
Islams love om rene og urene mennesker og dvr
i Danmark

Allah har delt verden i ren og uren. Det rene er hallal (dvs.
tilladt), mens det urene er haram (dvs. forbudt).
"IJrene" mennesker har færre rettigheder end de "rene". Islam
påbyder at fremme lovene om ren og uren overalt i samfundet.
Og man skal kunne skelne de "rene" fra "urene":

o Om kvinder gælder det f.eks, at de "rene" bærer tørklæde.
o Om dyr gælder det, at de skal slagtes efter halalmetoden.

Nogle virksomheder og institutioner har ladet sig presse til at
følge islam. Således slagtes i Danmark f. eks. 97o/o af al
fjerkræ efter islamisk lov som hallalføde med dispensation
fra dyreværnsloven. Mange steder skelner man nu de rene
fra de urene kvinder gennem accept af brug af tørklædet.

Foreningen 'Dansk Kultur' søger på et sagligt niveau at oplyse
om kulturforskelle og ønsker med denne folder at påvise den kløft,
som tegner sig mellem dansk-kristen kultur og islamisk kultur.

Foreningen 'Dansk Kultur'er dannet for at værne om dansk kultur, den
kristne kulturarv, Grundloven af 1953, ytringsfrihed og ligestilling mellem
kønnene.
For at imødegå en utilsigtet udvikling, hvor institutioner, virksomheder,
skoler etc. kommer til at følge islamisk kultur og love, så man gennem
klædedragt og hallalregler kan adskille såkaldt "rene" fra såkaldt "Lrene"
mennesker, beder vi om befolkningens støtte til al indberette institutioner og
virksomheder, som modarbejder den danske kultur ved at give efterfor
islamisk pression med hensyn til love om ren og uren, herunder tørklæde- og
madl ov e j ævnfør is I amis k I ov givning.

For yderligere information anbefaler vi vore hjemmesider:
www.danskkultur.dk og www.islaminfo.dk

og bogen "Ren-IJren, Tilladt-Forbudt",Forlaget Rafael,
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Hvem er uren?
"Enhver mand eller kvinde, der fornægter Allah og ikke tror på hans

profet Muhammad, er uren på samme måde som ekskrementer, uriR,
hunde og svin."
"Uren er enhver ikke-muslim, også hans hår, negle, skæg og alle

sekreter fra hans krop. Uren er enhver, som benægter Allah og ikke tror
på hans profct Muhammad og hans principper".(A. Khomeini;
"Principes",, Editions:Libres-Hallier, Paris 1919).

At skelne rene fra urene mennesker: Lederen af 17.000

arabiske og somaliske muslimske familier i Danmark, om "urene"
danskere : "Jeg er forfærdet over at skulle behandles af en vantro læge,,

når jeg bliver syg. Min bil bliver repareret af en vantro mekaniker, og

min bolig har jeg lejet af et boligselskab, der er styret af en vantro".
(Fredagsbønnen, Kbh.,, febr. 97).

Nul tolerance overfor de urene:
"Der er ingen kompromisløsning, mellemvej eller fred, fordi der er

ingen fællesnævner for sandhed og falskhed, islam og hedenskab. Det
er ligesom plus og minus, som ikke kan forenes, og forsøget herpå vil
ende i en kortslutning... Islam har aldrig tolereret og imødekommet
vantro (kristne og jøder), men tværtimod altid betragtet disse som

vildledte, beskidte, usle, værre end dy. og som de værste blandt
skabningerne.

"O I troende de vantro (alle ikke-muslimer) er visselig urene"
(Koranen 9.28)

"Således vil Allah nedsende urenhed over dem, der ikke tror (på
Allah)" (Koranen , al-An'am: 125).

"Sandelig, de værste dyr for Allah er dem, der er vantro"
(Koranen). "Ikke-muslimers tilstand er nøjagtig som en hunds: Hvis du

driver den bort, gisper og stønner den, og hvis du lader den være, så

gisper og stønner den også." (Koranen)... Allah har ikke fastsat

imødekommenhed, respekt, kompromis eller tolerance på dagsordenen

overfor ikke-muslimer, som Allah kalder de værste dyt. ( Fra det
danske muslimsblad "Tolerance, Fred, Dialog & Islam"
København. Udgivet af "Det islamiske Frihedsparti".

Hvordan opnås renhed?
Renhed fås ved at skille sig ud fra de urene

1. f)e rene bør udskille sig fra de urene kvinder!
Tørklædet er det tegn, der skiller rene fra urene kvinder, så at de rene

kan kendes og ikke forulempes:
Koranen sura 33,60 "...sig til dine hustruer og døtre og de muslimske
kvinder, at de skal trække deres ydre tørklæder sammen om sig. Dette
er det bedste,, så de kan kendes (som rene) og ikke forulempes".
Ikke-muslimske kvinder er urene, de er lig med ludere. Også kvinder
med menstruation og fødende er urene.

2.De rene bør udskille sig fra uren mad:
"Madrester efter svin, en hund eller en ikke-muslim er urene". (4.
Khomeini; "PrincipeS", Editions:Libres-Hallier, Paris 197 9).

Uren bliver enhver, som spiser svin hare, kanin, skalddyr, og dyr som

ikke er hallaslaget.
"Hvorfor forbyder islam svin? Indtagelsen af svinekød frembringer en

lav karakter og ødelægger moral og åndelige kvaliteter i en mand. Det
er kendt, at en hel flok orner kan rende efter en gris og parre sig med

denne. Sådan er det også med svinekødædende nationer, fortabt i
bestialske lyster... Indtagelsen af svinekød reducerer følelsen af skam

og anstændighed. Nationer, som spiser svinekød, har en lav
moralstandard. (Det danske muslimblad oolslam, fred og harmoni"
nr.2,l99L Udgiver: Amina T. Echamari).

3. Urene dyr gør dig uren:
Berøring af bl.a. kanin, hund, abe eller svin gør mennesker urene. Den,

som berøres af snuden af en hund eller dens fugtige pels bliver uren.

Han skal gennem en renselse.

4. De rene bør udskille sig fra urene ting:
Kors, billedstatuer, osv. samt blod og sekreter især fra ikke-muslimer
gØr uren.

Islamisk renhed fremmes af virksomheder,
som fremmer tørklæder og halalføde.


