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På kajen i Narragonien
I 1494 udgav den schweiziske forlægger
og præst i Basel Johann Bergmann von
Olpe et værk, som skulle blive et af
senmiddelalderens og renæssancens
mest populære skrifter. Det var forfattet
af den tyske jurist Sebastian Brant, som
på det tidspunkt arbejdede for bystyret i
Basel.

ude på landet. De lærde grinede af de
bidske og åndrige tekster og den øvrige
befolkning lo af genfortællingerne og de
grovkornede karikaturer.

Skriftet gav Brant en popularitet i datidens Europa, der kan sammenlignes
med nutidens underholdningsfænomeners ditto. Albrecht Dürer portræterede
ham og Hieronymus Bosch malede et
mesterværk med samme titel som den
bog, det handler om – Das Narrenschiff
– Narreskibet.

Men Brants bog, især ovennævnte passage, er ikke blot genial. Den er højaktuel. Vi er nemlig tilsyneladende for
længst ankommet til Narragonien!
Jeg tænker naturligvis på de for nyligt
overståede sager mod Jesper Langballe
og Lars Hedegaard.

Det er værd at bemærke, at forlæggeren
var præst. For blandt de, som i bogens
righoldige illustrationer blev udstyret
med narrens kendemærker – æseløre og
narrehat med et passende antal bjælder
– var datidens katolske gejstlige.
Brants hovedtese var, at mennesket er
en nar. Da nogen tydeligvis var mere
naragtige end andre, fik de særlig opmærksomhed. Deriblandt var de før
nævnte gejstlige. Men ingen slap fri.
Brant beskrev over 100 narretyper, som
tilsammen dækkede alt og alle. Narrene
(menneskene) befandt sig ombord på
Narreskibet med kurs mod Narragonien.

Med andre ord. Hvis man virkelig er
vis, så kan man tåle latterliggørelse. Så
preller det af på en, fordi man ved hvad
man selv står for og sætter det højere,
end hvad andre måtte sige om en. Hvis
ikke, understreger ens raseri blot, at
ikke bare er man slet ikke vis, men en
desto større nar end alle andre. Og samtidig forpligter viden en til at stå fast,
uanset om man bliver skældt ud.

Sammenligner man senmiddelalderens
storladne modtagelse af Brants hvasse
beskrivelse med nutidens leflen for fornærmelseskultur og offermentalitet,
falder sammenligningen entydigt ud til
datidens fordel. Man skal passe morderligt på, hvad man kalder ”middelalderlig”. Det kan let være en stor uret
mod middelalderens mennesker!
Og Brants vid var genialt og underfundigt. Som et eksempel kan nævnes indledningen til kapitlet om ”Den vise
mand”:

Det er simpelthen skammeligt, at øvrigheden ikke har mod og mandshjerte, til
at afskaffe §266b, men fortsætter med at
bruge den, til at lukke munden på enhver, som siger noget, der kan fornærme denne eller hin gruppe, som har antaget offerets rolle og derfor står på en
helle. Især, når det drejer sig om religiøse grupper!

Og modsat hvad man skulle tro – ud fra
nutidens naragtige ide, om at vi hele
tiden er blevet klogere og bedre – elskede datidens europæerne Brant for det.
Man grinede ad sig selv og hinanden på
knejperne, på slottene, i klostrene og
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For som Brant også skrev for over 500
år siden, så er ”umoden fromhed” ikke
noget, et samfund bør lade sig styre af.
Skal følgerne af vores iboende hang til
naragtighed inddæmmes mest muligt,
må vi sætte faktuel viden i højsædet og
beskytte den mod alle angreb, som bunder i rent religiøse forestillinger.
Den forpligtelse har øvrigheden i Danmark reelt ladet hånt om lige så længe
§266b har været en del af straffeloven.
Og det skyldes, at alt for mange politikere ikke er vise, ikke er som æg, men
lader sig påvirke af hvad nutidens pendant til middelalderens adel – FN, EU

og menneskerettighedsdomstolen – siger om dem.
Efter Brants definition er de derfor de
største af alle narrehattene på Narreskibet. Og da de regerer på land, må man
konstatere, at vi lever i Narragonien.
Men der er faktisk ikke så meget at grine af som dengang. For som Brant forudså:
”Ja, bliver al skrift og lærdom foragtet,
da lever verden i den mørke nat. Og
fremtures der i sådan synd fyldes alle
gader og stræder med narre!”
Tomas Kierstein

Wilders forsvarstale
I sine afsluttende bemærkninger
den 1. juni til retten i Amsterdam,
hvor Wilders står anklaget for at
have opildnet til had mod muslimer, sagde Geert Wilders bl.a.:
Jeg er her på grund af hvad jeg har sagt.
Jeg er her for at have talt. Jeg har talt,
jeg taler, og jeg fortsætter med at tale.
Mange har tiet, men ikke Pim Fortuyn,
ikke Theo Van Gogh, og ikke jeg.
Jeg er nødt til at tale. For Holland er
truet af islam. Som jeg har argumenteret
for mange gange, islam er først og fremmest en ideologi. En ideologi af had, af
ødelæggelse, af erobring. Det er min
stærke overbevisning, at islam er en
trussel mod vestlige værdier, mod ytringsfrihed, mod ligestilling mellem
mænd og kvinder, mod heteroseksuelle
og mod homoseksuelle, mod troende og
ikke troende.
Overalt i verden kan vi se, hvordan frihed er på flugt for islam. Dag efter dag
ser vi vores frihedsrettigheder svinde
ind. Islam er imod frihed. Anerkendte
lærde fra alle dele af verden er enige om
dette. Mine ekspertvidner bekræfter
denne min opfattelse. Der findes adskillige Islamiske lærde, som retten ikke
tillod at vidne. Alle er enige i mine udtalelser, det viser, at jeg taler sandhed,
og at sandheden er på anklagebænken i
dag.
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Vi skal leve i en verden af sandhed,
sagde dissidenterne under det kommunistiske styre, fordi sandheden vil sætte os
fri. Sandhed og frihed er uløseligt forbundet. Vi skal tale sandt, fordi ellers
mister vi vores frihed. Det er derfor, jeg
har talt, at jeg taler og at jeg fortsætter
med at tale.deres liv for friheden. Vi er i
mange år blevet mindet om dette i mindehøjtidelighederne i maj måned. Men
kampen for friheden er meget ældre.
Hver dag kører jeg, siddende i en pansret bil, forbi statuen af Johan de Witt på
Hofvijver i Haag. De Witt skrev
“Manifesto of True Freedom”, og han
betalte for friheden med sit liv. Hver
dag går jeg til mit kontor gennem Binnenhof hvor Johan van Oldenbarneveldt
blev halshugget efter en politisk retssag.
Lænet til sin stok retter den ældre Oldenbarneveldt sine sidste ord til sit folk.
Han sagde: “Jeg har handlet ærefuldt og
fromt som en god patriot.” Disse ord er
også mine.
Hr Retsformand, medlemmer af domstolen, I har et stort ansvar. Skær ikke
rødderne af friheden i Holland, vores
ytringsfrihed. Frikend mig. Vælg frihed.
Jeg har talt, jeg taler, og det er min pligt
– jeg kan ikke gøre andet – at fortsætte
med at tale. Tak.
Oversat fra engelsk af
Hans Erling Jensen, ETICHA

