdynamik. Antagelig den eneste kendte religion som principielt kan og
må udbredes med våbenmagt, terrorisme, vold og trusler''. Den bredte sig
med hidtil uset hurtighed ud over verden, fra Kina i Øst til Marokko i vest,
og fra Mongoliet i nord til Sumatra og Java i syd.

Islam trængte også langt op i Europa, men blev, stedvis efter flere år-
hundreders besættelse, slået tilbage næsten overalt. Derimod blev det
kristne Lilleasien islamiseret. Det samme gælder store dele af Kaukasus,
Syrien, Palæstina og hele det kristne Nordafrika, '€,gyrpten indbefattet. Her
er der kun spredte kristne enklaver tilbage i et forhen næsten helt kristent
område. På Balkan angriber muslimerne (med NATO i ryggen) i vore dage
det kristne Serbien.

Påstande om at korstogene var en grusom europæisk aggression mod de
stakkels fredelige muslimer er propagandamyter. Kristenheden'u tog sig
først sammen og forsvarede sig efter fire århundreders islamiske voldtægts-
og plyndringstogter og erobringer af enorme landområder, hvor kristne blev
blodigt og brutalt massakreret og kirker smadret eller $ort til moskeer.

Bt skelsættende årstal, for så vidt angår Europa, er slaget ved Poitiers.
Her slog Charles Martell den saracenske invasionshær i 732.

Norrnanrrerne, kristne kri$ere af dansk oprindelse, brød det muslim-
ske herredømme over Sicilien i l lOo-tallet.

lf4lge et fransk heltedigt fra det 12. årtr. kæmpede Ogier le Danois
(Holger Danske) på Karl den Stores tid mod saracenske indtrængere i
Frankrig.

I 1492 blev de sidste maurere fordrevet fra Spanien, som de havde inva-

10 Forekommer (mere eller mindre tydeligt) i de allerfleste religioner, men ikke i Islam og
Judaismen.
I I Ordet "profet" (profetes) er græsk og betyder (guds) fortaler. På arabisk bruges ordene Guds
budbringer eller apostel, (rasul Allc.h) eller profet (nabi).
12 Pa grund af chikane fra "vantro", der vel ikke ville tage ham alvorligt.
t3 Andre eksempler er Jeanne d'Arc og Timujin (Djengis Khan).
14 Det sker fortsat. Bare læs din daglige avis!
15 For en stor del ledet militært af kristne danske vikinger, normannerne. Skandinavien og
England er de eneste lande i verden som har korsflag, bannere fra korstogstiden, som natio-
nale symboler.
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deret i 7ll. I 1453 blev Konstantinopel erobret af tyrkerne efter i år-
hundreder at have været forsvaret af bl.a. danske vikingekrigere. Tyrkerne
blev slået foran Wiens porte så sent som i f 683 af den polske konge Jan
Sobieski.

Historien om islamisk militær aggression mod Europa er næsten lige så
gammel som Islam selv. Den er nu ved at være afsluttet i og med at Europa
modstandsløst lader sig overtage via muslimsk fødselsoverskud, sådan som
bl.a. Libyens præsident Muharrrrrrar Ghadaffi forlængst har forudsagt'6.

Europa har lært uvurderlige ting fra araberne. Man lærte således at bygge
og navigere oceangående skibe'', en forudsætning for de store opdagelses-
rejser. Columbus' karaveller var nærmest kopier af den arabiske dhow. Det
geniale indiske positionstalsystem fik vi via araberne. Og allervigtigst: mus-
limer reddede store dele af den rige antikke græske filosofi og naturviden-
skabelig tænkning fra glemsel. Da disse skrifter dukkede op i Europas
højmiddelalder gik der en åndelig revolution i gang, som endnu ikke er
standset. Verdens gæld til araberne på det punkt kan slet ikke måles.

Inspireret af ikke mindst græsk filosofi og naturvidenskab (Hellenismen)
oplevede den islamiske kulturkreds en blomstringsperiode frem til 12OO-

tallet. (Vi har mindelser fra den i lOOf Nats Eventyr). Men under "Guds
Svøbe", Djengis Khan, lagde mongolerne enorme områder i det nuværende
Iran og Irak Øde under frygtelige massakrer. Den gryende åndelige renais-
sance forsvandt som en regnbyge i ørkensand, o$ muslimerne samlede si$
om deres Hellige Koran og troen på Allah, der havde straffet dem så for-
færdeligt for deres verdslige kunst og videnskabelige studier. Thi at Djengis
Khan virkelig var Allah's redskab kunne ingen muslim være i tvivl om'8.

Glædeligt for menneskeheden som helhed kunne Europa nu løfte faklen
og bære den videre efter de mØrke århundreder, der fulgte efter folke-
vandringstidens kaos, myrderier og etniske udrensninger.

Nu drejer skæbnehjulet atter. Befolkningseksplosion og islamisk revolu-
tion stØttet af oliepenge styrer menneskeheden mod en ny periode med
folkevandringer, blodigt kaos og religionskrige.

16 En ny folkevandring er i fuld gang, og for første gang siden sidste istid når den helt op til
os. Arkæologen Lotte Hedeager, professor ved Oslo Universitet skriver (J-P OOOSOI): "Der fin-
des en lang kontinuerlig udvikling i den danske befolkning. Vi har aldrig været udsat for de
store folkevandringer, som stammerne længere nede i Europa, og er i bund og grund en sta-
bil befolkningsgruppe med urgamle rødder." Det var sandt - for bare 3O år siden. I dag må man
erkende at den gode professordame desværre sover i timen.
l7 Kunsten var åbenbart gået i glemmebogen efter vikingetiden.
f 8 Den dag i dag advarers muslimer mod selvstændige tanker; de "åbner døren for Satan".
Musik (klassisk såvel som moderne), malerkunst og skønlitteratur ser man på med megen
skepsis og undgår det helst fuldstændig.
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Kultur
"Det er lsloms notur of dominere, ikke of blive domineret, of påfuinge olle
notioner lsloms regler og of udstrcBkke sin mogt til hele jorden,"

(Sheik Hassan al-Banna, stifter af Det Muslimske Broderskab).

I'slamisk kultur rummer megen skønhed. Den storslåede gæstfrihed, som
Koranen foreskriver (også overfor "vantro"), den arkitektoniske pragt i
paladserne og den fredfytdte stilhed i store mosk6er hører også til billedet
af Islam. Riddertidens idealer si$es at stamme fra araberne via korsfarerne.

Kulturen religipst betinget
Mogens Camre hævder at når alle islamiske lande (tildels bortset fra et par
små oliestater) er tilbagestående, korrupte despotier, må det hænge sam-
men med deres kultur, og at denne kultur er afgørende betinget af deres
religion. Det påstås også at Islam står i vejen for muslimernes uddannelse
i verdslige emner. Et eksempel er Malaysia, hvor kinesere og indere tit når
længere i uddannelsessystemet end det malayiske (muslimske) flertal.

At lære Koranen udenad på klassisk arabisk tager lang tid, særlig for
den, der ikke taler ån af de nutidige varianter af arabisk til daglig'n. Det
samme gØr den meget omfattende islamiske litteratur. Så det er bestemt
tænkeligt at Islam virker som en bremse på materielle fremskridt. I Dan-
mark bruger mange indvandrerbørn deres eftermiddag på koranskolen,
medens danske børn har frihed til andre ting.

