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Ligegyldighedens og
selvtilfredshedens pris
De vestlige lande er demokratiske! Udsagnet vil nok næppe udløse protester
fra ret mange. Men gad vide hvor mange, som egentlig funderer dybere over,
hvad der ligger i ordet demokratisk?
Hvor mange gør sig klart, at demokrati
ikke er en tilstand, men i sig selv kun en
mulighed – og at demokrati derfor kun
er til stede i det øjeblik, da denne mulighed udnyttes?

Den overordnede ideologi bag det daværende jerntæppe kunne ikke leve med
nogen usikkerhed om denne linje. For
en helt integreret del af systemet var
den sociale og økonomiske planlægning, som kom til udtryk i femårsplanerne. Og det er nu engang svært at
bygge med byggeklodser, hvis disse
tillader sig selv at have en mening, om
hvorvidt – og i bekræftende fald hvordan – de vil acceptere at indgå i byggeplanerne.

sig måske – et spørgsmål, som man ikke
har lyst til at tænke nærmere over, men
som det ikke desto mindre netop er bydende nødvendigt at beskæftige sig indgående med, hvis man tager demokrati
alvorligt:
Gik de fra øst mest i retning af reelt
demokrati, eller gik vi stille og roligt i
retning af det modsatte?
Havde vi egentlig været på vej i den
retning længe, men været så optaget af
hvor tydeligt og stereotypt udemokratiske de var på den anden
side af jerntæppet, at vi helt
glemte at tænke på, hvad der
blev foretaget af politikere, medier og politisk korrekte interesseorganisationer på vor side af
jerntæppet?

Muligheden kan helt eller delvis fravælges af den enkelte. Det mest
radikale fravalg udgøres ved
ikke at afgive sin stemme ved
valg til sit lands repræsentative
organer. Så er man sofavælger.
Ja, man er slet ikke vælger.
Man har accepteret at være et
passivt objekt for andres beslutninger.
Man bør derfor afgive sin
I 2000, godt et tiår efter murens
stemme. Altså hvis man vil
fald, vandt FPÖ i Østrig en jordbenytte sin mulighed for medskredssejr, som efterfølgende
bestemmelse.
Skal vi kun stemme om, hvem der skal lede os, eller
gjorde det til en del af en koaliskal vi selv træffe afgørelse i vigtige sager?
tionsregering med det konservaFør Berlinmurens fald afholdtive ÖVP.
tes der valg i DDR og flere
andre østbloklande. Skulle man tro regi- Der var derfor dengang en meget stor Konsekvensen blev en boykotaktion fra
merne, var valgdeltagelsen altid tårnhøj. forskel på den enkeltes muligheder for EUs side. Østrigske vælgere havde beVi lo meget ad det dengang, kan jeg at være medbestemmende, hos de andre nyttet den mulighed, som egentlig er det
huske. For vi vidste jo, at folkene i øst- i øst og hos os i vest.
eneste praktiske udtryk for demokrati,
bloklandene ikke blev præsenteret for
til at vælge repræsentanter, der ville
reelle valg. Der var kun én linje, som I dag er forskellen udlignet. Men begyn- noget andet, end den overnationale
accepteredes – nemlig det stedlige par- der man at se sig kritisk om og tænke
tis.
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Nationen Østrig stod pludselig i samme
situation, som enkeltmenneskene på den
anden side af jerntæppet havde stået i
kun et tiår før.
Nuvel, det er nu engang svært at sætte
en hel nation i genopdragelseslejr, og
hvis man ligefrem begynder at kræve
annullering af valg, på baggrund af andet end bestyrkede formodninger om
valgfusk, bliver det helt umuligt at opretholde den demokratiske illusion. Så i
stedet valgtes boykotvåbenet.
Man henviste fra EUs og dets støtters
side (bl.a. daværende statsminister Poul
Nyrup Rasmussen) til konventioner, til
såkaldte ”demokratiske værdier” og en
perlerække af andre lignende begreber.
Det man undlod, var at besvare det indlysende spørgsmål:
Hvordan kan værdier være demokratiske, hvis de kan bruges som løftestang til at annullere den valgmulighed, som i bund og grund er det eneste praktiske udtryk for demokrati i
tid og rum?
Boykotaktionen udviklede sig til en så
farceagtig affære, at den ret hurtigt løb
ud i sandet. Desværre gik det hos broderparten af mennesker inden for EU
ligeså, hvad angik den begyndende kritiske tænksomhed, som var begyndt at
brede sig i kølvandet på EUs bølleaktion.

Søren Lind Jensen
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Juridisk konsulent:
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For få uger siden stemte schweizerne så
ja, til et forslag fra SVP, om at forpligte
forbundsregeringen i alpelandet, til at
modarbejde yderligere masseindvandring. Straks reageredes der fra EUs
side med forargelse og slet skjulte trusler mod Schweiz. ”Samhandelen kan
blive bragt i fare!” osv., af samme skuffe.
EU står dog i et betragteligt mere pikant
dilemma end for 14 år siden. Ikke nok
med, at Schweiz ikke er et EU-land.
Schweiz er et ægte og uforfalsket folkestyre. Derfor kan de schweiziske politikere ikke manipulere sig ud af vælgerbeslutninger ved at isolere store dele af
folkets mandater gennem fikse koalitionskonstruktioner. Principbeslutninger,
som er vedtaget ved direkte folkeaf-
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stemning, er uomgængelige for dem.
Det er simpelthen deres pligt at rette ind
efter folkets vilje.
Det adskiller Schweiz fra alle andre
vestlige lande. Og det siger noget væsentligt, om hvor det helt store demokratiske problem ligger hos alle vi andre
– i vore rent repræsentative demokratier:
Politikernes mulighed for at manipulere folket til at sluge kameler på ét
område, for at få noget, de respektive
partiers vælgere ønsker på andre områder:
”Acceptér masseindvandring, hvis du
vil bevare velfærden for din bedstemor!” (stem lyserødt).
”Masseindvandring er godt for konkurrenceevnen!” (stem lyseblåt).
Løfter en masse! Men resultatet har
igennem årtier været koalitioner, som i
kompromisets navn hverken fremmer
velfærd (for det oprindelige folk) eller
konkurrenceevne, men kun den masseindvandring, som er et sine qua non for
den politiske elites selvforståelse, når
det kommer til stykket.
Det er vigtigt at forstå, at vi alle sammen hver især er medansvarlige for, at
det er gået sådan. For vi har bildt os ind,
at vore politiske systemer var uforanderligt demokratiske. Vi har glemt at regne
de demografiske tendenser med. Vi har
overladt det til private interesseorganisationer – for det er hvad partier er,
hverken mere eller mindre – at forvalte
vor arv.
Schweizerne har benyttet deres enestående mulighed til at sige fra. Vi bør
støtte dem på alle de måder vi kan, så
det bliver tydeligt for enhver, at en lignende afstemning i ethvert andet europæisk land ville ende med samme resultat, og at det derfor er de politiske eliter,
som handler mod Schweiz uden et folkeligt mandat.
Hvis vi ikke benytter denne chance,
den katastrofale udvikling fortsætte,
vore efterkommere vil komme til
betale prisen for vor ligegyldighed
selvtilfredshed!

vil
og
at
og

Tomas Kierstein

Ny videofilm fra DDF
Vi har lavet en ny videofilm for at provokere til debat.
plager bekymrede landsmænd med
giftige ord og isolation. I deres mundvige hænger floskler, bagtalelser og racisme-beskyldninger som gamle madrester. Men efterhånden virker ”de gode sorgløses” ord ikke mere, ordene
skrotter sig selv midt under vinterens
hjerte, som tommeltæer med koldbrand
i, der er hugget af.

Af Ulla Dahlerup
Vi er klar til en ordstrid og ved, at i et
folkeligt oprør er det altid de forreste,
som bliver spyttet i ansigtet og får tæskene. Men fremtiden vil favne dem.
Vi kræver en handlingsplan imod klodens overbefolkning, der som en mørk
skygge bevæger sig fra Afrika og Mellemøsten op over Europa.
Det bliver en svær debat, som en storm
gennem høje trækroner i vinternatten.
Men den fortsatte masseindvandring
kan ikke blive ved og ved. Hældes der
for meget vand i en spand, så løber det
over. Hvordan kan det forbavse nogen?
I andre verdensdele bliver de flere og
flere, og de kommer imod os i Europa
for at tage, hvad vi har.
Du tilhører en årtusinder gammel, stor
europæisk kultur.
Du skylder ikke krævende, fremmede
statsborgere fra andre verdensdele noget.
Det er kun 12 år siden, at befolkningstallet passerede 6 mia. Nu er der 7 mia.
mennesker på kloden. Overproduktionen af mennesker er løbet løbsk og udpiner alt på kloden med misgerninger,
så røgen slår mod jorden. Gennem de
seneste 50 år er jordens befolkning mere end fordoblet. Fortsætter fødselsraten
som nu, forventer FN, at der vil blive 10
mia. mennesker i verden i dette århundrede.
Over 35 mio. fremmede statsborgere er
rykket på græs i Europa siden 1983,
plus alle de illegale, som lister frem i
mulm og mørke over nedlagte grænser
for at skabe sig bedre lebensraum.
Omkostningerne for vi europæere er
uhyrlige, både økonomisk, kulturelt og
sikkerhedsmæssigt. Mange, mange europæere har fået ødelagt deres tilværelse
af overgreb. De tilrejsende folkemæng-

Lyt bare.

der er hovedsagelig et uuddannet, voldeligt patriarkalsk proletariat med en
middelalderlig historisk, religiøs og
kulturel identitet, formet gennem århundreder. Med en del iranske flygtninge, der rækker begge hænder frem mod
os, som en lykkelig undtagelse.
I årenes løb, mens solen står op, solen
går ned, har den multietniske utopi mistet sin ungdoms glød, og virkeligheden
bliver værre og værre. I Europa har eliten ikke udruget smukke, mangefarvede
fugle, men et ustyrligt, tusindhovedet
muslimsk MONSTER, som sprænger
alle kæder og forordninger.
Det er blevet isvinter i Europa.
Sneen æltes ind i økonomiske kriser i
euro-zonen og høj arbejdsløshed. Alligevel råber venstrefløjspolitikere, radikale, propagandister, voldsaktivister og
påvirkningsagenter ufortrødent ud i den
frostkolde luft: ”Det multietniske Europa bliver bedre i morgen… i morgen… i
morgen. ”
Se bare, ”de gode sorgløse” ligger stadig på lur den halve nat for at opfinde
og brændemærke syndebukke samt
udpege fjendebilleder blandt egne
landsmænd, aldrig blandt de etnisk
fremmede, som de ikke tør vende sig
imod. ”De gode sorgløse” piner og

Godhedsindustriens retorik er påfaldende afhængig af afdøde Adolf Hitler,
hvis navn i over et halvt århundrede er
blevet brugt som en særlig jernbeslået
kølle til at slå oprørere i hovedet med.
Intet som helst andet. Bagvaskelser og
fornærmelser fyger EU-Kommissionen
ud af mundene, så tungerne næsten
ikke kan følge med. I Bruxelles er
kommissionen faldet i heftig sved, for
nu skal det demokratiske Schweiz bankes på plads, skønt ingen myndighed er
større end en FOLKEAFSTEMNING.
Et flertal i Schweiz vil have kvoter på
indvandringen, da 26 % af befolkningen nu i 2014 er fremmede, og EU´s
påvirkningsagenter er i fuldt firspring
på vej ind ad Brennerpasset.
Fordi Schweiz har ret.
Koloniseringen af Europa skal stoppes,
det skal stadfæstes, og hjemsendelserne
begynde.

Fremtiden handler om repatriering.
Alle tilrejsende etniske kriminelle, socialbedragere og fup-flygtninge skal bryde op og hjemsendes. Vores ulandshjælp skal gøres afhængig af, om 3.
Verden vil tage sine landsmænd tilbage.
Der bør oprettes Sandhedskommissioner, ligesom i Sydafrika, hvor hver enkelt indvandrer / flygtning skal møde
op, og alle sager efter 1983 skal gennemgås kritisk. Uberettigede statsbor-
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gerskaber skal annulleres. De mistrøstige arbejdsløse folk i godhedsindustrien
kan købe sig en vendekåbe og søge arbejde i Administrationen for Repatriering. De var jo aldrig interesseret i indvandrerne som venner, kun i den magt
og de vellønnede stillinger, som arbejdet for masseindvandring gav.
Steve Jones, leder af biologi afdeling på
University College London, siger:
"Menneskene er 10.000 gange mere
udbredt, end vi burde være, ifølge reglerne i dyreriget, og vi har landbruget
at takke for det. Uden landbrug og medicinske fremskridt ville verdens befolkning sandsynligvis have nået en halv
million nu.”

Gryende modstandskamp

FN’s Flygtningeorganisation

Europa under angreb

Men en årle morgen begynder foråret,
og så vil pendulet naturligvis svinge
tilbage.

I tronsalen med marmorgulvet og strålende krystalkroner bor FN-organisationen, UNHCR.

I Frankrig samles modige og bekymrede
oprørere i Front National, i Danmark i
Dansk Folkeparti. De har en skæbnerolle at udføre, før det er for sent. I Holland har den myrdede Pim Fortyuns
afløser, Geert Wilders, gjort Frihedspartiet til landets næststørste parti. I Storbritannien presser det voksende Independence Party, UKIP, på den konservative regering. Fra Tyskland udsendtes
Thilo Sarrazin bog: ”Deutschland
schafft sich ab” i millionoplag. I Norge
og Sverige breder oprøret sig i Fremskrittspartiet og Sverigedemokraterna.
Hør lyden ved nattetid af befolkningernes sagte, bevægede fædrelandssange
op gennem hele Europa, skønt blæsten
river i træer og løse sten fra bjergsider
ruller ned. Hvad er der i vejen med at
være hjertens glad for sit fædreland, sin
kultur og religion, sin stamme? Alle
ordentlige mennesker elsker da deres
fædreland, ikke bare ved sportskampe.