Forsvar danskheden
”Hold op med at være eftergivende over for muslimske ønsker om særbehandling”, skriver Cherif el-Ayouty,
som stammer fra Egypten, blandt andet.
Af Cherif el-Ayouty

En virus bruger kroppens egne biologiske mekanismer til at narre immunforsvaret til ikke at reagere på angrebet. Uintegrerbare indvandrere anvender de
samme metoder som en virus.

Jeg blev dansk
Jeg tager det en gang til, så der ikke er
nogen tvivl: Jeg er muslim, jeg stammer
fra Egypten, jeg har levet blandt folk fra
alle religioner på jorden, jeg blev gift
med en kristen i en kirke, min søn er
kristen, jeg har været gift med en jøde
og en muslim - dog ikke samtidigt, men
først og fremmest er jeg dansker.

Metoden er uafbrudt at minde os om,
hvad vores danskhed forlanger af os:
Hvis jeg slår dig på den ene kind, så må
du (ifølge din danskhed) vende den anden kind, så jeg kan slå dig en gang til.
Du skal acceptere mig som jeg er. Du
skal indrette dig efter mine ønsker og
min måde at leve på.

Mit land er Danmark, som jeg vil forsvare med mit liv, hvis nødvendigt. Jeg
har levet hele mit voksne liv i Danmark
og føler at det er her, jeg hører til.
Derfor har jeg brugt de sidste fem år til
at bekæmpe islamisterne over hele verden, da jeg ved, hvor skadelige deres
tankegang, deres planer og fremtidsvisioner er for den verden, jeg har opholdt
mig 43 år i.
Det samme har jeg gjort med de indvandrere, som jeg betragter som uintegrerbare i vores samfund, og som
derved skaber et væld af problemer for
os.

Vi er høflige, eftergivende, tålmodige,
venlige, gæstfrie, hjælpsomme, modtagelige for alt fremmed og har ikke lyst
til at vise vores ubehag eller kritisere
offentligt.
Disse værdier er grundlaget for at danskerne kunne bygge et af de bedste hvis ikke det bedste - samfund i verden
og derfor skal vi ikke opgive en eneste
af disse værdier, da de udgør fundamentet for fortsat udvikling.

Læg jer ikke fladt på ryggen

Du skal hjælpe mig med alt, hvad jeg
har brug for. Hvis jeg kommer på tværs
af dine love, så er det dig, der fik mig til
det. (Look what you made me do). Dine
værdier tvinger dig til at lade mig leve
på de præmisser jeg voksede op i – og
endda hjælpe mig med det.
Dine danske værdier tvinger dig til at
lade mig leve, som jeg vil efter mine
regler og mine sociale love, som min
oprindelige kultur og religion har lært
mig. Jeg har altid ret, selvom du beviser
det modsatte.

Hvor længe endnu?
En helt ny situation

Vi danskere skal på den baggrund se at
komme et skridt videre, når det gælder
vores syn på og relation til indvandrere
og integration i Danmark.
Vi skal begynde med at glemme alt om,
hvorfor og hvordan indvandrerne kom
ind i landet. Faktum er, at de er her, og
der er ikke ret meget, vi kan gøre for at
få de u-integrerbare af slagsen til at
forlade landet.
Men vi skal ikke lægge os fladt på ryggen og lade dem danse på vores maver
af den grund.
Vi skal derimod lave om på vores
”danskhed”. De fleste danskere er vokset op præget af kristne værdier.

Det danske samfund har aldrig før i
historien været udsat for en situation,
hvor selve samfundets struktur krakelerede.
Ikke engang når nationen tidligere oplevede angreb fra fremmede magter, eller
da vi var besat i fem år ændredes det
underliggende fundament. Tværtimod
blev det stærkere.
I dag er det noget andet. Fundamentet er
nu udsat for anslag, der har påvirket
samfundets inderste kerne – desværre
med vores egen tilladelse. Det er som
en virus, man først opdager, når man
pludselig bliver rigtigt syg.

Hvor længe tror vi, at vores samfund
holder under disse betingelser?
Bliver vi glade, når vores piger bliver
massevoldtaget på åben gade? Bliver vi
glade, når vores drenge bliver skudt
eller stukket ned på åben gade? Bliver
vi glade for at vores nationalretter som
rullepølse, frikadeller, leverpostej, svinekoteletter og flæskesteg bliver fjernet
fra ethvert cafeteria på fabrikker, kontorer, skoler og arbejdspladser?
Bliver vi glade, når vi ser en flok piger
med påklædninger, som er så u-dansk
som muligt, samlet fjernt fra resten af
de tilstedeværende, på skoler, universiteter, forlystelsessteder og på arbejdspladserne? Bliver vi glade, når vi ved,
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at disse pigers basale menneskerettigheder undertrykkes af deres egne mænd,
af mændene i familien og omgangskredsen?
Hver gang vi er eftergivende og indfører særbehandling af u-integrerbare
muslimer bliver betragtet som en sejr
for dem og som et nederlag for os.
Hvor længe skal vi blive ved med at
leve i påtaget uvidenhed om, hvad det
er u-integrerbare muslimer i hele verden
betragter som en sejr for deres ideologi?

