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Da voldsmændene kom til Danmark
"Hvor fremmedartet vil man acceptere,
at folk opfører sig i et gennemorganiseret samfund, der har normaliteten som
ideal", spurgte Socialdemokratiets daværende næstformand og senere indenrigsminister Birte Weiss retorisk i en
kronik i Politiken d. 8. marts 1989.
Det var i de år, konsekvenserne af udlændingeloven af 1983 viste sig ved en
voldsom tilstrømning af "flygtninge" fra
alle egne af Jordkloden, og den nystiftede Den Danske Forening var ene om at
nævne ordet hjemsendelse.
I dag synes grænsen for, hvor fremmedartet man vil acceptere, at folk opfører
sig, at være nået for nogle socialdemokrater, som efter eid-festlighederne i
Vollsmose har udtrykt ønske om, at
visse indvandrere ville forlade landet.
"I Danmark går man altså ikke til angreb på en skadesstue" udtalte det socialdemokratiske medlem af folketingets
udvalg for udlændige og integration
Tine Bramsen den 21/8 til EkstraBladet
og fortsatte "Jeg vil opfordre voldsmændene til at overveje, om de ikke bør
rejse hjem til der, hvor de kommer fra".

mænd altså en befolkningsgruppe. Det
kan man da kalde en tilståelse.
Nu skal man imidlertid ikke tage glæderne på forskud. Så længe hjemrejse
ikke er et krav, men en frivillig mulighed, som altid har været der, sker der
intet. Der er god grund til at frygte, at
det nødvendige hjemrejsekrav ikke bliver rejst i tide, og at danskerne vil blive
tvunget til at acceptere en normalitet,
som er af en anden art, end den, som
hidtil har været ideal i Danmark.
Det er som bekendt normalt i store dele
af verden at ydmyge kristne, hænge
bøsser og stene ulydige kvinder.

Hvorfor blev de lukket ind?
Men hvorfor skulle Danmark absolut
give husly til mennesker, som ikke har
andet end foragt til overs for landets
indfødte? Hvorfor blev de lukket ind?

Hvis indvandringen skyldes, at verden
er mobil og på vej til at blive flerkulturel, hvorfor er der så hverken indvandring eller flerkulturel udvikling i lande
som Kina, Japan, Saudi Arabien, Iran
og Sudan? - for nu blot at nævne nogle
få eksempler. Mon ikke det skyldes, at
man i disse lande ønsker selv at styre
udviklingen og ikke overlader den til
skæbnen?
Kæden hoppede helt af, da Birte Weiss
derpå skrev, at "vi støtter minoriteter i
både den nye og den gamle verden,
f.eks. inuitterne, miskito-indianerne og
samerne ... fordi minoritetskulturerne i
nutidig demokratiopfattelse har ret til at
eksistere og udvikle sig sideordnet med
flertallets normer".
Birte Weiss og hendes medsammensvorne forstod ikke eller ville ikke forstå, at de nævnte kulturer netop er ofre
for og er blevet minoritetskulturer på
grund af fremmed indvandring.
Det er forståeligt, at man i USA, hvor
den multikulturelle tanke kommer fra,
føler pligt til at rette op på den uret, som
er overgået indianerne, men i Danmark
er det altså danskerne, som er i indianernes situation, og hvis den fremtidige
danske minoritet skal støttes, så kan det
bedst gøres ved at påbegynde hjemsendelser, som kan forhindre, at danskerne
bliver en minoritet.

Få dage senere blev Tina Bramsen sammen med TV-folk jagtet ud af Vollsmose af hætteklædte hellige krigere. Samtidig blev hun kritiseret skarpt af Islamisk
Trossamfund, fordi hun ved at opfordre
voldsmænd til at rejse hjem ”stigmatisere en hel befolkningsgruppe”. I
følge Islamisk Trossamfund er volds-

Det forklarede Birte Weiss i samme
kronik med ordene: "Hvorfor tager man
ikke udgangspunkt i, at verden i dag er
mobil... og at Danmark … er på vej til
at blive et flerkulturelt samfund". Hun
påstod med andre ord, at indvandringen
er et uafvendeligt naturfænomen og
ikke resultatet af love vedtaget af folketinget. Det må siges at være særdeles usocialdemokratisk således at slippe tøjlerne og lade "skæbnen" bestemme
samfundsudviklingen.

Det europæiske projekt

Brussels-erklæringen

Rejsebrev fra Tyskland

Mogens Camre vil i dette og kommende udgaver af Danskeren orientere om
udviklingen i Den Europæiske Union.

En række foreninger og personligheder
vedtog i juli en erklæring til forsvar for
individuelle rettigheder og menneskerettigheder.
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Det europæiske projekt
stemt ja til, selv om enkeltlandene
gradvis har overført store dele af deres
suverænitet til EU, uden at de alle har
holdt folkeafstemninger om det.

Mogens Camre, tidl. medlem af Folketinget og medlem af Europaparlamentet, vil i dette og kommende numre
orientere om ”det europæiske projekt –
succes eller fiasko”. Den første artikel
omhandler:
Valutapolitik og stormagtsdrømme
Da Adolf Hitler i 1940 havde besat en
stor del af det kontinentale Europa, fik
han den ide at fastlåse valutaerne i de
besatte lande til Reichsmarken. Den
tyske valutas kurs skulle være bestemmende for værdien af de besatte landes
valutaer. Det tyske økonomiministerium tilrådede, at man ikke ændrede
navnene på de besatte landes valutaer,
med den begrundelse, at det ville skabe
for megen modstand. Tyskland kunne
styre tilstrækkeligt ved at låse kurserne
fast til den tyske valuta.
Udenrigsminister Scavenius blev sendt
til Berlin for at forhandle om tyskernes
krav. Efter hjemkomsten forelagde han
Hitlers planer for Stauning. Stauning
kunne ikke lide planen om at opgive
selvstændig dansk valutapolitik. ”Vi
bliver snydt”, sagde han. Scavenius
svarede: ”De små bliver altid snydt.”
Som bekendt fik Hitler snart nye problemer og valutaplanerne blev aldrig
realiseret.
Der er naturligvis ikke nogen som helst
sammenligning mellem det nazistiske
diktatur og vor tids EU, som jo er en
demokratisk sammenslutning – et meget indirekte demokrati ganske vist,
men dog noget, medlemslandene i en
vis form for demokratisk proces har
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Men grundtankegangen bag en valutaunion er altså ikke ny. Ideelt set er
målet, at deltagerlandene tilsammen
udgør en stor økonomi, som kan føre
en mere stabil pengepolitik, end landene kunne hver for sig. Da euroen blev
konstrueret i 1990’erne, vidste EUtoppen selvfølgelig godt, at fælles pengepolitik kun er mulig i økonomier,
som har fælles finanspolitik, og det
havde eurolandene ikke. Men EU’s
top, der enten tænker som Tyskland
eller prøver at hægte sig på som Frankrig, valgte at se bort fra, at fælles pengepolitik ville have omfattende skadevirkninger så længe medlemslandenes
økonomier var så forskellige. De tænkte simpelthen, at disse skadevirkninger
meget hurtigt ville føre til, at de, som
ikke lignede Tyskland, ville gennemføre omfattende reformer, så de blev
effektive, flittige og nøjsomme som
Tyskland.
EU-toppen glemte at de havde at gøre
med mennesker. Med forskellige kulturer, som har hver deres gode og dårlige
sider, og som ikke bare kan laves om,
fordi man skriver det på et stykke papir
med EU-stjerner på. Man lavede en
”stabilitetspagt” som alle ignorerede
fra dag 1, og så kørte svikmøllen. Lande som ikke havde nogen konkurrencedygtig produktion og ej heller en fungerende politisk-administrativ struktur,
levede livet for lånte penge – penge de
aldrig havde kunnet låne, hvis de havde beholdt deres egen valuta. Den slags
ender altid galt.
Følgen er, at Tyskland er blevet rigere
og næsten alle de andre fattigere. Prisstigningerne, som følger af den uansvarlige pengepolitik, har udkonkurreret hele Sydeuropa og de deltagende
østlande, og Tyskland har opbygget
store overskud. Derfor søger Tyskland
af al magt at holde euroen kørende og
er villig til at låne penge til de nødlidende økonomier – for at holde dem
fast i den tyskdominerede økonomi.
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De ubalancer, som euroen har skabt, er
en central del af det europæiske problem. De fleste EU-lande har mistet
konkurrenceevne, samtidig med, at
europæerne generelt er faldet i søvn i
uholdbare velfærdssystemer og ikke vil
se, at fjerne lande, man for 50 år siden
ikke regnede med, er ved at overhale
os. Arbejdsplads efter arbejdsplads
flytter ud af EU og efterlader voksende
dele af europæerne arbejdsløse og i
dyb usikkerhed om deres landes fremtid.
Samtidig har EU tilladt en voldsom
indvandring fra især muslimske lande,
som er ved dramatisk at nedbryde retssikkerhed, kulturel samhørighed og
samfundsøkonomi i EU-landene. For
EU-toppen er et multikulturelt Europa
en del af projektet: når de nationale
sammenhold nedbrydes, bliver det
lettere for EU-eliten at centralisere al
magt og modellere EU efter tysk forbillede. Tror de – men alt tyder på, at
de tager fejl. Europæerne er ved at
miste troen på deres politikere, og hvis
der bliver holdt folkeafstemninger om
euroen og om den stigende overførsel
af suveræniteten til EU, vil hele projektet falde sammen.
Det falder formentlig uanset hvad, for
euro-modellen kan ikke sætte gang i
EU’s vækst. Euroens valuta- og pengepolitik fører til fattigdom og stigende
social uro, og derfor haster det med at
skabe en afviklingsmodel. Landene syd
for ”rugbrødsgrænsen” må ud af euroen og devaluere indtil deres valuta passer til deres økonomi. Forhåbentlig vil
de gennemføre tiltrængte reformer,
men det vil kun lykkes, hvis de selv
beslutter det – ikke ved at Bruxelles
presser det ned over dem.
Selvfølgelig skal Europa samarbejde,
om samhandel, om trafik, om teknisk
lovgivning, men staternes indre forhold
er alene deres eget ansvar. Kun frie,
suveræne stater kan beskytte Europas
demokrati og sikre, at vi ikke invaderes
af mennesker, som vil nedbryde alt det,
som har gjort Europa værd at leve i.

Den nationale syntese
Bevarelsen af Danmark som et dansk hjem for det danske folk er utænkelig uden både åndelige og fysiske
genopretningstiltag.
Af Peter Neerup Buhl
Både antinationale og nationale retninger har til stadighed en begrebsforstyrrende tendens til enten at placere nationale fænomener i den rent åndelige eller
den rent naturvidenskabelige sfære.
Dette er langtfra kun af teoretisk betydning, fordi en mere afbalanceret opfattelse af det nationale er forudsætningen
for en korrekt afbalanceret politik. At
de, der er imod nationalstaterne, forsøger at fordreje begreberne for bedre at
kunne udstille dem til spot og spe og få
ram på dem, er ikke overraskende. Men
at angiveligt nationalsindede stadig kan
fremføre ”en styrket nationalbevidsthed” som et universalmiddel imod en
ganske konkret befolkningsudskiftning,
er udtryk for noget lige så forkert som
at tro, at en ”åndskamp” helt kan undgås – at alt bare handler om at fremføre
fakta, og så indser alle nationalstatens
nødvendighed. Uanset deres art er
kendsgerninger uden en holdning og
ånd bag sig kolde og døde redskaber,
som ligger frit tilgængelige og parate til
at blive brugt af den første, som har et
formål med dem. Er der to parter, den
ene med stor leksikalsk viden, den anden med stor entusiasme, vil den sidste
alt andet lige sejre. Har man ingen viden, kun entusiasme, kan man dog ikke
håndtere sejren og gør mere skade end
gavn. A la Enhedslisten, der ”tænker
med hjertet” med hovedet under armen.
Begejstringen skal selvfølgelig tæmmes
af indsigt i kendsgerningernes verden
og dens begrænsninger.

