ISLAMITISCHE VEROVERING & OVERNAME
Emigreer  Vestig moskeeën  Vermenigvuldig  creëer enclaves  Weersta autoriteiten  Voer de sharia in  Neem over
Fase 1:
INFILTRATIE GASTLAND

Fase 2:
CONSOLIDATIE MACHT

Fase 3:
OPEN OORLOG

Fase 3:
TOTALITAIRE THEOCRATIE

Massa-migratie naar niet-moslim landen; culturele conflicten worden zichtbaar

Infiltratie van politiek, justitie, onderwijs, media en instituties op alle niveaus

Structureel geweld om de sharia te vestigen en het gastland te onderwerpen

Volledige overname en islamisering van
het oorspronkelijke gastland; sharia als
wet- en leefsysteem

 Moslims gedragen zich aanvankelijk als
goede buren
 Portretteren de islam als vreedzaam en
moslims als slachtoffers van misverstanden, racisme en discriminatie
 Parasiteren op de ontvangende samenleving; wederkerigheid ontbreekt
 Inspanningen om de islamitische geschiedenis te vervalsen
 Misbruik en uitbuiting van politieke
correctheid en onwetendheid
 Eisen een speciale status; doen een
beroep op ‘religieuze rechten’ en tolerantie van het gastland

 Pogingen om ‘islamofobie’ te criminaliseren
 Oprichting van politieke partijen

 Openlijke pogingen om de samenleving
te vernietigen
 Daden van barbarij om burgers te intimideren, angst te verspreiden en onderwerping te bevorderen
 Gedwongen bekeringen

 Niet-islamitische mensenrechten worden ongeldig verklaard
 Persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting worden opgeheven

 Structurele terroristische aanvallen
vanuit islamitische enclaves
 Etnische zuivering, massa-verkrachting
en massa-executie van niet-moslims
 Vernietiging van kerken, synagogen en
andere niet islamitische instituties

 Slavernij en genocide van niet-moslims

 Vestiging van moskeeën om de islam te
verspreiden en haat te zaaien
 Rekrutering van bekeerlingen uit andere etnische minderheden en in gevangenissen

 intolerantie voor niet-moslims
 Intimidatie en eliminatie van islamcritici
 Anti-westerse propaganda en psychologische oorlogsvoering
 Openlijke afwijzing van de ontvangende
samenleving; minachting van de cultuur
en rechtsorde; heimelijke pogingen om
deze van binnenuit te ondermijnen
 Opgedrongen islamitische leefregels
voor de autochtone bevolking
 Islamitische enclaves in grote steden

 Openbare executies en marteling

 Verbod op alle godsdiensten
 Verwaarlozing en vernietiging van cultureel erfgoed van het gastland

 Omverwerping van de regering; implementeren van de sharia

 Oprichting van jihadistische cellen en
rekrutering voor de jihad
Bron onbekend

