
 
Indianerne 

stoppede ikke indvandringen. 
Nu bor indianere i reservater. 

 
- Ikke alle muhamedanere er 
terrorister; men næsten alle 

terrorister er muhamedanere... 
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Muhammed 

siger: 
 

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

Koranen 4:99 
 

“Troende: vid at de vantro er urene. ” 
Koranen 9:27 

 

“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 
 

“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 
 

STOP ISLAMISERINGEN AF DANMARK! 
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