Gør så meget at folk retter deres tanker mod deres gud og er tilfredse med
lidt? - Det gØr i alt fald en forskel. Hvis sådanne, af religiØse eller kulturelle
årsager materialt tilbagestående, folk tiltrækkes i store mængder som ind-
vandrere til andre lande med en mere materielt orienteret kultur kan der
ske en hel del.

MØrke sider: Dyremishandling, kvindeundertrykkelse
Muslimsk kultur har andre mørke sider: Med rod i en ældgammel Ørken-
nomadekultur er Islam dødsforagtende krigerisk, erobringslysten, arrogant
og diskriminerende, bornert, kvindeforagtende og extremt intolerant'o. Nogle
af de barbariske fænomener, vi forbinder med Islam, er måske nok gamle
kulturtræk hos de folk, der bringer Islam hertil, men da Islam gØr krav på
at omfatte alle menneskelivets forhold er det uundgåeligt at lægge ansvaret
for disse barbariske handlinger på Islam selv.

"Kulturberigerne" bringer fx. infam, yderst pinefuld og livsfarlig om-
skæring og sammensyning af småpiger her til landet. Muslimske mænds
ære afhænger i allerhøjeste grad af deres kvinders dyd, til trods for at mænd

19 Fx. Bosniere, tyrkere, iranere, pakistanere, bengalier, malajer, somalier...
20 - Set med danske 6jne. Set med islamiske Øjne er islamisk kultur naturligpis det rigtige og
normale, medens den danske er fejg, lider af tåbelig angst for døden, eftergivende, underdanig,
uden moral, og meget andet foragteligt.

11



ifølge Islam har meget mere ære end kvinder2'. Kvinder dræbes af deres
fædre, onkler, brødre, eller sågar sønner, hvis der er den mindste mistanke
til denne d.yd. Løs landsbysnak er nok". "t0resdrabene" støttes på islamsk
lov. IfØlge Islam skal slagtedyr forbløde i flere minutter ved fuld bevidsthed'".

Og det helt sikkert bevidst løgn (taqggta), når nogen påstår at tilslØring
af muslimske kvinder ikke er befalet:

"Oh, Profet, tilskynd dine kvinder, dine døtre og de sande troendes hustruer til at dra-

ge deres slør tæt omkring sig. Det er det bedste, således at de kan blive accepteret og

itte tide overlast. Allah er tilgivende og barmhjertig." (Koranen 33.59)

Sommerligt klædte danske piger og kvinder er skøger i muslimers Øjne,
og de behandles med brutal, hensynsløs foragt'n.

Danske mænd ses som vantro, skvattede drukkenbolte. De er æreløse,
fordi de sjældent begår vold og hævner fornærmelser. De beskytter ikke
deres egne døtre,ja hævner end ikke krænkelse af deres dyd!'n De er dum-
me, fordi de tillader deres politikere at fortsætte masseindvandringen, og
fordi de lader deres kvinder bestemme alt for me$et udenfor hjemmet.

" Troende: vid at de "vantro" er urene." (Koranen 9.27)

Men man benytter da tag-selv bordet, når disse urene, småtbegavede,
ugudelige, uomskårne, uvaskede's svineædere stiller det frem. Det er også
efter Allah's instrux (Kor. 4.99):

"Han, som flygter fra sit hjemland for Allahs sag, skal finde talrige tilflugtssteder i lan-

dene og stor overflod".

2l En muslimsk mand tager fx. ikke mod ordrer fra en kvinde. Socialrådgivere og lærerinder
har et forfærdeligt hyre med dem, og må tit simpelthen opgive!
22 I Pakistan støa og dræbte en ung mand sin mor, der var enke. Hun solgte lidt land-
brugsprodukter på markedet, uden hans tilladelse til at forlade huset.
ZS -Til gengæld kan dyret glæde sig over at få en velsi$nelse med på vejen. Resterne efter fest-
lighederne,-fx. rådne fåreskind med stinkende, maddikevrimlende indvolde finder danske
k6mmunale vejmænd og gartnere rundt omkring på offentlige steder. Nomadekulturer er ikke
omhyggelige med deres om$ivelser.
Z+ elåeae i periodenf ggo-92 var 162 af 668 eller 24o/o af de voldtægtssigtede udlændin$e (i

Københarm d,og4OVo, hvoraf 33% blev dømt). Det fremgår ikke, hvor mange heraf der var musli-
mer. g4o/o af ofrene var danske statsborgere. (Rigspolit"ichefens rapport, f gg8t. År 2OOO masse-
voldtog syv unge arabere gennem fire timer en l4-årig dansk pi$e i et skur, stillet ttl rådigfled

Jor deå qf koimunen. Firå tyrkiske og arabiske l5- 19 årige tvang en grædende 13-åri$ dansk
pige til oialsex. De fik alle bagatel-domme ved byretten (bgretsdommer Marianne Suendsen)
bJler rettens samrådmed de soctale mgndigheder og blev løsladt straks efter domfældelsen' De

.rng. *.t"limer gav tv-seerne fingeren og forlod grinende retssalen, fyldt med dyb foragt for
danskerne og deres kvindelige dommere.

Denne følelse blev næppe mindre af at deres forbrydelse belønnedes med adgang til "kon-

taktpersoner", ældre indvandrere, som til en personlig løn på fO-f 7.OOO kr. om måneden er
udstyret med en åben tegnebog til brug for de unge forbryderes besØ$ på pizzabarer, bade-
billeiter og biografture (BT OOO824). Intet under at andre 2.G'ere også begår forbrydelser for
at få dissJfordile. - Og mon ikke 6n og anden ældre indvandrer har fundet ud af at fiske sig
et job som kontaktperson ved at opmuntre unge til kriminalitet? Det skulle være mærkeligt
andet. Muslimer er ikke dummere end andre mennesker.
25 Ordentlige muslimer vasker sig før bønnen, dvs. fem gange om dagen. Og de vasker si$
bagi (med venstre hånd). De bruger ikke toiletpapir.
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Familien er central i Islam, og cølibat afvises som unaturligt og skadeligt.
En muslimsk pige må selvfølgelig ikke ægte en "vantro". Hun skal blive i
hjemmet indtil hun føres til sit nye hjem hos den mand, hendes fader har
valgt til hende. "Hrln forlader kun sit hus to gange i sit liv: for at blive gift
og for at blive begravet", som man siger i de kredse.

. "Code kvinder er lydige.... Hvad angår dem,fra hvem du frygter ulydighed, så tilrette-
vis dem, send dem i seng alene og slå dem. Så, hvis de adlyder dig, gør ikke mere mod

dem. Allah er den højeste." (Kor. 4.34.)

Hun må ikke nægte sin mand seksuelt samkvem. Hun har kun sin iden-
titet i kraft af ham. Hendes livsopgave er at fØde krigere for Ælah's sag:

"Kvinderne er din ager; gå da til dine marker som du har lyst til. Gør gode gerninger

og frygt Allah. Hus[ at du skal møde Ham"... (Koranen 2'.223) ^
Koranen (23.6-8) kan let fortolkes, så den godkender voldtægt af "kvinde-
lige krigsfanger" (foruden naturligvis slaver) :

"De som uogter deres kønsdrlft, undtagen når det drejer sig om deres
hustruer eller huqd de elLers ejer (sLauer/ kuirudeliuge krigsJanger), skal tkke
irettesættes..."

