
 

 

Lech Walesa og “flygtningene” 

 

Af Ole Hasselbalch 

15-10-2015 

 

Ifølge Jyllands-Posten 12. oktober skønnede Rigspolitiet da, at der var indrejst 28.800 

flygtninge og migranter siden 6. september. 

Fatter vore politikere dette tal?  

Begriber de, at der på lidt over en måned ankom et antal gennemgående uindpasselige, 

mange oven i købet direkte fjendtligtsindede personer - i hovedsagen unge mænd? Det 

svarer til ca. halvdelen af en ”dansk” fødselsårgang. Den var i 2014 på 56.870 børn – 

oven i købet inklusive børn af immigranter. 

Hvad tænker politikerne sig at gøre ved det? 

Det ser ud som om, de bare håber, at det hele går væk, imedens de snakker om noget 

andet såsom finanslovens indretning og andre i situationen underordnede ting.  

Men det går ikke væk.  

Det, vi er vidne til, er en regulær overtagelse af landet båret af fræk tillid til, at vore 

beslutningstagere alligevel ikke kan tage sig sammen til at gøre noget, og at vore 

medier alligevel ikke vil fortælle offentligheden i klartekst, hvad der foregår. 

Hvad skal der da gøres? 

Som tingene har udviklet sig, er der én ting at gøre: At afvise alle. 

Hvad så med moralen? 

Vi skylder ikke disse mennesker noget. Det er ikke os, der har skabt de problemer, der 

får dem til at mase sig ind hos os. Vi har ikke skaffet dem deres umulige kultur og 

religion på halsen. Og vi er ikke årsag til deres vanvittige børnefødselstal. 

Det er i det hele taget skandaløst ringe at forlade sit land i stedet for at blive og kæmpe 

for at opnå de forhold, man nu ”flygter” Europa for at få. 

Lech Walesa, der før Murens fald var en ledende skikkelse i konflikten mellem 

polakkerne og det polske kommunistregime, og som blev Polens præsident 1990-95, 

har sagt det så tydeligt:  

”Kommunistregimet tilbød mig, at jeg kunne forlade Polen som flygtning. Det afslog 

jeg. Jeg blev for at kæmpe for det, jeg troede på.”  

Og om ”flygtninge”krisen:  

”Hvis Europa åbner portene, vil der hurtigt komme millioner, og når de først er her, 

vil de leve efter deres egne regler – inklusive halshugninger.” 

Hvad da med ”Danmarks internationale forpligtelser”? 

Ingen international konvention binder et land til at ødelægge sig selv.  
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Vi er i øvrigt allerede kommet langt ud over det punkt, hvor finjuridiske overvejelser 

kan være afgørende for, hvad vi skal. Nu er det nødvendighedens lov, der gælder. Når 

landkortet ikke stemmer med virkeligheden, er det som regel førstnævnte, der er noget 

galt med. Og hvis juraen er helt ude af trit med virkeligheden, fortjener den ikke 

længere respekt. 

Kilder:  

http://jyllands-posten.dk/indland/ECE8106201/Næsten-30.000-flygtninge-til-

Danmark-på-fem-uger/  

http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/foedsler/foedsler  

http://diversitymachtfrei.blogspot.no/2015/09/lech-walesa-if-europe-opens-its-

gates.html   
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