Karikeringen af det nationalkonservative sindelag
I sin bog ”Dommedagsfesten – en kritik
af tidens kulturpessimisme” (2001) redegør Mads Storgaard Jensen for baggrunden for det, han kalder tidens kulturpessimisme. En milepæl blev JeanFrancois Lyotards berømte bog ”Viden
og det postmoderne samfund” (1979),

hvori de store fortællingers død blev
proklameret:
”De store fortællinger implicerer blandt
andet a) ideologiernes forestilling om
det perfekte samfund uden materiel nød
og med en retfærdig fordeling af goderne, b) videnskabens objektivitet og en
stadig større indsigt i og beherskelse af
naturen, c) teknologiens frigørelse af
mennesket fra ydre tvang, d) kunstens
åndelige frigørelse af menneskeheden
til et stadig højere niveau af samhørighed og kreativitet. Troen på disse store
projekter forsvandt, og med de store
fortællingers død opstod den kulturelle
situation, som kulturpessimismen reagerer på. Den manglende fælles moral, det
opløste fællesskab, individualiseringen,
det fraværende politiske engagement,
den manglende tro på autoriteter – de
ting, som kulturpessimismen bekymrer
sig om – er blot konkrete manifestationer af den tilstand, Lyotard forudså.
Kulturpessimismen er således et forsøg
på gennem refleksion at komme til klarhed om, hvordan man dæmmer op for
postmodernismens konsekvenser.”
Nu har nationalkonservative, der er den
kristeligt-vestlige tradition tro, jo aldrig
været begejstrede tilhængere af det under punkterne a, b, og c nævnte. Fremskridtstro med utopisk anstrøg har altid
været de nationalsindedes modsætning,
så med desillusioneringen mht. ”de store fortællinger” skulle der snarere endelig igen være plads til de naturlige fællesskabers udfoldelse. I den forbindelse
maler Storgaard Jensen et typisk karikeret billede af den nationalkonservative
holdning, som han tydeligt nok vil ramme med sin hudfletning af ”kulturpessimismen”, der angiveligt har ”et
kulturelt afgudsbillede af ét stort lyksaligt fællesskab, og i og med at vi ikke er
i stand til at hengive os til dette vidunderlige fællesskab, må vi nødvendigvis
føle os dybt ulykkelige.”
Det er selvfølgelig forkert at tro, at en
stærkere og mere traditionsbundet kultur og nation fører til saligheden på Jor-

Peter Neerup Buhl
den, men hvor mange hævder også dét?
En national- eller kulturkonservativ ser
tværtimod mere illusionsløst på livets
vilkår end nogen såkaldt progressiv,
men ser dog ganske konkrete og hverdagsagtige fortrin i meget af det, der
groft sagt kan kaldes 1950’ernes idealer
frem for 1960’ernes idealer. Det virker,
som om Storgaard Jensen (og mange af
samme retning) overfører egne bristede
utopiske forhåbninger og forbitrelse
over, at deres idealer ikke kan sejre i
verden, på deres generelt mere livsduelige og virkelighedstro modparter. De
overfører deres egne frustration og skuffelse til de foragtede reaktionære
”kulturpessimister”, som jo tværtimod
kun kan glæde sig over, at virkeligheden giver dem mere og mere ret, efterhånden som tiden går.
Mere rammende er det, når Storgaard
Jensen hævder, at kulturpessimisterne
mener, at hvis ikke vi fra tid til anden
sætter ord på vores værdier og bliver os
dem bevidste, så forsvinder de. ”I modsætning hertil er en af denne bogs centrale pointer at mennesket virkelig har
en iboende natur, og samfundet har
virkelig en iboende struktur. Det er denne iboende natur, som sikrer, at værdier
ikke forsvinder fra den ene dag til den
Fortsættes på næste side
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Fortsat fra forrige side
anden.” (Storgaard Jensen p. 129, hans
kursivering).
Nu er der jo egentlig ikke nogen modsætning mellem disse to holdninger.
Nationalsindede vil være de første til at
samtykke i, at både verden og menneskenaturen har en bestemt struktur, som
det giver bagslag at manipulere alt for
meget med. Men man kan som bekendt
forestille sig hvad som helst og argumentere for alt, hvilket giver illusionen
om en større frihed end den mulige.
Tanker er som bekendt toldfrie, men
forsøges det grænseløse realiseret, afkræver realiteterne tunge afgifter eller
strafgebyrer for overskridelserne.

ste 40 år i realiteten været at afmontere
enhver forestilling om at der eksisterer
en fælles kultur for mennesker der bor i
Danmark.” Allerede i sin bogs indledning hylder han denne kurs, idet han
skriver, at danskfaget er ved ”at nedlægge sig selv som dansk fag. Det er ved at
blive et internationalt kulturfag. Og det
er godt. Kun ved at underminere forestillingen om at der findes en fælles
kultur for indbyggerne i Danmark, kan
man åbne og efterhånden afskaffe begrebet danskhed som pædagogisk og
dannelsesmæssigt ideal.”

Det er jo et paradoks ved det nationale,
at nationen først bliver til, når den er
levende i folks sind, men grundelementerne er der i forvejen i form af den fælles historie og etnologiske og geopolitiske kendsgerninger. Den russiske forfatter Jevgenij Jevtusjenko har med rette
skrevet: ”Isolerede i deres landsbyhuse,
barakker, folkekøkkener, kooperative
lejligheder med dørspioner, glemmer
folk undertiden, at de er et folk, og at
der findes en historisk tråd, som trods
splittelse, isolation og fremmedfølelse
forener dem til et hele. Folket må mindes om, at det er et folk.”
Hele tiden truer et ensidigt syn på det
nationale med at få overtaget: Dets
modstandere vil enten bagatellisere det
ved at gøre det til et rent ”forestillet
fællesskab” eller gøre det for objektivt
for at belaste det som udtryk for
”racisme”, og på samme måde vil det
nationales tilhængere enten afvise enhver relevans ved den iboende natur for
ikke at risikere at tilsmudses af racelære, eller de vil omvendt stive sig af med
denne læres ”objektive kendsgerninger”, måske også fordi de ikke har indset den mere subtile historiske dialektik
bag egentlige nationale fænomener.

Det åndelige og det fysiske folkedrab
Det har derimod Peter Heller Lützen,
ph.d. i dansk, som i sin bog
”Danskfagets danskhed” (2002) skriver,
at ”helt pragmatisk anskuet har et af
fagets mest markante formål i de sene-
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folkefællesskabet kunne blive fuldført.
Nationen skulle ikke alene være skindød, den skulle være stendød, uden risiko for at vågne igen. Derfor skulle ikke
kun folkesjælen knækkes, folkelegemet
skulle også opløses i alverdens folkeslag. Både de uomgængelige åndelige
og de fysiske elementer i den nationale
syntese blev systematisk og med en
kold, successiv taktik søgt bragt af dage, mens langtfra alle nationalsindede
ville tage de nødvendige skridt herimod
på begge områder. Langt ind i Dansk
Folkeparti er man hoppet med på integrations-tanken (ordet burde måske
deles før s’et?) og antyder forarget
”etniske rensninger”, når der foreslås
generelle repatrieringer, hvormed man
på længere sigt reelt bare støtter op om
folkedrabet på danskerne. I første omgang ikke rent fysisk, men ved at vise
defaitisme over for opløsningen af vort
bioetniske fundament.

Et ”åndeligt forsvar” i en folkevandringstid?

Her har en antinationalist, altså af samme retning som Storgaard Jensen, jo
helt klart dyrket kulturpessimisternes
indsigt, at hvis ikke vi fra tid til anden
sætter ord på vores værdier og bliver os
dem bevidste, så forsvinder de. Tilbage
er kun det døde folkelegeme – et kadaver, som ret hurtigt bliver opløst af den
samtidig med velberåd hu inviterede
befolkningsudskiftning, så der ikke længere er et konkret fællesskab at bygge
en åndelig genrejsning af folket på. Nationalstatens fjender synes altså udmærket at være klar over det, som nationalkonservative selv ofte negligerer, nemlig at der både er et subjektivt og et objektivt element i den nationale syntese.
Det første har mange systematisk søgt
nedbrudt i undervisningssystemet
mindst siden 1960’erne, og ødelæggelsen af det andet tog fart et par årtier
senere, så mordet på nationalstaten og
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Af det ensidigt åndelige eller kulturelle
syn på det nationale følger en negligering af det konkrete fysiske forsvar af
folket, som i vor tid viser sig ved manglende opbakning til mere generelle repatrieringer selv blandt mange nationalsindede, og som i 1940-45 kom til udtryk ved, at man skulle opbygge et
”kulturelt værn” mod tyskerne i stedet
for at bekæmpe dem med våben i hånd.
Denne lidt rigeligt åndelige holdning
var Dansk Ungdomssamvirke berygtet
for at fremføre – en parallel i dag er de
mange, også nationale, hvis reaktion på
den store muslimtilstedeværelse her i
landet bare er, at ”danskhedsfølelsen”
skal styrkes, så skal det hele nok gå…
I sin tale ”Vor kulturelle situation i
dag” (1941) nævner Andreas Blinkenberg, professor og formand for Dansk
Ungdomssamvirke i Aarhus, selvfølgelig med tanke på den tyske besættelse,
at ”det drejer sig ikke længere om blot
at modtage en kulturarv, vi må vedgå en
kulturforpligtelse.” Danmarks tusindårige historie gav ikke et land, der ”var
vundet én gang for alle, men det, der
hver dag skal kæmpes for, nu mere end
nogensinde.” Flotte ord, men hvordan
skal der så kæmpes?

Blinkenberg nævner her det store arbejde for den danske kulturarv, der i den
forbindelse blev mobiliseret under fx
Studenterforeningen og det nystiftede
Danske Selskab med en lang række
publikationer. Og han må spørge:
”Er det overdyrkelse af det nationale?
Er der nogen, der allerede er blevet lidt
beklemte over denne opdyrkning af det
danske? – jeg ser bort fra de få dogmatikere, der principielt får kvalme ved ordet national.” Og Blinkenberg må svare:
”Selvfølgelig kan det ikke undgås, at et
og andet falder lidt fladt og flovt ud, når
så meget produceres i bøger og på talerstole. Men der findes trods alt også en
nøgtern sans for det nationale, der går
ud fra den kendsgerning, at al forståelse
og al sund vækst bygger på fordybelse i
og respekt for de givne forudsætninger,
givne i naturen, givne i fortiden, i jordbunden og roden. Det er virkelighed og
ikke talemåder. Det er disse naturgivne
og historisk betingede forudsætninger,
objektive kendsgerninger, så vidt som
vi er i stand til at objektivere dem, som
vi aldrig kan blive færdige med at fremlægge for os selv og for andre.”
Kultur er andet end facade og overfladefænomener, siger Blinkenberg i samme tale, og i al denne snak om håndgribelige kendsgerninger og dybere lag har
han selvfølgelig ret. Selv ganske nationalisme-skeptiske personer kunne dengang faktisk lyde ganske ”Blut und Boden”-agtige set med nutidens øjne, hvor
selv nationalsindede ikke helt kan undgå at være besmittet af moderne politisk
korrekthed og berøringsangst over for
mere håndgribelige nationale begreber.
De nationalsindede lader til at være gået
med på den tanke, at et mere konkret
folkefællesskab er noget odiøst og inhumant, eller mere banalt udtrykt i den
moderne humanismes vokabular: Noget
”egoistisk”. Og dét vil absolut igen være, så selv angiveligt nationalkonservative kan finde på at argumentere for nationalstatens eksistensberettigelse ved at
påpege, at kun dén kan integrere de
fremmede…
Men det begrænsede folkehjem i konkret forstand er faktisk den mest frugtbare grobund for altruisme i den ringe
grad, som et ligeledes begrænset menneske nu engang praktisk kan udøve
den. En national holdning og egoisme er
modsætninger. Den tidligere nævnte

forfatter Jevtusjenko fremhæver Bibelens ord: ”Elsk din næste som dig selv.”
Men han må tilføje, at for at kunne elske næsten må man først lære at elske
sig selv. ”Og virkelig at elske sig selv
betyder at elske ikke kun sig selv. Dem
som ikke længere er, dem som findes og
dem som skal komme…”
Dette fællesskab gennem tid og nødvendigvis begrænset af et sted repræsenteres netop kun af folket og dets politiske
inkarnation i skikkelse af nationalstaten.
Nogle påstår rigtignok, at de elsker hele
menneskeheden. Man har lov til at betvivle dette og i endnu højere grad den
praktiske effekt af en sådan angivelig
kærlighed, som vist skænker mere indvortes end udvortes glæde. Den må siges at være en benægtelse af menneskets iboende natur, som en kritiker af
de nationalkonservative ”kulturpessimister” som førnævnte Mads Storgaard Jensen ellers hævdede at tage
udgangspunkt i.
”Vi, der har hjemme i Danmark, er
en del af en sammenhæng. Vi lever i
et samfund, et fællesskab som vi
selv er med til at udforme. Hverdag
og fest, privat og offentligt, altsammen bygger det på værdier og idealer, som vi igennem generationer har
været fælles om. Også når vi er indbyrdes uenige, ved vi, hvor vi har
hinanden. Det er, målt med den øvrige verden, lidt af en sjældenhed, ja
en gave”.
Fra Hendes Majestæt Dronning
Margrethe IIs nytårstale 1992
Det er ganske rigtigt vigtigt at kunne
legitimere sit standpunkt rent moralsk,
tilmed i moderne humanistisk forstand,
men her kan nationalsindede holde hovedet højt i deres modstand mod det
anationale verdenssamfunds alles-kamp
-mod-alle. At tro, at de grundværdier,
som næsten alle danskere kan tilslutte
sig, kan overleve i en grænseløs, etnisk
sammenblandet verden løsrevet fra velafgrænsede folkefællesskaber, er ikke
”kulturoptimisme” i modsætning til en
angivelig kulturpessimisme, men slet og
ret kulturløs stupiditet. De i ordets sande betydning kulturelle optimister består af den desværre ret lille og udskældte fraktion af indvandringskritikerne, som ikke uden videre kalder en