Mange kvinder bliver bitre og uærbØdige overfor deres mænd. Sådanne
kvinder ender i Helvede, som rimeligt er...

26 Koranens forskrifter udgør ingen hindring for praktisk taget uhæmmet sexuel aktivitet for
muslimske mænd. Kvindelige tjenestefolk kan presses til at fungere som midlertidige hustru-
er, og når man er i et "vantro" land og kæmper for Islams udbredelse er alle "vantro" piger og
kvinder, man får fat på, at betragte som "kvindelige krigsfanger". Desuden er slavehold, navn-
lig af kvinder, så almindeligt at endog muslimske diplomater i vesten afsløres som ejere af fx.
forkuede, voldtagne og mishandlede, mindreårige phillipinske piger. De er helt i deres herrers
vold. De kan ikke det lokale sprog og må ikke må forlade hans hus.
Også overfor en muslimsk kvinde har muslimmanden let spil, hvis han antræffer hende

alene. Hun kan ikke anklage en mand for voldtægt, medmindre hun kan skaffe fire pålidelige,
dvs. islamiske, mandlige vidner. Gør hun det alligevel, står hun allermindst til en grusom
dtagt prygl, som foreskrevet i Koranen for falsk vidnesbyrd. Men hun risikerer også mod-
anklager for løsagtighed (hvis hun er ugift betyder dette også forfærdelige stokkeprygl; hvis
hun er gift kan det betyde det dØden ved stening). Nar,nlig tjenestepiger kan let beskyldes for
tyveri, hvilket betyder en afhugget hånd.

"Vantro" mænd får derimod ikke et ben til jorden. Blot mistanken om et forhold til en ugift
muslimsk kvinde kan føre til anholdelse og krav om dødsstraf.
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Tro og tænkning
"Juridisk set er jeg donsker, men jeg er egentlig ikke donsk, Jeg Ønsker hel-
ler ikke of vcere det, Den eneste sikre identitet, jeg hor, er of jeg er mus-
lim.., Jeg er fundomentolist, et dejligt misforstået begreb, fordi det i Don-
mork bliver brugt som synonym for fonotikere. Men det betyder of Koro-
nen er Guds ord: der er ikke et bogstov eller kommo, der er sot forkert i

Koronen, Det mener olle muslimer, Og derfor er olle muslimer fundomen-
tolister.""

Meget kortfattet - men formodentlig sådan som mange muslimer opfatter
det - betyder Islam overgivelse, underkastelse under Guds vilje. "Mtlslim"
betyder "dn, der over$iver sig".

Muslimen er "Ælah'S slave" -punktum! Men Pietro Cini skriver:
"If6lge religionshistorikeren professor Jes Asmussen er Islam et uoversæt-

teligt ord, hvori underkastelse under Guds vilje skal forstås som hengivelse
til Guds fred - og hvori "fred" rummer den samme ri$dom af betydnings-
nuancer, som indgår i det hebraiske ord shalom."" Guds vilje er udtrykt i
Koranen. Den er overgivet "i hjertet" af ærkeenglen Gabriel til Profeten
Muharnrrrad, og (efter hans død) nedskrevet af hans datter Fatirna.

Korqnen er Guds hellige ord. MasterkoptenJindes i. HimLen: irutet komma
k6rn ændres. Den stårJøLgelig ouer al uerdslig Lougiuntng, den dqnske grund-
Lou tkke undtaget!

Udover selve Koranen haves Traditionen (sunrLa, "den veltrådte sti"),
beretninger fra Profetens liv, samt senere retsafgørelser. SharLa'en, den
islamiske retstradition, hører til denne.

Muslimsk retstradition er dog problematisk. Den bylfier jo dels på Kora-
nen, dels på stlnna, og disse tekster er åbenbart i nogen grad selvmod-
sigende, eftersom der eksisterer fire forskellige retsskoler med forskellige
fortolkningssæt.

Fredens verden og sværdets verden. Hellig Krig
Der skelnes mellem Islarns verdert (dqr q]-lslctm), fredens verden (dar a"s-

sulh), dvs. den ikke islamiske del, som har fredsaftaler med den islamiske
verden, og sværdets verden (dqr a.L-hq"rb). Islams verden er den eneste
varigt og stabilt fredelige. Dar as-sulh er kun et over$angsfænomen (ligesom
kommunisternes doktrin om "fredelig sameksistens" i Hrutsj€v perioden).
År ZOOO ses Europa, specielt Frankrig, allerede omtalt som dqr aI-IsLam i

27 Mazhar Hussain, danskuddannet læge, hovedbestyrelsesmedlem af Det radikale Venstre.
(Tidligere forsØg på at blive kandidat for Kristeligt Folkeparti (!) mislykkedes) JP 990615. M. Hus-
sain gør sine tiosfæller uret - eller også stempler han dem, der faktisk forsker i skrifterne og

udsætter dem for kritik som ikke-muslimer. For det er der så sandelig nogen der gør. Den nu
landflygtige professor Abdullah Ahmed An-Na'im fra Kartoums Universitet mener således at no-
get git< gatt med Koranen. Sura'erne fra Mekka-perioden er langt "blidere" end dem fra Medina-

[..ioaå. De sidste danner grundlag for sharia og strider voldsomt mod nutidens syn på men-
neskerettigheder. (Anne Ehlers, Information 98O3O3).
28 Det he-braiske shcrlom oversættes normalt ved "fred" på dansk. Men her har ordet jo også

en lang række betydningsnuancer .

t4

muslimske skrifter.
Er landet først islamisk. er det islamisk iord til Dommedag".

"Dræb dem og slagt dem hvorsomhelst du finder 9_._t, og fordriv dem fra alle de

stedeihvorfra de har fordrevetjer!" (Koranen 2,I92)

Sværdets verden er de "vantro's". Ktln når alle er muslimer, kan verden
være fredelig. Argumentationen minder om Lenin:

"Så længe Kapitalisme og Socialisme eksisterer kan vi ikke leve i fred;
i sidste ende vil den ene eller den anden triumfere - en begravelses-
hymne vil blive sunget over enten enten den sovjetiske republik eller
over kapitalismen." (Collected Works).
Den hellige krig (yrhød) er derfor (ligesom sovjetimperialismen) kri$ for

verdensfredens skyld.
I praksis er det ikke så ligetil. Talrige, meget forskellige folk hylder Islam,

og de har selvfølgelig deres indbyrdes krige, som kristne (og marxister-leni-
nister) også har og havde. Alligevel er Islam altomfattende. Æle muslimer er
er ligeværdige brødre, omfattet af det islamiske samfund, ummø. Fælles-
skabet, ikke mindst i mosk6en, betyder umådelig meget'o.