I 2002 udgav UNHCR sit store jubilæumsskrift og skrev, at organisationen
siden 1952 havde flyttet rundt på 50
millioner mennesker:

I nutidens Europa har vi ikke erobringskrige, hvor to konventionelle hære slås.
Vi har en ny afart af erobringskrige, det
foregår med paramilitære gadekampe
om territoriet, udført af tilrejsende unge
mænd, som samles i gadebander og
guerillaer. Voldelige by-guerillaer besætter flere og flere europæiske territorier, som forvandles til no-go-zoner for
de oprindelige befolkninger, samt for
myndigheder som politi, brandfolk og
ambulance-personale.
Taktikken og våbnene hos ”mangfoldigheden” er ildspåsættelser, brændende bildæk og containere, stenkast,
molotovcocktails, kriminalitet, overfald,
voldtægter, skyderier, nedbrændte skoler og børnehaver. Her er ingen forlegenhed, ingen frygt, kun harmfulde krav
om magten i territoriet.
EU-eliten roser sig af at have skabt fred
i Europa siden 2. Verdenskrig, men det
er et usandt billede. For aldrig før har
det været så usikkert at tilhøre den oprindelige europæiske befolkning som
nu. Vi risikerer for vores hvide huds
skyld at blive overfaldet med knive eller
skydevåben i butikker, kiosker, på togog tankstationer, på skadestuer, i gaderne og ved hjemmerøverier. Statsbudgetter må skære ned på velfærden for at
skaffe føde, boliger, skoler, integration,
hospitals- og fængselspladser til den
fortsatte, historisk uhørte etniske masseindvandring.

4

Forestil jer at godhedsindustrien bor på
et slot med kobberbelagte tårne.
Slottet er fyldt med penge og papir helt
op til taget. I værelse efter værelse ligger et rod af menneskeskabte regler og
love, som er umulige at administrere,
men som eliten har lavet siden 2. Verdenskrig. Dørene må skubbes op med
vold, så meget papir og så mange penge
ligger der bag hver en dør. I stueetagen
breder Menneskerettighedsdomstolen
sig med nedgang til kældergangenes
mange mørke celler.

DANSKEREN - NR. 1 - FORÅR 2014

”At its height in the mid-1990 UNHCR
was helping more than 27 million people in a single year and during its lifetime the agency has assisted an estimated 50 million refugees to successfully restart their lives.” Successfully?
UNHCR havde da 6.540 ansatte i 116
lande, var ledet af Højkommissæren og
70 medlemmer i det styrende organ,
som kaldes Executive Committeen.
Mandatet var at lede og koordinere internationale aktioner for flygtninge over
hele verden og sikre flygtningenes ret til
at søge asyl i andre lande. Uden tanker
for modtagerlandenes problemer. Organisationen lever ikke af fred, men af
fortsatte krige. Organisationen svulmer
op i fuldt dagslys, og armbevægelserne
er blevet meget for store. Ved at flytte
rundt på 50 mio. mennesker er UNHCR
blevet nutidens største krigstrussel;
lægemidlet er værre end sygdommen.
UNHCR skal væk! Den overstatslige
Menneskerettighedsdomstol skal væk.
Det er det, der skal ske. Ligesom STASIS kæmpebygninger i Normannenstrasse i Østtyskland blev bestormet, og
tonsvis af papir kastet flagrende ud af
vinduer og ned ad trapper, da Berlinmuren faldt. For det østtyske folk føltes

begivenhederne ved Berlinmuren som
en genopstandelse.
Ingen utopi varer evigt i praksis. Tusmørket kommer, og isen bryder op. For
som et gammelt kinesisk ordsprog siger:
Skæbnens hjul drejer den modsatte vej
hvert 60. år.

Vi har lavet en ny videofilm for at provokere til debat.
Vi er klar til en ordstrid og ved, at i et folkeligt oprør er det altid de forreste,
som bliver spyttet i ansigtet og får tæskene. Men fremtiden vil favne dem.
Vi kræver en handlingsplan imod klodens overbefolkning, der som en mørk
skygge bevæger sig fra Afrika og Mellemøsten op over Europa.
Se videoen på internettet: www.dendanskeforening.dk

Vort kvalitetsløse demokrati
Dersom landets alvorligste problem, problemet med de fremmede blandt os, var blevet reguleret i henhold
til en række folkeafstemningsresultater, så ville alt i vort land se helt anderledes ud og vort værste problem
ville i så fald ikke eksistere.
Af cand.jur. Jack Kornbeck
Det er ikke sådan, at Danmark overhovedet ikke kan finde ud af at opsige en
konvention. Det må De endelig ikke tro.
Dette gælder kun de humanitære konventioner, der lægger meningsløse byrder på landet uden at give det noget som
helst til gengæld. Dem kan Danmark
ganske rigtigt ikke finde på at opsige,
skønt der ingen retlige forhindringer er
for at gøre det. Når talen er om de

Fanny Hill - bogen, som førte til, at
Danmark opsagde pornografibekæmpelseskonventionen.

”rigtige” konventioner – altså sådanne
som gensidigt forpligtiger og berettiger
de deltagende stater -, så kan Danmark
udmærket finde ud af det. Og Danmark
undser sig i den forbindelse ikke for at
træde andre kulturnationer for nær og
genere andre folkeslag ved at krænke
deres sømmelighedsfølelse. Det er der
gyldigt bevis for, og Danmark drog selv
omsorg for bevisførelsen.

te betyder, at Danmark må opsige pornografibekæmpelseskonventionen, og
det sker også. Dette skridt kunne være
blevet skæbnesvangert for landet. Der
kunne udmærket være sket det, at udlandet havde gjort helvede hedt for
Danmark. Man havde det i sin magt.
Desværre skete det ikke. Det kunne
ellers have haft en stærkt opdragende
virkning på det danske folketing.

Det fik vi at se i forbindelse med pornografiens lovliggørelse. Talen er her om
en både retlig og politisk proces, der
strakte sig over en række år. Den var
forbundet med den vanskelighed, at
Danmark havde tiltrådt konventionen
om international bekæmpelse af pornografi. På dette område var Danmark
altså deltager i et internationalt rets- og
politisamarbejde. Lovliggørelsen af
pornografien tager sin begyndelse med
udgivelsen af John Clelands soleklart
pornografiske roman ”Fanny Hill”, der
måtte gennem alle tre domstolsinstanser, inden den ifølge Højesterets dom
lovligt kunne trykkes og sælges. Anklagemyndigheden fremhævede i sin procedure under sagen problemet i forhold
til pornografibekæmpelseseskonventionen, og det gjorde Anklagemyndigheden fuldstændigt ret i.

Her er vi nødt til at indskyde et lynkursus i almindelig strafferet. Der gælder
efter de fleste landes straffelovgivning
en lære, der kaldes læren om konstruktivt nærvær (i Danmark står den at læse
i straffelovens § 9). Den går ud på, at
dersom en strafbar handling begås i ét
land, men dens strafbare virkning indtræder i et andet land, så er handlingen
strafbar i dette andet land. Det fornøjelige skoleeksempel er, at en mand i Tyskland affyrer en pistol over grænsen og
dræber en mand i Danmark! Handlingen
er strafbar i Danmark. Problemet er ikke
særligt stort, for den er det selvfølgelig
også i Tyskland!

I 1969 lovliggøres billedpornografien,
hvilket sker med den konservative (!)
Knud Thestrup som justitsminister. Det-

Da billedpornografien er blevet lovliggjort i Danmark, sker der det, at danske
forhandlere begynder at fremsende deres smudsige produkter i den almindelige post til modtagere i udlandet, hvor
pornografi er strafbar. Ved modtagelsen
foreligger der fuldbyrdet forbrydelse.
Fremsendelsen sker i såkaldte ”diskrete
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forsendelser”. Herefter er retsstillingen
altså den, at afsendelsen er straffri ved
dens afsendelse fra Danmark, mens den
ved sin ankomst i modtagerlandet er
strafbar – vel at mærke for den danske
afsender. I nogle lande er stillingen endnu mere alvorlig. I USA er det en selvstændig forbrydelse at gøre US Mail til
instrument for en forbrydelse (eksempelvis gælder det, at den, der sender et
pengeafpresserisk brev gennem postvæsenet, både gør sig skyldig i forsøg på
pengeafpresning og i at gøre det amerikanske postvæsen til objektivt medvirkende til en strafbar handling – den
slags koster flæsk derovre).
Herefter kunne der udmærket være sket
det, at udlandet havde forlangt de danske afsendere udleveret til strafforfølgning i modtagerlandet. Hvor udleveringsaftale forelå, havde Danmark måttet imødekomme begæring herom (i
henhold til de konventioner, som Folketinget siger, at det er så forelsket i!) I så
fald havde vort Folketing stået bundløst
beskæmmet hen. Det skete ikke. De
”diskrete forsendelser” bærer antagelig
skylden herfor. Man anede ganske enkelt ikke, hvad der foregik.
Der kunne nu også være sket noget andet og langt værre. De andre lande havde kunnet indbringe os for Verdenspostunionen og begæret os udsmidt af denne
union med henvisning til, at vi gjorde
brug af den til systematisk og verdensomspændende kriminalitet i et aldrig før
set omfang. I værste fald havde det betydet, at dansk post ikke havde kunnet
ombæres i udlandet, ligesom vi så fald
ikke kunne modtage post fra udlandet.
Intet af alt dette skete, men det kunne
være sket. Og var det sket, så ville det
have blotlagt den kendsgerning, at vort
Folketing end ikke kan finde ud af sit
arbejde. Vi var trådt nogle trin ned af
kulturstigen, og andre lande ville med
fuld ret have kunnet foreholde os, at vi
nu befandt os på et uantageligt niveau,
og at de ikke ville finde sig i at blive
trykket ned på det samme niveau. Det
ville have ført til dybtgående rystelser i
vort danske folkestyre. I så fald var vi
blevet tvunget til at stille kvalitetskrav
til vore politikere. Den gang ville det
have været rædselsfuldt, men vi ville i
dag have stået os ved at skulle gennem
en sådan lutringsproces. Trist, at vi ikke
den gang fik afdækket, hvor kvalitets-
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løst vort repræsentative demokrati er!
Det internationale samarbejde, som vi
nu om stunder skal høre om og påføres i
tide og utide, behersker vort demokrati
jo ikke en gang selv. Det eneste kvalificerede bidrag i den samlede proces, der
førte til pornografiens lovliggørelse,
blev præsteret af Anklagemyndigheden
i dens procedure i ”Fanny Hill” sagen.

”Det direkte demokrati
kendes i dagens Europa
hovedsageligt i dets
schweiziske form, hvor
folkeafstemningerne, om
man så må sige, hænger
temmelig løst på træerne.”
Hvis nogen tror, at dette hovedsageligt
har historisk interesse, så tager de blodigt fejl. Her er tale om et dybtliggende
problem, der hver dag gør sig gældende
og gør det med alt større styrke i dag
end dengang. Det ses meget nemt ved
gennemgang af de menneskerettigheder,
som tingets medlemmer end ikke er i
stand til at opregne, skønt de bærer ansvaret for dem. Folk drømmer simpelthen ikke om, hvor meget de omfatter.
Vidste De, at det gælder som en menneskerettighed og dermed som en pligt for
Danmark at drage omsorg for, at enhver
på grundlag af sin dygtighed bliver
”forfremmet i sit arbejde til et passende
højere trin” (international konvention
om økonomiske, sociale og kulturelle
rettigheder, artikel 7, litra c)? Nej, det
gjorde De ikke, og hvad mere er, Deres
folketingsmand ved det heller ikke. Det
overvældende flertal af tingets medlemmer ved det ikke. Medlemmerne vil
kunne henvise til, at der er tale om en
bekendtgørelse (altså en anordning),
som de aldrig har stemt for, mens vi
andre kan henvise til, at Folketinget har
lovgivningsmagten i dette land og derfor er ansvarlig for retstilstanden i dens
helhed.
Vi kan derfor også med gode grunde i
ryggen hævde, at dette Folketing ikke er
opgaven og ansvaret voksent. Den inter-
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nationale retsorden, som man gik til
angreb på med pornografiens lovliggørelse, kunne tinget ikke selv overskue,
og den internationale retsorden, som
man nu etablerer, begriber og behersker
tinget ikke selv. Tinget (samt medierne)
driver vedvarende propaganda for noget, som det ikke selv behersker og kan
overskue.
Disse ytringer udtrykker ikke nødvendigvis nogen antidemokratisk indstilling. En antiparlamentarisk indstilling er
ikke nødvendigvis en antidemokratisk
indstilling. Det kan udmærket forholde
sig lige modsat: At en grundigt demokratisk indstilling fører til en afvisning
af vort parlamentariske system i dets
nuværende form og dets nuværende
praksis. Demokratiet findes som bekendt i to former: Det direkte demokrati
og det repræsentative demokrati. Det
direkte demokrati kendes i dagens Europa hovedsageligt i dets schweiziske
form, hvor folkeafstemningerne, om
man så må sige, hænger temmelig løst
på træerne. Der er næppe noget, vore
levebrødspolitikere frygter mere end
folkeafstemningen.
Samtidig længes vi andre efter den som
den tørstende længes efter et glas vand.
Hvem er vi andre? Folketingsvælgerne,
de afstemningsberettigede, det danske
folk. Det folk, der ifølge folkesuverænitetslæren er kilden til den politiske magt
i landet og ifølge den demokratiske ideologi magtens eneste legitime grundlag.
Det er vel en diskussion for sig at drøfte
det direkte demokratis dyder og fortræffeligheder, men det er dog i det mindste
på sin plads at fremhæve, at dersom
landets alvorligste problem, problemet
med de fremmede blandt os, var blevet
reguleret i henhold til en række folkeafstemningsresultater, så ville alt i vort
land se helt anderledes ud og vort værste problem ville i så fald ikke eksistere.
Om dette problem, det etniske problem,
er der kun det at sige, at det er det alvorligste problem i det danske folks historie, idet det truer os på vor eksistens.
Det var vort kvalitetsløse demokrati, der
skaffede os det på halsen, og det er vort
kvalitetsløse demokrati, der ved ti politiske tommelfingres hjælp sørger for, at
det stadig øges. Og sådan vandrer det
danske folk skridt for skridt sin egen
undergang i møde.

