
Moskeerne er vore kaserner
kuplerne stålhjelme og
minareterne bajonetter

Sådan udtalt af Recep Erdogan,
Tyrkiets præsident fra det islamiske AK-parti.

Tyrkiet som moskesponsor: “Vi bygger erobrermoskeer”
Fathi Camii, dvs. „Erobermoske“, er navnet, som Tyrkiet giver nye stormoskeer
i Flensborg og Kiel. Religionsforskeren Prof. Spuler-Stegemanns spurgte ved
indvielsen, hvorfor man valgte det navn til flere hundrede nye moskeer i Europa.
Svaret var: „Det er i Sultan Mehmed Eroberens ånd.“ Han erobrede Konstantinopel
og en stor del af det kristne Europa og lovede at erobre resten.

Professorens kommentar: „Det er ikke kun manglende takt, at den tyrkiske stat
navngiver europæiske moskeer med det navn; man må også formode en hensigt
bag. Tænk, om man kunne bygge en ny kirke i Tyrkiet eller de islamiske lande,
hvor det er forbudt, og tænk hvis man gav den navnet Erobrerkirke?”



En generation af erobrere
Den tyrkiske moskesponsor og bevægelse Mille Görüs, IMGT; AMGT; DMGT
skriver i deres blad: Mille Gazete: „Forældre (har) at opdrage deres børn, så de
atter bliver til en generation af erobrere.“

Moskeer for hellig krig
Moskesponsor Kuwait. Københavnermoskeen al-Tawba. Moskeen er opkaldt
efter sværdverset, der befaler krig (jihad) mod ikkemuslimer. „I jihads 3. stadium
er det enhver muslims pligt at kæmpe aktivt mod fjenden, overvinde det ikke-
muslimske lands system og etablere islamisk autoritet. Dette stadium er den en-
delige åbenbaring, Muhammed fik angående jihad, som står i Koranen 9.5
(Tawba): Kæmp mod hedningerne og slå dem ihjel overalt, hvor du finder dem,
grib dem, belejr dem og læg dig på lur efter dem på enhver strategisk måde.“
(Ali oversættelsen kap.11, M. Gabriel, tidl. professor i islam ved islams vigtigste
universitet Al-Azhar i Ægypten).

Et hus til tilbedelse - et hus til krig
„En moske er ikke en kirke. De fleste muslimer, som bliver interviewet, præsen-
terer islam udelukkende som en religion … som et tilbedelsessted for muslimer,
akkurat som en kirke.

Imidlertid var moskeen på Muhammeds tid ikke kun et sted for tilbedelse. Det
var også et sted med store våben og planlægning af militær art. Da Muhammed
var i Medina, brugte han moskeen til hovedkvarter for alle sine krige. Efter hans
død brugte hans efterfølgere moskeen på samme måde.

En moske er et center for tilbedelse, krigsstrategi og regering. Dette skyldes, at
islam både er en religion og et styre. Islam er pen og sværd. Når der kom ordre til
at kæmpe, blev det bekendtgjort fra moskeen. Regenterne efter Muhammed fort-
satte denne praksis. I den islamiske histories forløb kan man se, at alle bevægel-
ser til jihad (hellig krig) kom fra moskeer.“
(Citeret efter M. Gabriel, ph.d. tidl. professor i islam ved Al-Azhar universitetet).
„Er Danmark ikke islamisk, så må vi gøre det islamisk! Mon ikke - med Allahs
vilje - antallet af islamiske lande så kunne øges.“
(Muslim i Norden nr. 25, april-maj 1998).

Allah forærer dig de vantros huse og land:
„Og Allah gav jer deres (de vantros) land, deres huse og formuer i arv og land,
som I endnu ikke har betrådt. Allah har magt over alle ting.“ (Koranen sura 33.27.)



Stormoske i Århus og København
Ønskes sponseret af „Islamic Call Society“ (Islamisk kulturcenter).
Mufti ved centeret:
„Kvinder gør det rene samfund beskidt, når de går rundt uden tørklæde. De har
ikke krav på respekt og er ikke værdifulde som dem, der bærer tørklæde. - Det er
dels kvindernes egen skyld, hvis de bliver voldtaget og dels samfundets skyld.
Kvinder skal bære tørklæde, hvis de skal have nogens respekt.” (BT 23.9.2004.)