En lov for Allah's fuldkomne verdensorden
Der er kun dn lov, Koranen og traditionen. Den råder i alle livets forhold, og
overtrædelser straffes både før oE efter døden. Dog er Ælah barmhjertig og
frelser hvem Han vil. Der skelnes IKKE mellem "hvad kejserens er og hvad
Guds er". At religion og politik kan og bør adskilles er en ny og fremmed -
faktisk blasfemisk - tanke. Muslimen skal vie sit liv til kampen for den ver-
densomspændende gudsstat. Verdslige stater er dog dannet (først o$ frem-
mest Tyrkiet og Algieriet), men de er konstant under angreb fra islamister.
En troende muslim, som den førnævnte læge Mazhar Hussain, kan nemlig
ikke i hjertet acceptere en verdslig stat. Den kunne jo finde på at vedtage
love i strid med Koranen og Traditionen. Mennesker sko"l ikke laue Loue. De
skctl ødlgd"e Korqnenl Hans formål med at lade nogle naive mennesker
udpege ham som radikal folketingskandidat kan kun være at få ændret
Grundloven, hvilket han iØvri$t er berettiget til (i Danmark).

Islam er en fuldkommen, totalitær og i de alt for fåtallige tænkende
vesterlændinges Øjne dybt reaktionær ideologi. Netop Islams totale o$ tota-
litære karakter er Islams styrke. Glem ikke den tiltrækning som andre tota-
litære ideologier som nationalsocialisme, kommunisme o$ socialdemokra-
tisme havde og fortsat har. Og Islam er meget mere end disse åndløse
ideologier. Islam har den religiøse dimension med - og det også i den grad!

Jeg fristes over evne til at omskrive Lenin: Før eller siden vil dødsklok-

29 Derfor taler islamisterne om "reislamisering" af Spanien, store dele af Frankri$, Balkan
og det gamle Østri$-Ungarn. Hele Ungarn er "islamisk land".
Sb H.i ser vi måske ån af årsagerne til muslimske mænds hang til at sidde og snakke sam-
men i timevis over en enkelt kop kaffe. l.l€;gypten kan man se granvoksne mænd gå omkring
på gaden med hinanden i hånden...
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kerne ringe, for enten Islams enfoldige og enkle strenghed eller for den vest-
tige kulturs brogede kombination af personlig frihed og skrupskØre ideer,
kapitalisme og logisk, naturvidenskabelig tænkemåde.

Himmel og Helvede
Det er en muslims pligt at kæmpe'' for Islams udbredelse. DØr han i kam-
pen, er han sikret direkte adgang til Paradis. Dette er et ri$ti$t ørkenkri-
gerparadis: et glædeshus med rislende sprin$vand og hurier" - permanent
"nystartede værtinder", der tager sig Ørnt af de hellige kri$ere. Spiritusfor-
budet" er hævet, så der er fri bar i pauser mellem udfoldelserne.

Muhammad så ind i Paradis og konstaterede at der var 9O % mænd og
LO o/o kvinder. Kvinder skal nemlig have passårsedlen til Paradis under-
skrevet af deres husbond og herre - og de allerfleste kvinder er opsætsi$e
og utilstrækkeligt underdanige. Dem slipper mændene for i deres næste liv,
hvis de selv har været rimeligt lydige mod Allah's forskrifter. Omvendt er
der 90% kvinder i Helvede til at plage de 1O% af mændene, der ikke har be-
stået prøven. Døde jomfruer kommer dog automatisk i Paradis. Mindreårige
baha'ipiger voldtages derfor rutinemæssigt i det shiamuslimske Irans
fængsler inden de hænges.'n - For voldtagne og dræbte kvinder ryger lige
lukt i Helvede, hvad voldtægtsmænd selvfølgelig ikke gØr, når de blot følger
Koranens bud vedrØrende "kvindelige krigsfanger".

Der er flere retninger indenfor Islam. Den talmæssigt største splittelse
findes mellem shia- o$ sunnimuslimerts. Sunni'erne er langt de fleste, cå.
90 pct.'o

Islam har også sin mystiske retning, s4ftsmen. Sufierne er ofte særdeles
åbne overfor andre religioner, og de udsættes for trusler fra shia-muslimsk
side.

Endelig er der fraspaltede (blandings)religioner, bl.a. Druserne, Shik'erne
og Baha'i'erne. (Den sidste opstod i f SoO-tallet og forfBlges grusomt i Iran).

En muslim tror på engle (specielt ærkeenglen Gabriel, Jibrtl), på de åben-
barede bøger (de jØdiske, de kristne, de zoroastriske og de hinduiske), på

3l Er man helt viet til denne kamp er man "hellig kri$er", "mujahideen".
g2 Hurierne er vidunderskønne kvindelignende væsener: bredbarmede og mørkøjede "him-
melske jomfruer", som Allah har skabt til at være de salige til beha$; du får en tur med en ny
huri foihver god gerning og for hver dag, du har fastet i ramadanen. Jeg har dog hørt en mus-
lim påstå at der findes tilsvarende mandlige hurier til brug for salige kvinder. Hurierne er
"alinn'e.". Allah skabte dem af ild, ligesom Han skabte mennesket af jord. De svarer formo-
dentlig til succubus'er i vestlig dæmonologi.
33 Forbudet kom som en åbenbaring fra Allah, da Profetens hellige krigere havde fuldet sig
så voldsomt at de var ukampdygtige. Da afdøde kri$ere jo ikke slås mere, er forbudet over-
flødigt.
34 Fangevogterne trækker lod om jobbet. Den hængte piges familie får endda en "vielses-

attest" og en æske slik fra "svigersønnen" som gave efter henrettelsen!
35 Shiamuslimerne anses for at være de mest føIelsesfulde og rabiate.
36 Iran er shiamuslimsk, medens saudiaraberne er sunnimuslimer. Trods splittelsen har
shiamuslimerne adgang til de hellige steder i Saudi Arabien. Ingen muslim ville hindre en
anden i at gennemføre sin pilgrimsfærd.
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en række af profeter: Adam, Noah, Moses, Jesus, frem til Muhammad Som

den sidste og stØrste. Man tror dog at der blev sendt sendebud til hvert
enkelt folk. Endelig spiller Dommedag en stor rolle.

Satan er en falden ærkeengel, som blev styrtet fra Himlen, fordi han i sin
stolthed ikke ville hylde Ælah's Skabning, Mennesket. Muslimen er strengt
monoteist. Gud er 6n og udelt. Det kristne treeni$heds-dogme afvises
blankt.

Gud har skabt hele verden, og kan afslutte den. Æt er på sin rette plads
og følger naturlovene. Der er en stærk tro på forudbestemthed i Islam. Men
setv om Gud står over og udenfor verden, er Han alligevel en barmhjertig,
tilgivende og personlig gud, der lytter til vore bønner. z0gte anger sletter
synden og muliggØr at vi bliver så syndefri som nyf6dte".

Islam lære. os at mennesket fØdes som rettroende, dvs. som muslim.
Modsat Kristendommen, hvor arvesynden er det centrale dogme, lærer
Islam at Gud til$av Adam hans syndefald. En "vantro" (kqffir, "en utaknem-
lig", en "hedning") er altså ikke blot syndig og uoplyst, han er direkte ond.
For den "vantro" har - i alt fald i princippet - vendt sig bort fra Allah".