mere generel hjemsendelse af de fremmede i landet for ”umulig”. Vi i denne
fraktion begrænser betegnelsen ”kulturpessimister” til dem, som har indset det
multietniske samfunds manglende bæredygtighed, men som af – fejlagtige –
moderne humanistiske hensyn, de deler
med de ”progressive” falske optimister,
nægter at drage konsekvensen heraf.
For ses den igangværende befolkningsudskiftning som både katastrofal og
uhelbredelig, må man jo nødvendigvis
være pessimist. Her kan erkendelse af
den nationale syntese, hvor folkelegeme
og folkeånd begge er uomgængelige
elementer, måske give fasthed og moralsk styrke til at gennemføre de nødvendige tiltag, som trods tilsyneladende
hårdhed dog er værnet mod en langt
værre afgrund, der er modsætningen til
al værdi og kultur.
Ifølge eget udsagn sov præsident Harry
S Truman ikke dårligt én eneste nat pga.
sin beslutning om at kaste a-bomber
over japanske civile, fordi han mente
det nødvendigt for at overvinde den
truende fjende. Den væbnede kamp
mod tyskerne 1940-45 i Danmark var
sandelig også hårdere end den rent kulturelle kamp. Men selv om massehjemsendelser af tredjeverdensfolk fra Vesten er et projekt af en helt anden fredelig og human natur end disse (skønt
mindst lige så vigtigt for vor kulturelle
overlevelse), mangler selv mange
”nationalkonservative” i dag det moralske mod til at støtte ideen. En mærkelig
kropsløs ideologi om ”sammenhængskraft”, der åbenbart skal opstå
uafhængigt af de historiske etniske fællesskaber, inspireret af den falske optimismes opfattelse af ”mennesket” (uanset ophav) som et ”socialt væsen” skønt løsrevet fra dets kulturelle
miljø, har tilsyneladende bjergtaget
såvel såkaldt progressive som såkaldt
nationalkonservative, konfronteret med
repatrieringens og etnonationalismens
angivelige forældethed og ”umulighed”.
Derfor kalder Sverigedemokraterna sig
fx nu åbenlyst ”socialkonservative” i
stedet for ”nationalistiske”, og Dansk
Folkeparti har jo længe stået for samme
”udvikling”, hvilket igen er udtryk for
troen på, at ”sammenhængskraft” stadig
er mulig som et rent politisk projekt
uanset om folkefællesskabet er intakt
eller ej. Men konsekvenserne af forkastelsen af den nationale syntese fornægter sig ikke.
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Brussels-erklæringen
En række foreninger og fremtrædende enkeltpersoner satte den 9. juli hinanden stævne i EU Parlamentets
bygning i Brussels, hvor de vedtog ”2012 Brussels-erklæringen”.
Konferencen var organiseret af The
International Civil Liberties Alliance
(ICLA), som har til formål at beskytte
ytringsfriheden og menneskerettighederne mod det voksende pres, som den
muslimske tilstedeværelse i den Vestlige verden udsætter disse grundlæggende værdier for.
Blandt de deltagende organisationer var
fra Danmark Trykkefrihedsselskabet og
Den Danske Forening, Tryckfrihetssällskapet fra Sverige, British Freedom
Party og Law and Freedom Foundation
fra Storbritannien, Stop Sharia Campaign fra Frankrig og European Foundation for Democracy, som har sæde i
Brussels.
Blandt de deltagende enkeltpersoner var
Hans Jansen, professor i ”moderne islamisk tankegang” ved universitetet i
Utrecht, underviser i islamisk politik
Elisabeth Sabaditsch-Wolff fra Østrig,
professor i politologi Alexandre del
Valle fra Frankrig, redaktør Ned May
fra USA og forfatteren Mark Steyn fra
Canada.

limer konstant stræber dem efter livet
på grund af deres frafald. Deres beretninger gav en skræmmende indsigt i
den muslimske tilstedeværelses ødelæggende indflydelse på de europæiske
samfund.

Desuden deltog blandt andre en række
personer, som har forladt islam, og som
derfor ønsker at være anonyme, da mus-

Professor Hans Jansen forklarede i sin
tale, hvordan sharialovene i årenes løb
er udviklet til et snærende sæt af regler,

Elisabeth Sabaditsch-Wolff oplæser ”2012 Brussels-erklæringen” før vedtagelsen.
som i kraft af cirkelargumentation er
blevet begrundelse for hinanden. Alexandre del Valle advarede om ”The
Istanbul Process”, som repræsenterer
muslimske landes bestræbelser for at
give islam er særlig beskyttet særstatus,
som, da islam er totalitær, vil få følger
for alle sider af samfundslivet.

Hæder til Lars Hedegaard
Under konferencern blev formanden for
Trykkefrihedsselskabet, Lars Hedegaard, tildelt ICLAs frihedspris
”Defender of Freedom Award” for sin
utrættelige indsats for ytringsfriheden.
Den canadiskfødte forfatter Mark Steyn
motiverede prisen og sagde bl.a: "Lars,
du er en forkæmper for livet, en europæisk helt, du har fuldt fortjent denne
pris".
Efterfølgende udtalte Lars Hedegaard
beskedent, at prisen med lige så stor ret
kunne være givet til mange andre, men
han var glad for anerkendelsen af den
indsats, som Trykkefrihedsselskabet har
ydet siden stiftelsen i 2005.
HV
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2012 Brussels-erklæringen
Til sikring af individuelle rettigheder og menneskerettigheder
Med henblik på at bevare ytringsfrihed, borgerrettigheder, menneskerettigheder og demokrati imod alle bestræbelser på at krænke og misbruge
disse universelle principper, opfordrer
vi ledere i alle nationer til at støtte
denne 2012 Bruxelles-erklæringen til
sikring af individuelle rettigheder og
menneskerettigheder:
Idet det bekræftes, at menneskerettigheder og frihedsrettigheder er hævdvundne universelle, individuelle, lige,
umistelige, og selvindlysende uanset
filosofiske, kulturelle eller religiøse
hensyn;
I betragtning af, at enhver ærlig forkæmper for demokrati har ret og pligt
til at støtte og forsvare ytringsfriheden,
borgerlige frihedsrettigheder og menneskerettigheder;
Bekræftes det indiskutable faktum, at
sharialoven, som den kommer til udtryk og praktiseres er uforenelig med
og ødelæggende for ytringsfrihed,
borgerlige frihedsrettigheder og menneskerettigheder og som sådan er uforenelig med de grundlæggende principper om demokrati (som anført i 13 Feb
2003 dom i EMRK);
Idet det erkendes, at den erklæring,
som er kendt som "Cairo-erklæringen
om Menneskerettigheder i islam", som
almindeligvis benævnes "Cairoerklæringen", begrænser alle menneskerettigheder i kraft af sharialoven og
dens normative adfærdsforskrifter
(CDHRI artikel 22, 23, 24) idet den
forudsætter, at "Alle mennesker danner én familie, hvis medlemmer er
forenede i deres underkastelse til Allah" (CDHRI artikel 1);
Idet det ses, at Organisationen til
Islamisk Samarbejde (OIC), som ophav til Cairo-erklæringen og som dens
vigtigste fortaler, ved sin vedvarende
og målbevidste aktivitet har vist sig at
være den fremmeste internationale
politisk-religiøs organisation, der arbejder på at begrænse ytringsfriheden,

de civile frihedsrettigheder og menneskerettigheder og til at gennemtvinge
sharia i hele verden;

tigheder, medmindre de deltager som
observatører eller for at forhandle tilslutning til Bruxelles-processen.

Idet vi hævder, at enhver officiel godkendelse eller fremme af Cairoerklæringen eller ethvert samarbejde
med OIC, der, som erfaringen viser,
fører til mere sharia i verden, identificerer sin udøver som en aktiv modstander af demokrati, ytringsfrihed,
borgerlige frihedsrettigheder og menneskerettigheder;

4) At foretage en grundig undersøgelse forud for noget bilateralt eller multilateralt samarbejde om borgerrettigheder, ytringsfrihed eller menneskerettigheder eller beslægtede emner, for
klart at identificere eventuelle deltagere, der er fortalere for Kairoerklæringen eller sharialov, eller som
har samarbejdet med OIC eller en hertil tilsluttet organisation.

Idet det bemærkes, at en sådan identifikation diskvalificerer ethvert forsøg
fra dens udøver på at diskutere eller
forhandle spørgsmål, der vedrører
ytringsfrihed, borgerlige frihedsrettigheder og menneskerettigheder i alle
lokale, nationale eller internationale
fora;
Opfordrer underskriverne af denne
erklæring indtrængende deres regeringer og civilsamfund til:
1) At påbegynde en udvikling, der skal
benævnes Bruxelles-processen, til
gennemførelse af indholdet af denne
erklæring gennem uddannelse og politiske initiativer på alle ledelsesniveauer og i alle sektorer i civilsamfundet,
med henblik på at sikre friheder og
rettigheder af vores nationer og vores
børn, så alle medlemmer af den menneskeheden kan trives som frie individer.
2) At afvise enhver opfordring til at
deltage i et lokalt, nationalt eller internationalt forum for at diskutere de
borgerlige frihedsrettigheder, ytringsfrihed eller menneskerettigheder, såfremt arrangørerne - individuelle personer eller organisationer - er kendte
fortalere for Cairo-erklæringen eller
samfundsmæssige shariahåndhævelse,
medmindre det forhandlede eller diskuterede emne indebærer en omstilling
fra Cairo-erklæringen til UNDHRdefinitionen.
3) At protestere mod, at kendte fortalere for Cairo-deklarationens eller
sharia får adgang til deltagelse i nogen
form for lokale, nationale eller internationalt møder eller forhandlinger omhandlende borgerlige frihedsrettigheder, ytringsfrihed eller menneskeret-

5) At afvise og forbyde enhver offentlig støtte til fremme af Cairoerklæringen eller sharia relaterede
initiativer, idet en sådan støtte er et
direkte angreb mod vores mest grundlæggende demokratiske principper og
menneskerettigheder.
6) At stoppe ethvert samarbejde med
alle kendte fortalere for Cairoerklæringen på nationalt eller internationalt plan, når dette samarbejde har
til formål eller til følge, at de borgerlige frihedsrettigheder, ytringsfrihed
eller menneskerettigheder begrænses i
noget demokratisk land, - indtil disse
fortalere afviser Cairo-erklæringen.
7) At udvide samarbejde med og støtte
til tidligere fortalere for Cairoerklæringen i alle fora, når disse afviser den undertrykkelse af de borgerlige frihedsrettigheder, ytringsfrihed og
menneskerettigheder, som OIC og
sharialove indebærer og hævder, at
menneskerettigheder og frihedsrettigheder er universelle, individuelle, lige,
umistelig og selvindlysende uanset
filosofiske, kulturelle eller religiøse
hensyn.
8) For samarbejde med civilsamfundet
og officielle organisationer, der arbejder for at beskytte individuelle frihedsrettigheder fra sharialovgivningens undertrykkelse, især i lande, der
har undertegnet Cairo-erklæringen
eller er medlemmer af OIC, for at opmuntre til dialog, uddannelse og forståelse for individuelle frihedsrettigheder og menneskerettigheder, i den
betydning, som disse havde før Cairoerklæringen.
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Hvor mange mennesker skal der til
for at terrorisere en nation?
Det er måske ikke noget særligt præcist spørgsmål, men som overskrift beskriver det fuldt ud de refleksioner, som Breivik rettergangen satte i gang hos undertegnede.
Af Hans Erling Jensen
Det ufattelige, ufattelige!
Den 26. april gennemgik Anders Bering
Breivik i retten i Oslo, minutiøst sin
bestialske handling på den lille ø, Utøya
i Tyrifjorden nordvest for Oslo. Ordene
fra retssalen blev publiceret af flere
medier i realtid, og selv om jeg udmærket var klar over, at dette var beskrivelsen af en virkelig terrorhandling, skildret af gerningsmanden selv, var der
noget distancerende uvirkeligt ved den
konstante flom af ord, der gled over
skærmen, og i detaljer beskrev, hvordan
67 unge mennesker mødte døden denne
sommerfredag for ikke engang et år
siden.
Som dagen skred frem, blev det klart, at
bare en person, en ung mand havde forsøgt at sætte sig til modværge. Han blev
naturligvis dræbt.
”Jeg skød ham med fire skud i brystet”,
fortalte Breivik uden at foretrække en
mine, ifølge kommentatoren. Det virkede, på informationen fra salen, som om
den anklagede selv var forundret over,
at de unge mennesker ikke satte sig til
modværge, at de bare stod paralyserede
og handlingslammede eller grædende
krøb sammen på jorden foran ham, uden
at gøre noget forsøg på at kæmpe i mod,
det der ventede dem.

Kontemplationens bagside
Langt oppe i det forårsparate Smålands
skove, hvor jeg befandt jeg mig denne
mandag i april, 500 kilometer fra retssalen, forstærkede stilheden enhver udefrakommende lyd. Så den monotone
elektroniske klapren fra computeren –
der skulle forestille at komme fra en
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Sachsenhausen. I god ro og orden ind i døden.
skrivemaskine - skabte en kontemplativ
stemning, der flyttede mig tilbage i tid
og rum. For mit indre blik panorerede
pludseligt de lange perroner i Auschwiz
-Birkenau, hvor trætte mænd, kvinder
og børn gennedes ud af overfyldte godsvogne for derefter på den mest grusomme måde blive skilt fra hinanden og
under slag, spark og hundeglam at blive
jaget ind gennem gaskamrenes åbne
porte!
Hvorfor gjorde de ikke modstand? De
var så mange flere end vagterne, som
selvfølgelig gjorde alt for at terrorisere
og sprede skræk og rædsel hos de udmattede nyankomne? Men et gammelt
ordsprog siger, at det sidste, der overgiver et menneske er håbet. Måske var det
sådan, at de håbede, at det hele ville
ordne sig til sidst, på trods af hvad de
havde fornemmet eller hørt, allerede
inden de blev afhentede i deres hjem
eller bydele? Også her, i de få overleverede historiske beretninger fra den tid,
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fortælles det, som Breivik gjorde den
mandag i retssalen i Oslo, at bare en
enkelt nu og da – ud af hundredvis af
transporter og de tusindvis af mennesker, der havnede på den sidste station
af dem alle - tog mod til sig og angreb
sine plageånder. Hvad var der sket, hvis
de havde stået sammen, havde gjort
fælles front og gået til angreb? Vist
havde vagterne våben, men de var sjældent overvældende mange i forhold til
de ankommende.