De u-integrerbares mange sejre
U-integrerbare muslimer sejrer hele
tiden i deres kamp mod os, de vantro,
de faldne, de kristne, de vestlige, mens
vi ikke bekymrer os om deres indtog og
fremgang i hvert eneste lag i vores samfund.
Hver gang muslimer jubler, er det fordi,
de har ”vundet” et slag i deres kamp
mod os. Problemet er, at vi ikke kan
eller ikke vil se deres sejr
og vores nederlag, når det
sker. Vores ”immunsystem” registrerer ikke
deres tankesæt som en fare!

”Forlang Integrationsministeriet
nedlagt sammen
med alle socialkontorer, der arbejder med indvandrernes sager.”
Når u-integrerbare muslimer under en
vielse kører i en kortege af biler med
hånden på hornet og laver et gevaldigt
spektakel på vore mest idylliske steder i
København (hvor jeg oplever dette gentagne gange) såsom ved Langelinie,
Havfruen, Amalienborg, Rådhuspladsen
bl.a., er det for at de kan slå sig for brystet i stolthed over, at de gnider vores
næser i asfalten og viser os, at de kan
gøre, hvad de har lyst til, selvom de ved
at det generer os.

remonier, fjernelse af alle tegn på kristendom fra de steder, de befinder sig,
betragter de alle disse ting som sejre
over os.
Hver gang en dansk eller vestlig soldat
dør i Afghanistan, bliver der jublet i de
u-integrerbares huse!

Drop eftergivenheden
Hvor længe skal vi blive ved med at
give den ene del efter den anden af vores danskhed væk? Hvor længe skal vi
blive ved med at give køb på vore værdier?
Til dem, der siger, det er for sent at gøre
noget, vil jeg gerne sige: ”Alle kan gøre
noget, nu og her!”
Hold op med at være eftergivende over
for muslimske ønsker om særbehandling.
Forlang Integrationsministeriet nedlagt
sammen med alle socialkontorer, der
arbejder med indvandrernes sager.
Disse institutioner er
blevet omdannet til en
industri med tusindvis af
ansatte, som retfærdiggør
deres arbejdspladser ved
hjælp af u-integrerbare
muslimer og deres håndlangere, der kræver utallige former for særbehandling.

Lad mig her beskrive hvad
u-integrerbare muslimer
betragter som en sejr for
dem og som endnu et nederlag for os.
Når et minaret bliver opført
i et kristent land, bliver
nyheden spredt i den muslimske verden, hvor det
bliver festet og jublet.
Muslimer beder til Allah
om at gøre det muligt, at
den tusinde minaret bliver
opført i Europa, og når dette
er sket, vil de fortsætte med
at bede om Allahs hjælp for
minaret nr. 10.000.

Vi skal ændre på vores
danskhed og tillade os
selv at vise vores ubehag
ved synet eller oplevelse
af det, vi ikke kan lide.
Sherif el-Ayouty: Hold op med at være eftergivende
over for muslimske ønsker om særbehandling!

Når en kvinde med muslimsk tørklæde
bliver indsat i en ledende stilling i Vesten, bliver tildelt en plads som lærerinde eller bliver valgt til en lovgivende
plads i et vestligt parlament, bliver der
festet hos muslimer.

4

Hver gang u-integrerbare muslimske
indvandrere gennemtrumfer deres ønsker om separate badetider for deres
kvinder, tørklæder for deres børn i børnehaver, fjernelse af svinekød fra cafeteriaer, retten til at bede midt i arbejdstiden, oprettelsen af en koranskole, retten
til at holde fri under deres religiøse ce-
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Indvandrere skal klare sig
selv. De skal have skaffet
sig arbejde før de kommer og skal ikke regne
med særbehandling eller gives retten at
leve på socialhjælp til de dør.
Sådan har jeg og ti tusinde andre muslimske indvandrere gjort!

Indvandrere truer den
norske models bæredygtighed
Det officielt nedsatte Velferds- og migrasjonsutvalget advarer mod indvandringens økonomiske belastning
Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge har udsendt en pressemeddelelse,
som er en bombe under oplysningerne
om, hvad de danske udlændingeomkostninger er. Disse er et par gange i danske
rapporter blevet anslået til under 20
milliarder årligt. Nordmændene har nu
for Norges vedkommende regnet sig
frem til ca. 60 milliarder n.kr.

tidlig frafall fra arbeidslivet og mulighet for
eksport av velferdsytelser, sa utvalgsleder Grethe Brochmann under
fremleggelsen av utvalgets rapport.”

Det hedder bl.a.:

”Innvandrere fra vestlige
land har gjennomgående
noe høyere yrkesdeltaking enn andre
innvandrergrupper og majoritetsbefolkningen. Det forklarer at nettoskattene
for denne gruppen, i den yrkesaktive
perioden, ligger klart høyest av innvandrergruppene og også høyere enn
majoritetsbefolkningen.

”Kombinasjonen av en aldrende befolkning og lav sysselsetting blant innvandrere kan utfordre den norske modellens bærekraftighet, konkluderte
Velferds- og migrasjonsutvalget, det
såkalte Brochmann-utvalget, i dag.
Makroøkonomiske beregninger viser at
kostnadene ved en lavere yrkesdeltakelse blant innvandrere på sikt kan tilsvare
den beregnede gevinsten ved pensjonsreformen. Det er 60 milliarder kroner
pr år.
…
- Det mest bekymringsfulle er lave sysselsettingsfrekvenser blant innvandrere,

...