Formanden for Islamic Call i København var før i 12 år byrådsmedlem for So-
cialdemokraterne i Frederiksberg kommune.

Islamic Call Societys vedtægter:
Islams kald jfr. den muslimske revolutionære leder Muamar Ghaddafi:
„Dette er første gang, der er blevet etableret en international bevægelse for at
fremme islams sag på alle kontinenter, hvilket altid har været muslimernes drøm…

Nu tager vi denne rolle på os, at stræbe og kæmpe (jihad) på internationalt
plan, og det første skridt på vejen efter den libyske revolution er at skabe et
fundament for „Islamic Call Society“.

Vi etablerer „Jihadfonden“ til hellig krig og moskebyggeri i Europa. Formålet
med Islamic Call er at sprede islam over hele verden gennem en revolution…
Søge at udbrede arabisk med alle til rådighed stående midler... Opfordre alle
islamiske nationer til at gøre Koranen til grundlag for alle love. At bekæmpe alle
menneskeskabte filosofier og love.”
(Jihad-fondens bogudgivelse: „Jihad - kaldet til hellig krig“).

Danskere er mennesker af lavere kategori
Som muslim skal man ikke følge danske love, der modstrider Koranen, da de er
lavet af Kuffar, dvs. mennesker af lavere kategori.
Cit. „Islams trosretning.“ Undervisningsbog i mange danske moskeer.

Saudi Arabien som sponsor
Flere danske politikere har henvendt sig til Muslim World Leagues - (verdens-
ligakontor) i København som bidragyder til stormoske Århus og København.
Ligaen er Saudi Arabiens pengetank for udbredelse af islam i Europa og bygger
på waabismen, der forkaster demokrati, kvinders rettigheder, forbyder eksisten-
sen af ethvert andet trossamfund ved dødsstraf, total forbud af andres religiøse
skrifter. Ligaens jura er følgende Koranlove:



1. Dødsstraf for at forlade islam,
2. Halv arveret  og halv vidneret for kvinder, ret til at slå hustruen, tørklædetvang.
3. Koranlove vedr. stening, piskning, afhugning af lemmer osv.
Den tyske regering bedømmer ligaens kulturcenter i Bonn sådan:
1. Konsekvent antivestlig hetz.
2. Undervisning i hellig krig mod „vantro“.
3. Indoktrinering af børn i moske og koranskole er ren ekstremisme.
Islamforskeren Ralph Chadham, der i EU undersøger saudiarabisk sponserede
kulturcentre, påpeger, at „ligaen virker for kolonialistisk aggressiv ekspansion
og aggressiv jihad, hvortil kommer, at Forbundet af Islamiske Kulturcentre næ-
ste år har planlagt snesevis af nye kulturcentre i Europa.“

Chadham oplyser, at kulturcentrene udadtil virker åbne og demokratiske, mens
de indadtil er autoritære og „børnekaserner“: ren indoktrinering, hetz, og ele-
verne får ingen kontakt til såkaldt „vantro børn“.
Harum Aydin, der var med i et saudiarabisk sponsoreret kulturcenter, siger:
„De er en fare for alle demokratiske samfund. Unge får påduttet så megen vrede,
at de på et eller andet tidspunkt må have det ud - og det kan være i form af
terroraktioner gennem underkastelse af Allahs vilje.“ (JP 2.11.04).

Nej til ekstremisme - Ja til grundloven
Foreningen dansk Kultur til værn om grundloven af 1953, demokrati og
ligeværdighed mellem kønnene, vil med denne folder gøre opmærksom på,
hvilke udemokratiske kræfter, som står bag danske moskeforeninger.

Folderens citater stammer bl.a. fra vore fagbøger:
»Muslimske ekstremistbevægelser i Danmark« (ISBN 87-91107-08-3)

og
»Erobring og besættelse« (ISBN 87-91107-12-1)

Forlaget Rafael. - Fås i boghandelen.
Støt folderen på giro 1-688-7250. Tlf. 2925-2948

Tilmeld dig som medlem af Dansk Kultur på vore hjemmesider:
www.danskkultur.dk og www.islaminfo.dk

Giv politikere, der støtter ekstremisterne, en kold skulder!
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