Den franske revolution
Men historien - den gamle såvel som
den nye – fortæller os med en ufravigelig tydelighed, at der ikke skal ret mange individer til at terrorisere og dermed
underkue en større mængde medmennesker, uanset hvilken hensigt der føres
frem som undskyldning. Lad os her som
et eksempel prøve at kigge ned oven fra

på den ”franske revolution”. Historieskrivningen giver indtryk af, at hele
hændelsen, der jo strakte sig over mere
end 10 år n(1789 til 1799), var en rodet
blanding af opportunisme og kaos, hvor
skiftende ledere og fraktioner vekselvis
tilranede sig magten ved at alliere sig
med gadens parlament og gøre sig af
med sine rivaler for derefter at føre krig
mod sine nabolande og samtidig terrorisere sine egne kritikere i deres rigide
forsøg på at holde sig på magtens tinde.
Guillotinen, der blev taget i brug i 1792
var et skræmmende effektivt terrorvåben, som sidenhen er blevet det instrument, man umiddelbart tænker på, når
visdomsordene, ”enhver revolution
æder sine egne”, løftes frem i forskellige sammenhænge.
For de fleste danskere er den franske
revolution imidlertid noget ganske tåget, der forbindes med Illustrerede
Klassikere, Alexander Dumas og en
svunden tid, hvor lønnen for mødet med
ti års krig og myrderier blev en erobringssulten general Napoleon, der på
trods af sin italienske herkomst ophøjede sig til kejser af Frankrig og målrettet
kørte landet i sænk med sine talløse
krigseventyr.

Det Tredje Rige
Det er måske, med overskriften i mente,
mere nutidigt at bevæge os frem til forrige århundredets største katastrofe,
anden verdenskrig, og dermed springe
over den russiske revolution, der tidssattes af den sult og nød, som den første
af slagsen medførte i og med tsardømmets militære kapitulation i 1917. Der
er ingen forskel i grusomhederne eller
de sofistiske alliancer, som altid går
forud for og siden afløser hinanden i
lignende voldelige brydningstider. Det
interessante er, at det store flertal af
befolkningen, om det er i Rusland,
Tyskland, Kina, Indien, Rumænien eller
noget andet sted, optræder som om de
ikke har noget med begivenhederne at
gøre, eller i bedste fald blot ser sig selv
som ”beobachtere”. Jeg anvender med
overlæg den grammatiske form, nutid.
Endnu i dag diskuteres der, hvor mange
genuine nazister, der egentlig fandtes
under Adolf Hitlers mest succesfulde år.

Fanatiske galninge er som regel ofre for deres egen snæversynethed.
Det er kendt historie, at Nationalsocialisterne opnåede plus minus 1/3 af stemmerne ved de to sidste demokratiske
valg før Hitlers magtovertagelse, og at
mange flere var overordnet enige i nazisternes vision, som gik ud på at skabe et
klasseløst samfund, hvor racerenhed og
afstand til andre folkeslag – såvel økonomisk som intellektuel - indgik som et
næsten religiøst indslag.
Men et er at stemme på politikere, der
sælger en ideologi udformet som vejen
til et utopisk slaraffenland, og noget
andet er, hvor langt man er villig til at
gå for at opnå dette Utopia, når det på
vejen indebærer, at man tvinges til at
forfølge, terrorisere og i sidste instans
myrde sine tidligere naboer, skole- eller
arbejdskammerater? Forskellen er
mærkbar.

SA – en ”bondehær” med skrårem
De to millioner NSDAP medlemmer,
der fandtes registrerede før Hitlers iscenesatte magtovertagelse i marts 1933
tilhørte den hårde kerne af politikere og
partiets bondehær anført af Ernst von
Röhm. SA (sturmabteilung), som denne
milits hed, bestod ved magtovertagelsen
af ca. 400.000 stormtropper eller brunskjorter. Gennem at systematisk lade
SA terrorisere de udvalgte syndebukke,
”kommunisterne og jøderne”, opnåede

nazisterne den totale magt over en befolkning på 80 millioner.
Når man anvender køns og aldersdemografi ender man – i stedet for den
halve procent af befolkningen, som SA
udgjorde – på omkring 4% af den
”voksne” befolkning, og de var bestemt
ikke alle aktive udøvere af den politiske
vold. De fleste opnåede, hvad de ville
blot gennem at bære skråremmen og
dermed eksponere den magt, som deres
mere voldelige kolleger uhæmmet viste
frem i gaderne!
Kort og godt! Det lykkedes for meget få
mennesker, der rådede over sin egen
milits (SA), gennem gadevold,
”offentlige afstraffelser”, plyndring og
ødelæggelser af butikker og boliger, at
indføre et terrorvælde af sjældent sete
dimensioner i et gammelt kulturland
som Tyskland på nogle få turbulente år,
mens hele verden, de kloge, de rige, de
magtfulde og selv de oplyste så den
anden vej! Senere opnåede partiet på
det højeste at få 4 gange så mange medlemmer, men når man ved, at medlemskabet var en nødvendighed for at ikke
bare at kunne klatre i det politiske hierarki, men også for at skærpe sine muligheder i det offentlige rum, bliver det
klart at af disse 8 millioner, var der bare
et fåtal, der vedkendte sig den brutalitet
regimet anvendte for at opretholde den
uindskrænkede magt.
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Hvorfor gjorde de det?
Det spørgsmål, der naturligvis igen
presser sig på, er: Hvorfor gjorde den
menige tysker ikke modstand? Hvorfor
rejste tyske Fritz, Frantz og Hans ud i
krigen for at kæmpe og måske dø for en
afdanket østrigsk korporal, der optrådte
som en karikatur af Chaplin, var startet
som socialist, men nu endt som burgøjsernes ukronede konge?
De svar vi har fået gennem forhørene i
Nürnberg, som er bekræftede i litteraturen fra tiden derefter, er, ”at vi kunne
ikke andet. Vi var tvungne.” De fleste
kunne fortælle en eller flere historier
om mennesker, der ikke havde fulgt
”gauleiterens” ordre og som derefter var
blevet forfulgt, trakasseret og til sidst
endt i fængsel eller som det var kutyme
senere, ved østfronten.
Der fandtes ingen modstandssjæl. Det
tyske folk indså aldrig, før deres nation
lå i ruiner, en hel generation var slået
ihjel på slagmarken og deres hæder og
ære som mennesker var forsvundet sammen med røgen af millioner af dræbte
gennem skorstenene i Birkenau, Majdanek, Chelmo, Ravensbrück, Neuengamme og så videre, at de selv var skyldige.
At de skulle have gjort oprør mod despoten og folkeforføreren Adolf Hitler,
da han satte den tyske forfatning ud af
funktion i foråret 1933.
For at undgå at dette hænder igen, at
nogle få mennesker med sin egen skjul-

te dagsorden af løgn og bedrag kan tage
magten fra folket og forvandle demokrati til diktatur på et øjeblik, har Tyskland i dag indskrevet følgende i sin
grundlov (Grundgesetz) artikel 20.4:
”Alle tyskere har ret til at gøre modstand, mod dem, som arbejder for at
afskaffe den forfatningsmæssige orden,
hvis ingen anden løsning er mulig!”

Postlude (efterskrift)
Der findes ikke en lignende ”ret” i nogen nordisk grundlov. Tænk om noget
lignende havde fundets i den Norske
lov, og at Breivik havde beordret sin
forsvarer til at anvende denne lov, som
hans forsvar?
Tænk hvis den franske læge Joseph
Guillotin var kommet på ideen med
maskinel hovedafhugning? Napoleon
ikke havde tabt ved Waterloo? De hvide
havde vundet over de røde i Rusland og
Adolf Schikelgruber havde fået penge
for sit første maleri i Wien?
Vi kan ikke ændre den historie, der er
gået. Men ved at anvende den, studere
den og læse tidligere hændelsers mønstre ind, da vil mange flere af os blive i
stand til at forstå, hvad der sker omkring os og meget tidligere genkende
fællesnævnerne, magtfuldkommenhed,
det beregnende politiske kandestøberi
og politisk narcissisme, som altid tyde-

ligere og tydeligere træder frem før en
nation, en union eller en verdensdel går
til grunde indefra! Findes der sidenhen
udefra kommende invasive kræfter, som
hjælper til med nedbrydningen, da er
der for alvor brug for at ”gode mænd”
som rejser sig og siger nok er nok!
(Dem, der ikke vil være med til at rejse
sig, vil jeg bede om at tage armene ned
efter glædesrusen over ”murens” fald
og begynde at se sig over skulderen.
For aldrig så snart faldt den ideologi, vi
testede sirenerne for, at være klar til at
gemme os for, om onsdagen, før en ny
og farligere materialiserede sig midt i
blandt os).
En demokratisk nation har hverken brug
for Breivik, Napoleon eller Wilhelm,
ikke Stalin, Mao Tse Dong eller Hitler.
En moderne demokratisk nation har
brug for en pokkers masse patrioter, der
både vil og kan vise, at dette land tilhører dem, der har skabt det, og dem der
vil være med til at udvikle det – ikke de
få, der med trusler om vold og fremtidig
herrevælde, snyltende udnytter det åbne
samfund, som en demokratisk retsstat
er, med hensigten at nedmontere den,
når lejligheden byder sig og fratage os
den frihed, vi sammen har arbejdet så
længe på at opnå!
Lidt trist at sirenerne ikke længere findes som obligatorisk indslag i alle byer.
Den lyd fik altid mig til at tænke!

Den såkaldte kulturelle berigelse
I EUs hovedstad Bryssels, som hastigt er på
vej mod muslimsk befolkningsflertal, er det
ikke længere muligt for en hvid indfødt
kvinde at bevæge sig gennem byen uden
ustandseligt at blive udsat for nedsættende
tilråb og sjofle tilbud. Det dokumenterede en
ung kvindelig studerende i sommer ved at
bevæge sig igennem byen med skjult kamera.
Samtlige krænkelser kom fra mænd ”af anden etnisk herkomst end belgisk”, som det
vistnok hedder på nysprog.¨
Kilde: The Guardian, 3/8 2012
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De seneste årtiers udlændingepolitik, som
har sigtet imod at skabe et ”farverigt multietnisk samfund”, bærer nu frugt. Den multietniske virkelighed er, at den eneste måde,
hvorpå en kvinde kan undgå sjofelhederne
på, er ved at iføre sig en burka.
Tilstandene bliver til stadighed mere og
mere uudholdelig for Europas indfødte indbyggere. Europæerne har valget mellem at
gå til modstand eller se sig tværet ud. Manglende stillingtagen er en stemme for Europas
undergang.
Harry Vinter

Stadier i islams erobringskrig
mod den civiliserede verden
Dr. Peter Hammond gennemgår stadier i islams demografiske erobrings– og islamiseringsstrategi.
I sin bog "Slavery, Terrorism and
Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat", som udkom i
første udgave i 2005, gennemgår forfatteren Dr. Peter Hammond blandt
meget andet de stadier, som islams
landovertagelser gennemløber i vor
tid.
Dr. Peter Hammond kender sit stof.
Han blev født og opdraget som muslim, men konverterede til kristendommen i 1977.
I bogen forklarer Peter Hammond,
hvordan islam gradvist underlægger sig
og islamiserer landområde efter landområde takket være uforstand og naivitet i de koloniserede landes ledende
kredse.
Peter Hammond slår fast, at islam ikke
er en religion og ej heller en kult. Islam
er en levemåde - et udviklet sæt af leveregler, som har både religiøse juridiske,
politiske, økonomiske, sociale og militære komponenter.
Den religiøse komponent er en paraply
for alle de andre komponenter.

Muslimer i Rosarno i Italien giver udtryk for utilfredshed med serviceniveauet.
Islamiseringen begynder, når der er
tilstrækkeligt mange muslimer i et land
til, at de kan agitere for deres religiøse
privilegier.
Når politisk korrekte, tolerant og kulturelt mangfoldigt samfund accepterer
muslimske krav om religiøse særrettigheder, er der en tendens til, at de andre

komponenter følger med. Det foregår på
denne måde:
Så længe den muslimske befolkning
forbliver omkring eller under 2% i et
givet land, vil de for det meste betragtes
som en fredselskende minoritet, som
ikke udgør nogen trussel mod andre
borgere. Dette er tilfældet i:
USA - Muslimer 0,6%
Australien - Muslimer 1,5%
Canada - Muslimer 1,9%
Kina - Muslimer 1,8%
Italien - Muslimer 1,5%
Norge - Muslimer 1,8%
Ved 2% til 5%, begynder de at omvende fra andre etniske minoriteter og utilfredse grupper, ofte med stor rekruttering fra fængsler og blandt gadebander.
Det sker i:

Muslimer i Bonn i Tyskland går til angreb på politiet. Maj 2012.