Også innvandrere fra land i Sentral- og
Øst-Europa betaler positive nettoskatter
i den yrkesaktive perioden, men nivået
er lavere enn for majoritetsbefolkningen.
Innvandrere fra land i Asia, Afrika mfl.
mottar i gjennomsnitt mer i stønader
enn de betaler i personskatter også i
årene hvor yrkesaktiviteten er høyest,

hovedsakelig som følge av lavere sysselsetting. Nettoskattene er også klart lavere enn for de andre innvandringsgruppene.”
Den Danske Forening har længe vurderet det danske tal som alt for lavt sat.
Det er det norske antagelig også. Men
det sætter et helt nyt perspektiv på diskussionen om, hvad der er det dominerende økonomiske problem i Danmark.

Kilder: http://www.nho.no:80/
article23322.html
(med tilhørende rapporter)

Illustration, som viser,
at indvandrere fra Asien, Afrika m.fl. i gennemsnit altid modtager
større ydelser fra det
offentlige, end de betaler i skat - også i den
almind eligvis
er hvervsaktive alder.
I Danmark nåede Velfærdskommissionen
for få år siden frem til
en tilsvarende konklusion.
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Det internationale samfund
”Det internationale samfund” er blevet lidt af et mantra, men hvem eller hvad er det?
Af Anders Bruun Laursen
Det ”Internationale Samfund” Er In
– Danmark Er Yt
Inden et enigt dansk Folketing sendte
Danmark i krig mod Libyen, sagde Helle Thorning Schmidt, at det
”internationale samfund” havde besluttet at gribe ind – og så måtte Danmark
være med. Hermed angav hun, at Danmark viljeløst er politisk underordnet
det ”internationale samfund”, dvs. en
lille selvbestaltet superrig bank/
koncernelites organisationer med selvbestaltet adkomst til styring af en tiltagende grænseløs verden med eller uden
FN-kontrol - og uden folkelig støtte
eller kontrol.

nem Middelhavsunionen, hvis medpræsident Mubarak var, med de diktatorer,
der pludselig blev afskyelige slagtere!
Den union har formelt stadig eget parlament, sekretariat og andre stående samarbejdsorganer – og sikrede de euromediterrane ”partnerlande” mange milliarder Euro gennem den Europæiske Investeringsbank – men pengene forsvandt i
skattely på kanaløerne samt i korrupte
afrikanske diktatorers banker (4). Med
”Det Arabiske Forår” gik heldigvis denne skøre Union i vasken. Eller? For det
er jo stadig de samme militære samarbejdspartnere, der har magten i de arabiske ”partnerlande”.

Det ”Internationale Samfund” og
Jihad
Lene Espersen roste med tårer i øjnene
det ”Arabiske Forår” for at ”fremme
vore værdier”, skønt 95% af egypterne
ønsker, at islam/sharia (der forbyder
”demokrati”) skal spille en stor rolle i
det nye ”demokrati. Det Muslimske
Broderskab står nu på spring til at tage
magten – allieret med arabernes militære magthavere. IAEAs ElBaradei fra
globalisterne Soros´og Brzezinskis
”Internationale Krisegruppe” er vel
favorit som næste præsident og har bejlet til Broderskabet. Dette har ikke blot
til opgave at sørge for Europas islamisering (1). Det har siden 2. Verdenskrig
samarbejdet med både de britiske MI5
og MI6 – samt med CIA – og Londons
finans-City (2).
Iflg. Washington Post d. 18. apr. 2011
har USA siden 2005 støttet oprørerne i
Syrien. Endv. har USAs National Endowment for Democracy og CIA (3)
trænet og infiltreret FacebookNGOerne, der startede demonstrationerne – og nu er uden indflydelse.
Før det ”Arabiske Forår” samarbejdede
EU med araberne gennem Euromediterranien Projektet (1995) og fra 2008 gen-

6

landet dets ”avancerede status”. EU
tilbyder nu som før ”partnerne” avanceret partnerskab” med visalettelse og
frihandelsområde. Marokko har pr. 13.
okt. 2008 fået denne status – og Tunesien og Ægypten samt Jordan er lovet den
i nær fremtid – til gengæld for demokrati a la sharia. EU har lige lavet en ny
plan for ”partnernes” øgede bevægelighed i EU – og vil sende flere spildte
penge til dem.
Alt sammen ikke så underligt. Det færøske Folketingsmedlem, Johannes Nielsen fortalte i Vendsyssel Tidende d.
19.01.1975: “Der foregår et snigende,
halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk
indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det
danske samfund og rive dets rødder i
den historiske fortid over.”
D. 24. okt. 2009 meddelte i The Daily
Mail Tony Blairs taleskriver, Andrew
Neather (5), at grunden til den massive
indvandring af muslimer til Storbritannien var, at labourledelsen ønskede at
ændre det britiske samfund i bund og
grund. Meddelelsen blev gentaget for
ca. 2 mdr. siden.

Helle Thorning Schmidt. Medstifter
af European Council on Foreign
relations og bilderberger 2010

Det ”Internationale Samfunds” rolle
for indvandringen
EU lovede på det 6. Euromediterrane
Udenrigsministermøde i Napoli i 2003
de 10 euromediterrane ”partnerlande”
EUs 4 friheder – herunder fri bevægelighed for deres borgere i EU til gengæld for demokratiske fremskridt –
som Koranen forbyder. Derfor har EU
modificeret Arabisk demokratidefinition – accepterer Marokkos folkedrab på
Vestsaharas befolkning og kristenforfølgelser som demokrati – uden at fratage
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Foræring af Danmarks suverænitet
til det ”Internationale Samfund”
Så snød Anders Fogh Rasmussen danskerne for en afstemning om Lissabon
traktaten ved at overføre 9 grundlovsstridige punkter til de 4 danske undtagelsesbestemmelser – som man lige
siden har arbejdet på at få afskaffet gennem en uinformeret folkeafstemning!
Beskeden var, at Danmark ikke afgav
suverænitet derved!
Men det gjorde Danmark så til gengæld
i 2011. Først tilsluttede regering og Folketing sig Det Europæiske Semester,
hvorefter ethvert EU-land skal have sit
statsbudget godkendt af EU, før det
forelægges det nationale parlament (6).
Derefter hastede regeringen med Folketingets samtykke ned til Bruxelles for at

tilslutte sig Den Europæiske Stabilitetsog Vækstpagt og lade EU bestemme
danske overenskomst- og pensionsforhold m.m. – samt afkræve Danmark
tilskud for at redde den politiske, økonomisk helt usaglige euro-dødssejler fra
forlis. Alt på trods af dansk folkeafstemnings-nej til euroen! Derudover
forpligtede landene sig til pr. automatik
at følge EU-Kommissionens afgørelser i
den pagt (7)!