Folkeafstemningen i Schweiz
Flertallet vedtog en lov, som er nødvendig for at sikre schweizernes overlevelse på og ret til deres egen jord
Af Ole Hasselbalch
Hysteriet vil ingen ende tage, efter at
schweizerne har stemt en begrænsning
af indvandringen igennem, som ingen
andre europæere har fået lov til at stemme om. Resultatet fremstilles også således, at det den nu vedtagne forfatningsændring er vendt mod EU-borgere.
Hvilke mon?
Initiativet hviler på et omhyggeligt forarbejde, som kan hentes på http://
www.svp .ch/do cuments/database/
dokumente/$svp/Default%20Folder/
positionspapiere/2013/Argumentarium_
Masseneinwanderung_lang-d.pdf
Som det fremgår heraf, er der absolut
ikke tale om noget overdrevet, ”fremmedfjendsk” eller vanvittigt projekt,
men om en lov, som er nødvendig for at
sikre schweizernes overlevelse på og ret
til deres egen jord.

Tysk originalversion:
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
Art. 121 Sachüberschrift (neu)
Gesetzgebung im Ausländer- und Asylbereich
Art. 121a (neu) Steuerung der Zuwanderung
1 Die Schweiz steuert die Zuwanderung
von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig.
2 Die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz wird durch jährliche
Höchstzahlen und Kontingente begrenzt.
Die Höchstzahlen gelten für sämtliche
Bewilligungen des Ausländerrechts unter
Einbezug des Asylwesens. Der Anspruch

Frit oversat lyder kernen i teksten til
forfatningsændringen således:
§ 121 Overskrift (ny)
Lovgivning på udlændinge- og asylområdet.
§ 121a (ny) Kontrol med indvandringen
Stk. 1. Schweiz kontrollerer selv indvandringen af udlændinge.

zernes forrang til arbejde. Det afgørende kriterium for tildeling af opholdstilladelse er især, at en arbejdsgiver har
søgt herom, ansøgerens integrationsevne samt en tilstrækkelig indkomst.
Stk. 4. Der må ikke indgås internationale aftaler, som strider mod denne paragraf.
Stk. 5. Nærmere regler fastsættes ved
lov.

Stk. 2. Antallet af bevilgede opholdstilladelser til udlændinge må ikke overskride øvre grænser og kvoter. Den øvre
grænse gælder for alle bevillinger inden
for udlændingeretten, herunder også for
asyltilladelser. Retten til varig opholdstilladelse, familiesammenføring og sociale ydelser kan begrænses.
Stk. 3. De årlige øvre grænser og kvoter for arbejdstilladelser skal fastsættes
ud fra Schweiz’ overordnede erhvervsinteresser og under hensyn til schwei-

auf dauerhaften Aufenthalt, auf Familiennachzug und auf Sozialleistungen kann
beschränkt werden.
3 Die jährlichen Höchstzahlen und Kontingente für erwerbstätige Ausländerinnen und
Ausländer sind auf die gesamtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz unter Berücksichtigung eines Vorranges für Schweizerinnen und Schweizer auszurichten; die
Grenzgängerinnen und Grenzgänger sind
einzubeziehen. Massgebende Kriterien für
die Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen sind insbesondere das Gesuch
eines Arbeitgebers, die Integrationsfähigkeit und eine ausreichende, eigenständige
Existenzgrundlage.
4 Es dürfen keine völkerrechtlichen Verträge abgeschlossen werden, die gegen diesen
Artikel verstossen.
5 Das Gesetz regelt die Einzelheiten.

D. 8/12 holdt den schweiziske parlamentariker Oskar Freysinger en bemærkelsesværdig tale om islam. Hør talen
på Youtube: Søg med de tre ord: oskar,
freysinger, islam. Og lyt.

II
Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert:
Art. 197 Ziff. 9 (neu)
9. Übergangsbestimmung zu Art. 121a
(Steuerung der Zuwanderung)
1 Völkerrechtliche Verträge, die Artikel
121a widersprechen, sind innerhalb von
drei Jahren nach dessen Annahme durch
Volk und Stände neu zu verhandeln und
anzupassen.
2 Ist die Ausführungsgesetzgebung zu Artikel 121a drei Jahre nach dessen Annahme
durch Volk und Stände noch nicht in Kraft
getreten, so erlässt der Bundesrat auf diesen Zeitpunkt hin die Ausführungsbestimmungen vorübergehend auf dem Verordnungsweg
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EU-ret over national sociallovgivning?
Næst efter euro-krisen er spørgsmålet om velfærdsturisme inden for EU det emne, der optager Europapolitikere i alle medlemsstaterne mest.
Af Søren Lind Jensen
Under overskriften ”1200 euro er
udmærket” gemmer sig en artikel fra
det tyske ugemagasin Focus (50/2013),
som på mange måder illustrerer de
problemer, som EU-lande med gode
velfærdsordninger er konfronteret med,
når den frie bevægelighed i EU
medfører, at borgere fra fattige EUlande fra Syd- og Østeuropa kan slå sig
ned i de rige nordeuropæiske lande og
med EU-retten i hånden kræve sociale
ydelser, eftersom det overordnede
princip ved EU-medlemskabet er, at
nationalret er underordnet EU-ret.
Næst efter euro-krisen er spørgsmålet
om velfærdsturisme inden for EU det
emne, der optager Europa-politikere i
alle medlemsstaterne mest. Der udfoldes store bestræbelser i f.eks. Tyskland,
Holland og Danmark for at undgå et
indtog af syd- og østeuropæere i de
sociale kasser. Der er tale om en af de
helt store nord-syd, øst-vest interessekonflikter i EU, hvor landene står
stejlt over for hinanden, hvilket afstedkommer verbale slagsmål. Sprogbrugen,
der er set og hørt i den senere tid
mellem f.eks. den britiske og polske
regering ,havde for blot få år siden
været utænkelig.
Spændingerne og interessekonflikterne i
EU har aldrig været større, og EUentusiasmen må siges at være kølnet
betragteligt i Nordeuropa i de seneste
fem år. Årsagen til, at der stadig er en
betydelig opbakning til EU i befolkningerne i Sydeuropa, som er hårdt ramt
af finanskrisen og eurokrisen, er
primært, at tilliden i Grækenland, Italien
og Spanien til egne politikere og
offentlige institutioner stort set er
fraværende.
Spørgsmålet er, om interessekonflikterne landene imellem ikke er så store, at
det vil blive umuligt at udarbejde en ny
EU-traktat til afløsning for den
nuværende utilstrækkelige Lissabontraktat? Den britiske stjernehistoriker
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Niall Ferguson har udtrykt det meget
klart, enten går man hele vejen og
indfører et centralistisk Europa med en
finanspolitisk union, hvor landene gøres
impotente, hvilket de facto vil betyde
en transferunion fra Nord til Syd, eller
også skal udviklingen rulles tilbage, og
sammenarbejdet i Europa skal være af
en løsere art.
Journalister fra Focus har i artiklen
”1200 euro er udmærket” interviewet en
rumænsk familie, som har slået sig ned i
Gelsenkirchen i Tysklands folkerigeste
delstat Nordrhein-Westfalen (NRW).
Familien har skabt opstandelse i den
offentlige debat i Tyskland, da det er
lykkedes den at vinde en sag ved Den
Sociale Domstol i NRW med krav på
socialhjælp efter den tyske sociallovgivning.
Familien, som er en roma-familie, har
ingen intentioner om at vende tilbage til
Rumænien, hvor den føler sig diskrimineret. I interviewet fortæller familien på
gebrokkent tysk (journalisternes udtryk), hvordan den gennem en velvillig
tysk advokat med speciale i socialret
lagde sag an mod delstaten NRW og i
sidste ende vandt søgsmålet.
I domskonklusionen hedder det: ”I EU
har enhver borger i et medlemsland ret
til ligebehandling, og eftersom EUretten står over den tyske sociallovgivning, har familien på tre ret til
samlet 1200 euro om måneden, hvilket i
et land med omtrent 2/3 af det danske
prisniveau er ganske betragteligt at få
for ingenting at lave – hvilket familien
jfr. overskriften også er ganske godt
tilfreds med.
Sagen er imidlertid ikke endegyldig,
idet den er blevet anket til sidste instans
Den Sociale Forbundsdomstol i Kassel,
som i løbet af 2014 vil afsige dom i
sagen. Alene i august søgte 38.800
bulgarere og rumænere om den laveste
tyske socialhjælp – tendens kraftigt
stigende. Kommer dommen fra NRW til
at stå ved magt, forventes i umiddelbart
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kølvand herpå yderligere ca. 130.000
indvandrere fra primært Rumænien og
Bulgarien, som allerede bor i Tyskland,
at ansøge om den laveste socialhjælp – i
Tyskland kaldet Hartz-IV.
Sammenslutningen, der repræsenterer
de tyske byers og kommuners interesser
over for den tyske stat, svarende til
Kommunernes Landsforening i Danmark, har tydeligt meddelt, at de har
nået grænsen for, hvad de kan klare af
fattige østeuropæiske indvandrere.
Imidlertid er der måske håb forude, idet
den sociale domstol i NiedersachsenBremen få dage efter domsafsigelsen i
NRW i en parallelsag afsagde en
modsatrettet dom, altså en afvisning af
krav fra andre EU-borgere end tyskere
på tysk socialhjælp.
Der er derfor et enormt pres på Den
Sociale Forbundsdomstol fra både
kommunal-, delstats- og landspolitikere
forud for forhandlingerne op til domsafsigelsen. Det siges direkte, at det vil
føre til et kollaps i kommunernes i
forvejen anstrengte økonomi, hvis alle
EU-borgere får ret til socialhjælp i den
kommune, som de slår sig ned i.
Eftersom EU-kommisionen ikke har
vist sig interesseret i at medvirke i en
løsning på problemerne, har den nye

tyske regering taget kontakt til Østrig,
Holland, England og Danmark for at få
skabt en alliance af medlemsstater, der
afviser, at deres sociale kasser skal stå
til åben afbenyttelse for andre EUborgere. Der er altså lagt op til nye
slagsmål i EU's ministerråd, som udover EU-parlamentet er det eneste
organ, der kan lægge pres på EUkommisionen.
Tysklands nok mest velrenommerede
økonom, Hans-Werner Sinn, præsident
for Ifo-Instituttet i München, som er
Tysklands største økonomiske tænketank, lagde i efteråret på en konference i
Bruxelles ikke fingrene imellem. Han
sagde direkte, at hvis vi ikke gør noget
drastisk, ofrer vi velfærdsstaten – samt
at især EU-indvandringen til Tyskland
af romaer er problematisk. En højtstående embedsmand fra kommisionen
sagde bagefter:” Jeg ser ikke noget
bevis for et massivt misbrug af sociale
ydelser”. Ja, kan reaktionen være mere
symptomatisk for EU-systemet, når EUideologien er truet: Vig bort virkelighed, vore ideologisk drømme må
ikke anfægtes!
Den nye Forbundsregering, der er en
koalition mellem CDU/CSU og SPD, er
allerede i gang med en revision af den
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tyske sociallovgivning, således at
indvandreres adgang til tyske sociale
goder reduceres betragteligt. Der gættes
på, at der arbejdes med et optjeningsprincip, således at alle EU-borgere
dermed ligestilles. Et tilsvarende princip
har vi i Danmark ,for så vidt angår
folkepensionen. Princippet om først at
kunne nyde – hvis det er nødvendigt –
når man har ydet, er både logisk og
sundt, sådan nogenlunde som når man
er forsikringstager i et forsikringsselskab.

Sarrazin har kigget på statistikken over
immigration til Tyskland for første
halvår af 2013, da en halv million
indvandrede. Han kunne ud fra tallene
fastslå, at for hver uddannet ingeniør fra
Spanien kom der 100 uuddannede
fattigdomsindvandrere fra Bulgarien og
Rumænien.

Sarrazins kommentar

Følger man EU-retten, vil otte millioner
romaer fra Balkan fremover med loven i
hånden kunne bede om at få tysk
socialhjælp. Ingen kan i og for sig
fortænke dem i det. Men hvem skal så
redde Tyskland – fremfor alt for
illusionerne og selvbedraget og til sidst
for de deraf medførte følger.

Thilo Sarrazin, tidligere finanssenator i
Berlin og forfatter til salgssucceserne
”Deutschland schaft sich ab” og
”Europa braucht den Euro nicht”,
skriver i en sylespids kommentar til
artiklen om roma-familien, at hvis Den
Sociale Forbundsdomstol i Kassel som
sidste ankeinstans afsiger dom i
overensstemmelse med gældende tysk
sociallovgivning og dermed afviser
andre EU-borgeres ret til uoptjente
sociale ydelser i Tyskland, vil den blive
indbragt for EU-domstolen i Strasbourg
og omstødt.

Tyskland må, skriver Sarrazin, gøre sin
grænsebevogtning mere virksom og
tilpasse sin sociallovgivning den givne
virkelighed – og hvis ikke det kan lade
sig gøre i EU-regi, så må det gøres
uden. Sarrazin gør sig imidlertid ikke
nogle illusioner om denne løsningsmodel, eftersom den herskende politiske
klasse ifølge ham har ladet sig lulle i
søvn i en blanding af virkelighedsfjern
multi-kulti-ideologi, manglende evne til
at overskue følgerne af egen politiske
stillingtagen, selvgodhed og opportunisme tilsat åndelig middelmådighed.