Danmark - Muslimer 2%
Tyskland - Muslimer 3,7%
Storbritannien - Muslimer 2,7%
Spanien - Muslimer 4%
Thailand - Muslimer 4,6%
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Det finder bl.a. sted i:
Etiopien - Muslimer 32,8%
Ved 40% oplever nationer omfattende
massakrer, kroniske terrorangreb og
løbende militskrigsførelse, som f.eks. i:
Bosnien - Muslimer 40%
Tchad - Muslimer 53,1%
Libanon - Muslimer 59,7%

Muslimer i Xinjiang i Kina protesterer jævnligt over dårlige leveforhold, - som
skyldes, at de helst ikke bruger tid på at arbejde.
Fra og med 5%, udøver muslimerne en
uforholdsmæssig stor indflydelse i forhold til deres andel af befolkningen.
For eksempel vil de presse på for indførelse af halal-fødevarer, hvorved de
sikrer beskæftigelse til muslimer, som
skal kontrollere slagtning og tilberedning. De vil øge presset for at få supermarkedskæder til at indføre halal, samtidig med, at de fremfører trusler mod
de forretninger. som tøver med at rette
ind. Det foregår nu i :
Frankrig - Muslimer 8%
Filippinerne - Muslimer 5%
Sverige - Muslimer 5%
Schweiz - Muslimer 4,3%
Holland - Muslimer 5,5%
Trinidad & Tobago - Muslimer 5,8%

spændinger ses dagligt, især i muslimske dele af:
Guyana - Muslimer 10%
Indien - Muslimer 13,4%
Israel - Muslimer 16%
Kenya - Muslimer 10%
Rusland - Muslimer 15%
Når muslimernes andel overstiger 20%,
kan nationer forvente optøjer ved selv
den mindste anledning, dannelse af islamiske militser, sporadiske mord og afbrændinger af kristne kirker og jødiske
synagoger.

Når muslimernes andel overstiger 60%,
oplever nationer uhindret forfølgelse af
ikke-troende af alle andre religioner
inkl. muslimske afvigere. Der foregår
sporadiske etniske udrensninger og folkedrab. Sharialoven anvendes som våben, og ikke-muslimer skal betale beskyttelsespenge for ikke at blive slået
ihjel - såkaldt jizya. Det foregår nu i:
Albanien - Muslimer 70%
Malaysia - Muslimer 60,4%
Qatar - Muslimer 77,5%
Sudan - Muslimer 70%
Efter 80% udsættes ikke-muslimer for
daglig forfølgelse og voldelig hellig
krig. Der foregår statslige etniske udrensninger og endog folkedrab, når de
"vantro" fordrives og landene bevæger
sig imod 100%.
Disse forhold findes i dag i:

På dette tidspunkt vil de arbejde på at få
den herskende regering til at give dem
mulighed for selvstyre i overensstemmelse med sharialoven i boligkvarterer
med stor muslimsk befolkningsandel.
Målet for muslimer er at indføre sharialoven i hele verden.

Når muslimernes andel af befolkningen
runder 10%, har de en tendens til at
anvende lovløshed som et middel til at
beklage sig over deres forhold, som det
bl.a. ses med bilafbrændinger i Paris.
Enhver ikke-muslimsk handling krænker islam og resulterer i opstande og
trusler, som det opleves i Amsterdam og
me d t r u s l e r p g a. M uh a m me d tegningerne og film om islam. Sådanne
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Buddhistisk munk i Thailand brændt levende, da han nægtede at konvertere til
islam. Den slags overgreb mod den buddhistiske majoritet er hyppige.
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Bangladesh - Muslimer 83%
Egypten - Muslimer 90%
Gaza - Muslimer 98,7%
Indonesien - Muslimer 86,1%
Iran - Muslimer 98%
Irak - Muslimer 97%
Jordan - Muslimer 92%
Marokko - Muslimer 98,7%
Pakistan - Muslimer 97%
Palæstina - Muslimer 99%
Syrien - Muslimer 90%
Tadsjikistan - Muslimer 90%
Tyrkiet - Muslimer 99,8%
Forenede Arabiske Emirater - 96%

Fredens hus
100% vil indvarsle "Fredens Hus" -Dares-Salaam. På dette endelige stadium
forventes der at herske fred, fordi alle er
muslimer, madrasser er de eneste skoler, og koranen er den eneste sandhed.
Denne tilstand hersker i:
Afghanistan - Muslimer 100%
Saudi-Arabien - Muslimer 100%
Somalia - Muslimer 100%
Yemen - Muslimer 100%
Desværre fører de 100% aldrig til fred,
fordi de mest radikale muslimer spreder
had og tilfredsstiller deres blodtørst ved
at dræbe mindre radikale muslimer af
mange forskellige årsager.

Stenkastende muslimer i Bekasi i Indonesien forhindrer det lille kristne
mindretal i at gå i kirke. Maj 2012.

En endeløs krig mod de andre
Dr. Peter Hammond forklarer: "Før jeg
var ni år havde jeg lært den grundlæggende kanon for det arabisk liv. Det var
mig imod min bror, mig og min bror
imod vores far; min familie mod mine
fætre og klanen, klanen mod stammen,
stammen mod verden, og os alle mod de
vantro.
Det er vigtigt at forstå, at i nogle lande,
hvor muslimer udgør et mindretal som
f.eks. i Frankrig lever muslimer i ghettoer, som er 100% muslimske. I de områder hersker sharialoven, og det nationale politi kommer end ikke i nærheden
af disse områder.

100% muslimer i et land medfører hverken fred eller
lykke. I ”Fredens hus” bruger muslimer barske metoder imod hinanden.

Derfor findes der i nogle lande områder,
hvor imamer og muslimske ekstremister
udøver mere magt, end muslimernes
andel af landets samlede befolkning
lader formode.
Dagens 1,5 milliarder muslimer udgør
22% af verdens befolkning.
Men deres fødselsrater overgår fødselsraterne blandt kristne, hinduer, buddhister, jøder og alle andre trosretninger.
Muslimerne vil udgøre over 50% af
Jordens befolkning ved udgangen af
dette århundrede.
Dette være oplyst for alle, der kerer sig
om den fremtid, vi byder vore efterkommere.

I disse muslimske områder er der ingen nationale domstole, ej heller skoler, endsige ikke
-muslimske religiøse
faciliteter. Under de
omstændigheder behøver muslimerne ikke at
integrere sig i det omgivende samfund. Børnene går i madrasser,
hvor de ikke lærer andet end koranen. At
have nogen form for
venskab eller forbindelse med "vantro"
anses for en forbrydelse, som straffes med
døden.
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Aftenlandet lever endnu!
Tomas Kierstein causerer over sine ferieoplevelser sammen med venner i det sydvestlige hjørne af Tyskland.
Af Tomas Kierstein
"Noch sitzt Ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt dem Volke
zu Spott.
Doch einst wird wieder Gerechtigkeit
walten, dann richtet das Volk und es
gnade Euch Gott!"
Næste år er det 200 år siden, den prøjsiske studenterkriger og frihedskæmper, i
kampen mod Napoleon, Carl Theodor
Körner skrev ovenstående.
Jeg har kendt citatet i nogle år. Lige
siden jeg læste det første gang, har jeg
betragtet det som en stemme fra fortiden, der med uhyggelig præcision også
beskrev nutiden. Körners vrede, over
feje og opportunistiske politikeres og
eliteembedsmænds svigt, er en vrede,
jeg selv har følt siden jeg var helt ung
og stadig føler.
For omtrent et års tid siden begyndte
citatet at dukke op mange gange på internettets sociale medier. Jeg har en ret
stor kontaktflade i Tyskland, Østrig og
Schweiz, og efterhånden er der dagligt
en opdatering, hvor citatet indgår.

og kan følge de fleste samtaler på skandinaviske sprog. Efter indtagelse af noget stærkt hjemmebrygget mjød, som
min rejsekammerat havde medbragt, gik
vi til ro på gæsteværelserne og sov til
godt op på formiddagen.
Torsdag spadserede vi rundt i Landau,
inden vi nøjagtig kl. 15 indfandt os til
kaffe hos nogle af Bens og mine fælles
venner.
Jürgen er et kraftcenter af vilje. Han
blev født i 1941 og blev som barn ramt
af polio. Efter i første omgang at være
kommet sig, have stiftet familie og have
arbejdet sig op i en af Tysklands store
koncerner, vågnede han en morgen for
snart tyve år siden og var næsten totalt
lammet, pga. en sjælden eftervirkning,
som kan ramme tidligere poliopatienter
uden varsel.
I stedet for at gå i sort, rettede Jürgen i
første omgang sin energi mod frivilligt
ar b ej d e fo r a nd r e p o l io r a mt e.
Han og hans kone kan læse og forstå de
fleste samtaler på dansk, da deres foretrukne rejsemål i en menneskealder har
været Sæby i Nordjylland. Da jeg i
2006 gik ind og snusede på det nu he-

Onsdag den 1. august i år sidst på eftermiddagen kørte jeg i selskab med en
rejsekammerat igen sydpå, dels for at
holde ferie, dels for at se, hvordan stemningen har udviklet sig hos vore sydlige
naboer.
Destinationen var den gamle fæstningsby Landau in der Pfalz, som ligger i det
sydvestlige hjørne af Tyskland, i nærheden af Karlsruhe og ikke meget mere
end en times frisk kørsel fra den fransktyske grænse.
Vi ankom i Landau hen ad klokken to
om natten. Vores vært, Benjamin – mellem venner kaldet Ben – havde ferie og
afventede vores ankomst. Ben er biolog
og arbejder med myggebekæmpelse på
Rhinen. Da han i sin tid studerede et år
ved Stockholms universitet, læser han
uden problemer skandinaviske tekster
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dengangne forum Die Grüne Pest, skrev
Jürgen med det samme en hilsen på
dansk og bød mig velkommen. Vi har
været venner lige siden.
Vi fik en overstrømmende modtagelse
og hovedemnet for samtalen var klar:
I tiden efter murens fald kom efterhånden Jürgen til den konklusion, at den
største trussel mod vesten kommer fra
den stigende islamiske tilstedeværelse
og indflydelse i Europa. Siden da har
han på forskellig vis været aktiv i kampen mod multikulturalismen og de europæiske politikeres knæfald for islam.
På det seneste har Ben og Jürgen diskuteret muligheden, for stiftelse af en tysk
pendant til DDF.
Vi drøftede de muligheder, det ville
kunne skabe, især da Ben tillige taler
flydende fransk og har mange ligesindede kontakter på den anden side af grænsen – ringe i vandet!
Fredag og lørdag tog vi på borgturné.
Navnet Pfalz er udledt af Königspfalz,
som er en fortyskning af det latinske ord
for palads. Regionen har navn efter de
mange borge, som ligger på høje sandstensmassiver.

Den mest centrale er Trifels, som ligger
i Pfälzerwald, omgivet af flere andre
støtteborge.
På Trifels opbevaredes tidligere det tysk
-romerske kejserriges rigsklenodier,
som i dag er placeret i skatkammeret i
Wien, mens der på Trifels udstilles nøjagtige kopier.
Lørdag eftermiddag kørte vi over grænsen til Frankrig og deltog i en to timer
lang rundvisning i et af Maginotliniens
forter.

seringen, blev vi begejstret budt velkomne.
De fortalte grinende, at det aktuelle
stormoskebyggeri i Köln – kaldet
”hadreaktoren” grundet ligheden med et
a-kraftværk – var gået i stå, fordi byens
duers mange efterladenskaber på kuplen
indeholder så meget ammoniak, at betonen ikke stivner. I kombination med
hvidvin serveret i ½ liters glas udløste
det flere bevægede skåltaler for de flyvende frihedskæmperes ve og vel, samt
fiffige planer for rekruttering og uddannelse af flere duer til kamp for aftenlandet.
Efter en rolig søndag, hvor Bens kæreste Tracey vendte hjem fra et bryllup i
USA, tog vi mandag på besøg hos præsten Willi, som jeg kender fra internettet.

Vores guide Laurent var en lille trivelig
og hyggelig pensionst, som på den specielle elsassdialekt diverterede med
morsomme anekdoter; bl.a. om hvordan
fortets klaver kort efter krigen var blevet stjålet og kørt til et værtshus i en
nærliggende by på en oksekærre, mens
den ene af tyvene i silende fuld tilstand
spillede på klaveret og skrålede sjofle
viser på både tysk og fransk til de måbende forbipasserende.
På tilbagevejen gjorde vi holdt i mindre
by for at spise den lokale specialitet; på
tysk kaldet Flammkuchen og på fransk
Tarte Flambée, der kan minde om pizza, men er lettere, baseret på cremé fraise og efter undertegnedes mening meget
mere velsmagende. Restauranten var et
familieforetagende, hvor mor og en
nabokone lavede maden, teenagedatteren serverede og den kæmpemæssige
bjørneagtige far trissede rundt og ryddede af, mens han med sit joviale væsen
lokkede flere drikkevarer på gæsternes
regninger.
Senere lørdag aften tog vi til vinfest i
den lille by Sct. Michael tæt på Landau.
Ved en af barerne kom vi i snak med tre
ældre herrer fra Köln. Da de fandt ud af,
at vi – to danskere og en tysker – kendte
hinanden gennem kampen mod islami-

Willi bor i en lille by ikke ret langt fra
Karlsruhe. Han tilhører den lille andel
af evangeliske præster i Tyskland, som
offentligt tør forfægte, at der ikke kan
blive tale om nogen mellemreligiøs
forbrødring; at islam står i diametral
modsætning til både kristendommen og
vestlige værdier i det hele taget.
Vi blev også her modtaget med åbne
arme og beværtet med frokost af Willis
kone. Willi er velbevandret i Søren Kierkegaard og er en stor beundrer af
Grundtvig, så inden vi så os om, havde
vi været der i tre timer.
Vi fortalte Willi om Bens og Jürgens
planer, og han bad os formidle kontakt;
”Tiden er inde til åben modstand!”
Efter endnu et par dage med udflugter
til bl.a. Heidelberg, tog vi afsked med
Ben og Tracey og kørte nordpå.
Vi kørte i god tid og lagde vejen omkring Hermannsdenkmal i Teutoburger
Wald.
På vej fra parkeringspladsen, op mod
den enorme statue af cheruskeren Hermann, som romerne kaldte Arminius,
overværede vi en opløftende scene.
En ung mor, som næppe har været meget mere end 25-27 år gammel, skubbede en kæmpe klapvogn med trillingepiger i fireårsalderen op til monomentet.
Vi stod lige bag hende, da hun gjorde
holdt og satte sig på hug, så vi hørte
hende fortælle sine småpiger om hvad
mindesmærket betød:

”Det er til minde om en af vores forfædre, som forhindrede onde mennesker i at
komme igennem skoven og stjæle vores
land!”
Min rejsekammerat og jeg så på hinanden og smilede. Der er håb; aftenlandet
lever endnu.
Men hvor længe er op til os. Jeg er enig
med Ben, Jürgen og Willi. Tiden er
moden, til at nationalt sindede i Europa
understøtter hinanden. Alternativet er,
at vi overlader det til multikulturalisterne at plukke vores respektive arv fra os,
hver for sig.
Og den uskrømtede bekendelse til eget
nationale udgangspunkt er både nødvendig og en styrke.
Det er i længden ikke holdbart udelukkende at definere sig ud fra, hvad man
er imod. Man må stå ved, hvad man er.
Det har intet med chauvinisme og krigeriskhed at gøre – tværtimod – det er
faktisk forudsætningen for godt naboskab og kan måske – hvem ved – blive
begyndelsen på et fredeligt fædrelandenes Europa som alternativ til babelstårnet i Bryssel.
For er det vel logisk, at den, som ikke
agter egen arv, i længden vil agte andres?

