
Det er med stor beklagelse, at jeg har besluttet at trække mig ud af politik. Mine ihærdige forsøg på 

at overtale islamister, fundamentalister, aktivister, samt de indvandrere, der ikke er interesseret i 

integration, til at respektere og værne om deres værtsland, har taget en ny drejning. 

 Jeg har modtaget mange trusler og har i den seneste tid holdt mine taler under et stort opbud af 

politibeskyttelse; sommetider med helikoptere, pansrede køretøjer og specialstyrker. Dette er ikke, 

fordi at jeg er en ganske særlig person, men blot fordi at jeg ønsker at beskytte og fremtidssikre 

Danmark, min familie og alle de mennesker, der står mig nær.  

Da jeg måtte optræde iført skudsikker vest forstod jeg absurditeten i, at skatteyderne pålægges op til 

flere millioner kroner i omkostninger, hver eneste gang jeg selv og andre mennesker af samme 

opfattelse udøver vores grundlovssikrede ret om ytringsfrihed. 

 Endnu mere forrykt er det, at mine modspillere ikke kun er islamister o.l. men etniske danskere, 

som jeg prøver at hjælpe til at sikre deres grundlag for videre eksistens. Mange venstre orienterede 

har åbenbart intet imod, at Danmark bliver opslugt i mængden og dens ældgamle og stolte kultur 

oversvømmet og ledet imod glemslens mørke.  

 Danmark har igennem årene for mig stået som et smukt symbol på frihed og fred, men når min 

familie konstant føler sig utryg, har modstanderne vundet slaget. Hvor mange af jer føler den 

samme utryghed, håbløshed og en mangel i jeres ”danske” frihed?  

 Jeg takker, alle jer, der igennem årene har støttet mig i alle mine bestræbelser og håber på 

forståelse for min beslutning. Jeg ønsker, at de mange andre, der fører samme kamp, har styrke nok 

til at fortsætte forsvaret for vores land. 

 Længe leve Danmark.---  
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"To learn who rules over you, find out who you cannot criticize " 

 

 

 

 
 

http://www.cheriffen.dk/

