Abdul Wahid Pedersen1, imam, næstformand i islamisk-kristent studiecenter i København.
Spørgsmål til Wahid Petersen i panelsamtalen i KB-hallen “Hvem tror hvad?”, 1998:
“Vi sidder i et panel, der skal handle om religionsfrihed-religionslighed, jeg kan ikke
forestille mig, at du vil gå ind for dødsstraf og forfølgelse af folk, som får andre til at
skifte religion ...”. Hertil svarede Wahid Petersen at det var da helt rigtigt, at man
blev dødsdømt, hvis man ville forlade islam:
“Som muslim må man være konsekvent og følge sharialovgivningen ...” (islamisk lov).
Spørgsmål: “Vor Herre bevare os, vil du have den lov indført i Danmark?”
Wahid Pedersen: “Ja, når der bliver flertal af muslimer, så bliver den indført”.
Præsteforeningens Blad nr. 33/1998
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1983 idømt 16 måneders fængsel for narkohandel jf. Ekstra Bladet 17/5 2002
Balal Ghazal, muslimsk talsmand i Danmark for de muslimske danske friskoler for
“Islamisk Forening for velgørende projekter” (AICP):
“Danskerne er vantro. Det ord bruger vi om alle, der ikke har den rette tro. En plus en er
to, og alt andet er forkert. Vor forening ser gerne Danmark forvandlet til et islamisk
samfund. Det er klart det vil være godt ... ”
Jyllands-Posten 29/9 1998
Sultahussein Tabandeh:
“De ikke-troende (ateister) sætter sig på et udviklingstade som dyr ... de må betragtes
som udstødte. De hører ikke med i menneskehedens kreds. Deres eksistens må erkendes
som skadelig for menneskene ... jøder og nazarenere (kristne) må anses for stående noget
over de gudløse. Deres tro har ikke nået islams høje stade. De følger andre love end
Koranens forskrifter (Sharialoven) - de er blevet stående på et lavere stade; de kan derfor
ikke stilles side om side med muslimerne som ligeberettigede ... Islam henviser ikkemuslimer til et lavere eksistensstade. Hvis nu en muslim dræber en sådan ikke-muslim, så
må han ikke idømmes dødstraf, for hans udviklingstade er højere end den dræbtes”. Den,
der forlader islam gør sig lig med et dyr og har forskertset sit liv, “religionsskifte er
kun mulig fra et lavere stade til det højere stade, fra kristendom til islam.”
Den islamiske menneskeretskonference 1968 ifl. Gerhard Konzelmann:
Den islamiske udfordring, Gads Forlag
Den islamiske “statsteori forudsætter inddelingen af samfundet i to klasser af
borgere. Den ene, muslimerne er de egentlige borgere i landet, de andre bliver kun
tolereret. De har godt nok en form for livsrum (Lebensraum), men deres rettigheder er
kun de, den islamiske stat giver dem. Denne statslige indretning går ud fra en
grundlæggende ulighed og forskellig værdi mellem muslimer og beskyttelsesborger (ikkemuslimer) ... De er ikke ligestillede overfor loven. Ikke-muslimer er godt nok ikke helt
retsløse. Alligevel bliver de i deres eget land anset som borgere af anden klasse. De skal
leve som fremmede i deres eget land”.
M. Salim Abdullah i bladet Aktuelle Fragen 1-2/1989 s. 9
“Vi vil supplere de unge muslimer med en intellektuel og politisk islamisk kultur,
kundskab for at begynde angrebet på den rådne vestlige kultur, AIDS-kulturen. Allah
har beordret muslimerne til at kalde til islam for at frelse folk fra den ynke, de lever under
i det kapitalistiske system.”
Fadi Abdullatif, leder af Khilafah-bevægelsen i Danmark,
en international organisation, som kæmper for oprettelse af islamisk lov på grundlag af en
international religiøs islamisk stat (Khilafah-staten), hvor Koranen er samfundets lov.