”Vi ved at fjeld kan sprænges,
og standses kan en elv,
men aldrig kan et folk forgå,
som ikke vil det selv....”
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Danmark rundt
Dem-og-os-debatten død?

Mor og søn flygter fra ghetto

”Hver dag glæder jeg mig over, at demog-os-debatten er død”, sagde Margrethe Vestager i sin grundlovstale i år.

”Når først man er kommet i bandernes
søgelys, så gør de dit liv til et helvede.
Det er ikke usædvanligt at se drenge
helt ned til 8-10 år gå rundt og kalde
kvinder "luderso". Depotrum bliver
opbrudt, min dør er blevet sparket ind
flere gange, og nu truer de også min
søn. Jeg kan ikke holde til mere, siger
en fortvivlet mor. Hun har nu fået kommunens hjælp til at flytte fra Ellemarken i Køge. Forbryderne bor der stadig
og gør livet surt for de tilbageværende
danskere.

Kilde: Information 5/6 2012

Krigeriske moskegængere
Unge muhamedanere gik direkte fra
nattebøn i moske i Baggesensgade på
Nørrebro i København til angreb på
politifolk på gaden udenfor. Politifolkene forsvarede sig med peberspray og
trak en pistol, hvilket fik voldsmændene
til at opgive deres hellige krig - i denne
omgang.

Kilde: sn.dk 21/7 2012

Flere ghettoer

arbejde”. Frem til 2016 er der afsat
yderligere 40 mill. til samme formål.
Kilde: BT 23/8 2012

Bande på Rigshospitalet
En sygeplejerske blev trængt op i en
krog af 6-7 såkaldte nydanskere, som
forlangte at deres syge kammerat fik
enestue. Hun forsøgte forgæves at forklare dem, at det var umuligt på grund
af overbelægning. ”Din lille luder, vi
skal nok finde ud af, hvad du hedder
og, hvor du bor, og så finder vi frem til
dig”, truede de derpå. De forsvandt fra
hospitalet før vagter nåede frem.
Kilde: BT 19/7 2012

Kilder: EkstraBladet 12/8 2012

Overfald med køller og knive
To midaldrende mænd blev lørdag aften
d. 11/8 overfaldet med knivstik og kølleslag på åben gade i Slagelse af en bande på 10-12 personer ”af anden etnisk
herkomst end dansk”. De overfaldne,
som er udenfor livsfare, kendte intet til
voldsmændene.

Der findes i dag 28 boligområder i Danmark, som kategoriseres som ghettoer.
14 områder er nu tæt på at kunne inkluderes i denne kategori. Det drejer sig
bl.a. om Gadehavegaard i Taastrup,
Nivåhøj i Nivå og Hedemarken i Albertslund. Mange års kostbare ”ghettoplaner” har ikke virket. ”Bander huserer
i stor stil, og der er store problemer med
kriminalitet og trusler, siger en medarbejder fra Lejerbo til Jyllandsposten.
Kilde: Jyllandsposten 14/7 2012

Kilde: SN.dk 12/8 2012

Bande på Universitetshospitalet
Den muslimske eid-fest i Vollsmose
kulminerede med bandekrig og overfald
på en 26-årig mand, som blev skudt
med pistol, stukket med kniv og sparket
i hovedet, mens han lå ned. Han blev
bragt til Universitetshospitalet, hvor 6070 nydanskere derpå troppede op for at
fortsætte afstraffelsen. Da de ikke kunne få fat på den 26-årige, truede de personalet og begyndte at smadre hospitalets inventar. Hærværket blev stoppet af
politi med trukne pistoler.

Bilafbrændinger i Gellerup
Kilde: Jyllandsposten 21/8 2012

”Danskersvin” flygter fra Nørrebro
En såkaldt ressourcestærk lod sig lokke
til at flytte til en lejlighed ejet af Lejerbo i Aldersrogade på Nørrebro. Efter
1½ års chikanerier fra områdets unge
såkaldte nydanskere, som går ud over
alle danskere i bebyggelsen, flytter han
nu fra stedet. Ingen myndigheder har
reageret på hans nødråb, som er dokumenterede med film mv. Lejerbos ejendomskontor er blevet smadret, og dets
medarbejdere er fritaget fra at arbejdet
på stedet. Alligevel foretager Lejerbos
hovedkontor sig intet.
Kilde: BT 20/7 2012
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Hele natten mellem d. 22. og 23. august
var der optøjer i Gellerup ved Aarhus.
Dagen efter stod der adskillige udbrændte biler mellem Bazar Vest og
City Vest.

Den tidligere regerings skyld?

Penge ud ad vinduet

Margrethe Vestager skrev efter optøjerne i Odense på Twitter, at den tidligere
regering bærer skylden, fordi den førte
en forkert politik. Man må så formode,
at de hærgende muslimer er uskyldige
ofre for den tidligere regerings politik.

Siden 2008 er der brugt ca. 60 mill. kr.
på ”forebyggende indsats” i Vollsmose.
Heraf er politikeren Abdol-Hamid blevet betænkt med 2 mill. for ”konsulent-

Den tidligere regering bærer formodentlig ligeledes skylden for tilsvarende
begivenheder i andre lande med muslimske indvandrere.

Kilde: BT 23/8 2012
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Jorden rundt
OL-deltagere forlader OL-lejren
7 deltagere i De Olympiske Lege fra
Cameroun har forladt OL-lejren i London og søger sig formodentlig nu en
bedre tilværelse i England. Det er helt
almindeligt, at OL-deltagere fra fattige
lande forsvinder fra sportsstævner i den
vestlige verden.
Kilde: BT 11/8 2012

TV-reportage forpurret
Sveriges regering vil satse mere på indvandrerne og har taget initiativer, som
skal fremme udviklingen i såkaldt belastede områder. Det ville SVT lave et
indslag om, hvorfor et kamerahold blev
sendt til Rinkeby. Der blev dog ingen
reportage i denne omgang, for næppe
var holdet ankommet til Rinkeby, før
det blev omringet af knivbevæbnede
mænd, som røvede kameraudstyret.
Kilde: Nationell Idag 9/8 2012

Straf for spisning under ramadanen
Ifølge de palæstinensiske myndigheder
er 6 personer blevet arresteret og 1 er
blevet idømt en måneds fængsel for at
have spist offentligt under ramadanen.
Sheik Isa’is, som i januar blev udpeget
af præsident Abbas til leder af shariadomstolen udtaler: ”Vore gader er islamiske. Derfor skal også ikke-muslimer
straffes hårdt, hvis de spiser offentligt”.

herefter er ”kureret” for at begå voldtægter, er ikke oplyst.
Kilde: Nationell Idag.se 4/7 2012

Fransk politi i fjendeland
Da tre betjente i Montpellier forsøgte at
arrestere en 14-årig scootertyv, blev
betjentene angrebet af drengens forældre og talrige andre tililende personer
”af anden etnisk herkomst end fransk”.
Betjentene blev pryglet med jernstænger, men det lykkedes senere at arrestere både tyven, forældrene og endnu en
af voldsmændene.

Kriminalitet i Berlin
En opgørelse fra Berlins politichef viser, at 68,4% af de kriminelle har udenlandsk baggrund. Ved udenlandsk forstås, at personen selv eller en af forældrene stammer fra udlandet. Tallet må
antages at have været højere, hvis også
bedsteforældres udenlandske baggrund
havde været medregnet. Partierne ”Die
Linke” og Die Grünen” har protesteret
imod offentliggørelsen af fakta.
Kilde: Der Tagesspiegel. 28/8 2012

Tvangsægteskaber i Spanien

Inden for en time eksploderede tre bomber i tre kirker i forbindelse med en
bølge af sekterisk vold i det nordlige
Nigeria. 45 mistede livet og omkring
100 blev såret. Den muslimske organisation Boko Haram har i årevis terroriseret de kristne indbyggere i det nordlige Nigeria.

Tvangsægteskab er ikke en forbrydelse
efter spansk lov, og politiet kæmper
derfor ofte forgæves for at hjælpe piger,
som tvinges til at gifte sig. Dommerne
løslader forbryderne på stribe. Problemet er størst i Catalonien, hvor den
muslimske befolkningsandel vokser
eksplosivt. I byen Salt nær Barcelona er
næsten halvdelen af indbyggerne muslimer, som nu indfører sharia i området.
Ofte foregår tvangsægteskaberne i
hjemlandene. Hvis pigerne nægter, får
de ikke lov at returnere til Spanien.
Mange piger forsvinder på den måde.

Kilde: EkstraBladet 18/6 2012

Kilde: Gatestone Institute 14/8 2012

Kilde: Mide Libre 28/8 2012

Hellig krig i Nigeria

Palwatch.org 1/8 2012

Voldtægtsmand bidt i de ædlere dele
En nigerianer, som sidder fængslet i
Irland for mordet på moderen til en irsk
skønhedsdronning, så sig gal på en af
fængslets politihunde og sparkede ud
efter den. Den reagerede resolut ved at
bide sig fast i nigerianerens ædlere dele,
så blodet flød i stride strømme. Om han

Muslimsk kvinde interviewet på palæstinensisk TV om glæden ved at slå ihjel.
Kilde: Al-Aqsa TV (Hamas/Gaza) - 12. juli 2012.
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Læst og set
Demografiens betydning
J.A. Goldstone, E.P. Kaufmann & M.D.
Toft (red.):
Political Demography.
How Population Changes Are Reshaping International Security and National Politics.
(Paradigm Publishers, 2012. 336 sider).

vejen frem i de senere år som et bevidst
modspil til islamisk demografisk aggression (en vis religiøsitet eller i hvert
fald ideel livsanskuelse synes at være en
forudsætning for frugtbarhed).

I bidragene til denne antologi fremhæves vigtigheden af demografiske forandringer: De bevirker uafbrudt ændringer
i det politiske verden, hvor magtforholdene ellers i en given periode kan virke
urokkelige. Men i år 900 havde Berlin
ingen tyskere, Moskva havde ingen
russere, Budapest havde ingen ungarere,
Madrid var en maurisk by, og i Konstantinopel boede der næsten ingen tyrkere. Befolkningsmæssige bevægelser
kan kort sagt ændre alt, og et folk, der
tror sig sikret mod disse kræfter, risikerer ganske enkelt at blive fortrængt og
forsvinde. Men alligevel har det demografiske aspekt været mærkeligt ignoreret i samfundsvidenskaberne.
Det påpeges i bogen, at mens de fleste
sociologiske parametre relativt let kan
påvirkes og er usikre på længere sigt, er
demografiske udviklingslinjer bemærkelsesværdigt sikre og kan kun påvirkes
i betydelig grad med flere generationers
forsinkelse. Det betyder dog ikke, at
demografi er uafvendelig skæbne. Ligesom tyngdekraften er den en grundlæggende magt i menneskenes liv, men
tyngdekraften har vi overvundet med
konstruktionen af fly og skyskrabere –
netop ikke ved at ignorere den, men ved
at forstå den og tage højde for den i vor
planlægning.
På samme måde med de demografiske
udviklingslinjer. Der gives mange eksempler i nærværende bog på, at man
med politisk vilje og folkeligt engagement har vendt demografisk nedgang og
truende underlegenhed. Fx har den
kristne Quiverfull-bevægelse her vist
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i 1995 cirka lige store befolkninger (5758 mio. hver). I 2010 havde Frankrig 63
mio., Etiopien 83 mio. indbyggere. If. et
forsigtigt skøn vil Frankrig om 25 år
have 71 mio., Etiopien 154 mio. indbyggere. Fordi nutidens u-lande meget
hurtigt og effektivt får indført dødelighedsmindskende teknologi, mens Europa selv måtte udvikle denne gennem
mange generationer, blev de europæiske
landes befolkninger kun 3- til 5-doblet i
perioden 1750-1950. U-landene vil derimod opleve at se deres befolkninger
blive 8- til 24-doblet fra deres førmoderne niveau. Skævheden vil kulminere
omkring år 2050, så fra et vestligt synspunkt er det de kommende par generationers vagtsomhed, som vor civilisations
overlevelse og vore folks ret til at være
herrer i eget hus afhænger af. Ifølge en
nylig opinionsundersøgelse ønsker halvdelen af alle unge i de arabiske lande at
udvandre. De bør få stillet stolen for
døren og høre, at innovation også må
være løsningen for dem, ikke kolonisering af Vesten.