"Alle mennesker er født som muslimer.,.Nogle hor bore bevceget sig

meget longt vcek fro udgongspunktet, Men jeg er sikker på of olle på et
tidspunkt vil blive muslimer,"

Safia Anude, Muslimsk Retshjælp. Kr.Dagbl. OOO2|4

Det er nemt at blive muslim (igen). Man skal blot fremsige trosbekendelsen
i vidners nærvær. Men bordet fanger! En muslimsk mand, der falder fra
Troen, opfordres i fØrste omgang til at tænke sig om og vende tilbage. Hjælper
det ikke, vil Islams Sværd skille hans hoved fra kroppen. Helt bogstaveligt3'.

Filosoffen Immanuel Kant mente at en handling kun kan kaldes moralsk
rigtig hvis den, der foretager den, frit, dvs. uden tvang, hverken fra andre
minnesker eller fra Gud, har besluttet at foretage handlingen. Det på-
lægger os et personligt ansvar for hvad vi gør. Denne farlige o$ forvirrende
fritreO slipper du for som muslim. Følger du Loven kan du leve livet uden
personligt ansvar. Som mand vil du derefter tilbringe Evi$heden, omgivet af
springvand og skønne, sexuelt indladende kvindekopier - langt mere frem-
kommelige end originalerne - samt vin o$ spiritus ad libitum.

Er der noget at betænke sig På?

37 Men anger og omvendelse er alvorlige sager. Koranen foreskriver øjeblikkeli$ henrettelse
prå mistanke om falske omvendelser til Islam!
SS Altutr betyder Gud på arabisk. Ordet genfindes formentlig i Gamle Testamentes "Elohim"
og i Jesu forlvivlede råb på korset: "Eloi, Eloi, lama sabachtani!" (Jesus talte aramæisk, et
semitisk sprog som arabisk er det).
39 NaturligvG forudsat det er praktisk muligt, dvs. at han befinder sig et sted hvor islamisk
lov, Sharia'en er i kraft. I Europa skyder man sommetider frafaldne.
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Ret og retspleje
Koranens leveregler blev udviklet frem til ca. år 9OO, så de passede til det

daværende samfund. Denne videreudvikling kaldes Shqria.. Både den og sel-

ve Koranen er urokkelige. De står over lokale love, og brud på dem medfører

straf både her og hisset. De ligger helt fast, kan ikke ændres og skal følges

under opbygningen af det verdensomfattende islamiske samfund' umma.

Muslimeii efiitu og Asien kæmper i dag med våben i hånd for at få Sha-

ria indfØrt. Det er fuldt forståeligt, for åndeligt har Islam åbenbare svag-

heder. Islam i sin strenge form må støttes med ydre tvang og trusler-om
drakoniske straffe. Det år svært eller umuligt at forblive en $od muslim,
hvis muslimsk lov ikke gælder, specielt når man lever blandt "vantro" med

fristende friere omgangsformer end de stren$e muslimske.
Desuden er det.rU.[ageligt at leve blandt "vantro" for alt, hvad de rØrer

ved, bliver urent. Det mi føles som om man hele tiden risikerer at komme

til at røre ved ekskrementerno. Muslimen har derfor tre muligheder:
l) at flytte til et muslimsk land (men det er jo at trække si$ ud af kampen,

og hvad med de sociale Ydelser?)
Zl a:t lukke sig inde i en ghetto omgivet af andre muslimer for at undgå at

omgås de urene, men lokkende vantro, og

3) mai kan kæmpe for at få Sharia indført der hvor man bor. Det ender det

så med, når muslimerne bliver mange nok.
De færreste kristne ynder blodige henrettelser, lemlæstelse, stokkeprygl

etc. Men det kommer vi til at indrette os på, også i Danmark, omend der vil
gå endnu et par årtier. September 2OOO ytrede muslimske universitetsstu-
åerende ønske om tilpasning af dansk lov til sharia...

Sharia'en omfatter alle livets aspekter, strafferet, familieret, kri$slove, ind-
deling af verden i rent o$ urent.
Den inddeler muslimers handlinger i fem kategorier:
l ) Obligatoriske handlinger, herunder (drenge)omskæring og observering af

Islams fem søjler.
2) Hvad der er f6rbudt, såsom svinekød og blod, fornærmelse af Profeten,

afbildning af mennesker o$ dyr, udlån mod rente'
3) Hvad der er forkasteligt, såsom hestekØd og sladder.
4) Hvad der kan anbefales, f.eks. at gifte sig og få mange sØnner. NB: Der

opmuntres således ikke til cølibat, tværtimod!
5) Hvad der er uden betydning, f.eks. tobaksrygning'

Retspleje
Sharia'ens retspleje er (som den danske) mundtlig. Kun muslimer aner-

kendes som vidnei. Der skal to kvinders samstemmende vidneudsagn til at

opveje en mands. Principielt er der privat påtale i Sharia'en.

40 ..Maclrester efter svin, en hund eller en ikkemuslimsk mand eller kvinde er urene".
(Ayatollah KhomeinY).
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Familieret
En mand kan have indtil fire ægtehustruer, hvis han kan behandle dem
ens. (Dertil kommer "det løse" dvs. "midlertidige hustruer" blandt tjeneste-
pigerne, 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 "a$er" hvor manden sår sin
s'æd. Hun er intet uden manden. Og manden ejer høsten, børnene. Specielt
naturligvis drengebørn. Ved skilsmisse er børnene fBlgeli$ hans alene. En
kvinde kan kun opnå skilsmisse ad rettens vej. (Og hun risikerer "æres-

drab" hvis hun prøver).
Kvinder arver halvt (hvilket langtfra altid respekteres).

Strafferet
Sharia'en behandler forbrydere væsentligt mere kontant end dansk lov $Ør
det. Og langt mere virkningsfuldt. Det koster 8O stokkesla$ bl.a. at drikke
spiritus; tyveri koster hånden; landevejsrøveri og apostasi (trosfrafald)
koster hovedet. Det gØr drab også, dog kun hvis en muslim bliver dræbt.
Bn muslim dødsdømmes ikke for at dræbe en jØde eller en kristen, idet han
er på et hØjere stade end disse. Sex udenfor ægteskabet koster lOO stokke-
slag for ugifte, døden ved steningn' for gifte. Der er privat påtaleret.

Iilamisk retspleje tager sommetider mere hensyn til forbryderens ofre
end vestlig retspleje gØr (vi ser her bort fra voldtagne kvinder o$ "vantro").
Blodpenge kan erstatte dødsstraf.

Halshugnin$, stening, hængning, lemlæstelse og prygling exekveres gerne
offentligt, på det sted hvor forbrydelsen er sketn'.

Diskrimination? Ja. Racisme? Nej!
Islam diskriminerer (naturligvis) voldsomt mod "vantro". Men der er ikke
tale om racisme. Tværtimod opmuntres muslimske mænd sommetider til at
gifte sig og fåbørn med kristne eller jØdiske kvinder. Det giver flere muslim-
er og færre "vantro".

Også jøder o$ kristne er nemlig "vantro" og trrene, men de er dog "bogens
folk" og er ikke altid helt retsløse, sådan som ateister, kommunister,
animister og den sla$s er det. Som "vantro" må de ikke bære våben, og de
kan ikke gøre militærtjeneste. De er "beskyttede" (dhtmmi) og betaler en
ydmygende beskyttelsesskat $Agøh). Beboere i erobrede lande gik derfor
ofte over til Islam for at blive ligeværdige borgere i deres eget landn'. Men
racistisk i dette ords normale betydningnn er Islam ikke, snarere tværtimod.