Fundamentalisme:
Mazhar Hussein, læge og hovedbestyrelsesmedlem i Det Radikale Venstre, siger om
Koranen: “Jeg er fundamentalist, et dejligt misforstået begreb, fordi det i Danmark
bruges synonymt med fanatikere, men det betyder, at Koranen er Guds ord: Der er
ikke et bogstav eller komma, der er sat forkert i Koranen. Det mener alle muslimer,
og derfor er alle muslimer også fundamentalister”
Citat fra Jyllands-Posten, Kbh. 15/6 1999
Mazhar Hussein bruges som eksempel på en muslim, som er godt integreret i det
danske samfund.
“... vi er stolte af at være muslimer og finder os ikke mere i at blive hundset med af ikketroende. Vi er ikke nogens kulier mere ... den tid er forbi ... Vi rejser derhen, hvor det
passer os, det skal ingen blande sig i. Muslimerne er frie mennesker, danskere er slaver
af druk og mistro til tilværelsen. At muslimer får flere børn end danskerne, at det
sociale system bliver udnyttet, o.s.v., kan I kun takke jer selv for. Den kloge narrer
den mindre kloge”.
Jamahir F. Abdallah,
formand for den danske Islamic Student Organization,
Ekstra Bladet 6/4 1997

Jyllands-Posten 8-1-1996:

Muslim: Jihad skal tages alvorligt
Jihad er blodig alvor - også blandt muslimer i en dansk provinsby, hævder en afhoppet
muslim, der er uddannet jurist i sit fødeland.
Adnan Wahab fører en forsigtig tilværelse, efter at han er blevet truet på livet for antiislamiske synspunkter.
Men da Jyllands-Posten spurgte om hans opfattelse af begrebet jihad, var han villig til
at bryde længere tids tavshed, fordi han føler det magtpåliggende at fortælle, hvad han
opfatter som sandheden:

Danskerne tager truslen for let
“Danskere foretrækker at tage let på jihad, fordi det stemmer bedst med deres billede
af livet. Men jihad skal opfattes som alvor. Tro mig, jeg har studeret islam i mere end 30
år.
I øjeblikket er der ingen fare, for endnu er antallet i Danmark ikke stort. Men når de
bliver mange nok, skal de udføre Allahs ordre om at udbrede islam ved sværdets magt,”
siger han.

Pligt til at gennemtvinge islam
“Det er en obligatorisk pligt at gennemtvinge islam som religion, livsstil og politisk
lære. Det skal ske overalt i verden, hvor muslimer enten invaderer et land eller kommer til
at udgøre en gruppe, der er tilstrækkeligt stor,” siger Adnan Wahab.
Han angiver ti procent som den størrelse, der vil give muslimer anledning til at
gennemtvinge islam i værtslandet.
Joli

Nydanskeren Ali påpeger:

Nydanskeren Abdullah udtaler:

“Han, som flygter fra sit hjemland for Allahs sag, skal finde talrige
tilflugtssteder i landene og stor overflod.”
Koranen 4:99

“Bekæmp dem til hvem skriften blev givet, men som ikke tror hverken på
Allah eller på den Sidste Dag, som ikke forbyder hvad Allah og hans
Apostel har forbudt og ikke antager den rette tro, indtil de betaler tribut og
er helt undertrykte.”
Koranen 9:29

Nydanskeren Hassan siger om de
vantro:
“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

Nydanskeren Habib indskærper de
rettroende:
“Tag derfor ikke nogen af de vantro som venner, førend de overgiver sig til
Allahs sag, men hvis de vender sig bort, så grib dem og dræb dem.”
Koranen 4:90

Nydanskeren Abdallah påminder de
rettroende:
“Tag ikke jøder og kristne som venner. De er hinandens trofaste venner…
Den af jer, der tager dem til trofaste venner, er sandelig en af dem.”
Koranen 5:51

Nydanskeren Muhamed tilråder: Dræb
de vantro!

Eksempler på
muhamedanske lyksaligheder

“Jeg vil kaste rædsel i hjerterne på dem, der er vantro, og I troende
skær deres halse over og hug deres fingerspidser af. Sådan skal det gå
dem, der modsætter sig Allah og hans profet.”
Koranen 8:13

Nydanskeren Mustafa mener om de
vantro:
“Påfør dem krig, indtil hedenskaben ikke findes mere, og Allahs religion
hersker overalt.”
Koranen 8:39
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