Og omkring år 1900 førte Frankrigs
underlegenhed i forhold til Tyskland til
en bevidst børnefamilievenlig politik,
der endnu i dag bevirker, at Frankrig
har en efter europæiske forhold relativt
høj fødselsrate. Der er dog også til dels
alternativer til et ”demografisk våbenkapløb”: Kan et land blot forsvare sig,
kan det udmærket blomstre i en demografisk nedgangsperiode, blot produktiviteten pr. indbygger stiger proportionelt med befolkningsnedgangen, hvilket
den hidtil til fulde har gjort i Vesten.
Befolkningens aldring fremhæves i bogen som en mulig positiv kraft, der
presser på for innovation til at kompensere for forsøgerbyrden.

Flere af bogens ekspert-bidragydere
pointerer, at der er ganske rationelle
motiver for at vende sig imod mere indvandring, og at dette ligger inden for
mulighedernes rammer. Der er intet
”uundgåeligt” ved, at den demografiske
ekspansion i syd fører til mere indvandring her, selv om vore politikere i al
deres åndelige dovenskab påstår det.
Men det beskrives også i bogen, at antallet af muslimske vælgere i Europa vil
øges stærkt i det kommende årti, hvorved de toneangivende politikeres angiv e l i g e e f t er g i ve n h e d o v er fo r
”højrefløjen” vil skifte til en taktisk
eftergivenhed over for muslimerne.
Man behøver kort sagt ikke være ekspert for at indse, at det snart haster med
at vende befolkningsudskiftningen i
Vesten.

Ni ud af ti børn under 15 år bor nu i ulandene. Fx Frankrig og Etiopien havde

Peter Neerup Buhl
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Demografien moderniseres
- men hvad med kulturen
Youssef Courbage & Emmanuel Todd:
A Convergence of Civilizations.
The Transformation of Muslim Societies
around the World.
(Columbia University Press, 2011. 134
sider).
Forfatterne af denne bog er fra det franske institut for demografiske studier. De
fremhæver, at verdens muslimske befolkninger er ved at gennemgå den samme demografiske moderniseringsproces,
som Vestens befolkninger har gennemgået. I de seneste årtier er antallet af
fødsler i mange muslimske lande faldet
stærkt, og dette hænger ligesom andre
steder primært sammen med bekæmpelsen af analfabetismen (kun i mindre
grad med bruttonationalproduktet).
Pointen for forfatterne er, at religionen
ikke spiller den store rolle for udviklingen mod moderne samfundsforhold.
Selv islam er underlagt stærkere magter
– demografien og de familiemønstre og
traditioner, som i forvejen havde præget
de forskellige lande og regioner. På et
dybere niveau vil de gøre op med
”stereotyperne” omkring islam som én
bestemt ting, der i modsætning til Vesten er upåvirkelig af modernisering.
Faldet i fertiliteten er i mange muslimske kernelande er selvfølgelig kun glædeligt, men det ændrer ikke på, at
”bremselængden” for den hidtidige store befolkningsvækst er meget lang.
Størstedelen af de store generationer har
endnu ikke selv fået børn. Der vil bogstavelig talt endnu fødes flere milliarder
uden de store fremtidsmuligheder i
hjemlandene, så fra et indvandringspolitisk perspektiv ændrer nærværende bog
ikke kravet om agtpågivenhed inden for
overskuelig fremtid, dvs. århundredet
ud.
Hvis Danmarks (danske) befolkning
repræsenteres af en søjle på knap 5 cm,
vil resten af verdens befolkning snart nå
op på 90 meter (i dag er den ud fra samme målestok godt 70 m)... Kort sagt er

det allerede meningsløst, hvis Danmark
skal tage ”sin del” af verdens kommende elendige (som om vores 5 cm kan
tage en sådan del af de 20 m, at det gør
en forskel). Hertil kommer de over 20
meter af befolkningssøjlen, som allerede har stort incitament for at rejse til
Vesten.

ske lande viser, at man kan stå i stampe
eller tilmed gå tilbage trods en overmåde ”moderne” demografi med små fødselstal samt højt uddannelsesniveau.
At muslimske samfund er mere optaget af stammekonflikter, ”ære” og karikaturtegninger end velfærd, modsiger
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Søjlediagrammet viser Danmarks befolkning i forhold til Jordens hurtigt voksende samlede befolkning på i dag næsten 7½ mia. mennesker.
Søjle 1 angiver Danmarks folketal. - Søjlen er der, skønt den er svær at se!
Søjle 2 angiver Jordens samlede folketal.
Det er kort sagt svært at se, at Courbage
& Todds indsigter ændrer noget i den
aktuelle situation – eller i det nuværende århundrede, for den sags skyld. Selv
om det skulle være rigtigt, at alle verdens befolkninger vil gennemgå den
samme demografiske moderniseringsproces, er denne jo ikke kortvarig. Vesten gik foran og var nogle århundreder
om den. For de næste i rækken går den
hurtigere, men hertil kommer jo så det
store spørgsmål, som bogen ikke rigtig
kommer ind på, nemlig om et lands
kulturelle overbygning vil magte at drage nytte af en mere stabil demografisk
situation. Det er vel langtfra givet, at
”udviklingen” bare foregår pr. automatik i et entydigt forhold til demografi og
alfabetisering. Allerede de postsovjeti-

Courbage & Todds ide om muligheden
af ”én verden” inden for overskuelig
fremtid. Det fremgår også af bogen, at
Afrika syd for Sahara hidtil virker upåvirkelig hvad angår befolkningernes
frugtbarhed – skønt regionen kun er
delvist muslimsk. Herfra kan de næste
store folkevandringer komme, hvilket
om ikke andet må være et vink til indvandringsskeptikere om ikke at fokusere udelukkende på islam. Fx de kristne
stammer i Rwanda har stået for både
den største befolkningsvækst og det
største folkemord i de seneste år, så
Courbage & Todd har for så vidt ret:
Islam er ikke alene om at besidde egenskaber, vi ikke ønsker indført her.
Peter Neerup Buhl

DANSKEREN - NR. 3 - EFTERÅR 2012

19

Kan forsvarerne af normaliteten være
”ekstreme”?
Jan Å. Johansson & Philip Lerulf:
Extrema Europa.
Nationalchauvinismens framväxt i Ungern, Nederländerna och Danmark.
(Sekel Bokförlag, 2012. 130 sider. 170
sv. kr.).
Igen en bog af den velkendte genre,
hvor forfatterne hævder at præsentere et
mere ”nuanceret” syn på moderne partier med en specifikt national dagsorden,
men hvor de alligevel ender i den typisk
værdiladede tendens – titlen såvel som
ordet ”nationalchauvinisme” i undertitlen siger alt, og i bogens konklusion
påstås det ganske parodisk, at de nationale partier stræber efter at gøre deres
lande til en slags ”nationale reservater,
lukket for udenlandsk indflydelse og
konkurrence”.
Men for en dansk læser er der nok mange interessante nye oplysninger at finde
i gennemgangen af det ungarske parti
Jobbik og det hollandske Frihedsparti –
deres historiske baggrund og program.
Igen er det dog typisk, at nazistiske tendenser tilbage til 1930’erne skal udpensles med mere end en antydning af,
hvem der er deres arvtagere i dag i Ungarn og Holland.
Dette antydes trods alt ikke i kapitlet
om Dansk Folkeparti, hvor en dansk
læser vel vil nikke genkendende til det
meste. Interessant er det måske her, at
de svenske forfattere sætter et stort
spørgsmålstegn ved, hvor stor en forskel DF overhovedet har gjort mht. indvandringen, fordi særlig Venstre selv
var indstillet på stramninger – og ligesom de øvrige partier var nødt til det for
at beholde taburetterne. Desuden fremhæver forfatterne for DF’s vedkommende, at det har forsøgt at blive ”et parti
som alle andre” og faktisk også er blevet det, bl.a. fordi også de andre partier
har måttet flytte sig. Endelig nedtoner
forfatterne de sædvanlige svenske
alarmklokker over for Danmark under
Dansk Folkepartis indflydelse 20012011 ved med tal at beskrive, at i ”stærk
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kontrast til den almindelige opfattelse fortsatte indvandringen til Danmark
med at vokse i stadig takt
gennem de ti år, Dansk
Folkeparti var støtteparti
for den borgerlige regering”. Spørgsmålet er jo
så, om vi andre skal være
mere rolige af dén grund?
SF’eren, politolog Marie
Fugl, citeres i bogen for en
klassebaseret (antielitær/
antiakademisk) forklaring
på, hvorfor DF blev populært. Partiet er angiveligt
”den danske underklasses
politiske projekt”: ”Pia
Kjærsgaard er ikke distanceret og analytisk, og det
er usædvanligt at en repræsentant for underklassen
får så stor indflydelse, som
hun har fået.” Under alle omstændigheder en interessant konstatering, at de
øvrige politikere er distancerede og
analytiske, når det gælder deres eget
folks skæbnespørgsmål. Er dét en dyd?
Når det nu i bogen erkendes, at der er
saglige grunde til fremvæksten af de
nationale partier, og at de langtfra bare
kan afvises som ”højreekstremistiske” (fx har Frihedspartiet fået over 15
pct. af stemmerne, men kun 1,2 pct. af
hollænderne sympatiserer if. undersøgelser med ”højreekstremistiske” standpunkter), hvori består så problemet med
dem? Hvorfor studeres fx miljøpartier
eller venstrefløjens antiglobalister med
andre ord ikke med samme intensitet
som den såkaldte højrefløjs? Forfatterne
antyder det med deres bemærkning om,
at kernepunktet for rubriceringen af de
omhandlede partier ikke er indvandringen, men ”viljen til at gøre forskel mellem forskellige borgere”.De såkaldte
ekstrempartier repræsenterer en politik,
”som gør forskel mellem borgere afhængigt af deres oprindelse, etnicitet
eller religion”. Men dét er jo kun tilfæl-
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det, fordi det er lykkedes de øvrige partier at gøre en masse indvandrere til
borgere, mens de nationalsindede mener, at de slet ikke skulle have været
det! Man benytter altså den foreløbige
sejr for modstanderne af de nationalsindede til at definere disse som ekstreme.
Dét kan de ganske enkelt ikke undgå at
blive stemplet som, så længe de vover
at være uenige med deres modstandere...
Det indlysende spørgsmål er selvfølgelig bare, hvem der i masseindvandringens og multikulturalismens æra er ekstrem i forhold til den historiske normalitet? At denne repræsenteres af de nationalsindede, erkender forfatterne af nærværende bog faktisk. Men det siger noget om det herskende ”nysprogs” magt,
at deres konklusion alligevel lyder, at
det ”ekstreme Europa” udgøres af oprørerne mod den toneangivende antinationale ekstremisme, hvis manglende folkelige opbakning også dokumenteres.
Peter Neerup Buhl

Nationalt frihedsmanifest
Steen Abildgaard Steensen:
Danmark under fremmed herredømme.
(Abildgaard & Brødsgaard, 2011. 28
sider. 35 kr.).
I koncentreret form leveres her de vigtigste principielle argumenter imod en
europæisk union og helt generelt for
nationalstaternes eksistensberettigelse.
Steensen gennemgår kort den historiske
udvikling i Europa fra Grækenlands
bystater til diverse tyranners forsøg på
overherredømme. Heraf konkluderer
han: ”Et land kan ikke være for lille. Jo
flere selvstændige nationer, der findes,
des bedre. Små lande er ikke bare friere,
de er også rigere, fredeligere og mere
humane.”
Nu er det så ved at lykkes på
”demokratisk” vis at konsolidere et
overnationalt herredømme. Men Steensen fastslår, at ”Europas sjæl er splittelse. Mangfoldigheden af lande udgør
særkendet for kontinentet. Nationalsta-

terne og konkurrencen på frie markeder
skænkede Europa en førerstilling. Europæisk samling har derimod bragt ulykker til torvs. Fællesskab og enhed fører
til aristokratiets dominans og udbytning
af folket.”

Men så er der jo blot lidt senere kommet nye afstemninger, hvor elitens ønsker er blevet gennemtrumfet i mere
fordøjelig indpakning.

Den værdifulde indsigt hos Steensen er
ikke mindst sammenhængen mellem
privatejendommens ukrænkelighed, der
udgør det indre værn imod politisk aktivisme, og nationalstatens ukrænkelighed, der danner bolværket mod ydre
autoritære anslag. ”Hold disse to forsvarspunkter, og friheden er sikret i al
evighed! Det er pointen i den klassiske
liberalisme.”

”Tolerance og ansvarsfølelse er småstaternes kendemærke.