Oprydningssalg
Vi mangler plads på lageret og sælger derfor ud af ældre bogtitler.
Vi tilbyder derfor en pakke med 13
forskellige bøger for kun 125 kr.
Beløbet inkluderer forsendelse.
Indsæt beløbet på konto i Danske
Bank Reg. nr. 4317 Konto 4547551
mærket "bøger".
Så sender vi dig straks pakken med de
13 forskellige bøger, som kan ses på
billedet til venstre.
Giv besked, hvis der er en titel eller
to, du allerede har. Så sender vi nogle
andre, som du forhåbentlig ikke har.
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Omtale af ekstremisme i danske medier
i årene 2003-2013
Smitter journalisternes egne holdninger af på deres omtale af forskellige former for ekstremisme?
Det har en studerende ved Institut for Lingvistik ved Aarhus Universitet afdækket ved hjælp af en kvantitativ analyse af mediernes fokus på forskellige typer af ekstremisme.
Svaret er ja.
Af Emil OW Kirkegaard, Institut for
Lingvistik, Århus Universitet

ster er overvejende venstreorienterede,
3) ergo bør man forvente, at der bliver
omtalt mere ekstremisme på højrefløjen.
Det er denne hypotese (3), som undersøges kvantitativt i denne analyse.

Opsummering:
Grundet diskussioner i den offentlige
debat om hvorvidt journalister er røde
eller ej, og om dette påvirker deres arbejder, og i hvilken grad, så blev det
klart, at der var brug for en kvantitativ
analyse af emnet. Da det blev påstået, at
medierne oftere omtaler højrefløjsekstremisme og nedtoner venstrefløjsekstremisme, så var det en god mulighed
for at undersøge emnet. En undersøgelse af mediernes omtale af hhv. højre-,
venstrefløjs- og muslimsk ekstremisme
vha. Infomedia viste, at højrefløjsekstremisme meget oftere blev omtalt end
venstrefløjsekstremisme eller muslimsk
ekstremisme. Resultatet blev diskuteret
som muligt tegn på, at journalisternes
politiske overbevisninger har en effekt
på hvad de skriver, og om hvad de skriver.

1 Introduktion
Det bliver ofte påstået i den offentlige
debat, at medierne er partiske, eller at
de ikke er.

Men først bliver evidensen for at danske
journalister er venstreorienterede opsummeret.

I 2012 fortalte både DR og Journalisten.dk at 80% af danske journalister
ville stemme rødt, og at hver tredje ville
stemme på de Radikale. Efter at have
trevlet deres kilder rundt, så fandt jeg
rapporten tallene kom fra: Skandinavisk
medieundersøkelse (2012). I den kan
man finde oversigten, som ses anført
nederst på denne side.

§2 'De røde journalister'
Information skrev i 2006 at 9 ud af 10
journaliststuderende ”er røde”. Deres
datatabel ser således ud, bortset fra forskellen, som jeg har udregnet:

Som det kan ses, så passer analysen fra
Information ca., da 89.1% af de studerende 'var røde'. Ganske vist hører man
nogle gange, at folk bliver mere højreorienterede med alderen, så måske tallet
falder med tiden. Journalisterne ude på

Disse påstande er stort set aldrig baseret
på kvantitative analyser, og jeg giver
derfor ikke meget for dem. Denne analyse er et forsøg på at studere emnet
kvantitativt ved at bruge mediernes fokus på forskellige typer af ekstremisme.
Ideen er således: 1) en given journalist
betragter nemmere en person fra den
modsatte politiske fløj som ekstrem,
fordi dennes holdninger er langt fra
journalistens egne, 2) danske journali-
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aviserne kan i så fald ikke forventes at
være 89% venstreorienterede.

DANSKEREN - NR. 1 - FORÅR 2014

Jeg har til sammenligning tilføjet resultaterne fra Folketingsvalget i 2011 hos
den brede befolkning og udregnet forskellen som før.

Resultaterne er meget lig dem blandt de
studerende, bare lidt mindre ekstreme,
præcis som ”mere blå med alderen”hypotesen implicerer.

I en artikel fra 2003 omtaler journalisten.dk en undersøgelse af Nete Nørgaard Kristensen, som viste, at journalisterne stemte meget rødt.
Det Radikale Venstre fik for eksempel
hele fem gange så stor en andel af journaliststemmerne, som vælgerne samlet
set gav det lille parti. Derudover gav de
adspurgte journalister tilsammen SF og
Enhedslisten 33 procent af stemmerne,
mens vælgerne i alt kun tildelte de to
partier 11 procent af stemmerne. Samtidig stemte journalisterne, ifølge spørgeskemaundersøgelsen, overhovedet ikke
på Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet.
De rå tal fremgik dog ikke direkte af
artiklen, så jeg skrev til Nete for at høre,
om jeg måtte få tallene. Hun henviste
mig bare til Det Kongelige Bibliotek,
hvilket ikke var brugbart.

personer, der anses som venstreorienterede håndlangere.
Udtrykket blev først brugt af den tidligere Venstre-minister Jens Sønderup i
februar 1968.

3 Ekstremisme i medierne
Trykkefrihedsselskabet holdt for nylig i
samarbejde med CEPOS et møde med
emnet ”Venstrefløjens vold” (mødet
kan ses gratis). Til mødet blev det
nævnt, at medierne fokuserer på ekstremisme på højrefløjen og altså giver relativt lidt plads til ekstremisme på venstrefløjen.
Den slags påstande kalder på et systematisk studium og ikke bare mavefornemmelser baseret på usystematiske
observationer.

andre former for ekstremisme også burde medtages. Ved en hurtig gennemgang af artikler med søgeordet
”ekstremisme”, så besluttede jeg mig
for at også undersøge muslimsk ekstremisme.
Næste del bestod i at finde brugbare
søgetermer. Det er ikke helt så nemt,
som det lyder, da man ofte kan støde på
irrelevante nyheder med brugbare søgetermer. Det ved enhver, som har brugt
Google.
Metoden til at finde brugbare søgetermer var at søge på et af de mere åbenlyse og generelle og så notere ofte brugte
vendinger eller ord, som således kunne
bruges til at søge direkte på. Efter at
have ekskluderet en række søgetermer
(se datafilen for detaljer), så kom jeg
frem til de søgetermer for de tre slags
ekstremismer, som er anført i tabellen
nedenfor.

I en artikel i Information fra 2007 citeres et prøvevalg på Danmarks Journalisthøjskole i Århus for at give følgende
resultater:
Et nyligt prøvevalg på Danmarks Journalisthøjskole viste desuden, at SF fik
34 pct. af stemmerne, og at 72 pct. af de
studerende stemte på et parti 'til venstre
for midten'. Inklusive Ny Alliance er
tallet 77 pct. (jf. 'Kommende journalister er røde', Jyllands Posten 13. november 2007). Tidligere prøvevalg på Danmarks Journalisthøjskole gav tilsvarende resultater (rød /blå): 77/21 (1998),
75/uoplyst (2001), 67/26 (2004).
Uheldigvis leder Jyllands-Postens artikel ikke én helt til kilden. Søgningen på
både stiften.dk og journalisthøjskolens
side gav ikke noget brugbart resultat.

2.1 Konklusion
Jeg fandt ikke umiddelbart flere undersøgelser af emnet, men det må generelt
konkluderes, at danske journalister er
meget røde, nok i området 70-90%, som
stemmer på S+SF+R+EL.
Se også dansk Wikipedias artikel ”Røde
lejesvende”:
”Røde lejesvende” er et udtryk der bruges i nedsættende sammenhæng om

Infomedia er en artikeldatabase, som
opsamler artikler fra ca. alle større medier og gør dem søgbare i én database.
Det er et meget brugbart værktøj til at
undersøge tendenser i medierne. Da jeg
tidligere havde arbejdet med det værktøj, så stod opgaven nu klart for mig:
Man skulle undersøge den relative omtale af forskellige typer ekstremisme.

3.1 Metode
Det var klart, at mediernes dækning af
hhv. højre- og venstreorienteret ekstremisme skulle undersøges, men da jeg
alligevel skulle undersøge emnet, så var
det værd lige hurtigt at undersøge, om

Ved højre- og venstrefløjen blev det så
vidt muligt forsøgt at bruge analoge
begreber. Bemærk at termen ”radikale
venstre” ikke kunne medtages da et af
Folketingets partier har samme navn.
Ved alle søgninger blev metoden
”præcis sådan” brugt. Det betyder, at
ordene skal komme i præcis den rækkefølge, de er skrevet oven for, og at der
ikke kan være andre ord imellem eller
lign. Alle søgninger havde funktionen
om afbøjede ord slået til, omend den
ikke virkede optimalt. Derfor blev flertalsformer medtaget for at sikre en bredere dækning af termer.
Tidsbegrænsningen blev sat til ”seneste
10 år”, hvilket betyder at resultaterne er
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fra den 27. oktober 2003 til 27. oktober
2013. Grunden til at vælge en lang periode er at opnå en større sample size,
som giver mere statistisk pålidelige tal.
Den konkrete metode bestod i at:
1. Indstille Infomedia korrekt med 10
års perioden og kun det valgte medie.
2. For hver søgeterm, kopiere det fra
regnearket over i browseren, trykke søg,
notere antal hits i regneark.

4 Resultater

5 Diskussion

Alle medier gav over 400 resultater i
søgningerne i alt, undtagen Børsen som
kun gav 55. Statistisk usikkerhed skulle
således ikke være et problem undtagen
for Børsen. Se datafilen for rådata.
Webadressen er anført i § 6.

§5.1 Afspejler den skæve fordeling af
omtalen en skæv fordeling af problemet?

Den procentmæssige fordeling af omtalen ser således ud:

Hvordan man tolker resultatet om den
meget skæve omtale af højrefløjsekstremisme ifht. venstrefløjsekstremisme
kommer an på, hvordan man mener, at
denne er fordelt i befolkningen. Hvis

Derefter blev tallene for hver type ekstremisme summeret i regnearket og
kopieret til Google Drives regneark for
videre analyse. Analysen bestod udelukkende i at opgøre tallene i % for hvert
medie samt at sortere medierne for deres relative fokus på de tre typer ekstremisme. Til sidst blev tre grafer med
resultaterne fremstillet.

3.2 Hvilke medier?
Da det var tidskrævende at undersøge
medier, så udvalgte jeg følgende medier
som at have interesse:
• Danmarks Radio
• TV2 Nyhederne
• Politiken
• Information
• Berlingske
• Jyllands-Posten
• BT
• Ekstra-Bladet
• MetroExpress
• Weekendavisen
• Børsen
• Kristeligt Dagblad
• 'Alle medier'

Medierne er sorteret efter den relative
mængde af omtale af højrefløjsekstremisme, da det blev meget tydeligt i dataene, at dette var den største for alle
medier, undtagen Kristeligt-Dagblad,
som havde mere omtale af muslimsk
ekstremisme.
En grafisk illustration af ovenstående tal
ser således ud:

Bemærk at 'alle medier'
ikke er alle medierne
nævnt ovenfor, men alle
medier som Infomedia
opsamler information
fra.
Listen oven for indeholder to TV-kanaler, betalings- og gratisaviser,
aviser som betragtes
som venstreorienterede
og som højreorienterede, tabloids, og inkluderer mig bekendt alle de
store aviser i landet.
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højrefløjsekstremisme er et meget udbredt problem, så er det jo ikke underligt, at det omtales oftere.
Hvordan er fordelingen af problemer
med ekstremister? Der er forskellige
måder, man kan anse det på. Man kunne
forsøge at gætte sig frem ved at se på
voldelige politiske grupper i Danmark,
men der findes vist ingen systematisk
oversigt. Hvis man havde medlemstal

for nogle af de store, måske Antifascistisk Aktion (AFA) og White Pride, så
kunne man lave nogle bud.

TV2 Nyhederne har også skrevet en
oversigt. Jeg citeret selektivt dem som
ikke tidligere er nævnt:

En anden ide er at se på en oversigt over
den seneste tids ekstremistiske angreb,
hærværk m.m..

• I 2001 blev Frank Jensen, der dengang
var justitsminister, chikaneret i sit sommerhus, da en gruppe fra Konservativ
Ungdom anbragte et råddent grisehoved
i hans have og sang smædesange. De 10
KU'ere blev senere tiltalt for gadeuorden og sendte en undskyldning til Frank
Jensen og hans familie.

Ritzau lavede en opsamling af tidligere
angreb i Danmark på bl.a. politikere:
• 24. marts 1998: Pia Kjærsgaard bliver
overfaldet og forfulgt af en gruppe autonome på Nørrebro i København. Herfra
bliver hun eskorteret bort af politiet i en
af deres mandskabsvogne. Der blev
blandt andet kastet tomater og sten mod
bankens facade.
• 12. februar 2008: Tre mænd bliver
anholdt for drabsplaner mod Muhammedtegneren Kurt Westergaard. En af
dem blev sigtet for at planlægge et terrorrelateret drab, men politiet gjorde
ikke forsøg på at få manden fængslet og
frafaldt siden sigtelsen.
• 1. januar 2010: En somalier bryder ind
i tegner Kurt Westergaards hjem og
jagter ham med økse og kniv. Kurt Westergaard søgte tilflugt i sit sikringsrum
og tilkaldte politiet, der passiviserede
manden med pistolskud. Højesteret
dømmer somalieren til 10 års fængsel
og udvisning af Danmark.
• 10. september 2010: Tjetjeneren Lors
Doukaev bliver anholdt i Ørstedsparken
efter et brag på et af Hotel Jørgensens
toiletter. Den etbenede Doukaev var ved
at lægge sidste hånd på en brevbombe
til Jyllands-Posten i Aarhus, da eksplosionen skete. Han idømmes 12 års
fængsel i Københavns Byret.