4l Den dømte nedgraves halvt og overdænges med store sten til døden indtræder.
42 Shariadommere tager "Øje for Øje"- princippet bogstaveligt. Et ødelagt øje koster dit eget

Øje, medmindre den skadelidte accepterer bod og erstatning.
+S Det blev dog sommetider forbudt i det osmanniske rige; pengene var nødvendige til ero-
bringskrige.
44 Racisme er overbevisning om ån races (som regel åns egen) arvebiologisk baserede overlegen-
hed over andre racer oglelter fordele ved at undgå raceblanding. Æle muslimer er (officielt i alt
fald)brødre - uanset race. Hvis man derimod bmger det propaganda-racismebegreb, xenofile og

muslimer bruger overfor danskerne, er Islam langt mere "racistisk" end nogen Mogens Glistrupl
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Trosfrihed?
Islamister respekterer til en vis grad trosfriheden for jøder o$ kristne, men
ikke for sig 

"el*r. 
("Den lille jihad" stræber kun mod at etablere betingelserne

for Islam). Br man først muslim koster det livet at sprin$e fra. Men musli-
mer mener at deres trosfrihed undertrykkes, når de ikke får lov til at prak-
tisere Islam fuldt ud - inkluderet kvindeundertrykkelse efter Koranens bud
og Sharia'en i dens blodige helhed.

Ateister, kommunister og animister betragtes nærmest som dyr, men
også jøder og kristne chikaneres på det groveste. Kristne må ikke missio-
nEre."Nogle Jteder skulle de bære en særlig dragt. De skulle stå op, når en

muslim åd ned, de skulle betale en uhyrlig værneskat (i l€,$ten er denne

erstattet ved at statsansatte kristne lønnes lavere end muslimer for samme

arbejde) og måtte ikke eje jord. Højst kunne de blive forpagtere af den jord,
der tidligere havde været deres.

Urent
Begrebet urenhed er centralt i Islam, hvor det bruges til at gennemtvinge en

-.ss. krav under påberåbelse af trosfrihed. Desuden er det nytti$t til at
skabe afsky og afstandtagen fra os "vantro": Vi er "Ligesom ekskrementer og

urin, hunde o-g svin", soÅ den Store Ayatollah så smagfuldt udtrykker det.

Løgln og sandhed
Eftir sigende findes et muslimsk begreb, der kaldes khud'a. Det betyder at
overfor 

-"vantro" er enhver form for falsk bekendelse tilladt. Dette er det
ifØlge sagens natur vanskeligt at få be- eller afkræftetnu. Men vi har et vidne-
udsa$n, som har stor væ$t:

"Kufturelt hor muslimer et relotivt sondhedsbegreb, Det, de siger til den
ene, behØver ikke nødvendigvis of vcere det somme, som de siger til den
onden. Sondheden hcenger ulØseligt sommen med mogten, og sondhe-
den kon vcere forskellig, olt efter hvilken situotion mcln befinder sig i,"

Kulturpsykolog Kirsten Damgaardnu (J-P OOO8O3)'

Muslimers forhold til sandhed og virkelighed kan også være præget af

ønsketænkning. Yassir Arafat var oprindelig en vellønnet ægrlptisk inge\iøt,
fØdt i Cairo. Hin kalder sig palæstinensisk fly$tning fra Jerusalem, fra Gaza

og Allah må vide hvor ell-ers, alt efter hvem han taler til. (Weekendavisen

O6OZZ1. Og mange muslimer tror at Irak besejrede USA i Golfkrigen 1990....

45 Spørgsmål desangående f6rer uvægerligt til et logisk dilemma. Men man ved dog at løgne-

detekiorfrøver p^ mrlslimer er speciefi upålidelige, antagelig fordi muslimer føler sig i deres

gode ret, når de lyver overfor "vantro".
ZO Xirsten Damgaard har foretaget en omfattende undersøgelse 

^af 
unge mandlige muslim-

ske ..2.G'eres" hoTdning til kvinde-r. Det viste si$ at de unge ser p1 danske Plger som ludere,

man kan fornØje sig mEd og ydmyge sexuelt på enhver tænkelig måde. Men når de skal giftes,

skal det natuitigvils være fred åi uberørt jomfru fra hjemlandet. Kirsten Damgaard kon-

kluderede at kuiurmØdet mellem Islam og el frumanistisk saryfund som det danske aldrig uil

kunne 1gkkes. Selvfølgelig måtte unders6gelsens sponsor, det politisk korrekte "Sex o$ Sam-

fund", åge afstana få Jåa..r snak, så Kirsten Damgaard blev fyret (J-P OOO5O2). Hvordan

skulle Sei og Samfund ellers opretholde sit statstilskud?

20

Er man i mindretal i det land, som man vil erobre for Islam, må man gerne
skjule sine hensigter under høfllg imødekommenhed. Det kaldes taqggia,
"forstillelse"nt.

Koranen understreger at muslimer ikke skal stole på "vantro". "Vantro"
har i alt fald ingen grund til at stole på muslimer!

"At lade de vantro fortsætte med at leve betyder at
tillade dem at gøre endnu flere korrupte ting... at
dræbe dem er den kirur$iske operation anbefalet
af Allah Skaberen... Krig er en velsignelse for ver-
den og for enhver nation. Det er Allah selv, der
befaler mænd at fØre krig for at dræbe. Koranen
befaler: F6r krig indtil al fordærvelse og ulydighed
mod den guddommelige lov er renset ud!....
Koranen befaler: "Kri$ indtil sejr!" En religion uden
krig er en forkrØblet religion...
Vore unge krigere (mujahideen'er) sætter Allahs
befaling om til handling og kæmper. De ved at det
at dræbe vantro er 6n af de nobleste missioner,
som Allah har reserveret for menneskeheden."
(Ayatollah Khomeiny)

Hadet mod "vantro"
Jøderne siger at Ezra er Allah's sØn48, medens de kristne siger at Messias er Allah's søn.

Sadan er d'eres påstande, hvormed de efteraber fortidens "vantro". Allah forbande dem!

Hvor perverse (forkvaklede) de dog er! (Kor. 9:3o)

JØderne hånes og udskældes groft i både gamle og helt moderne islamiske
skrifter, der ikke giver nazistiske noget efter i perfiditet*n. Hadet skyldes til-
dels staten Israels opståen, men også at araberne nedstammer fra Isma€I,

