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Er Profeten Muhammed og hans fødselsdag en fælles værdi for muslimer og kristne?
Nej, hvad er vores fælles værdier?

Er Guds Søn Jesus Kristus og Hans fødselsdag en fællesværdi for muslimer og kristne?
Nej, hvad er vores fælles værdier?

Er medmenneskelighed, solidaritet og fokus på fællesskabet fælles værdier for muslimer
og kristne?

Tja, bom bom. Det er efter min mening en omgang intetsigende pølsesnak, som ingen
mennesker i hele verden kan have noget imod.

Danmark er vores fælles værdi!
København er vores fælles værdi!
Amagerbro er vores fælles værdi!

Hvis vores børn og børnebørn skal have et frit og fredeligt Danmark at vokse op i; så
skal Danmarks muslimer bidrage til det. Muslimer er en del af Danmarks problemer,
derfor skal muslimer også være en del af løsningen af Danmarks problemer. Det er vores
fælles værdi!

Hvis vores børn og børnebørn skal have en fri og fredelig by at vokse op i; så skal
Københavns muslimer bidrage til det. Muslimer er en del af Københavns problemer,
derfor skal muslimer også være en del af løsningen af Københavns problemer. Det er
vores fælles værdi!

Hvis vores børn og børnebørn skal have et frit og fredeligt kvarter at vokse op i; så skal
Amagerbros muslimer bidrage til det. Muslimer er en del af Amagerbros problemer,
derfor skal muslimer også være en del af løsningen af Amagerbros problemer. Det er
vores fælles værdi!

Fremtidens Danmark skabes af muslimer som jer! I kan ikke gøre det uden os, men vi
kan heller ikke gøre det uden jer. Det er derfor, jeg står her i dag.

Det er nu 5 år siden, jeg besøgte moskeen på Øresundsvej første gang. Jeg kender jer
efterhånden. Derfor kan jeg tale med en vis vægt, når jeg siger:

I er fredelige og demokratiske samfundsborgere, der gerne vil bidrage konstruktivt til
skabelsen af Danmarks fremtid. Det er derfor, jeg står her i dag!

I ønsker samfundets anerkendelse og respekt for jeres ret til både at være gode muslimer
og gode samfundsborgere. Den anerkendelse og respekt giver jeg jer, og jeg arbejder
aktivt for, at andre vil gøre det samme. Det er derfor, jeg står her i dag!

Det er mit lille bidrag til at skabe fremtidens Danmark. Min mission er at råbe den del af
befolkningen op, der ikke er muslimer. Den danske befolkning i almindelighed. Den
kristne menighed i særdeleshed.

Vi kan ikke blive ved med at lade som, at muslimerne ikke er her. I forsvinder ikke,
selvom vi lukker øjnene for jer.

Vi kan ikke bygge fremtidens Danmark uden muslimerne eller imod muslimerne. Hvis
jeres børn ikke får det godt, så får vores børn det heller ikke godt. Så simpelt er det! Det
er derfor, jeg står her i dag!

Og så vil jeg slutte med en lille kristen juleprædiken:

Det er så nemt at tale om medmenneskelighed, solidaritet, fokus på fællesskabet. Ja, om
kærlighed i alle dens afskygninger. Problemet er bare, at solidaritet koster noget. Man må
ofre noget for fællesskabet. Medmenneskelighed er ikke gratis. Enhver form for
kærlighed koster noget. Jo mere man elsker noget eller nogen, jo højere er den pris, man
kommer til at betale.

De fleste mennesker er bare ikke parate til at betale, hvad det koster. De vil ikke ofre sig
for de andre eller for den anden. De gør deres hjerte hårdt. De kvæler hjertets naturlige
trang til at vise medmenneskelighed.

Det er det, den kristne jul handler om. Vi vil ikke betale, hvad det koster at vise
medmenneskelighed, solidaritet og kærlighed. Tværtimod.

Vi korsfæster kærligheden.

Men Guds kærlighed er stærkere end menneskers angst og had og smålighed og
bekvemmelighed.

Derfor er der også håb for Danmarks fremtid.

”End er der en Gud foroven, der råder for Danmarks sag!”