• Billederne af Anders Fogh Rasmussen
(V) badet i rød maling gik landet rundt i
marts 2003. Som en protest mod Danmarks rolle i Irakkrigen lykkedes det to
medlemmer af græsrodsbevægelsen
Globale Rødder at kaste malingen på
den daværende statsminister og hans
udenrigsminister Per Stig Møller (K)
med ordene 'Du har blod på hænderne'.
Græsrødderne blev idømt henholdsvis
tre og fire måneders fængsel for vold
mod tjenestemænd.
• I 1998 blev amtsborgmester Laurits
Tørnæs (V) udsat for et brandattentat,
hvor ukendte gerningsmænd satte ild til
huset. Tørnæs og hans kone blev reddet
ud af huset af brandvæsenet, og der blev
senere rejst sigtelse med en pensionist
fra Bække. Politiet frafaldt dog at rejse
tiltale.
• I 2002 får Næstvedborgmester, Henning Jensen (S), sin hoveddør og vinduer sprængt i luften med kraftigt fyrværkeri. I postkassen er et brev med ordene: 'Når du er uretfærdig, er vi ligeså'.

• I julen 2005 bliver der sat ild til daværende integrationsminister Rikke Hvilshøjs bil. Ingen kommer til skade, men
bil og carport brænder ned. Bagefter bor
familien længe på en hemmelig adresse,
og familiens to børn får psykologhjælp.
Efterfølgende hævdede 'Aktionsgruppen
Grænseløse Beate’ i en mail, at den var
ansvarlig for attentatet. Dertil kommer
angrebet på Morten Uhrskov Jensen,
som nok er begået af venstreorienterede, eller måske indvandrere. En hurtig
optælling af de ovenstående giver: muslimsk: 5, venstrefløj: 4, højrefløj: 1,
uklare: 2.
Et bedre bud er at kikke i Europols rapporter om terrorisme i EU. Jeg har gennemgået alle deres rapporter som dækker årene 2006 til 2012 og sammensat
det til én tabel, som er indsat nederst på
denne side.
Her fremgår det meget tydeligt, at de
fleste angreb udføres af venstrefløjs og
anarkistiske ekstremister. Europol skelner ikke mellem dem. Langt de fleste
anholdte er dog for islamisk terrorisme,
skønt antallet af angreb er meget lavt.
Måske politiet er særligt effektive her,
eller at angriberne er særligt inkompetente. Højrefløjsekstremisterne svinger
meget i deres aktivitet, som slet ikke er
så konsistent som venstrefløjsekstremisterne.
Ganske vist er tallene for hele EU, og
det kunne jo tænkes at højrefløjsekstremisme er populært i Danmark, mens
venstrefløjsekstremisme kun findes i de

• December 2010: Fire mænd anholdes
umiddelbart inden et planlagt terrorangreb mod Jyllands-Posten i København,
heraf er de tre indrejst fra Sverige til
Danmark bevæbnet med maskinpistol
og pistol. PET mener, de havde til hensigt at dræbe så mange som muligt i
bladhuset på Rådhuspladsen.
• 5. februar 2012: Formanden for Trykkefrihedsselskabet Lars Hedegaard bliver udsat for mordforsøg i sit hjem på
Frederiksberg. Gerningsmanden affyrede skud mod Hedegaard, der dog ikke
blev ramt. Efter noget håndgemæng
flygtede attentatmanden.

DANSKEREN - NR. 1 - FORÅR 2014

13

andre lande. Det virker dog ikke særligt
sandsynligt.
I det store og det hele lader det til, at
muslimsk og venstrefløjsekstremisme
giver anledning til flest problemer i
Danmark, og i EU. Når pressen således
omtaler højrefløjsekstremisme meget
oftere, så kan det ikke forklares ved at
højrefløjsekstremisme skulle være mere
udbredt eller mere problematisk. Jeg ser
ingen anden vej end at forklare det med
partiskhed hos journalisterne. Altså at
journalister ubevidst vælger at skrive
om emner eller bruge ord, som passer
med deres personlige overbevisninger.

5.2 Mediets politiske ståsted og omtalen af højrefløjsekstremisme
Hvis man ser tilbage på grafen over
omtalen af højrefløjsekstremisme, og
tænker på mediernes ideologiske ståsted, så lader der til at være en sammenhæng mellem jo mere venstreorienteret
mediet anses for at være, og hvor meget
det omtaler højrefløjsekstremisme. De
fem nederste medier betragtes nok alle

som borgerlige eller konservative, mens
DR, Information og Politiken betragtessom røde eller kulturradikale. DR er
endda statsejet og finansieres de facto
over skatten og medielicens.
Der er således uafhængig evidens for
partiskhed.

5.3 Loven og mediebias
I Bekendtgørelse af lov om radio- og
fjernsynsvirksomhed (LBK nr 1188 af
23/09/2013) står der følgende:
”§ 10. Den samlede public servicevirksomhed skal via fjernsyn, radio og
internet el. lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer
og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og
underholdning. Der skal i udbuddet
tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal
der lægges afgørende vægt på hensynet
til informations- og ytringsfriheden.
Ved informationsformidlingen skal der
lægges vægt på saglighed og upartisk-

hed. Programvirksomheden skal sikre
befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal
endvidere lægges særlig vægt på dansk
sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og
give programtilbud, som reflekterer
mangfoldigheden af kulturinteresser i
det danske samfund.”
Den Danske Or d bo g d efiner er
“upartisk” som 'som ikke (på forhånd)
tager parti for nogen eller noget; som
kan foretage en uvildig bedømmelse'.
Så man kan diskutere, om dækning som
er ude af proportioner med problemet,
falder under upartiskhed. Det vil jeg
ikke nærmere diskutere her.

6 Data
Alle data er frit tilgængelige og findes
her: https://docs.google.com/
s p r e a d s h e e t / c c c ?
key=0AoYWmgpqFzdsdHBTLWY1O
UtoQTRDRGFmOTZqUi12dkE#gid=0

Børnechecken
Statsminister Helle Thorning-Schmidt
afviser en kritik af, at hun uden om Folketinget har ændret optjeningsreglerne
for udenlandske EU-borgeres ret til at
modtage børnecheck. Hun begrundet
afvisningen med, at juristerne vurderer,
at Danmark ikke kan vinde en eventuel
sag ved EU-Domstolen, og at hun ikke
vil administrere imod bedre vidende.

tinget at ændre noget, dette har vedtaget.

Danmark har tiltrådt EU ved en almindelig, af Folketinget vedtaget lov, ifølge
hvilken vi skal anvende EU-retten på
dansk grund.

At statsministeren i sagen om børnechecken henviser til, at EU-reglen har
karakter af en såkaldt forordning, der i
princippet har direkte forbindende virkning i Danmark, ændrer intet heri. For
forordningen har selvsagt ikke større
forbindende virkning end tiltrædelsesloven til EU tilsiger, og hvis denne klart
”overrules” af et Folketing, der vil anderledes, har forordninger ingen virkning i Danmark.

Hvis Folketinget imidlertid opretholder
eller indfører regler, der strider mod EUretten, er det statsministerens pligt at
følge folketingsflertallet. Hvorfor? Fordi tiltrædelsesloven ingen højere gyldighed har end enhver anden almindelig
lov.
Hun har med andre ord ikke ret til på
egen hånd hen over hovedet på Folke-
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Hvad konsekvensen måtte blive af, at
Folketinget nægter at følge EU, er et
mellemværende mellem EU og Danmark, som ikke har nogen indflydelse
på statsministerens ubetingede forpligtelse til at overholde landets lovgivning.

Man kan vel i øvrigt ikke se bort fra, at
der kan komme en sag, som er så afgørende, at en dansk regering nægter at
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indrette sig efter EU-retten. Så kommer
der et politisk slagsmål med EU. Måske.
Vi har i mange år haft et system for
implementering af EU- direktiver ved
danske kollektive overenskomster, hvilket utvivlsomt strider mod EU-retten.
Men her har EU-kommissionen ikke
turdet rejse en sag for EU-Domstolen –
man er ræd for at få en massiv dansk
folkeopinion imod sig.
Og hvad nu hvis vi f.eks. gennemfører
en effektiv grænsekontrol i strid med
EU-retten? Så protesterer EU-fanatikerne utvivlsomt. Men opinionsundersøgelser viste sidste gang, at europæerne massivt støttede tanken om en sådan
kontrol. Ville Kommissionen under
disse omstændigheder rejse en retsbrudssag på DK, monstro?
Ole Hasselbalch

Danmark rundt
Politi til voldsofre: find et andet sted

Unge og ekstremister i Korsør

Vapnagaard - et helvede

En gruppe ældre, som i årevis har mødtes til bankospil i beboerhuset Laden
ved Gellerupparken i Aarhus, er på det
seneste flere gange blevet overfaldet af
”unge”, som bl.a. har smadret bilruder,
begået tyveri og har truet de ældre med
tæsk. Da de kontaktede politiet, fik de
den besked, at de kunne finde et andet
sted at spille banko.

Nytårsaften jog ”unge” politi og brandvæsen på flugt med smadrede ruder fra
kvarteret ved Motalavej. ”De stak af
som små hunde”, udtalte lederen af de
unge, Loaay Chaouki El Ahmad, og
fastslog: ”Det er vores område”. ”De
unge” har længe hærget i kvarteret. En
butiksejer, som fik ruderne smadret 5
gange på 14 dage, fortæller, at politiet
ikke tør at gribe ind. D. 7/1 2014 lukkede et værested for psykisk syge med
øjeblikkelig virkning efter lang tid med
chikane, overfald og brandstiftelse begået af ”unge”, som råbte ”danskersvin” efter brugerne. Et initiativ, som
kaldte sig ”Borgerværnet”, arrangerede
da d. 18/1 en demonstration mod terroren. Selvom de fleste fremmødte var
unge, blev de ikke omtalt som sådanne i
medierne. De blev derimod kaldt
”ekstremister” og ”højre-ekstremister”.
Politiet var ikke bange for disse unge,
men tvang dem til at opgive deres
grundlovssikrede ret til at demonstrere
med trusler om, at de ville blive anholdt, hvis de nærmede sig Motalavej.

Danske beboere i bebyggelsen Vapnagaard i Helsingør er i månedsvis blevet
plaget af overfald, chikane og krav om
beskyttelsespenge fra ”unge med anden
generationsbaggrund”, som Helsingør
Dagblad formulerer det. I begyndelsen
af 2014 rykkede brandvæsenet dagligt
ud til containerbrande i området. En
læser kommenterer: ”Ifølge politiet er
Vapnagaard et trygt sted at bo og færdes. Det må være for brandstiftere, uromagere, stofsælgere og andre stjerner
uden hjerner. For alle andre er det et
helvede”.

Kilde: Sjællandske Medier. 30/12 2013
- 18/1 2014

Efter stribevis af hærværk og senest
væbnet røveri lukkede Apoteket i det
multietniske Avedøre med virkning fra
23/12 2013. ”- Det er intet mindre end
en rigtig kedelig beslutning, og en beslutning, jeg har det dårligt med at træffe. Men den er nødvendig. Mine medarbejdere tør ikke være her. Og jeg tør
ikke sende dem på arbejde”, udtalte
apotekeren.

Kilde: TV2 nyhederne 21/1 2014

”Folkets Hus”
Det såkaldte Folkets Hus på Nørrebro i
København har siden 1970’erne fungeret som samlingssted for lokale venstreekstremister. Siden da er befolkningssammensætning på Nørrebro ændret
radikalt, og huset er efterhånden blevet
overtaget af muslimer med den for dem
karakteristiske truende adfærd - først og
fremmest banden/militsen LTF. Det fik
i november 2013 de tilbageværende
danske frivillige til at trække sig fra
huset. D. 16/1 2014 vedtog et flertal i
Kbh. Kommunes kultur– og fritidsudvalg at bevillige 2 mill. kr., som skal
bruges til ansættelse af personale, som
skal drive huset videre. DF-borgmester
C.C. Ebbesen udtrykte glæde over at få
huset tilbage til borgerne, som han kalder venstreekstremisterne.

Dyr indvandring

Efter at busser flere gange er blevet
overdænget med sten under kørsel i
Tilst ved Aarhus, har Aarhus Sporveje
indstillet kørselen i området. Chauffører
er blevet ramt af sten, og ruder er blevet
smadret. Busselskabet prioriterer chaufførernes sikkerhed højt, og beboerne i
området kommer til at undvære busserne, indtil problemet er blevet løst.

For hver gang der kommer 5.000 ikkevestlige indvandrere til Danmark forværres den offentlige økonomi med 2,1
mia. kr. årligt. Det viser en ny analyse
fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som på den baggrund skønner, at
ikke-vestlige indvandrere fra Tyrkiet,
Somalia, Irak osv. i år kommer til at
belaste økonomien med 16,6 mia. kr.
”Selv om 35 år vil den ikke-vestlige
indvandring ikke netto bidrage til at
løse velfærdssamfundets finansieringsproblemer, som følge af flere ældre”,
hedder det i rapporten. Til gengæld bidrager vestlige indvandrere positivt til
økonomien. I 2014 skønnes de at bidrage med netto 3,8 mia. kr.

Kilde: TV2 nyhederne 3/1 2014

Kilde: www.rff.dk

Kilde: Politiken 17/1 2014

”Unge” stopper buskørsel i Tilst

Kilde: Helsingør Dagblad 3/1 2014
Iflg. Vapnagaards hjemmeside blev der
i de første 9 måneder af 2013 begået
hærværk for næsten 300.000 kr., og i
december blev der etablerede videoovervågning af området.