47 Muslimer lægger ikke skjul på at taqyyia forekommer. Dertil er det alt for almindeligt.
Tværtimod diskuterer de hvor og hvornår taqlryia b6r bruges. For shiamuslimer er det pligt at
bruge taq;ryia, kun "anbefalet" for sunnier. Taq;ryia er et våben i kampen for Islams verdens-
sejr. (I krig bruger vestlige lande jo også l6gn, (hvid og sort) propaganda og vildledning. Visse
steder er der ligefrem blevet undervist i kunsten.) Bahar Baig, arrangør af en konference om
foreneligheden af muslimske og danske værdier udtalte (JP AUG 2OOO) at "mænd og kvinder
et lige, for det siger Koranen". Et blik på de centrale koranvers 2.223 og 4.34 viser at vi her
har et fremragende eksempel på taqryia.
48 Jøderne påstår bestemt ikke at Esra er Guds søn! Dette må være et eksempel på at
Muhammad ikke kendte jØdernes tradition særlig godt, selv om han forfærdelig gerne ville
være profet for dem.
49 JØderne bliver fx. beskyldt for at sprede AIDS i -Ægpten!
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sørr af jødernes stamfader Abraham (Ibrahim på arabisk) og den ægyptiske
tjenestepige Hagar. De to blev sendt ud i ørkenen, da Abraham ved Jahves
indgriben fik sønnen Isak med sin ældgamle ægtehustru Sara. ( l. Mosebog
kap. 2l). At Abraham begik denne svinestreg på Guds befaling i tidlig bron-
cealder, før der var noget der hed jøder,bør jo ikke Ødelægge et godt, gam-
melt had. Profeten prøvede dog uden held at opnå jødisk anerkendelse som
profet. JØderne i Medina $orde grin med ham, som de måtte opfatte som
en religionsvanvittig arabisk analfabet og stratenrøver, der misforstod og
forvanskede deres hellige skrifteruo. Mændene blev slagtet, nogle af Profeten
personligt5'; kvinder og børn solgt som slaver. I den første tid bad musli-
merne med ansigtet mod Det Allerhelligste i Jerusalem. Nu overbragte Pro-
feten befaling fra Ælah: "Retningen er nu Kaaba'en i Mekka!" Et ældgam-
melt helligsted.

IfØlge Islam dræbte jØderne deres profeter og forsØgte også at slå Jesus
ihjet. (Muslimerne påstår at Jesus ikke døde på korset, men undslap og
stiftede familie. Det gØr Kristendommen meningsløs).

Kommunismen betragtes med dyb afsky som en jØdisk opfindelse.
De hader skam også kristne. Nogle muslimske børn har ordre hjemme-

fra til at spytte, når de går forbi en dansk kirke!
Muslimer kriges mod "vantro" over hele kloden. Ifølge TV2-nyhederne

I / 7 / OO har "volden mellem kristne og muslimer"u' på Molukkerne kostet
4OOO døde og jaget 5OO.OOO på flugt. Iranske baha'i'er forfølges på det
frygteligste den dag i dag. (Som frafaldne er de hjemfaldne til dødsstraO.
IOO.OOO myrdede i Algier (mange kvinder og børn med halsen snittet over)
er ofrene for islamisters kamp for magten. I Birmingham undgår "gammel-
englændere" at fejre jul offentligt for ikke at provokere muslimske "nyeng-
lændere". I 1999 chikanerede muslimske taxichauffører opsætningen af
juledekorationer på Strøget i København. En brav dansk brandmand,
€egtemand og far, blev dræbt.

"Sig til de vantro at hvis de omvender sig skal deres fortid tilgives dem. men hvis de

freÅturer i synden, lad dem tænke på den skæbne, der overgik deres forfædre."
Koranen 8.38

5O Nogenlunde som Jehovas Vidner i vore dage.
5 f Når Sadham Hussein personligt skyder folk, han er blevet træt af, følger han således blot
en fin gammel, muslimsk tradition.
52 Få tØr sige sandheden, at der er tale om muslimsk kristenforfglgelse, og at kampens mål
er indførelse af en "islamisk stat", med Sharia som gældende lov. Nyhedsmedierne kunne lige
så godt have betegnet "Krystalnatten" i Nazityskland som "vold mellem jØder og nazister". Nå,
det gorde de måske også. Dengang.
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Demografi
Islam kom til Syd- og Østasien via arabiske handelsfolk i l4oO-tallet. Det
udryddede praktisk taget den rige hinduiske kultur i Indonesien. (Den
blomstrer dog fortsat i al sin rigdom, tros-inderlighed og pragt på paradisøen
Bali). På Sumatra har mange antaget Islam, men accepterer ikke den ara-
tjiske kvindeundertrykkende tradition. I højlandet findes endda et islamisk
folk (Minang-Kabao) med matriarkat, dvs. kvindevælde. Det har de kunnet
slippe afsted med, fordi islamiseringen ikke er sket via mellemøstlig ind-
vandring, som det nu sker i Danmark.

Antallet af muslimer i verden er nu 1.1-1.5 milliarder, en fordobling på
25 år. Islam har bredt sig kraftigt blandt USA's sorte. Disse grupper kan
være extremt hadefulde, antisemitiske og racistiske.

I Danmark er antallet af muslimer ukendt. Ingen statistikker sorterer folk
efter religion. CD'eren Peter Duetoft udtalte i begmdelsen af 9O'erne at "de få
tusinde muslimer, der kommer til landet" ikke udgør noget problem. Andre
politikere har i årevis hævdet at antallet var 60 - lOO.OOO, altimens masse-
indvandringen er fortsat med 15-2O.OOO om året. Hertil kommer fødsler.

Antallet af fremmede fra den tredje
verden svarer nogenlunde til antallet af
dræbte danske fostre siden fosterdrab
blev legaliseret og dermed tilgængeligt
for statistik.

Disse mennesker er stort set kommet
indenfor en periode på 25 år. Såfremt
der ikke tages drastiske forholdsregler
for at bremse den igangværende koloni-
seringsproces vil Danmark være mus-
limsk domineret længe før år 2O5O.

Antagelig befinder der sig år 2OOO om-
kring 4OO.OOO menneskero' (med en usik-

qå

I ligger som I har redt, venner.
Danmark er (endnu) et demo-
krati. Så I har selv ansvaret,
når det går galt!

kerhed på omkring IOO.OOO til hver side) med muslimsk kulturbaggrund i
Danmark. I Eu-landene fordobles antallet af muslimer for tiden ca. hvert
tiende år. År l99O var der ca.lO millioner i de l5 EU-lande. Nu (år 2OOO) er
der således antagelig 2O mill. (Nogle kilder angiver højere tal, men disse sy-
nes mest pålidelige). Og hvis udviklingen fortsætter 4O mill. år 2OlO, BO mill.
år 2O2O, 160 mill. år 2030.

År tgOO var der 3BO mosk6er i det nuværende EU-område, heraf 350 i de
muslimske dele af Grækenland. I 1995 var der 6OOOun

53 Dertil kommer andre fremmede. Vurderet ud fra det danske folketal for fyrre år siden og
er1 normal dansk fødselsrate finder Dansk Centerparti hurtigt frem til at der år 2OOO er 4,3
million danskere i landet - og ån million fremmede. At Danmarks Statistik opererer med langt
lavere fremmedtal må mildt sagt vække dyb undren. Det bringer et kendt mundheld om sta-
tistik i erindring.
54 Peter Neerup Buhl, Danskeren Juni 2OOO; anmeldelse af bogen Political participatton and
Identities oJ Muslims in lVon Muslim Stafes.
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Alt tyder på of lslom er fremtidens
tro i det lond, vi endnu kolder Don-
mork, lslomisk kultur, specielt med
dens kvindeundertrykkelse, frem-
mer store bØrneflokke, åndelig ens-
retning, kompdisciplin, teknisk stog-
notion og politisk undertrykkelse,
Overbefolkningen i muslimske lon-
de er ved of sprcenge olle rommer
of somme grund:

Islams fremtid
,'Vi må ofuise demokrotiet til fordel for lslom, som det enestående og
perfekte system, skobt of den Almcegtige, Vores morch er netop
begyndt, og lslom vil i den sidste ende besejre Europo og USA, For lslom
er den eneste vej til frelse, og det er vores mission of bringe frelse til hele
verden, Og tro ikke of vi er utopiske drØmmere," (Sheik Soeed Shoobon).

