
Allah forærer os jeres 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.)

"Vikan ikke endnu erobre de vantros lande militært. Men vi kan ved at blive mange

nok og udvandre med tiden overtage magten."

(Fra Allatollah Khomeinis bog >>Mein kampf". Khomeini anses for shiamuslimer-
nes stØrste og vigtigste ideolog. Han omdannede lran til en muslimsk stat).

Vi føder jer kaput
"Tiden arbejder for os. Vore kvinder har altid en tyk mave. De kristne får stadig

færre børn. Når vi har nået 50Vo, skal Grundloven væk og Koranen regere. De

regerende skal være muslimer."
M.A. Rassoul i professor A. Mertensackers dokumentationssamling.

KUN TABER
SÆLGER

DERES LAND
Indianerh6vding Black Elk, som kæmpede i de

sidste store indianerkrige, sagde disse vise ord

for sent: "Mit land blev solgt. Dajeg blev ældre,

forstod jeg, at denne handel ikke var Ønsket af
vort folk. Men de fik nogle af vore h6vdinge til
at sætte deres mærke under traktaten. Mon ikke
de gjorde det efter at havde drukket whisky...
Kun tåber ville vel sælge deres fædreland til
fremmede. Ofte tænker jeg, at det havde været

meget bedre, vi havde holdt sammen, og de

havde dræbt os alle."
(John G. Neihardt, "Black Elk taler",
University of Nebraska Presse, 1961, s.114-15).

Little Wull, en anclen berr/mt indianer,
de r .fbrsqt gte me d .f're d e I i ge m id I e r.
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I OVERSVØMMER VORT LANT)
H6vding Seattle: "l vil have vort land og siger, vi kan leve trygt. Men snart vil I
oversv@mme vort land, som de floder, der strØmmer gennem kløfter efter uventet

regn. Nej, vi er ikke af samme slægt. Vore børn leger ikke sammen, og vore gamle

fortæller ikke samme historie." (Seattle: "Vi er en del af jorden" s.l7f.).

VI HAVDE ONDT AF DEM OG VAR IKKE BANGE
H6vding Red Jackets tale 1805: "Lyt til, hvad vi siger: Der var en tid, da vore forfædre

ejede dette land... Den Store Ånd havde givet os det. Han havde skabt dyrene og

lod majsen vokse, så vi kunne få brød. Alt dette gjorde han for sine børn, fordi han

elskede dem. Men onde dage kom. Folk kom over det store vand og landede på vores

kyst. De var få. De fandt venner og ikke fjender. De sagde, at de var flygtet fra deres

eget land... De bad om et lille sted at leve på. Vi havde ondt af dem og gik ind på

deres Ønske, og de bosatte sig iblandt os. Vi gav dem majs, de gav os gift tilbage.

Nu havde de fundet vores land. Nyhederne spredtes, og flere kom. Alligevel var vi
ikke bange for dem. Vi betragtede dem som venner. De kaldte os brødre. Vi troede

dgm og gav dem stØrre plads. Til sidst var deres antal vokset meget. De ville have

mere land, de ville have vores land. Vore Øjne åbnedes, og vore sind foruroligedes.

Krigen begyndte, og indianere blev købt til at kæmpe mod indianere."
(cit. "De amerikanske indianeres taler rettet til erobrerne 1500-1970").
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VI OVERTAGER MAGTEN 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 seri-

øst. Til indvandrerne er mit budskab klart: Få flere børn! Det er vejen frem..."
Tanveer Sharif,fra "Minhaj ul-Quran"moskeen i KØbenhavn. (Pol. 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,fmd.i den danske "lslamic Student organiT,ation" (Læserbrev i E. B.

06.04.t997).

Muslimsk regering
"Vi vil hurtigt lære jer at respektere vor religions overlegenhed og vor ædle profet...
Inden længe vil en rigtig muslimsk regering blive etableret, og jeres frygt og værste

mareridt vil blive til virkelighed... Vi anser jer (danskere) for at være primitive
stammefolk. I alle er lus, og de kger,l avler på jeres gårde, er mere civiliserede og
menneskelige, end I er." (JP 13.01.2006)

Den ægyptiske indenrigsministers koloniseringspolitik: "Vi kan ikke længere

brødføde den voksende befolkning, men I kan tage over Middelhavet nordpå til
Europa." (Kilde: >Besat igen< s. 57).

Befolkningsudviklingen jævnf6r Statistisk årbog underbygger hans ord, at udvan-
dring er den mest eff-ektive koloniseringspolitik.

Befolkningsudviklingen (alle tal i millioner)
Ar 1950 1970 1990 2000 2025
Danmark 4.2 4.9 -5.t 5.2 5 r

Saudi Arabien 3.0 5J 16.0 21.0 42"0

Algeriet 8J l3J 25.0 31.0 45.0
Afghanisfan I g 176 ts0 )66 450
Ægypten 21.0 32.0 56.0 69.0 97.0

Pakistan 39.0 65.0 121.0 161.0 284.0

Statistikken viser, at antallet af børnefødsler ikke falder i et muslimsk land, selvom

befolkningens indkomst er hgj (Saudi Arabien). Det voldsomt h6je fødselsoverskud

og den nuværende indvandring medfgrer, at Europa ca. 2050 får muslimsk flertal.

EROBRING AF NYT LANT)
Vi forvandler Danmark til et muslimsk land
"Jgderne havde en drØm om at indtage Jerusalem. Det lykkedes fordem. Muslimerne
har en drøm om, at Danmark skal blive et islamisk samfund. Den drØm skal nok
gå i opfyldelse i Danmark... På et tidspunkt bliver vi flertal."
Udtalelse til Dagbladet Information (Fatih Alev, imam og.formandJbr Muslimernes
Land s or ga ni s o t io n i D anmark).

Sande muslimer er erobrere
"Sande muslimer forstår sig selv som erobrere. Vi forlader vore hjemlande, for at

vinde Europa for islam. Målet er et islamisk land. For at nå målet, fplges 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 udvandring for troens sag er
et fbrræderi imod det islamiske samfund: Er Allahs jord ikke vid nok for jer, at I
kan udvandre?" (Sura 4.91).
(Dr. A.M. Naqawi i det islamiske blad "Morgendæmringen" nr.7l8, 1995).

Allah vil lade os muslimer arve de vantros land
Abdul Salam Madsens kommentar til sin danske Koranoversættelse: '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, 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 blå-

Øjede." Hans kommentar hertil er fplgende: "De blåøjede fblk er folkene n-rod nord

og vest, Europa og Amerika. Efter l0 århundreders nedgang for islam og opgang
for kristenheden vendes forholdet nu om." (udgivet på Borgens forlag).

Vi vil kolonisere Danmark gennem infiltration
"Jeg er overbevist om, at der er en dybere mening med, at Allah lader muslimer
fra forskellige egne af verden udvandre for at bosætte sig, leve og virke i ikke-
muslimske lande... I kampen skal vi udnytte alle de muligheder, vi har. 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, hospitals- og plejevæsen, 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! Allah har skabt jorden vid og stor
med mange stater. Mon ikke - med Allahs vilje - antallet af muslimske stater kan

Øges?" (Aminah Hassan i bladet " Muslim i l"lorden", flr. 25, apr.-maj . 1998 .)


