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Så skete det igen, igen. Og det vil blive ved med at ske igen.  

Nu hundredvis døde og sårede i Paris. Og uden for mediernes fokus islamiske 

terrorangreb hver eneste dag rundt om i verden (http://thereligionofpeace.com/). 

 

Bortforklaringer, omskrivninger og udsigtsløs villighed til ”øget politiindsats”, 

”integrations”bevillinger, ”dialog” osv. osv. En troende muslim, får vi forklaret, tror jo 

ikke på de voldsopfordringer, der står at læse sort på hvidt i Koranen.  

Snak, snak og atter snak, selv om vi véd og har vidst i årevis, at det ikke noget steds på 

noget tidspunkt er lykkedes at integrere muslimer fredeligt i andre samfund. 

I ly af al denne snak har den muslimske tilvandring udviklet sig lige så stille ganske 

uafhængigt af hvad danske politikere og godtroende borgere vil forstå eller ikke forstå. 

Det ordentlige og fredelige samfund, vi overtog, er dermed passé. 

 

De humanitære organisationer, der ved at forvride den politiske dagsorden i forhold til 

de realiteter, som har været kendt i årtier, har en frygtelig skyld heri. Hver eneste 

krone, godhjertede borgere har puttet i disse organisationers indsamlingsbøsser, har 

bidraget til ødelæggelsen. Det er afskyeligt. 

 

Vi kan ikke leve sammen med mennesker, i hvilke der skjuler sig det, muslimer har i 

sig, for vi vil aldrig kunne vide, hvor vi har den enkelte muslim. Enten er man muslim, 

eller også er man frafalden - og de troende skal så ifølge islam slå én ihjel. 

 

Alligevel accepteres den fortsatte flod af endnu flere muslimer ind over grænserne. Og 

på Christiansborg diskuteres for eller imod ”stramninger”, som i lyset af den trussel, vi 

står over for, ikke er andet end kosmetik og spil for galleriet.  

Det, der foregår på den politiske scene og i mainstreammedierne, er så langt bagud for 

virkeligheden, at det må anskues som et cirkus.  

 

http://int.search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?st=sb&ptb=FBD2B6E5-E561-4E0B-8E97-8B073893CF82&n=781bdb34&ind=2015091508&p2=%5eBPR%5exdm009%5eYYA%5edk&searchfor=http%3A%2F%2Fthereligionofpeace.com