Én-verdensregering
Ikke så mærkeligt, at José Barroso d.
25. marts 2011 kunne sige (8): Vi leverer nu på de fire vigtigste forpligtelser
der blev indgået på G20 i Toronto. Europa kan sige, at Europa har leveret sin
del af aftalen om verdensregering”.
Ja faktisk erklærede i 2009 EU-rådets
præsident, van Rompuy, at 2009 var
første år med verdensregering - efter
London G20-mødet (9).

Sammen med Bilderbergklubben og
USA's Council on Foreign Relations
(CFR) med dens europæiske filial
(stiftet af George Soros og Helle Thorning Schmidt, bl.a.) står den for den
verdensregering, som ingen har hørt
om, og som Barroso og van Rompuy
nævner for de indviede som en realitet .
Flg stammer fra TKs Hjemmeside
(11):
”Den Trilaterale europæiske gruppes
rammer er Den Europæiske Union
(tidligere Det Europæiske Fællesskab).
Europæiske medlemmer er ud over deres Trilaterale" engagement også forpligtet til at arbejde for den europæiske
sammensmeltningsproces. Tanken om,
at et forenet Europa skal spille en større
rolle på den globale scene, har været en
drivende idé i Den Trilaterale Kommission fra starten.

forlangte selvcensur og fortielser m.h.t.
indvandringens og islams negative sider
– hvis medierne ville undgå lovindgreb
(16). EU præsenterede så et forlæg om,
hvad der er tilladt medierne at skrive
(17).
Konspirationsteori? Naturligvis! Menneskeheden hengiver sig til konspirationsteori – ved at overse konspirationspraksis lige for øjnene af sig. Frimureren Comte de Virieu fra Lyon sagde
efter sin hjemkomst fra Wilhelmsbad
konferencen i 1781 om Adam
Weishaupts plan (18), som er ”Det Internationale Samfunds” basis: " Jeg kan
kun sige, at alt dette er langt mere alvorligt, end man tror. Den sammensværgelse, der væves, er så godt konstrueret, at
det så at sige vil være umuligt for monarkiet og kirken at undslippe den."

Links:
Kommissionen ser et større behov for
fælles tænkning og lederskab af de trilaterale lande (Nordamerika, EU, Japan
og nu Kina med flere undervejs), som
sammen med de vigtigste internationale
organisationer har været de primære
ankre i det bredere internationale system."

(1) http://tinyurl.com/3g6uvq6
(2) http://tinyurl.com/3c63kmk
(3)http://tinyurl.com/3auayhf
(4) http://tinyurl.com/448dc3a
(5) http://tinyurl.com/yhkuaxa

Lene Espersen. Medlem af Den
Trilaterale Kommission

”Det Internationale Samfund”, som
disse kræfter har skabt, er omsat i praksis af Det Nye Venstres manipulationer
– se denne rystende video (12): Koncernkapitalisme for eliten - styring af
ma ss er n e med ko m mu ni s me –
1930´ernes tyske recept.

(6) http://tinyurl.com/3fn5nmr
(7) http://tinyurl.com/3kwscpu
(8) http://tinyurl.com/3gznklh
(9) http://tinyurl.com/6jcukun
(10) http://tinyurl.com/3kaamxd

Men hvorfor dog alt dette?
Udenrigsminister Lene Espersen (10)
står på medlemslisten (former European
members) for en privat organisation
kaldet Den Trilaterale Kommission
(TK) og bekendte sig på Nylonmandens
nu slettede video sit medlemskab deraf.
Denne klub blev stiftet af én-verdensypperstepræsten David Rockefeller, og
verdens måske farligste mand, Obamas
mentor, Zbigniew Brzezinski, der i sin
bog ”Det Store Skakbræt” har fastlagt
USA's globale strategi: at indkredse
Rusland, splitte det og beherske det.

Det ”Internationale Samfunds” medier

(11) http://tinyurl.com/3hwshf6

Kliken omkring TK og CFR ejer og
kontrollerer medierne i flg. tidl. USAPræsidentkandidat, Barry Goldwater
(13) og andre (14). Iflg. Fox News
sponsorerer alene George Soros 30 store
nyhedsorganisationer, herunder Washington Post, CNN og ABC News. (15).

(12) http://tinyurl.com/3ko5sge

Efter Muhammedkrisen trommede EU
redaktørerne fra Unionen sammmen i
Wien og fortalte dem, hvad de måtte
skrive: positive, usande beskrivelser om
”partnerne” og indvandringen – og man

(16) http://tinyurl.com/3geljdw

(13) http://tinyurl.com/3l8dtwc
(14) http://tinyurl.com/yfy3owq
(15) http://tinyurl.com/3lj6zzp

(17) http://tinyurl.com/3hhs2a9
(18) http://tinyurl.com/3qxsbax
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Det internationale samfunds blinde øje
flere bøker. Muslimene i Bosnia bryter
allerede underskrevne avtaler om
fredelig deling av Bosnia og Hercegovina etter etniske linjer. Det var de
som startet krigen i Bosnia. De hjalp
radikale islamister å komme til Bosnia,
der de begikk de blodigste forbrytelser
mot serbere.

