
Kopier dette og spre det til venner, bekjente, i postkasser og på de måter du har anledning! 
 

MUSLIMSK OKKUPASJON 
 
”Norge og Danmark er de første målene for den islamske revolusjon i Europa.” 
(Aftenposten 24. november 2005.) 
      Sheik Issam Amira, leder for Det islamske befrielsesparti.  
 

”Oslo skal bli en flerkulturell by enten innbyggerne går med på det frivillig eller det skal skje 
ved tvang.” (Osloavisen, 1988.)  
      Khalid Salimi, leder for Antirasistisk senter. 
 

Høsten 2008 var 68 % av de innskrevne 6-åringene i Oslos skoler fremmedkulturelle.  
Ved 54 av 125 grunnskoler i hovedstaden er minoritetselever i flertall (Dagbladet.no 15.1.13). I 
tillegg er andelen fremmedkulturelle elever i mange av skolene på nærmere 95 %. Hovedsakelig 
med islamsk bakgrunn.  
 
Muslimene er den sterkest voksende gruppe av minoriteter i Norge. I 1996 var her 35.000 
muslimer, i 2007 trolig nærmere 200.000. Hvis den årlige prosentuelle vekst som har vært typisk 
de siste 10 - 15 åra holder fram, med tilhørende familiegjenforening og store barnefødsler, vil 
muslimene være i flertall rundt midten av dette århundret.   
 
Islam er ikke en religion slik vi oppfatter begrepets innhold, men en totalitær imperialistisk 
politisk bevegelse som på sikt vil true vårt demokrati, freden, friheten og sikkerheten. Islam 
anerkjenner heller ikke menneskerettighetene.  
 

Islam er en trussel mot Norge og Vesten fordi: 
 

- Islam knebler ytringsfriheten.  
 

- Islam er kvinneundertrykkende og 
muslimske kvinner nektes å gifte seg 
med ikke-muslimer. 

 
- Islam hevder at Koranens lover er 

skapt av Allah og derfor ikke kan 
endres. Koranens lover går foran 
menneskeskapte lover. 

 

- Muslimer vil innføre             Sharia-
lover. (I Storbritannia er dette 
allerede på god vei.) 

 
- Det er dødsstraff for å konvertere til 

andre religioner, imamer oppfordrer 
til hellig krig. 

 
- Vår norske kultur fortrenges gradvis 

til fordel for islam. 
 

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for 
å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.  

Bli medlem og støtt kampen for et fritt fedreland, du også! 
 

Folkebevegelsen Mot Innvandring 
Postboks 70, 6501 KRISTIANSUND N. 

E-post: fmi@fmi.no – Hjemmeside: www.fmi.no 
Telefon: 977 06 152 (Man. og ons. kl. 18.00-21.00.) 
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Kilder: http://www.dagbladet.no/2013/01/15/nyheter/politikk/utdanning/25240461/  