Spredning af Islam via børnefødsler er erklæret politik fra muslimske lede-
res side. Den nødvendige politiske hjælp (bl.a. bestikkelser under forskelli-
ge former) og propagandastØtte betales bl.a. med oliepenge fra fyrster, der
ikke ser nogen bedre mulighed for at sikre sig et evigt liv i Paradis end ved
at støtte udbredelsen af Islamuu.

Folketal i muslimske lande
er t 998 og 2O5O (hele milioner) iftg.
UN World Population Prospects,
1998 revision.
Iran: 64 - 115
Tyrkiet: 65 - lOf
Egrpten: 66 - f 15
Bangladesh: 123 - 2L2
Pakistan: 142 - 345

Vi kan aldrig rigtig fatte at mange muslimer faktisk tror på
hvad deres religion fortæller dem, og at de handler derefter!

En moderne vesterlænding forstår det ikke. Men forestil dig
at du fra ganske lille har set din far (familiens højt respektere-
de overhoved) bøje sig i støvet for Allah fem gange om dagen.
Hver fredag har du været med ham i moskden. Her har du set
det samme - måske sammen med et par onkler og din bedste-
far. Selv har du presset panden mod stengulvet i bøn fem gan-
ge om dagen i mange år. Islam er styringsprogrammet i dit liv!

Forestil dig at 95 pct. af befolkningen i dit land er vokset op
på den måde. 5O pct. af befolkningen er under 3O år og uden
fremtidsudsigter indenfor landets egne grænser. I bliver over
en million flere hvert eneste år.

Forstår du det nu?
Her overfor står et aldrende, rationalistisk, blødagtigt og flommefedt
velfærdsstats-Europa, som har 1) mistet ikke alene troen, men også for-

55 Der går også masser af oliepenge til moskeer, skoler og kulturcentre i vesten. Ofte bliver
muslimske piger betalt for at gå med tørklæde. I Paris betalte det islamiske kulturcenter 2OO Fr.
hvert kvartal til tørklædepigerne.
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ståelsen for hva<l tro t:r og bctydcr. Et Europa hvor 2) kvinderne ikke føder
nok børn til at lolkt:tirllt:t lllot kan holdes konstant; (åbenbart er "kvinde-
frigørelse" i kombirrartiorr rned p-piller og fosterdrab en endnu hurtigere vej
til folkedød cncl varrr<lringcn fra land til by normalt er). Et Europa hvor 3)
enhver tilrejscnclc nrccl lidt omløb i hovedet kan sikre sig en levestandard
på det offentligcs bckostning, som langt overstiger hvad en hårdt arbej-
dende vokscn mand kan opnå i den tredje verdensu.

Et Europa, hvis politikere åbenbart slet ikke forstår hvad der
sker omkring dem. Trods al fornuft og historisk erfaring prøver
disse historieløse teknokrater og åndelige analfabeter at løse
problemerne med fødselsunderskudet ved at gøre deres lande
til indvandringsområder for en brutal krigerreligion. Og deres
vælgere har givet dem lov.

Forudsigelser er altid usikre. Men som det ser ud i dag må
man realistisk erkende at Danmark er dømt til at forsvinde fra
verdenshistoriens arena. Det vil være en retfærdig dom. Thi "et
folk uden forstand er et folk, der går til grunde". (Hoseas 4. L4).

"Bekæmp dem til hvem skriften blev givet, men som
ikke tror på hverken Allah eller på den Sidste Dag,
som ikke forbyder hvad Allah og hans Apostel har
forbudt og ikke antager den Rette Tro, indtil de beta-
ler tribut og er helt undertrykte". (9.29) "Han (Allah)
giorde jer til herrer af deres (de "vantro"s land), deres
huse og deres gods og til endnu etLqnd, somjeresJod
endnu ikke hc"r betrådt..." (33.27)

Holger Danske kæmpede mod muslimske angribere i Frankrig.
Danskerns viking-forfædre kæmpede som væringer i Konstan-
tinopel (Miklagaard) mod muslimske aggressorer. Kristne dan-
ske vikinger i Frankrig blev fædre til normannerne, der for-
trængte Islam fra Sicilien. De deltog i korstogene, der for en tid
generobrede Palæstina for Kristenheden. Nu lader vi musli-
merne overtage vort land uden sværdslag.

Allah er i sandhed stor.
Og Han har sans for bister ironi!

Mirrrgc slt'<lcr er gennemsnitsdaglønnen en dollar (6-8 kr.) . - Eller mindre!
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Menneskerettigheder
Islamiske lande hverken kan eller vil acceptere dette vestligt opfundne
menneskerettighedsbegreb :

Uddrag af Verdenserklæringen om menneskerettigheder, vedtaget og
offentliggliort den lO. december 1948.

Artikel 1. "Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder..."
Nej, siger lslqm. "Mrtslimer henuiser ikkemusLimer ttl et lquere eksistens stade.
Huis en musltm dræber en sådan tkkemusLim, så må hqn tkke tdØmmes
dØdsstrqf , Jor høns udutklingsstøde er hgjere end den dræbtes." (Sultanhus-
sein Tabtndeh, her eJter "lslc.m, integration elLen..?").

Artikel 2. "Enhver har krav på de rettigheder og friheder, som nævnes i
denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, f.eks. på grund af
race, kørr, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller
social oprindelse...."
Den gdr ikke, Musltmer står alttd milehøJt ouer uantro og LLrene, og må
behqndLes dereJter. Desuden står den musltmske mqnd ouer kuinden.

Artikel 3. "Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed."
En muslim hqr kunJrihed til at tro på ALIah og Hans proJet. Holder han op
med det, er hqn dødsens. Og en kutnde har seluJØLgelig kun denJrihed, man-
den tillader.

Artikel 4. "Ingen må holdes i slaveri eller træIdom...."
Korqnen omtaler slauert. SLaueri er stadtg hgpptgt i" nogle rslamrske området
sommetider under andre betegnelsen

Artikel 5. "Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller
vanærende behandling eller straf."
Er lOO stokkeslag tortur? Er det grusomt at hugge Jorbrgderes hænder og

fødder ffi Er det umenneskeligt og uanærende at grøue en kuinde ha"Iut ned
i" jorden og Lade hoben ka-ste store sten på hende irudttL dØden tndtræder?
Hvis svarene er ja til disse spørgsmål, må en muslim afvise menneske-
rettighedserklæringens artikel 5. for så er den i strid med den hellige Koran
og Sharia.

Artlkel lH. "l,,rrlrvcr har ret til tanke- samvittigheds- og religionsfrihed:
derrn('r{'t orrrlirttcr frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten
alenr. t.llcr i larllesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for
sirr rr'llgiorr cller tro $ennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og over-
h<llt lt'lsc af religiøse forskrifter. "

Oucrlal en muslim til at Lqde sig døbe eller qfhoLd kristen gudstjeneste i
Squdiqra"bien og se huqd der sken Men sknu testqmenteJørst!
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