Af Zorica Mitic
Høsten 1991 var jeg som frivillig lege
på sykehus i Knin, den daværende
serbiske delen av Kroatia. Der traff jeg
oberst Ratko Mladic, som besøkte
serbere som var såret av kroatiske
styrker. Jeg var blodig og stresset av all
beskytningen mot oss. Han roet oss alle
ned og forsikret om at krigen kommer
til å ta snart slutt.
Det viste seg at hans vurdering var feil.
Krigen stoppet ikke fort som han håpet.
Den varte i nesten 10 år og kostet livet
for over 110 000 mennesker. Millioner
måtte flykte. En halv million sitter
fremdeles i Serbia uten mulighet til å
vende tilbake i sine hjem. Jugoslavia er
oppløst i 7 nye nasjonalstater. Det
internasjonale samfunnet overvåker
freden i Kosovo og Bosnia og
Hercegovina. Dayton avtalen deler
Bosnia og Hercegovina i to deler etter
etnisitet. De nesten rene nasjonale
statsdannelsene på Balkan er i ferd med
å legge krigen bak seg. Ynge
generasjoner som nå tar over
samfunnene er lei av krig og
krigspropaganda fra alle kanter. De vil
gå videre og legge fortiden død. Dette
går greit for alle nasjoner bortsett fra
serberne.
Serberne er kollektivt straffet av det
internasjonale
samfunnet
med
sanksjoner og med stadige nye vilkår
for at dørene til EU skal åpne seg for
dem. Serbia har nettopp utlevert general
Ratko Mladic til Haagdomstolen. Han
var den mest ettertraktede krigsforbryter
i Republica Serbska, den serbiske delen
av Bosnia og Hercegovina. Av 141
tiltalt for krigsforbrytelser i Haag
domstolen er 95 serbere.
Serbere er dømt til sammen til over
1000 års soning for forbrytelsene, 5 er
døde i Haag. Av andre nasjoner ble
nylig kroatisk general Ante Gotovina
dømt, men ingen muslim. Det er over
30 000 drepte serbere i Bosnia og
Hercegovina, 37 000 er tunge invalider.
I området rundt Srebrenica ble det drept
i tiden 1992-1995 3267 sivile serbere.
Ingen muslim er gjort ansvarlig av
Haagdomstolen for det, og ingen
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Zorica Mitic var nyuddannet anæstesilæge fra Beograd Universitet, da
borgerkrigen i Jugoslavien brød ud i
begyndelsen af 1990’erne. Hun oplevede krigen på nærmeste hold som
læge i Krajina i Kroatien, i Kosovo
og i Beograd under NATOs bombardementer. Hun bor nu i Norge og
arbejder på Radiumhospitalet i Oslo.
Hendes artikel er derfor på norsk.
utenlandske aviser har skrevet om disse
serberne og at deres gravested finnes. I
juli måned hvert år gråter serberne alene
over sine ofre i Srebrenica/Bratunac.
Naser Oric, den beryktede muslimske
slakteren fra Srebrenica er frifunnet.
Når serbere dreper muslimer er dette
folkemord, når muslimer dreper serbere
er det selvforsvar. NATO bombet
serbere både i Bosnia/ Hercegovina og i
Serbia (1999) angivelig av humanitære
årsaker. Alle serbere som hadde begått
forbrytelser for å hevne egne drepte
fortjener straff. Forbrytere fra andre
nasjoner fortjener det samme, men de
straffes ikke. Ulik behandling av
krigsforbrytelser og bagatellisering av
serbiske ofre er antakelig en forklaring
på at general Mladic ikke ble tatt
tidligere.
Når det internasjonale samfunnet er
partisk, er det forståelig at serberne
mangler tillit til det internasjonale
samfunnet. Det er tydelig at enkelte
stormakter, med USA i spissen, har
egne interesser når det gjelder
politikken på Balkan. I den tidlige
fasen av krigen startet den antiserbiske
propagandaen via de internasjonale
pressebyråene. Dette er dokumentert i
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Dette kommer ikke klart frem i norske
medier. Medias dekning har vært svært
ensidig i favør av muslimene og
tendensiøs mot serberne. Dette har
skadet serberne, og det skader
grunnlaget for forsoning mellom
nasjonene på Balkan. Sannheten er et
offer både i krigsbildet og etterkrigsbildet. Uten sannhet og rettferdighet for
alle ofre blir ikke fred og forsoning på
Balkan. Avstandene mellom partene
øker på grunn av usannhetene. Serbere
er fremdeles den viktigste og mest
stabiliserende faktoren på Balkan. De
utgjør mer enn 50 % av befolkningen i
de ex-Jugoslaviske landene.
Srebrenica massakren av flere tusen
muslimske menn er et åpent sår både for
muslimer og serbere. På få kilometers
avstand i Srebrenicas omland ligger det
levninger av 3267 serbere, drepte i
perioden fra 1992 -1995. Ca. 3000
muslimer er konstatert drept i juli 1995.
Mediene opererer med tall på 8000
drepte muslimer, men historiker Edward
S. Herman betviler dette tallet.
Haagdomstolen snakker om ca. 5000
ofre i forbindelse med den siste
dommen over en serber. Tragedien er
vanskelig å leve med for både muslimer
og serbere. Tragedien er ubegripelig og
smertefull, men den fordypes og
misbrukes av politikere og media.
Tallene på de døde manipuleres, slik at
serbere mister sin kredibilitet som part i
forhandlingene om fred og forsoning.
Den antiserbiske propaganda ønsker
etnisk død over serbere i Bosnia og
Hercegovina.
Det er klart at bosniske muslimer
ønsker hele Bosnia og Hercegovina for
seg selv, slik som nå albanere har tatt
over hele Kosovo. Bildet av borgerkrigen var manipulert fra begynnelsen
av. Spillet er tydelig. Mediene bør være
mer kritiske og analytiske.