Problemet er for Steensen, at akademikerne sidder fast på magten, og de er
mere solidariske med klassefællerne
uden for landets grænser end med dagligdagens landsmænd. De overnationale
institutioner er udtryk for en klassekamp fra oven, hvor de universitetsuddannede projektmagere er ved at
vinde over Europas produktive
folk.

Problemstillingen og frontopdelingen er
kort sagt den samme som med hensyn
til striden om den multikulturelle udvikling. Heller ikke her er modstanderne
ret beset intolerante, snæversynede egoister. Steensen skitserer smukt den overordnede mentalitet:

Akad emiker ne
lever udelukkende af at regulere
og herse med
andre. Selv under
den
borgerlige
regering 20012011 steg antallet
af love og regler
med 66 procent.
Over halvdelen
af dem kommer
fra Bryssel.
De få gange,
befolkningerne
har stemt nej til
nye unionstiltag,
har det med
Steensens
ord
været ”arbejdende menneskers
svar på den politiske klasses nationale forræderi”.

”Tolerance og ansvarsfølelse er småstaternes kendemærke. Nationalsindede
mennesker har respekt for national værdier. Akkurat derfor er forståelsen og
agtelsen for andre folkeslag nærværende. Vi vil leve i fred med vort eget. Det
er nationalisternes beskedne krav. Fri
for fremmedherredømme udgør en fundamental frihedsret.”
Samme budskab har Steensen fremført
gennem mere end 30 år i utallige kronikker og bøger, se hans hjemmeside
www.steen-steensen.dk. Han formår
altid med sin pen at spidde de såre enkle
grundforhold, der ofte glemmes i den
daglige debats partikulære spørgsmål.
Alt for ofte drukner hovedsagen i ligegyldige detaljer, hvilket sløver og slører
manges blik, når krydset i stemmeboksen skal sættes.
Peter Neerup Buhl
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Den politiske korrekthed uden maske
Lisa Bjurwald: Europas skam. Rasister
på frammarsch. (Natur & Kultur, 2011.
326 sider. 174 sv. kr.).
En kritisk gennemgang af en række af
Europas aktuelle indvandringskritiske/
nationalistiske partier er et taknemligt
emne, fordi man altid kan trække rabiate udtalelser fra debatfora og Facebook
frem og gøre dem til typiske for en hel
bevægelse. Dette og lignende greb benytter redaktionsmedarbejderen ved det
svenske antiracistiske tidsskrift ”Expo”,
Lisa Bjurwald, sig af i udstrakt grad. At
”dutte folk en mening på, hvis vanvid
alle kan forstå” og dermed undgå at
konfronteres med de reelle problemer
ved masseindvandringen er typisk for
den grasserende litteraturgenre, der har
som ambition at ”afsløre” eller afdække
den såkaldte højreekstremismes ”sande
ansigt”.

På flere måder interessant, opsøgende
journalistik. I Tjekkiet taler Bjurwald
med dét lands ledende ”ekspert i det
ekstreme højre”, Miroslav Mares. Her
har hun fundet en åndsfrænde. Han udtaler således: ”Mange mennesker, inklusive landets ledende politikere, tror, at
den eneste effektive måde at modvirke
ekstremisme på er tiltag imod romaernes kriminalitet. Den stadige sammenkobling af de to er et stort problem.”
Igen er det altså majoritetens fejlagtige
sammenkobling af romaer (sigøjnere)
og kriminalitet, der er problemet, ikke
romaernes vitterlige store overkriminalitet… Bjurwald nævner en italiensk
borgmester, som har hævdet, at romaerne stod for 75 % af kriminaliteten i hans
by, men hun kommer sigende nok ikke
ind på, om dette tal er forkert.
”Diskursen” er alt, dens forhold til realiteterne intet…

Bjurwald insisterer på at kalde selv
Dansk Folkeparti for et ”racistparti” og
en trussel mod demokratiet (i hendes
”skrækeksempel” Danmark). Til støtte
herfor bruger hun et mondænt akademisk Nysprog, som bl.a. omfatter begrebet ”xenoracisme”, der er ”racisme
rettet mod fremmede kulturer snarere
end personer med mørk hudfarve”. Altså egentlig ikke racisme, men det er jo
meget belejligt at belaste en kritisk og
begrundet holdning til visse kulturer
med den odiøse ”racisme”-etiket, hvis
man som Bjurwald har som projekt at
kriminalisere og marginalisere enhver
principiel modstand imod den aktuelle
befolkningsudskiftning i Vesten.
For Bjurwald er det de indfødte vestlige
befolkninger, der er problemet, aldrig
de udefra kommende. Helt parodisk
virker hendes tale om ”fremmedfjendtlighed” i forbindelse med en undersøgelse, der viste, at 2/3 af den svenske befolkning mener, ”at religiøse problemer vokser i takt med øget indvandring”. Ja, føj for en holdning at tro, at
temperaturen i pejsen stiger, jo mere
brænde man lægger på bålet…
I bogen gennemgås såkaldt nationalistiske partier i bl.a. Ungarn, Italien, Storbritannien, Tyskland og Skandinavien.
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Men når British National Partys leder
Nick Griffin udtaler, at ”nationalister
ikke dømmer nogen person fra noget
land, som søger et bedre liv for sig selv
og sin familie”, så er han efter Bjurwalds mening bare ”taktisk” og får
”racismen” til at ”fremstå” som mindre
aggressiv. Altså end den efter Bjurwalds mening ”i virkeligheden” er. Ortodokse antiracister af hendes art mener
jo at besidde indsigt i, hvad andre virke-
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lig mener, uanset hvad de selv hævder.
Hun protesterer over, at indvandrerne
aldrig kan blive anerkendt og troet, uanset om de bedyrer os deres demokratitroskab og fredelighed, men hun har
præcis den samme holdning til nationalisterne, som hun altså kritiserer dem for
at have til fremmede.
Såkaldt højreekstreme kvinder, der vil
”engagere sig i børnepasning i stedet for
gadevold”, ser Bjurwald sigende som
farligere end gadeaktivisterne, ligesom
de nationalister, der generelt anvender
en ”blødere strategi”, er den største trussel, fordi de får mere sympati.
Infamiteten når sit højdepunkt i Bjurwalds recept på, hvordan ”racismen”
bekæmpes. Lærere og andre med den
forkerte mening skal afskediges og ikke
kunne få job. På arbejdspladsen, hvor
den formastelige var ansat, skal der
derpå gennemføres antiracistiske kurser,
for ”ellers er der risiko for, at der opbygges en solidaritet med den fyrede
kollega, fordi de andre lærere kun ser
privatpersonen og hans eller hendes
gode arbejdsindsats”… Uha!
Desuden skal de ikke-nationalistiske
partier sørge for ikke at give efter for
kritik og ydermere ”kontrollere debatten”. Straffen for racisme skal ”ikke
være tandløs” osv. Kort sagt ser man
konturerne af en totalitær multikulturalisme på vej imod afgrunden, hvis Bjurwald og meningsfæller fik magt, som de
har agt. Fuldstændig stupidt overbevist
om eget standpunkts overlegne godhed
og sandhed i forhold til de umenneskelige (undermenneskelige?) ”racister” er
hun ganske blind for, at hun foreslår
større antidemokratiske indgreb end
dem, hun kritiserer. Vel har hun ikke
helt den magt, hun kunne ønske, men
mentaliteten regerer allerede på de bonede gulve i internationale fora, som
heller ikke de herskende danske politikere tør sætte sig op imod. Nationalsindede i hele Europa må i de kommende
år så sandelig være årvågne og uafbrudt
på vagt, så retten til protest mod nedbrydelsen af vore folkehjem ikke yderligere udhules.
Peter Neerup Buhl

Mindeord
Ved Lars Otto Kristensens bisættelse den 2. juni 2012

udgives af Den Danske Forening, hvis formål er på folkestyrets grund, uafhængigt af
politiske og økonomiske interesser, at sikre
dansk kultur, sprog og levevis i en verden,
der trues af kaos, overbefolkning, vold og
fanatisme. Foreningens medlemmer modtager bladet for deres medlemskontingent.
Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet
for 250 kr. om året - se kuponen side 24.
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af det) og foreningens andre tryksager må ikke omdeles
privat sammen med trykmateriale fra anden kilde eller med påført tekst, logo el.
lign.

Niels Ebbesens Venner
I disse dage for 20 år siden fik Lars
Otto Kristensen Niels Ebbesen Medaljen. Som formand for Niels Ebbesens
Venner, men også som gammel ven til
Lars Otto, vil jeg gerne sige et par ord.
Det var Lars Ottos ønske at kisten
blev båret ud til tonerne af den gamle
militærsang fra 1809 om at miste en
kammerat.

Foreningens adresse:
Skomagergade 25, 4000 Roskilde

Ich hatt’ einen Kameraden.
Jeg havde en kammerat.
Einen bessern findst du nit.
Du finder ikke nogen bedre
Nu er det os, der har mistet en kammerat – som du ikke finder bedre.
Ubeskeden buldrende som en stolt
herremand fra Vendsyssel. Når Lars
Otto rullede sig ud så bornerte fruer
fra den lavere landadel sad med røde
ører, så var han i sit es. Lars Otto elskede at skære igennem ligegyldig
overflade og ramme lige ind i bull’seye. Så havde han det godt.
Han hadede puddersukkerpolitik og
forsigtighed - og holdt af historier fra
Vendsyssel, det Vendsyssel som han
elskede så højt og benyttede enhver
lejlighed til at prale af.
Igennem årene har jeg hørt hans historier igen og igen og underligt nok - det
har I sikkert også oplevet - blev de
bedre og bedre. Og de sluttede altid
med hans store latter fyldte stuen.
Vi har tit set ham overraske med sine
mange citater. ”Jeg er fra dengang
kvindebevægelser var en gangart” –
eller når han bramfri og storsmilende
sagde: ”Hun havde røv som en bryggerhest, men det skulle tages som en
kompliment, for han holdt meget af
heste”.
Lars Otto havde en særdeles veludviklet humor, ikke en plat som man kunne fristes til at tro. Næ, bag alt hvad
Lars Otto sagde, fornemmede man
hans store intellekt – og hans store

Telefonsekretariat:
Tlf. 86 13 24 01
Danske Bank Reg.nr. 9173 Konto 4547551
SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN: DK48 3000 0004 5475 51
www.danskebank.dk

hjerte. Derfor kunne han slippe af sted
med udsagn vi andre ville få høvl for.
Men Lars Otto var også alvorlig, alvorlig når talen kom på udviklingen i
det danske samfund, som han fandt
bekymrende og benyttede enhver lejlighed til at tale om. Vel var Lars Otto
måske født et århundrede for sent,
men hans politiske analyser var klare
og let tilgængelige. Han var på alle
måder et engageret menneske.
En anden bærer af Niels Ebbesen Medaljen, Sven Arvid Birkeland - leder
af Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre – satte måske de
rette ord på Lars Otto, da han i sin tale
4. maj sagde:
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Ikke bødlen gør mig bange,
ikke hadet og torturen,
ikke dødens riffelgange
eller skyggerne på muren,
ikke nætterne, når smertens
sidste stjerne styrter ned –
men den nådesløse verdens
blinde ligegyldighed.

Juridisk konsulent:
Prof., jur. dr. Ole Hasselbalch
tlf. 49 19 15 54
ole.hasselbalch@mail.dk

Her sidder vi så tilbage med minderne
og nynner… Ich hatt’ einen Kammeraden. Einen bessern findst du nit.

Mødekonsulent:
Korrespondent Poul Vinther Jensen
tlf. 53 56 00 32
povj@webspeed.dk
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Æret være Lars Ottos minde.

udkommer 4 gange årligt

Jan Fagerlund
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Københavns religionsfascination

Mangfoldighed kan udfolde sig på
mange måder. Nogle samler på frimærker, andre slår på tromme. Nogle er
undertøjsfetichister, andre holder af at
give eller modtage smæk. Nogle holder
af sushi, andre foretrækker bøf.

Københavns Kommune er fuldkommen forgabt i religiøs mangfoldighed, og det i en tid, hvor videnskaben gør
stormende fremskridt, som fortrænger
himmel og helvede længere og længere
ud i det ydre rum.

Og det går fremad i København. I 2011
var der kun 3 religioner på plakaten. I
2012 er antallet vokset til 7. Næste år
bliver der måske også plads til dem,
der ikke tror på noget - og dem, der
tror på Julemanden???

Medlemsmøde
Hvad sker der i verden? Hvad sker der i EU? Hvad sker der i Danmark? Hvad sker der i Den Danske Forening?
Det er emner, vi vil diskutere og forsøge at finde svar på i løbet af en eftermiddag i oktober.
Vi starter med et let måltid, før vi i fællesskab forsøger at finde svar på de store spørgsmål.
Mødet finder sted i Kildegården i Roskilde lørdag den 13. oktober fra kl. 12 til 17.
Af hensyn til forplejningen er tilmelding forud nødvendig på tlf. 86 13 24 01 eller e-mail: danskeren@danskeren.dk

Indmeldelses- og bestillingskupon
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Jeg indmelder mig hermed i Den Danske Forening
og indbetaler mit kontingent (mindst 200 kr. årligt),
der inkluderer tilsendelse af Danskeren, til foreningens adresse eller på dens konto i Danske Bank, reg.
nr. 9173 konto 454-7551.

Navn: _________________________________________

Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt på
bladet Danskeren (250 kr. årligt).

Kupon bedes indsendt til:
DDF, Skomagergade 25, 4000 Roskilde
Eller send e-mail til danskeren@danskeren.dk
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Gade, vej m. m.: _________________________________
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