Avedøre Apotek lukket

Kilde: Lokalavisen Hvidovre 10/12
2013

Rollemodel handlede med hash
D. 29/1 blev 6 mænd i Helsingør fængslet for handel med en større mængde
hash. En af de fængslede er ansat som
mentor ved Helsingør Kommune, hvor
det er hans opgave at hjælpe unge ind
på det rette spor i tilværelsen.
Kilde: www.dr.dk 29/1 2014
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Salg af hash fra stationskiosk
Efter tip om salg af hash fra kiosken på
Sakskøbing Station aflagde politiet for
anden gang på få måneder besøg i kiosken, hvor man fandt både hash og en
vægt til afvejning af hash. En 47-årig
rumænsk født ansat og et 43-årigt familiemedlem til den pakistanskfødte indehaver blev anholdt.
Kilde Folketidende 1/2 2014

Beluring og bæ-terror
Det er blevet svært for almindelige danskere at bruge landets svømmehaller,
hvor muslimer går i vandet påklædt og
uden at vaske sig og opfører sig provokerende. I Helsingør er piger ofte blevet
beluret af muslimer. D. 29/9 var hele 8
arabere iflg. Lokalavisen Helsingør
trængt ind i kvindernes omklædningsrum for at lure. I begyndelsen af 2014
måtte hallen lukkes flere gange for at
blive renset pga. regulær bæ-terror.
Hver gang en flok ”unge” var blevet
irettesat blev der skidt i vandet og pisset
på gulvet i omklædningsrum og sauna.
Kilde: Helsingør Dagblad 6/2 2014

Standset 44 gange uden kørekort
Da politiet i Sønderborg for 44. gang
standsede en ”ung” uden kørekort og i
en tysk lejet bil uden lejekontrakt, blev
de mødt med blandt andet denne strøm
af ord: ”Fuck din søster, din jøde. Du
kommer til at fortryde det her. Du bliver
fyret fra dit fucking job. Hvad har jeg
gjort dig, mand? Din fucking racist,
mand. Jeg kalder dig racist én gang til,
ja! Racist! Om en halv time har jeg en
anden bil for dine fucking skattepenge.
Forstår du det?!” Osv. Politiet beslaglagde bilen på udlejningsfirmaets begæ-

ring, hvorefter den unge og hans venner
måtte fortsætte til fods.
Kilde: TV-2 Politirapporten 8/5 2013

Chikane af politifolk
Iflg. en rapport fra Rigspolitiet sker det
ca. fire gange om dagen, at politifolk
bliver slået, truet eller chikaneret. Ofte
sker chikanen i politifolkenes fritid.
Kilde: Dansk Politi 4/2 2014

Jorden rundt
Dom for asocial adfærd

Hjemsendelser fra Saudi Arabien

Dødelig kvindeundertrykkelse

I Storbritannien er tre engelske konvertitter til islam blevet idømt fængselsstraffe for vold og trusler, som de begik
under deltagelse i ”sharia-patruljer”,
som forlangte, at folk, de mødte, ikke
måtte drikke alkohol, ikke måtte holde
en kæreste i hånden eller gå i korte
skørter osv. De blev desuden idømt fem
års tilhold imod at møde hinanden andre
steder end i moskeen samt forbud imod
at være i besiddelse af en megafon og
imod at genere andre med deres synspunkter. Overtrædelse af forbuddene vil
medføre fængselsstraffe. Under anholdelse havde de tre udtalt: ”I kan ikke
røre os. Vi er muslimer!”

I løbet af de sidste måneder af 2013
deporterede Saudi Arabien over
100.000 etiopiere, som opholdt sig illegalt i landet. De pågældende blev med
stor brutalitet, hvorunder flere døde,
indfanget og sat i lejre, før de blev deporteret. Etiopiens regering fordømte
mordene og den brutale behandling af
de etiopiske borgere over for Saudi Arabiske diplomater. I begyndelsen af 2014
fortsætter jagten på illegale, og bl.a.
blev flere tusinde nigerianere udvist i
løbet af januar. Formålet er at skaffe
arbejde til arbejdsløse saudiarabere,
som imidlertid næppe vil påtage sig
manuelt arbejde.

En saudiarabisk studine er død af et
hjertetilfælde, som hun fik, da hun opholdt sig på sit kollegium. Studinen
døde, fordi hun af religiøse årsager blev
forhindret i at få hjælp i tide. Tilkaldte
ambulancefolk blev afvist, fordi de var
mænd og derfor ikke havde adgang til
kollegiet, som er for kvinder. Desuden
var studinen ikke behørigt tildækket.
Inden der blev fundet en religiøst acceptabel løsning, var studinen død. I 2012
indebrændte 15 skolepiger, som af det
religiøse politi blev gennet tilbage i
deres brændende skole, fordi de ikke
kunne få fat i tøj til at tildække sig med
i overensstemmelse med sharialoven.

Kilde: Express 14/2 2014

Kilder: AllAfrica 5/12 2013

Kilde: Gulfnews 9/2 2014
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Hvide mennesker ved at uddø

Gift dig med voldtægtsforbryderen

Forskere ved Historial Memory Foundation, HMF, i Moskva oplyser, at den
”kaukasiske race” er på vej til at uddø.
Sidste år blev der for første gang født
flere ikke-hvide børn i USA end hvide,
og i 2043 vil hvide mennesker blive et
mindretal i USA. I Storbritannien er
hver femte indbygger indvandrer - fortrinsvis fra Indien og Pakistan. I Tyskland vokser tyrkernes antal eksplosivt,
og det samme gør antallet af nordafrikanere og arabere i Frankrig. Direktøren
for HMF dr. Sviatenkov udtaler, at
mens børn var et aktiv i landbrugssamfundet, er de nærmest blevet en byrde i
det moderne samfund. I stedet henter de
moderne økonomier arbejdskraft udefra.
Det minder om udviklingen i Romerriget, som gik under på grund af romernes dovenskab og ligegyldighed. Han
tilføjer, at det er umuligt at vende udviklingen, fordi det ville kræve fjernelse
af storbyer, som fungerer som centre for
den moderne civilisation.

En muslimsk studerende kvinde fra
Østrig blev voldtaget under et ophold i
Dubai i De Forenede Arabiske Emirater. Da hun meldte voldtægten til politiet, blev hun arresteret og tiltalt for at
have haft sex uden for ægteskab. Hun
fik samtidig at vide, at den eneste måde,
hun kunne undgå straf på, var ved at
gifte sig med voldtægtsmanden. Det
østrigske udenrigsministerium sendte da
et hold diplomater til Dubai, og det lykkedes diplomaterne at udvirke en løsladelse af kvinden, som vendte tilbage til
Østrig d. 30/1.

Kilde: The Voice of Russia, 14/12 2014

Kristenforfølgelse i Nigeria
Om aftenen d. 31/1 dræbte medlemmer
af den muslimske sekt Boko Haram en
præst og 10 andre kristne i byen Sabon
Garin Yamdula i det nordlige Nigeria.
Samme dag og sted blev en muslimsk
imam og hans familie myrdet, efter at
imamen havde kritiseret Buku Haram.
Mordene fandt sted mindre end en uge
efter, at Boku Haram angreb en kirke i
Chakawa, hvorunder 45 mistede livet.
Det er Buku Harams mål at dræbe alle
ikke-muslimer samt muslimer, der kritiserer sekten.

Kilde: DailyMail 2/2 2014

Imam: dræb politibetjente
I Tunesien er en imam i byen El Kef
blevet idømt 6 måneders fængsle for
gentagne gange over en moskes højttalere at have opfordret til drab på politibetjente, som han kaldte ”taghout”,
hvilket betyder afgudsdyrkere eller oprørere imod Allah.

Islamiseringen af Norge
Kilde: businessnews.com.tn 28/1 2014
Mohammad omfattende alle stavemåder
var i 2013 det mest brugte navn til nyfødte drenge i Oslo Fylke, hvilket det
har været siden 2008. På landsplan lå
Mohammad på 35. pladsen og udgjorde
7 promille. På landsplan var Filip det
mest populære drengenavn. Sara var det
mest brugte pigenavn i Oslo Fylke. På
landsplan var Sara det næst mest populære pigenavn og udgjorde 14 promille,
mens Emma indtog førstepladsen.
Kilde: http://www.ssb.no/a/navn/fylke/
liste.html

Hijab-kvinde kvalt i rullende trappe
En muslimsk kvinde - mor til to og af
marokkansk afstamning - blev kvalt, da
hendes hijab og hår viklede sig ind i den
rullende trappe på Fabre Metro Station i
Montreal. Hun blev fundet ved foden af
den rullende trappe. Genoplivningsforsøg var forgæves.
Kilde: www.torontosun.com 30/1 2014

Kilde: thisdaylive.com 2/2 2014

Flygtninge skal hjem
Den libanesiske energiminister, Gebran
Bassil, udtalte først i oktober:”Vi har
brug for penge til på human vis at
hjælpe de syriske flygtninge i Libanon
tilbage til Syrien, ikke til at forbedre
deres forhold i Libanon.”

Hvor kvinder deltager i arbejdslivet,
og hvor de ikke gør. Artiklens forfatter skriver, at ”i lande, hvor kvinder
ikke selv kan vælge deres egen påklædning og ikke har ligeret, er det
ikke overraskende, at de heller ikke

bydes velkommen i arbejdsstyrken
som ligeberettigede. Det forhindrer
disse lande i at udnytte deres fulde
økonomiske potentiale.”
Kilde: Washington Post 13/2 2014

Kilde: Focus 42/2013
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Indvandrerkriminalitet i Berlin
Det tyske ugemagasin Focus bragte i en
novemberudgave (46/2013) en artikel
om udlændingekrimininalitet i Berlin.
Under overskriften Generation forbryder – arabiske og tyrkiske familiers
vold, røveri og pengeafpresning stiller
politi, retsvæsen og politikere over for
kæmpe udfordringer beskrives der i
artiklen, hvordan myndighederne i
Berlin har store problemer med at få
udlændingekriminaliteten under kontrol.
Ifølge artiklen udspringer langt hovedparten af den grove kriminalitet i Berlin
fra tyrkiske og arabiske familier, og
ofrene er overvejende tyskere.
Politiet i Tyskland henhører under de
enkelte forbundslande, og eftersom
politiet i Berlin er underordnet et
venstreorienteret bystyre, hvis målsætning inden for kriminalitetsbekæmpelse
er såkaldt forebyggelse og dialog – som
naturligvis er slået fejl – så er tingenes
tilstand langt værre end i for eksempel
München, hvor politi og domstole går
langt mere kontant til værks, og som
følge heraf er München også Tysklands
sikreste storby.
Til trods for at mange ressourcer er
blevet sat ind via oprettelse af
specialenheder inden for politiet samt
registre over grove forbrydelser, har det
ikke i Berlin ført til et afgørende
gennembrud i bekæmpelsen af den
hårde kriminalitet. I Berlin har politiet i

årevis kunnet registrere omkring 520
uforbederlige voldsforbrydere, som
ryger ind og ud af fængslerne. Oven i
det tal skal lægges 445 seriekriminelle,
hvis forbrydelser også anses for
alvorlige, men som dog knap så ofte
havner foran en dommer.
Man kan undre sig over, at den tyske
retsstat ikke gør mere for at beskytte
sine lovlydige borgere. I bund og grund
er det politikerne, der gennem lovgivningen bør stramme strafferammerne,
allokere flere midler til politiet og gøre
straffefuldbyrdelsen til en mindre
behagelig oplevelse for de dømte. Da
man gjorde det i New York i 90’erne
styrtdykkede kriminaliteten!
Flere dommere i Tyskland har da også
advaret om, at retsstaten bør skride
langt hårdere ind over for ungdomskriminalitet, end tilfældet har været i en
lang årrække. Chefanklageren i afdelingen for grov seriekrimininalitet i
Berlin, Rudolf Hausmann, plæderer i et
inter-view med Focus i forbindelse med
artiklen for en hårdere kurs over for
indvandrerfamilier. Han siger direkte, at
hvis staten ikke skrider hurtigere og
hårdere ind over for ungdomskriminalitet, vil det blot fremme de unge
indvandreres kriminelle løbebane.
Ifølge Hausman er en tøvende og
halvhjertet straffeforfølgelse at lægge
gift for kriminalitetsbekæmpelsen.

