
Vi har nu udarbejdet et nyt koncept i SIAD til de mennesker der 
har opdaget at vores frihed og demokrati er i fare, og som ikke 
stiltiende vil se til at islam får mere og mere magt i Danmark.

• Trods det at vi spiser mest svinekød i dette land, har 
politikerne tilladt at de fleste institutioner i København 
ikke serverer svinekød.
 

• I de nye feltrationer til de danske soldater serveres ikke 
svinekød. 

• Specielle dage til muslimske kvinder i offentlige 
svømmehaller fordi de ikke må bade sammen med mænd.
 

• Muslimske kvinder har fået lov til at sige nej til arbejde 
hvor de kommer i kontakt med mænd og svinekød når de 
aktiveres. 

• Der er nu også forældremøder hvor mænd ikke kan 
deltage fordi muslimske kvinder ikke må være alene til 
møde hvor mænd deltager. 

• Kors fjernes fra kapellerne fordi muslimer ikke må være 
døde og ligge under et kors.

• Forhæng er sat op i offentlige svømmehaller og brusebade 
fordi muslimske mænd ikke må vise sig nøgne overfor 
andre mænd.
 

• Forfølgelse og chikane af homoseksuelle er dagligdag i 
vores hovedstad.

• Jøder har måttet forlade Danmark pga. forfølgelse.
 

• Denne chikane af bøsser og jøder er direkte korandikteret.

• Muslimske politikere chikaneres af muslimer fordi 
muslimer ikke må tro på demokratiet men kun på deres 
guds love.

• Næsten alt fjerkræ halalslagtes.
 

• I supermarkeder sælges oksekød der er halalslagtet men 
ikke mærket som halalslagtet.

• Det er troende muslimer der står i spidsen for de fleste af 
de udenlandske bander der spreder død, vold og 
afpresninger over hovedstadsområdet.
 

• Danske kvinder og piger bliver kaldt dansker-ludere 
 

• Danske kvinder og piger bliver voldtaget fordi de er 
vantro i muslimernes øjne.

• Den sidste provokation fra islams side i Danmark er en 
kæmpe-moske på Vibevej i København med minareter 
finansieret af Irans præstestyre. Usigeligt dumme 
lokalpolitikere har godkendt byggeriet.



Listen over hvordan islams indtog i Danmark er ved at ødelægge 
vores demokrati og ligestilling og frihed er lang, derfor er der 
kun listet et fåtal af disse forandringer op, men disse er de 
væsentligste fordi de hver dag forandrer det Danmark vi kender.

Tænk på dine børn og børnebørns fremtid. Skal de vokse op i 
frihed og lighed mellem kønnene og mellem troende og ikke-
troende som du har gjort, eller skal vi vinke farvel til 
demokratiet og lade islam overtage Danmark langsomt men 
sikkert?
I SIAD vil vi ikke lade dette ske. Vi har sværget at vi aldrig vil 
overlade Danmark til islam. We will never surrender!

Hvis du mener at vores demokrati, ligestilling og ytringsfrihed er værd 
at kæmpe for, så er det nu du skal gøre det, før det er for sent.
Join the resistance, meld dig ind i Modstandsbevægelsen SIAD.

Aktivt og forpligtende medlemskab af SIAD koster 200 kr./måneden

For unge under uddannelse eller unge under 18 koster et aktivt og 
forpligtende medlemskab af SIAD 100 kr./måneden 

Totalitære såsom nazister, fascister, muslimer og kommunister kan ikke 
blive medlem af SIAD.

Unge under 16 kan ikke være medlem af SIAD.

For at blive medlem skal du ringe til 96771784
og/eller sende en mail til siadmedlem@gmail.com

Når du er blevet medlem vil du gennemgå en medlemssamtale hvor vi 
fortæller dig om de forskellige grupper du kan deltage i i SIAD. Vi vil 
sammen finde det sted hvor du kan gøre mest for organisationen.

Bliv modstandsmand/kvinde i 
SIAD

- Danmark har brug for dig!

”We will never surrender” 