En leder i DDFs ånd
Overdreven tolerance er udtryk for mistillid til egne idealer”.
Af Søren Jensen
I syvende udgave i år af det tredjestørste
tyske politisk-kulturelle ugemagasin
Focus med et ugentlig oplagstal på over
550.000 leverer chefredaktøren,
Wolfram Weimer, en leder, der lige så
godt kunne have været skrevet af et
DDF-styrelsesmedlem.
I lederen skriver Weimer, at det er for
tidligt at blive begejstret over
revolutionerne i de arabiske lande, fordi
ingen på nuværende tidspunkt kan vide,
hvor de vil ende, og om de hele tiden
bagved lurende muslimske fundamentalister direkte eller indirekte vil
komme komme til magten.
Weimer skriver, at efter tilfældene med
Salman Rushdie og Theo van Gogh er
forfattere og intellektuelle i Vesten
blevet intimideret og afholder sig fra
islamkritik; selv satirikere og hele
teaterverden, hvis opgave det er at
forholde sig kritisk til omverdenen,
holder sig tilbage i selvvalgt selvcensur
efter den storm af aggressiv harme og
vold, som de danske muhamedtegninger
udløste.
Lederskribenten beretter om problemer
fra trusler på livet, som universitetslærere har oplevet, til massivt pres på
grundskolelærere, hvor muslimske
forældre mener, at muslimske normer
og traditioner trædes under fode i skoleregi. Dette accepteres mere eller mindre
eller ties ihjel i den politiske
korrektheds navn af en svag politisk
kaste.
Weimer nævner i lederen, at vi i Vesten
er svage over for islam i kulturkampen.
Krucifikser tages ned fra væggene i
offentlige bygninger for ikke at støde
muslimske indvandrere, jule- og
påskehøjtider nedtones i skoler og
børnehaver, og selv bankerne er
begyndt at afskaffe sparegrise for at
holde på muslimske kunder.
Den såkaldte konstruktive dialog kalder
Weimer for en asymmetrisk dialog, idet
vi i Vesten tier, holder os tilbage og

accep ter er stiltiende, me ns d e
muslimske indvandreres organisationer
kræver og optræder selvsikkert. Selv
filosoffen Friedrich Nietzsche trækkes
på banen til støtte for lederskribentens
argumenter med citatet: ”Overdreven
tolerance er udtryk for mistillid til egne
idealer”.
Der er ingen grund til at gøre os
illusioner, skriver Weimer, fordi den
kulturelle Jihad truer ikke kun Ægypten,
men også Vesten. Den er i færd med
at organisere sig over landegrænser som
i sin tid venstreorienterede grupper ved
Vesteuropas universiteter. De muslimske talsmænd i Vesten sætter dagsordenen via en spidsfindig blanding af
potentiel voldsberedskab, retorisk
aggressivitet og indigneret offermentalitet. For den islamistiske
avantgarde i Vesten taler med to tunger
ifølge Weimer, den ønsker ikke dialog,
som jo forudsætter kompromisberedskab for begge parter, men
derimod at stigmatisere og undergrave
vestlige værdier.
Weimer skriver, at den islamistiske
spydspids’ mål i Europa er at få skabt et
tænke- tale- og kulturelt forbud, som
selv kan tænkes at skulle omfatte vore
børns aftens Fadervor, hvilket jo kan
tolkes som en provokation over for

profeten. Alt dette mødes blot af en
tavshedens mur. Politikere, kulturpersonligheder og meningpingere gør
ingenting, alt imedens muslimske
fundamentalister af værste skuffe
uforstyrret fortsætter deres hadprædikener.
Uden synderlig modstand indsniger
tolitarismen sig i det tyske samfund i
f o r m a f d ø d s t r u s l er o v e r f o r
konvertitter, vold mod selvstændigt
tænkende muslimske kvinder,
tvangsægteskaber og ”æresdrab” samt
andre uhyrligheder.
Weimer slutter lederen af med at kalde
de islamistiske imamer, ideologer,
medløbere og voldsberedte aktivister på
gadeplan for det 21. århundredes
fascister, og han opfordrer os i Vesten
til at besinde os og stå fast på vore
holdninger og værdigrundlag.
Lederen fulgte i øvrigt ugen efter, at et
team af Focus-journalister i en artikel i
ugemagasinet havde beskrevet, hvordan
en moske i Freimann uden for München
i snart fire årtier havde fungeret som
brohoved i Europa for det muslimske
broderskab. En af de centrale figurer i
moskeen var en af de ledende terrorister
under det første anslag på World Trade
Center i 1993.
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DET MENER VI:

Stormoskeer eller folkeret
Af B. Jacobsen.
Flertallet i Københavns såkaldte Borgerrepræsentation har givet grønt lys for
bygningen af to stormoskeer på Amager
og i Nordvestkvarteret. Tillige har flertallet vedtaget at opsige kontrakten med
vagtselskabet G4S, fordi det også vogter for de israelske bosættere på Vestbredden!
Og den halve snes stormoskeer, man vil
tillade i Danmark, er jo udelukkende
finansieret af dybt reaktionære fascistiske røverstater, som altid har hyldet
Hitlers »indsats« mod jøder og alle ægte
demokrater.
Man må da allermindst være kosmofascist for at kunne se noget
»kulturberigende« ved disse højreekstreme og ærkereaktionære fascistregimers byggeri af stormoskeer i Europas
lande! Men er vore lande overhovedet
demokratiske længere?
Ærligt talt har man efterhånden god
grund til at tvivle herpå — og islamiseringen fortsætter, samtidig med at EU
gør alt for at undergrave de europæiske
folkeslags eksistens gennem afskaffelse
af fædrelandsretten, og EU's »indsats«
for at få Europas forlængst overbefolkede etniske oprindelseslande koloniserede med flest mulige fupflygtninge og
andre krænkere af vores naturgivne
eksistensberettigelse, folkeretten. Et
begreb man også har gjort alt for at forfalske gennem FN og EU ...
Iøvrigt har intet folk i Europa ønsket
indvandring, og ingen international konvention er demokratisk vedtaget. Hvis
de jødiske bosættelser på Vestbredden
virkelig strider mod folkeretten som
påstået, så må massebosættelserne i
Europa da stride langt mere mod folkeretten! Men denne gælder måske ikke
europæiske folk?
Men den såkaldt »progressive« fløj af
politisk korrekte har altid givet selvbestaltede talerør for her bosatte muhame-
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danere god plads i medierne, hvor disse
hykleriske fædrelandskrænkere frit kunne kalde os folkeforsvarere for
»fascister«, »racister« og »højreekstremister« bifaldet af deres lige så
hykleriske velgørere.

mediefolkene mon ikke af hykleriske
banditter, der pudser deres falske glorier
lige som de såkaldte humanister, hvis
»indsats« har resulteret i fire milliarder
flere mennesker i ulandene, siden den
såkaldte ulandshjælp begyndte?

