“Sande muslimer forstår sig selv som erobrere”
“Allah siger: Hvis det bliver jer for trangt, er jorden mon ikke så udstrakt,
at I kan udvandre på den?” (Koranen 4:97)… Muslimer i Danmark har
brug for al den uddannelse, de kan få, for ad denne vej at kunne infiltrere
og påvirke det ikke-islamiske samfund på alle niveauer såsom institutioner
og skoler, hospitals- og plejevæsen, industri, handel, forskning og politik.
Jo mere veluddannede muslimerne er i det ikke-islamiske samfund, jo
stærkere står de, også m.h.t. at styrke deres eget miljø, thi er det ikke
islamisk, så må de gøre det islamisk.”
(Det danske muslimske blad ”Muslim i Norden, nr. 25, april 1998)
“De forlader deres hjemlande, for at vinde Europa for islam. Målet er et
islamisk land. For at nå målet, må vi følge strategien: “skridt for skridt”.
Udvandring er et fundamentalt princip i islam. Udvandring er lig med jihad
(hellig krig), at anstrenge sig på Allahs veje… I islam forlader man sit
hjemland for troens skyld, og således er udvandringen ikke kun en pligt,
men at være imod udvandringen for troens sag er et forræderi mod det
islamiske samfund: “Er Allahs jord ikke vid nok for jer, at I kan udvandre?”
(Koranen 4:97)… (Dr. A.M. Naqawii i “Morgendæmringen” nr. 7/8, s. 49)
“Tiden arbejder for os. Vore kvinder har altid en tyk mave. De kristne får
stadig færre børn. Når vi har nået 50 %, skal grundloven væk og Koranen
regere. De regerende skal være muslimer. Det må endegyldigt være slut
med de kristnes afgudstjeneste…”
“At få børn er meget vigtigt for at vi kan indtage landet. Det sker gennem
børnefødsler og socialkontoret betaler jo. Hvad de tyrkiske mænd ikke
klarede, da de skulle erobre Wien, det klarer nu vi. Det er vi Allah skyldig.
Vi føder jer kaput”. (M.A. Rassoul i A. Mertensacker:
“Muslime erobern Deutschland”, s. 65, Lippstadt 1998)
“… vi finder os ikke i mere at blive hundset med af ikke-troende. Vi er ikke
nogens kulier mere… Vi rejser derhen, hvor det passer os, det skal ingen
blande sig i. Muslimer er frie mennesker, danskere er slaver af druk og
narko og mistro til tilværelsen. At muslimer får flere børn end danskerne, at
det sociale system bliver udnyttet osv. kan I kun takke jer selv for. Den
mere kloge narrer den mindre kloge.”
(Jahamir Abdallah, fmd. for den danske “Islamic Student Organisation”.
Abdallahs læserbrev i Ekstra Bladet 6.4.1997)

Koranens ord:
“Og Allah gav jer deres [de vantros] land, deres huse og formuer i arv, og
land, som I end ikke har betrådt. Allah har magt over alle ting.”
(Koranen 33:27)
“På den dag skal der blæses i trompeten. Og vi vil forsamle de syndige på
den dag, de blåøjede.” (Koranen 20:112)
“De blåøjede folk er folkene mod nord og vest, altså Europa og Amerika.
Efter 10 århundreders nedgang for islam og opgang for kristenheden,
vendes forholdet nu om.”
(Abdul Salam Madsens kommentar i
hans koranoversættelse Kbh. 1967.)
“Forkynd kvalfulde straffe for den vantro. Oh, I troende, bekæmp de
vantro, som bor i jeres naboskab; lad dem føle hele jeres strenghed.”
(Koranen 9:3 og 12:29)
“I skal bekæmpe folk, medmindre de bekender sig til islam.”
(Koranen 48:17)
“Vær ikke svage overfor jeres fjender og inviter dem ikke til fred: I skal
være de mægtige, for Allah er med jer og undlader ikke at give jer løn for
jeres gerninger i krig.”
(Koranen 47:36)
“Vær ikke dovne i at søge og forfølge de vantro folk, selv om det måtte
være jer ubehageligt…”
(Koranen 4:57)
“Sandelig vi bereder jernkæder, halsslynger og helvedesild for de vantro
[dvs. ikke-muslimerne]”
(Koranen 76:5)

ISLAMISK STYRE
“En (vantro) regering må ikke have frie hænder… Vi må skabe den rette
atmosfære, hvor vi kan opdrage en loyal generation, som vil rive de falske
guders troner ned og tilintetgøre de vantro regeringers ulovlige magt… Vi
har ikke noget alternativ end at arbejde på at ødelægge de fordærvede
systemer. Dette er en pligt, som er betroet alle muslimer, hvor de end
opholder sig – pligten at skabe en sejrrig og triumferende politisk
revolution for Islam… Vi må uophørligt propagandere, afsløre den
uærlighed og forbryderiske planer, som findes hos vantro myndigheder.
Hele den store islamiske masse, bliver på denne måde gradvist sat op imod
dem, og da er vort mål nået.”
(Khomeini: “Islamisk styre”, s. 34-35, 108).

SPIL IKKE HASARD MED FREDEN!
“Etnisk samliv i samme stat og dertil yderligere religiøs rivalitet kan frigøre
et ødelæggende barbari. Ideen om fredelige statslige fællesskabsformer side
om side med fremmede kulturgruppers ghettoer er helt åbenlyst en farlig
drøm… En sådan stat kan ikke bestå hvis flere fundamentalistiske
religioner søger at øve indflydelse kulturelt. En stærk indvandring betyder
fremmed kolonisering af land, ikke integration…! Denne politik af
manglende handling har indtil videre medført en snigende, og i
mellemtiden forceret trussel imod befolkningen og landets beståen, på en
måde, som ikke før har været set i hele landets historie.”
(Udtalelse fra Fredskomiteen 2000, Starnberg 1996)
Foreningen Dansk Kultur støtter befolkningens legitime kamp mod
kolonisering af landet. Derfor udsendes denne folder i troen på demokratiet
og folkets demokratiske ret til at stoppe islamisk indvandring, så splittelse
og destabilisering forhindres.
Foreningens formålsparagraf er: Værn om dansk kultur, demokrati,
ytringsfrihed og ligestilling. Foreningen er ikke partipolitisk.
Se: www.danskkultur.dk og www.islaminfo.dk
e-mail: info@danskkultur.dk
Meld dig ind i foreningen på tlf. 2856-9993
eller støt foreningen på giro 1-688-7250

“Vi kan ikke med militære midler
overvinde vesten, men vi kan ved at
udvandre og blive mange nok med
tiden overtage magten” (Khomeini)

No 3

