Pas godt på Danmark!

Allah forærer os de vantro
danskeres huse og land
„Og Allah gav jer de vantros land, deres huse og formuer i arv, et land,
som I endnu ikke har betrådt. Allah har magt over alle ting.“
Koranen 33.27. (Den danske koranoversætter Abdul Salam Madsen.)

Islam overtager Europa
„Islam vil overtage magten i Europa indenfor få årtier. Vi har fået 50 mio.
muslimer ind i Europa. Alle tegn viser, at Allah vil give muslimerne sejr i
Europa. Vi vil forvandle Europa til et muslimsk kontinent indenfor få
årtier… Europa er i knibe. De burde acceptere at blive muslimsk land
indenfor en kort årrække eller erklære muslimerne krig.“
(Libyens leder Muamar Gadaffis skelsættende tale til hele Mellemøsten på TV-kanalen Al-Jazeera
10.4.2006. Oversat af Middle East Media Research Institute).

EROBRING AF NYT LAND
„Sande muslimer forstår sig selv som erobrere. De forlader deres hjemlande for at vinde Europa for islam. Målet er et islamisk land. For at nå
målet, følges strategien: „skridt for skridt“. Udvandring er et fundamentalt
princip i islam. Udvandring er lig med jihad (hl. krig)... 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 imod
det islamiske samfund: Er Allahs jord ikke vid nok for jer, at I kan udvandre? (Sura 4.97)“ (Dr. A.M. Naqawi i det islamiske blad »Morgendæmringen« nr.7/8, 1995).
Det vil også lykkes for os
„Jøderne havde en drøm om at indtage Jerusalem. Det lykkedes for dem.
Muslimerne har en drøm om, at Danmark skal blive et islamisk samfund.
Den drøm skal gå i opfyldelse i Danmark.“
(Udtalelse til Information af Fatih Alev, imam og formand for Muslimernes Landsorganisation).

Allah lader os arve de vantros land
„Allah vil lade jer arve de vantros huse og deres rigdomme, og Allah vil
lade jer arve et land, som I endnu ikke har betrådt, og Allah har magt over
alle ting (Sura 33.28). På den dag skal der blæses i trompeten. Og vi vil
forsamle de syndige på den dag, de blåøjede.“ Hans kommentar hertil er
følgende: „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 til hans Koranoversættelse (Borgen, Kbh. 1967).

Koloniser Danmark gennem infiltration!
„Jeg er overbevist om, at der er en dybere mening med, at Allah lader muslimer fra forskellige egne af verden udvandre… Tag f.eks. Danmark, spækket med moderne teknologi og videnskab. Det skal herboende muslimer
udnytte til fulde, idet de har brug for al den uddannelse, de kan få, for at
kunne infiltrere det ikke-islamiske samfund på alle niveauer, så som institutioner og skoler, industri, handel, forskning og politik. Jo mere veluddannede vi muslimer er i det ikke-muslimske samfund, jo stærkere står vi – thi
er det ikke islamisk, så må vi gøre det islamisk!
(Aminah Hassan i bladet »Muslim i Norden« nr. 25, apr.-maj. 1998.)

MAGTOVERTAGELSE GENNEM BØRNEFØDSLER
Til Danmarks Muslimer: „Forplant jer!
Integrationen af indvandrere og flygtninge i Danmark er mislykkedes…
Kun når de danske indvandrere opnår en kritisk masse, vil de blive taget
seriøst. Til indvandrerne er mit budskab klart: Få flere børn! Det er vejen
frem…”
(Tanveer Sharif, i Det radikale Venstres hovedbestyrelse og i ledelsen af den muslimske organisation „Minhaj ul-Quran.“ Politiken 15.3.01).

Vi får flere børn end I. Den kloge narrer den mindre kloge
„Vi muslimer 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 muslimerne får flere børn end danskerne, at det sociale
system bliver udnyttet osv., kan I kun takke jer selv for. Den kloge narrer
den mindre kloge.“
(Jahamir Abdallah, formand for danske „Islamic Student organization“ Hans læserindlæg i Ekstrabladet 6.4.97).

Muslimsk regering i Danmark
„Vi vil hurtigt lære jer at respektere vor religions overlegenhed og vor ædle
profet… Vi vil erobre jeres land, mens I ligger på knæ og beder om nåde…
Inden længe vil en rigtig muslimsk regering blive etableret, og jeres frygt
og værste mareridt vil blive til virkelighed. I vil blive udsat for sværd og
slaveri!… Vi anser jer (danskere) for at være primitive stammefolk. I alle
er lus, og de køer, I avler på jeres gårde, er mere civiliserede og menneskelige, end I er.“
(Jyllands-Posten 13.1.06)

Muslimer skal gribe magten, når de er stærke nok
„Den muslimske bevægelse skal gribe magten i en stat, lige så snart den er
talmæssigt stærk nok til at kuldkaste den ikke-muslimske regering og indføre muslimsk magt.“
(Bosniens muslimske præsident Izetbegovic 9.2.93 til ”Die Welt”).

„Vi kan ikke med militære midler
overvinde vesten, men vi kan ved at
udvandre og blive mange nok med
tiden overtage magten.
Vi har ikke noget andet alternativ end at arbejde på at ødelægge de vantro systemer.
Dette er en pligt, som er betroet alle muslimer, hvor de end opholder sig - pligten at
skabe en sejrrig politisk revolution for islam.
Hele den store islamiske masse skal gennem
propaganda gradvist sættes op imod de vantro myndigheder, og da er vort mål nået.“
(Khomeini i sin bog »Islamisk styre« s. 34-35,108)

Foreningen Dansk Kultur, som er foreningen til værn om den danske
grundlov, vil med denne folder gøre opmærksom på den katastrofale
udvikling, som truer med at ødelægge Europa og vor kultur. Derfor udsendes denne vigtige folder i troen på demokratiets evne og folkets demokratiske ret til at stoppe muslimske magters kolonisering af vort land.
Kolonisering af andres land er racisme!
- At værne om vort land er enhver danskers pligt.
Ønsker du at værne om Grundloven og vor kultur, så meld dig ind i
Dansk Kultur på telefon 29 25 29 48 eller gennem hjemmesiderne
www.danskkultur.dk og www.islaminfo.dk

FORENINGEN DANSK KULTUR
til værn om grundloven, demokrati, ytringsfrihed,
kønnenes ligeværdighed og dansk kultur.
Støt denne folder på giro 1-688-7250
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