
 

Den forbudte sandhed 

 

Af Erik Troldhuus 

 

Historikeren Lars Hedegaard og politikeren Mogens Camre har just lavet en bog med 

titlen: Den forbudte sandhed. Sidste udkald for Vesten. Hovedtemaet i bogen er 

forfatternes advarsel til danskerne om Islam, ikke som religion, men som politisk 

ideologi. Islam er farlig for europæerne og for muslimerne. Der skønnes at være 50 

millioner muslimske indvandrere og deres efterkommere i Europa, og flere er på vej 

dagligt. 

 

Bedre levevilkår. 

De fleste kommer til Europa for at få bedre levevilkår for europæernes regning, 

hvilket man måske ikke kan undre sig over, men desværre mener en betydelig del af 

dem, at de skal leve her med deres kultur og levevis uden hensyntagen til vores, og 

uden forståelse for, at det netop er deres kultur, der har gjort tilværelsen i deres 

hjemland så dårlig, at de har måttet flygte fra den. Vi danskere forventer naturligvis, 

at de nye borgere accepterer vore skikke og levevis, lærer dansk og bidrager til 

samfundet, men mange indvandrere optræder desværre mere som apostle for 

udbredelsen af en kultur, bestemt af Koranen og Sharialoven.  Derved skabes 

parallelsamfund og ghettoer. 

 

Islam er et politisk projekt 

Problemet er, at Islam ikke blot er en religion, men også et aggressivt, politisk 

projekt, der i høj grad drejer sig om at få indflydelse i vore lande. I tolerancens og det 

gode håbs navn har vi godtroende europæere til en vis grad været eftergivende, i 

håbet om, at blot de lever her længe nok, så bliver de nok ligesom os. Det har 

desværre vist sig, at det gør de ikke. Hedegaard og Camre peger også på Shariaen 

som en religiøs lov, der ikke, som love her i Vesten, er vedtaget demokratisk af 

mennesker. En betydelig del af indvandrerne anser Shariaen som bestemt af Allah, og 

mener derfor, at den står over vore verdslige love. Shariaen forpligter alle muslimer 

 

Multikultur. 

Multikultur har været et positivt slagord for Radikale og ventrefløjsfolk, som synes at 

være uden forståelse for, at de dermed svigter dansk kultur og indirekte accepterer 

den snigende islamisering af landet. Den ses i dagligdagen på forskellig vis: 

Indførelse af tørklædeklædte kassedamer i Bilka. Accept af at en muslimsk censor 

ikke vil give hånd til kvindelige elever. Et folketing, der giver muslimerne tilladelse 

til at fejre Eid- fest på Christiansborg. Børnehaver og sygehuse, der indfører halal- 



slagtet kød, også til danskerne. Kommuneskoler, der giver børnene fri på muslimske 

helligdage osv. Listen er lang. 

 

Fødselsraten 

Da europæiske kvinder gennemsnitlig kun føder 1,2 barn, og de muslimske 

indvandrerkvinder 5-6 børn, står det klart, at muslimske indvandrere og deres 

efterkommere om ikke så mange år vil overstige antallet af oprindelige danskere, 

hvilket vil give dem mulighed for overtagelse af vort samfund. Venstrefløjen har ofte 

sagt, at vi kommer til at mangle arbejdskraft fremover, så derfor går de ind for flere 

indvandrere. Arbejdskraftmangel er en sandhed med modifikationer.  De fleste 

indvandrere, især fra Mellemøsten og Afrika kommer til landet helt uden uddannelse, 

eller i bedste fald med en lav uddannelse, så det er ikke den type arbejdskraft 

Danmark vil efterspørge i moderne tid. 

 

Sidste udkald især for de unge 

Hedegaards og Camres nye bog burde være obligatorisk læsning i gymnasiet og på 

ungdomsuddannelserne. Det er de unges fremtid i et frit, demokratisk Danmark, som 

er alvorligt truet. De gamle danskeres tab af den sociale sikkerhed er allerede begyndt 

ved at sociale budgetter nedskæres, p.g.a. af de store, offentlige udgifter til 

indvandrerne. Hvis vi skal undgå yderligere islamisering af landet, så skal der sættes 

ind med begrænsninger for indvandringen. Det er nu, de unge skal tage del i debatten 

og stemme på de partier, der vil bremse den uhæmmede indvandring. Det er dyb 

alvor! Den hidtil forbudte sandhed bør være kendt af alle, så læs bogen. Selv om den 

er skræmmende. 


