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I krigens hus Lars Hedegaard Hent PDF Forlaget skriver: Kort tid efter 11. september 2001 blev det fra
amerikansk side understreget, at kampen mod terrorisme ikke var ensbetydende med en kamp mod islam, og
der har siden været udfoldet store anstrengelser for at slå den opfattelse helt fast. Ikke desto mindre er det
ifølge flere og flere iagttagere - blandt andet i forfatteren Hutchingtons analyse i Clash of Civilisations -

netop det, der er på dagsordenen: Islam versus kristendom.

I krigens hus er en velskrevet fremstilling af Islams historie og samtidig en dristig analyse og vurdering af
Islams forhold til Vesten. Ifølge forfatterne er der ingen tvivl: Islams historie er et tusindårigt vidnesbyrd om,

at Islam søger at kolonisere vesten.

I fremstillingen gøres rede for tre perioder med koloniseringsforsøg, nemlig o. 1000, o. 1600 og i vore dage.
Islamisk Djihad, der betyder hellig krig, føres på mange måder, men fælles for alle måderne er, at det

overordnede mål er en forvandling af det vantro Vesten. Ligesom Nordafrika og Lilleasien, der oprindelig var
kristne områder, blev forvandlet til islamiske magtområder. Derfor er det, ifølge forfatterne, meningsløst at

tale om en ligeværdig dialog eller om integration af de befolkninger, som er tilvandret fra de islamiske lande.

»De tørklæder og muslimske heldragter, der breder sig i de danske storbyer, og som danske politikere
udtrykker deres forståelse for, burde i stedet vække bestyrtelse. For de er selve beviset på, at det officielle
Danmark har tabt kampen om integrationen, og at de muslimske kvinder forlængst er kommet under
mændenes kontrol og dermed uden for det demokratiske samfunds rækkevidde,« lyder en af de skarpe
konklusioner, forfatterne drager. En lærd fremstilling, velegnet til at vække debat og sætte sindene i kog.

Lars Hedegaard, Helle Merete Brix og Torben Hansen optræder i dag på hjemmebane i det Berlingske
Officins udgivelser, men en stor del af deres personlige historie har fundet sted i forskellige af venstrefløjens
partier og organisationer. Således har Lars Hedegaard, der i dag er kommentator i Berlingske Tidende, en

baggrund som mangeårigt medlem af den trotskistiske venstrefløjsbevægelse, RSF.
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