I Tyskland dømmes unge kriminelle af
en såkaldt ungdomsdommer, men
mange af disse har en yderst humanitær tilgang til deres hverv, hvorfor der
tidligere er blevet afsagt meget milde
domme selv ved grov kriminalitet.
Skønt der de seneste ti år er sket en
opstramning, idømmer en del ungdomsdommere stadig helst ikke ungdomsfængsel til unge kriminelle, hvilket
Rudolf Hausmann kritiserer.
I interviewet angiver Rudolf Hausmann,
at 80% af alle hårde seriekriminelle i
Berlin har indvandrerbaggrund, heraf er
43% arabere og 32% tyrkere. At det
forholder sig sådan, mener Hausmann
skyldes, at der ikke sættes klare grænser
over for de unge mænd i de arabiske og
tyrkiske storfamilier. Familiefædrene
har ofte som arbejdsløse ingen autoritet
mere. Og når så tilmed ringeagten for
det samfund, der ”fodrer” dem, er en
gængs holdning i indvandrerfamilierne,
er den onde cirkel sluttet.
På spørgsmålet om de kriminelle
indvandrere er kolde over for den tyske
samfundsorden, svarer Hausmann
bekræftende, og at det skyldes en
cocktail af pubertær adfærd, gangsterattitude og en indstilling til livet, som
har meget lidt med vestlige værdier at
gøre. Ifølge Hausmann accepterer
mange af de unge indvandrere ganske
enkelt ikke lovene, på den ene side
udnytter de de goder, som et velorganiseret samfund i stor omfang
tilbyder dem, på den anden side foragter
de Tyskland og den vestlige verden,
hvilket Hausmann finder er et paradoks.
At Hausmann mener, at et opsøgende
kriminalpræventivt arbejde i de berørte
kriminelle indvandrerfamilier, som for
størstedelen lever af børnepenge og
overførselsindkomster, vil kunne få
flere unge til at at afholde sig fra
kriminalitet, forekommer en kende
naivt. Hvad med at påbegynde
repatriering af de pågældende familier?
Det vil ikke kun fjerne det konkrete
problem, men også have afsmittende
positiv krimialpræventiv virkning!
Søren Lind Jensen
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Læst og set
Enøjet nomadisk historieperspektiv
Patrick Manning: Migration in World
History. 2nd Edition. (Routledge, 2013.
220 sider).
Denne nødvendigvis ret summariske
gennemgang af det meget store emne
”migration i verdenshistorien” har som
præmis, at migration er et grundlæggende og gennemgående træk i menneskets
historie fra forhistorisk tid til i dag. Det
dokumenteres fyldigt, men samtidig
fremgår det implicit for den opmærksomme læser, at forudsætningen for
varige samfundsbygninger og kulturer i
dette evigt oprørte ocean af menneskemasser i bevægelse er oprettelsen og
forsvaret af stabile øer i dette hav i form
af stater, som gennem den uundgåelige
eksklusion af udenforstående i heldigste
fald blev nationalstater.
Skønt bogen tager en række mainstream-opfattelser for givet, fx lurer de
marxistiske udbytningsteorier under
overfladen, så fremgår nogle store udviklingslinjer alligevel klart af fremstillingen, og de rummer en lære for fremtiden. Ikke mindst anskueliggøres det,
hvordan de store europæiske emigrationer i 1800-tallet var en del af en magtudvidelse og global imperieopbygning,
der har sit modstykke i nutidens islamiske demografiske ekspansion. Der er
som altid store naturkræfter bag sådanne befolkningsbevægelser, som det vil
være latterligt at udgyde værdiladede
fordømmelser over. Men akkurat lige så
meningsløst vil det være at fordømme
de indfødte folk – dengang bl.a. afrikanere og indianere, i dag primært europæere – som stritter imod fremmedinvasionen.
Det virker paradoksalt men jo ganske
typisk, når ”nationalisme” i bogen får
skylden for mange folkemord og flygtningestrømme, skønt det lige så godt
kan siges at være brud på nationalitetsprincippet, som i udgangspunktet skabte
konfliktsituationerne. Hvad kom først,
hønen eller ægget? Det virker futilt at

tale om ”skyld” i beskrivelsen
af den verdenshistoriske begivenhedsstrøm, hvor tingene
oftest bare sker, medmindre
nogen (eller snarere mange)
sætter foden i jorden. Her må
fokus ligge på at bryde den
uendelige hævn- og indignationscyklus mellem grupperne
for via så humane tiltag som
muligt at gennemføre en ordning, hvor Jordens folk forstyrrer hinanden mindst muligt i en
overordnet harmoni. Gode naboer fordrer velvoksne hække!
Altså kort sagt et syn modsat
nærværende bogs – migration
er ikke en grundlæggende normalitet; uanset dens store omfang har til ethvert tidspunkt
kun et lille mindretal været i
bevægelse. Som sagt er en fordømmende holdning til fænomenet meningsløst, ligesom
det er tilfældet med fx homoseksualitet. Men ligesom et samfund
ikke ville kunne bestå ret længe, hvis
homoseksualitet var normen, kan en
kultur bestående af jægere og samlere
heller ikke nå særlig langt. Snakken om,
at ”mennesket har fødder, ikke rødder”,
er jo ikke forkert, men den er ukomplet,
endimensionel og perspektivløs i forhold til værdiskabende fællesskaber,
som nødvendigvis må være sedentære
(bofaste i modsætning til nomadiske).
Handler et lands ”grundlæggende fortælling” om migration i stedet for landsmænds dåd, bliver der i hvert fald tale
om et helt andet samfund (om overhovedet noget, uden den forroste
”sammenhængskraft”).
Nærværende bog vil placere migration
centralt også i fortællingen om nationers
tilblivelse. Det er dog kun ét perspektiv
og altså endda ikke hovedsagen. Suppleres dette syn ikke af en erkendelse af
nationer eller afgrænsede etnier som et
universelt fænomen, som beskrevet i fx

Azar Gats nye bog ”Nations. The Long
History and Deep Roots of Political
Ethnicity and Nationalism”, inviterer
man unødvendigt anomi og kaos på
bekostning af den stabilitet og kontinuitet, som er forudsætningen for enhver
højere kultur og samfundsbygning. Det
er en uheldig tendens i mainstreamhistorieskrivningen, at objektive, men
så at sige værdineutrale befolkningsbevægelser ses som mere ”virkelige” end
menneskets territorielle instinkt og værdiskabende fællesskaber, der bagatelliseres som blot ”forestillede fællesskaber”, som lige så godt kunne være noget
helt andet. Denne skævhed i historiesynet må nødvendigvis på et tidspunkt
give bagslag, og da vil man nok desværre med urette som sædvanlig finde den
historiske syndebuk blandt ”nationalisterne”.

Peter Neerup Buhl
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Yahya Hassan
Solstrålehistorie og Brydemønster
Da Yahya Hassan blev født, havde Den Danske Forening allerede advaret imod udviklingen i otte år.

Yahya Hassan: Yahya Hassan. Gyldendal, 2013. 169 sider. 199,95 kr.

JEG PAKKER MIN PIK SAMMEN
OG SÆTTER I LØB

Fødselshjælperne

Sproget er jævnt dansk på de første 134
sider, hvor de fleste digte fylder en side
eller to. Men på de sidste 35 sider, som
udgøres af digtet LANGDIGT, og som
er en opsummering og opdatering af det
foregående, er sproget "perkerdansk".
Her demonstrerer Yahya Hassan med en
blanding af humor og sarkasme, hvordan han har lært at fremstille sig selv
som et stakkels uskyldigt offer, som nu
er på det rette spor, hvis bare han får
den rette hjælp:

Der er mange bidragydere til Yahya
Hassans berømmede digtsamling af
samme navn. Først og fremmest kredsen omkring Dansk Flygtningehjælp,
uden hvis ihærdige indsats digtene aldrig ville være blevet skrevet. På tværs
af al anstændighed og sund fornuft blev
flere hundrede tusinde mennesker flyttet
fra deres hjemlande til bl.a. Trige ved
Aarhus, hvor Yahya Hassan voksede
op, - og tilstrømningen fortsætter den
dag i dag. Yahya Hassan beskriver i sin
digtsamling, hvordan tilflytterne lever
af bistandshjælp, invalidepension, tyveri, røveri, plat og svindel med enorme
både menneskelige og økonomiske omkostninger for det danske samfund til
følge. I kulturberigelsens og det farverige fællesskabs navn forvandles gode
boligkvarterer til lovløse ghettoer.

Hver linje i digtene rummer brudstykker
af erindringer i korte sætninger, der
tilsammen danner hændelsesforløb som
f.eks. i RØVERIFORSØGET:
HAN TRÆKKER TIDEN UD
HAN SIGER DER ER FOR MANGE
BILER
JEG SIGER JEG SKAL PISSE
JEG GØR DET I EN HÆK
FØRST SKRIGENDE DÆK
SÅ BETJENTE OM MIN FÆTTER
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HAN BLEV EN ANDEN I MOSKEEN
GUDFRYGTIG OG KÆRLIG
JEG SAD MELLEM HANS BEN
LÆNEDE MIG OP AD HANS OVERKROP
DET VAR DER MENS IMAMEN
PRÆDIKEDE
AT HAN MÅSKE KYSSEDE MIG
Men ellers er opvæksten præget af frygt
for den voldelige far, som ikke forsømte
nogen anledning til at uddele tæsk - som
i digtet TRÆLAMELLER, hvor børnene får lov til selv at bestemme, om de
vil tæskes på hænderne eller fødderne:

Digtene
Digtene kan bedst karakteriseres som
knækprosa. Der er ingen rim, og der er,
bortset fra nogle få spørgsmålstegn og
udråbstegn, ingen tegnsætning. Alt er
skrevet med store blokbogstaver.

På trods af sit alvorlige indhold er
LANGDIGT spækket med (selv)ironi,
som det er en fornøjelse at læse, for der
er ikke megen fornøjelse at læse om på
bogens første 134 sider. Dog får vi i
digtet PARABOL at vide, at faderen
faktisk kan blive grebet af ømhed:

JA MIG JEG ER PÅ VEJ TIL SOLSTRÅLEHISTORIE
OG NU JEG FÅET BEVILLIGET EN
HØJSKOLEOPHOLD
SÅ JEG KA KOMME VÆK FRA
GHETTOEN!
SÅ JEG KAN LAVE MIN MOR
STOLT!
MEN JEG ER FÆRDIG MED KRIMINALITET
MIG JEG ER GANSKE ALMINDELIG HØJSKOLEELEV
PÅ FORFATTERLINJE ENDDA!
EN EKSANBRAGT
EN EKSKRIMINEL
EN EKSHASHOMAN
EN BRYDEMØNSTER JEG TÆNKER!
NU JEG HAR EN FREMTID!
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DA HAN VAR FÆRDIG KUNNE JEG
NÆSTEN IKKE GÅ
ELLER STÅ OP AD DEN VÆG
MED ARMENE STRAKT OG EN
FOD LØFTET FRA JORDEN
PRÆCIS SOM HAN VILLE HAVE
DET
HAN RØG EN CIGARET OG SAMLEDE NYE KRÆFTER
OG INDEN DET BLEV MIN BRORS
TUR
TOG JEG MINE STRØMPER AF
BAD HAM TAGE DEM OVER SINE
EGNE OG SIGE FØDDERNE
Tilsammen udgør digtene nedslag i forfatterens livsforløb i nogenlunde kronologisk rækkefølge fra de første år i Aarhus-forstaden til han som 18-årig har
sin digtsamling klar til udgivelse. Hvorfor forældrene flyttede til Danmark,
hører vi ikke. Det kan ikke have været
på grund af forfølgelse, for hver sommer tager familien på ferie i Libanon.

Det nærmeste, vi kommer en forklaring,
kan vi læse i digtet ORD:
I SER HINANDEN PÅ ET FOTOGRAFI
OG FLYGTER
FØRST DEN ENE SÅ DEN ANDEN
TIL ET LAND HVOR FOLK SNAVER PÅ GADEN
OG SÅDAN BLIVER VI FØDT
SKÆVT IND I UNIVERSET

JEG VIL SKRIVE ET DIGT OG LÆSE I EN AVIS
OG EFTER LÆNGERE TIDS UBESLUTSOMHED
VÆLGE EN BOG FRA SAMLINGEN
MEN ET OPKALD FRA EN FÆTTER
OG JEG ER PÅ VEJ UD AD DØREN
MED HANDSKER I LOMMEN OG
VÆRKTØJ I TASKEN

I LANGDIGT forklarer Yahya Hassan
på perkerdansk:
OG SÅ MIN FAR FLYGTER FRA
FLYGTNINGELEJR
OG SÅ VORES FÆDRE DE FORVANDLER
DANSKE BLOKKE TIL FLYGTNINGELEJR
DE HENTER VORES BEDSTEFORÆLDRE
VORES ONKLER OG TANTER
OG ALLESAMMEN DE FÅR KONTANTHJÆLP
DE HENTER DERES KUSINER OG
DERES FÆTRE
OG SÅ DE GÅR I GANG MED DERES
INDAVL INDOKTRINERING
Forældrene bliver skilt under dramatiske omstændigheder, og faderen importerer forskellige kvinder fra Nordafrika
på prøve. Moderen får et livsindhold
som GHETTOGUIDE, som det fortælles i digtet af samme navn:
MIN MOR HUN KENDER PROCEDURE
HUN HJÆLPER ARABERMØDRE
HUN HJÆLPER DEM MED AT SØGE KONTANTHJÆLP
MEN FØRST DE GÅR EFTER FØRTIDSPENSION
HUN RINGER TIL KOMMUNEN
FOR DEM
HUN RINGER TIL LÆGE FOR DEM
NÅR DERES SØNNER SKAL I RETTEN HUN VISER DEM VEJ
Yahya Hassan bliver tvangsfjernet fra
hjemmet, kommer på forskellige opholdssteder, bliver tyv og røver - og
begynder at skrive digte. At det ikke er
nemt at få fred til denne atypiske syssel,
erfarer vi i digtet MAKKERPAR:

Opgør
Yahya Hassan foretager et opgør med
hele sin baggrund - sine forældre, deres
religion og hykleri. Men han hader dem
ikke. Han hader deres ulykke:
JEG ELSKER JER IKKE FORÆLDRE
JEG HADER JERES ULYKKE
JEG HADER JERES TØRKLÆDER
OG JERES KORANER
OG JERES ANALFABETISKE PROFETER
JERES INDOKTRINEREDE FORÆLDRE
OG JERES INDOKTRINEREDE
BØRN
JERES SKAVANKER OG JERES
BØNNER OG JERES BISTAND
Det er et modigt opgør at foretage i et
miljø, som har for vane at ”løse” alle
problemer med vold. Det er et modent
opgør at foretage for en ung mand på 18
år. Det kan kun aftvinge respekt.

På et tidspunkt får han en kvindelig
kontaktperson, som inviterer ham hjem
til sin mand og sit barn og senere forgriber sig på ham seksuelt:
DET STARTEDE MED ET KYS SOM
DET VEL ALTID GØR
MEN DEN BOG VI SKREV SAMMEN
VAR IKKE EGNET TIL HØJTLÆSNING
FØRST BLEV HUN FYRET SÅ BLEV
HUN SKILT

Videre hedder det i BEKENDELSER:
JEG KNEPPEDE DIN KONE
JEG RIBBEDE DIT HJEM FOR VÆRDIER
JEG PAKKEDE FJERNSYNET IND I
JERES SØNS DYNE
JEG KUNNE IKKE ARGUMENTERE
FOR
AT MIN FÆTTER
SKULLE LÆGGE JERES SØNS
COMPUTER TILBAGE
EN LAPTOP ER EN LAPTOP SAGDE
HAN
DET ER 500 MERE TIL HVER
DINE GUITARER ENDTE HOS HÆLERHASSAN

Spørgsmålet er imidlertid, hvor dybt
opgøret stikker. For det kan jo være, at
den unge mand er en så dreven BRYDEMØNSTER, at SOLSTRÅLEHISTORIEN blot er et kalkuleret spil for
galleriet. Det er før set, at tilsyneladende mønsterbrydere er sprunget ud som
bombemænd.
Harry Vinter

Stilistisk plagiat
Tænk at ingen af de litterære medarbejdere på Politiken har opdaget, at
Yahya Hassans digtsamling, som af
kritikere omtales som ”fyldt med ild
og rystelser, der allerede har forandret verden” er et plagiat.
Han har stilistisk plagieret digtsamlingen ”Blod” skrevet i 1922 af Rudolf Broby- Johansen. (1900-87)
I et interview har Hassans spændende lærer Louise Østergaard fortalt,
at hun bl.a. gav Yahya den gamle
danske digtsamling fra 1922.
Kilde: www.laenkehunden.dk/2013
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Overbefolkning fører til Helvede
Dan Brown: Inferno. Hr. Ferdinand,
2013. 495 sider. 199,95 kr.
Handlingen i Dan Browns seneste roman udspringer af et særdeles alvorligt
problem, som Den Danske Forening har
beskæftiget sig med fra den første begyndelse, nemlig befolkningseksplosionen.
Romanens hovedperson, som er professor i kunsthistorie, vågner op på et hospital i Firenze uden at kunne huske,
hvorfor han befinder sig i byen. Få minutter senere lykkes det med nød og
næppe en sygeplejerske at redde ham
fra at blive skudt af en indtrængende
morder. Det bliver indledningen på et
dramatisk døgn, hvor de to er på konstant flugt, samtidig med at de - om kap
med tiden - forsøger at finde ud af, hvor
en biologisk bombe, som kan dræbe
millioner af mennesker, er placeret.
Den biologiske smitte er udviklet af en
succesfuld, berømt og rig biokemiker,
som på baggrund af uomtvistelige fakta
konkluderer, at befolkningseksplosionen vil føre til menneskehedens udslettelse.
"Det tog verdens befolkning tusindvis
af år at nå en milliard mennesker. Derpå
tog det forbløffende nok kun cirka
hundrede år at fordoble antallet til 2
milliarder i 1920'erne. Og derefter gik

der blot halvtreds år før den atter var
fordoblet til fire milliarder i 1970'erne.
Som De nok kan forestille Dem, er vi
meget snart oppe på otte milliarder.
Alene i dag øges antallet af mennesker
på planeten med endnu en kvart million
mennesker", forklarer biokemikeren i
en samtale med direktøren for WHO og
fortsætter: "Dyrearter dør og forsvinder
i stadig større tal. Efterspørgslen efter
naturens stadig mere sparsomme ressourcer følger en lodret kurve. Rent
vand bliver stadig sværere at finde. Bedømt ud fra en hvilken som helst biologisk skala har vores art for længst overskredet det bæredygtige".
Den berømte biokemiker drager den
konklusion, at kun en kraftig reduktion
af antallet af mennesker kan redde menneskeheden fra et fornedrende sammenbrud. Han anser den sorte død i middelalderen for at være det bedste, der nogen sinde er sket for Europa. Den tyndede ud i "menneskebestanden" og efterlod Europa med en overflod af føde
og muligheder og blev på den måde
katalysator for Renæssancens frembrud.
Han argumenterede offentligt for det
synspunkt, at medicin ikke skal bruges
til at kurere mennesker, men til at udrydde mennesker. Han blev derpå omgående udstødt af det gode selskab, men
arbejdede selv videre med det foreslåede projekt: at udvikle en smitte, som
ikke kan kureres.

Illustration fra romanens side 114
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Under deres flugt og
søgen rundt i Firenze diskuterer romanens hovedpersoner
biokemikerens tanker, og de giver ham
ret i hans analyse:
"Ud fra et rent videnskabeligt synspunkt - kun hjerne,
intet hjerte - kan jeg
sige dig at det er
hævet over enhver
tvivl at uden en eller
anden drastisk forandring
nærmer
vores race sig sin
afslutning... Det er
ganske normalt at

arter forsvinder som resultat af overbefolkning af deres habitater".
("Race" er en direkte oversættelse fra
amerikansk og burde nok være oversat
til "menneskeheden".)
Romanen tager således udgangspunkt i
et alvorligt problem, som biokemikeren
har fuldkommen ret i er omfattet af fortrængning og tabuisering. Det gør den
særdeles vedkommende og læseværdig.
Den er samtidig både spændende og
oplysende. Mens Dan Browns tidligere
romaner "Da Vinci mysteriet" og
"Engle og dæmoner" indeholder mange
interessante - og korrekte - oplysninger
om henholdsvis Paris og Rom, får læseren i Inferno en grundig introduktion til
det klassiske Firenze og dens store
kunstnere, ikke mindst Dante Alighieri
og hans "Den Guddommelige Komedie", hvis beskrivelse af helvede - inferno på italiensk - giver navn til romanen.
Romanen indledes med et citat af Dante: "De varmeste steder i helvede er
forbeholdt dem der i tider med moralsk
krise forbliver neutrale". Spørgsmålet er
så, hvem man skal holde med.
Harry Vinter

Foreningssager
Testamenter
Foreningens virksomhed kan kun drives
ved hjælp af donationer fra medlemmerne udover kontingentet, og foreningen
har i tidens løb modtaget væsentlige
testamentariske gaver.
Gratis juridisk bistand i forbindelse med
testamente-udarbejdelse fås i foreningen
i tilfælde, hvor denne alene begunstiges.
Husk, at det ikke er sikkert, at en advokat er inde i de nærmere forhold omkring Den Danske Forening!

Udformning
Testamentet kan f. eks. formuleres på
denne måde:

Testamente kan laves som følger:

”Undertegnede ægtefæller, A. (stilling,
fulde navn, cpr. nr., bopæl og fødesogn)
og B (stilling, fulde navn, cpr. nr., bopæl og fødesogn), der samtidig tilbagekalder enhver af os tidligere oprettet
testamentarisk disposition, opretter
herved følgende testamente:

Oprettelse

1) Til Den danske Forening udredes
netto kr. ………….. eksklusive skatter
og afgifter

Et testamente skal oprettes skriftligt –
håndskrevet eller maskinskrevet. Hvis
testamentet fylder mere end éen side,
skal begge sider af papiret anvendes.

eller

Det skal underskrives eller vedkendes
(dvs. accepteres) enten under overværelse af to vidner eller for en notar i
byretten (hvor der kan bestilles tid hos
notaren).

eller

Vidnerne/notaren skal efterfølgende
underskrive testamentet.
DET MÅ ABSOLUT ANBEFALES,
AT UNDERSKRIVELSEN SKER FOR
EN NOTAR!

Der kan være behov for mellemliggende
klausuler i forskellig udformning afhængig af testators ægteskabelige status, børn m.v.

Hos notaren
Ved underskrift hos notaren skal medbringes:
1. Det originale testamente (der skal
underskrives for notaren), samt en kopi
af samme (der også skal underskrives
for notaren). Testamentet må ikke være
underskrevet hjemmefra.
2. Legitimation i form af pas, kørekort
eller anden offentlig billedlegitimation,
hvor personnummeret kan læses.

2) Til Den danske Forening udredes ...% af vort bo

3. 300 kr. pr dokument til retsafgift.
Det er ikke notarens opgave at godkende indholdet i testamentet.

3) Til Den danske Forening udlægges
hele boet.
Nærværende testamente underskrives
for notaren i to ligelydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbevaret i
notarialarkivet, således at en afskrift
heraf skal have samme gyldighed som
originalen.
Sted, dato og underskrifter.”

Ved dødsfald kommer testamentet så
automatisk frem.

Dommerkontoret beholder kopien og
underretter et centralt register om, at
testamentet er oprettet. Når sagen er
ekspederet, sender notaren originalen til
testator forsynet med en påtegning.
Hvis et eksemplar af testamentet ønskes
opbevaret på notarialkontoret, skal der
blot underskrives en kopi af det. Denne
genpart kan være en fotokopi på almindeligt A4-papir.

DANMARKSFONDEN
AF 5. MAJ 1995
Danmarksfonden af 5. maj 1995 er en kampfond, hvis midler
anvendes i overensstemmelse med Den Danske Forenings formålsbestemmelse til at sikre danskernes ret til en tilværelse på
egne præmisser her i landet. Fonden er opbygget på grundlag
af testamentariske og andre gaver. Bidrag, der mærkes
”Danmarksfonden”, kan indsættes på Den Danske Forenings
girokonto.
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En enestående citatsamling
En person ved navn Rune Engelbreth Larsen har samlet en række citater, som rummer udsyn og visdom.
Den meget anbefalelsesværdige samling
kan ses på hjemmesiden humanisme,
www.humanisme.dk, under den desværre misvisende overskrift ”Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda”.
Farshad Kholgi
Der er over 100 citerede personer samt
Ekstra Bladet og Den Danske Forening.
Ekstra Bladet er bl.a. citeret for at kritisere Ahmed Akkari for at lyve i forbindelse med den såkaldte Muhammedkrise. Det har Ahmed Akkari så senere
fortrudt og undskyldt, så der er ingen
grund til at trampe mere rundt i det.
Under Den Danske Forening er bl.a.
libaneseren Eduardo Farah citeret.
Blandt de citerede er en række kendte
personer såsom Mogens Glistrup, Bertel
Haarder, Morten Messerschmidt, Pia
Kjærsgaard, Søren Krarup, Henrik Sass
Larsen, Morten Uhrskov, Ole Hasselbalch og Villy Søvndal.

Skuespiller og kommentator Farshad
Kholgi er blandt andet citeret for dette
meget vedkommende udsagn:
”Jeg er ikke så bange for Taleban og Al
Qaeda som de aktiviteter, der udfoldes
af de såkaldt moderate muslimske organisationer. Med et smil og pænt jakkesæt køber de sig efterhånden til indflydelse alle vegne.” (Jyllands-Posten,
14.10.2008).

Lone Nørgaard

Villy Søvndal
”Også i Danmark er det et stigende
problem, at tørklædeløse piger bliver
presset, generet og chikaneret, hvis de
ikke vil dække sig til. Eller decideret
udsat for vold. Hvor blev valgfriheden
af?” (Berlingske Tidende, 12.4.2006).

”Til disse mørkemænd vil jeg sige: Gå
ad helvede til. Hvis de har så dybe
længsler om at leve i et religiøst diktatur, så kan de rejse til de lande i Mellemøsten, hvor et sådant diktatur findes.” (Jyllands-Posten, 20.2.2008)

Ole Nydahl

Jan Lindhardt

Ole Nydahl, som er grundlægger af
Buddhistisk Center i København findes
citeret for dette faktum:

Den tidligere biskop i Roskilde, Jan
Lindhardt, er citeret for denne oplysning:
”Som rettroende muslim må man føle
ubehag ved den vestlige kultur, fordi vi
ud fra et en muslimsk synspunkt spiser
forkert, behandler vores kvinder forkert
og udøver demokrati, som må være uberettiget, når samfundet efter deres mening skal være styret af den guddommelige lov.”
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”Der ligger et tungt moralsk ansvar på
skuldrene af politikere som Marianne
Jelved, som i løbet af ganske få år har
haft held til at fjerne danskernes tryghed og gøre os alle til gidsler.” (www.
dendanskeforening.dk, 3.12.2005).
Der går næppe en dag, uden at dette
citat med rette kunne hives frem.

Kontaktperson i Dansk Kvindesamfund,
Lone Nørgaard, er citeret for følgende
oplysning:
Sidstnævnte er citeret for dette udsagn
om Hizb-ut-Tahrir:

kendt person som undertegnede har
fundet nåde for Rune Engelbreth Larsens kritiske øje. Jeg tænker ofte på
dette citat af mig selv, når ”unge” udfolder deres kulturberigende aktiviteter:

”Danmark har integreret folk fra Kina,
Japan og Vietnam uden problemer: men
muslimer, der kommer fra ørkenen og
burde være taknemmelige, er hele tiden
utilfredse og laver ballade.”

Harry Vinter
Men det er ikke uden en vis stolthed, at
jeg kan konstatere, at også en mindre
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Opdatering ønskværdig
Desværre er samlingen ikke blevet opdateret i de seneste år. Jeg har ellers
selv sendt et bidrag til Rune Engelbreth
Larsen, som jeg skrev på ”Formandens
blog” efter to ugers ophold i Japan:
”I løbet af 2 ugers ophold blandt Tokyoområdets 33 millioner indbyggere så
jeg ikke et eneste tørklæde. Det var en
dejlig oplevelse!”
Jeg syntes selv, det måtte kunne bruges
under den lidt misvisende overskrift
”Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda”. Men det syntes hr. Larsen ikke.
En opdatering er ønskværdig. F.eks. er
Cherif El-Ayouty, Yahya Hassan og
Ahmed Akkari selvskrevne til at indgå
i samlingen. Men selv med disse mangler er Rune Engelbreth Larsens samling
absolut læseværdig, og man kunne med
god ret påstå, at netop det faktum, at
samlingen ikke er up-to-date, fremhæver de citeredes udsyn og evne til at
hæve sig op over tidens vanetænkning.
Harry Vinter