Kommer disse så ikke selv under mistanke, sammen med stormoskevennerne, for at støtte den slags kræfter? (Vis
mig hvem du omgås, så skal jeg sige dig
hvem du er! Siger et gammelt ordsprog.)

Havde der været én eneste ægte anstændig, ægte fornuftig og ægte ansvarsbevidst i den humanitære sektor og FN,
havde de da krævet al befolkningsvækst
stoppet senest 1950, for det hele ender
da med total kollaps inden 2050, om
ikke før ... eller har der ligget ondsindede geopolitiske motiver bag hele denne
absurde udvikling fra tre milliarder i
1960 til syv milliarder nu?

Hvorfor skal vi finde os i dette maskepi? Dette ufattelige hykleri. Islam er den
dag i dag som helhed langt mere ekstremt og reaktionært end den nu fortidige europæiske fascisme var! Og består
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Vis mig, hvem du omgås ...

Mladic - en torn i øjet på det
internationale samfund
Af P. N. Buhl og P. V. Jensen
Mladic burde faktisk have heltestatus i
Vesten i stedet for forbryderstatus. Han
har med rette fremhævet, at han blot har
ført krig for at forsvare sit folk, mens
NATOs generaler har ført krig mange
steder i verden uden at blive kaldt krigsforbrydere. Mladic sagde til general
Wesley Clark: ”De har aldrig kæmpet
en krig i Deres eget land, men De har
altid udkæmpet krige. Jeg udkæmper en
krig for første gang, og det er i mit eget
land. Hvem af os har således ret til at
føre krig ?” Fjendtlige krigsfanger har
berettet, hvordan de af Mladic er blevet

Mladic og er derfor blevet straffede,
men muslimske lande modtog typisk
nok stadig vestlig hjælp, selv om de
ikke udleverede bin Laden & Co. Serberne, der forsøgte at stoppe den radikale islam, burde behandles lige så godt
som lande, der støtter den.

af Haradinaj fandt sted efter mord på og
intimidering af vidner. (Newsweek 8.
sept. 08). Sigende er det også, at en
dødsfjende af Republika Srpska som dr.
Mustafa Ceric har fået UNESCOs
”fredspris til fremme af dialogerne mellem religionerne”.

Dayton-aftalens arkitekt Holbrooke har
kaldt Mladic og Karadzic ”Europas svar
på Osama bin Laden og Saddam Hussein”. Det er jo vanvid, når fronterne sagligt set er de stik modsatte. Vedr.
Srebrenica-massakren tyder meget på i
hvert fald under 2000 ofre (soldater i
kamp) mens 3.227 serbere blev torteret
ihjel i Srebrenicaområdet mellem
1992 og 1995.
Screbrenicamyten er en del af
Vestens selvmorderiske
antiserbiske felttog,
og den har næret
den radikale islam verden rundt.

Mladic har udtalt, at ”krig er frygtelig,
men vi var tvunget til at gribe til våben.
Vi var nødt til at beskytte os mod den
islamiske ekspansion mod vesten. Mange løgne mod os er blevet spredt.” Han
har oplevet at se sit hus gå op i flammer
og ønsker efter eget udsagn blot et fredeligt liv:
”Hvorfor ikke tillade en normal og
fredelig befolknings-udveksling? Hvorfor ikke organisere en udveksling af
ejendom og en ligelig fordeling af international hjælp for at skabe normale levevilkår ? Vi beder ikke om nogens
medlidenhed. Vi vil have vores egen
regering, en stat valgt af det serbiske
folk, og ikke en, der er pålagt os af
Tyskland eller et islamisk land.”

Bosnisk-muslimske hellige krigere før de drog på kristenjagt
reddet fra lynchning, eller at deres forhold blev markant forbedret efter hans
inspektion
Mladic kæmpede simpelthen for sit
folks liv: ”Vi vil have vores egen stat,
ellers uddør vi." Og han spurgte Wesley
Clark: ”Hvorfor tramper De på vores
stat, mens De gør det muligt for muslimerne at etablere en islamisk stat her på
Balkan?" Han undrede sig over, at mens
NATOs soldater har kæmpet Vestens
krige verden rundt og kalder sig fredsbevarende, ”bliver jeg, fordi jeg forsvarer hele mit folk mod biologisk udryddelse, næsten behandlet som en krigsforbryder.” Eftertiden skulle vise, at han
godt kunne have undladt ”næsten”.
Serberne ville ikke angive Karadzic og

Serberne gav ly til
40.000 muslimer,
der flygtede fra Izetbegovics fundamentalister. Og det er
påfaldende,
at
”Foreningen af enker fra Srebrenica”
kun har 86 medlemmer, hvis der var
8000 muslimske ofre
for serberne...

- og general Mladic, som forsvarede sit folk imod dem.

Uanset hvem man tror på, er det slående, at 90 % af de tiltalte ved FNs krigsforbryderdomstol er serbere, og at muslimske massemordere såsom Naser Oric
og den forhenværende KLA-leder Ramush Haradinaj blev frikendt for medvirken til mord på serbere. Frikendelsen

Kernen i sagen mod Mladic handler så
vist ikke om civile ofre i krig, hvor NATO-landene i høj grad selv er mestre,
men om magtkampen mellem et antivestligt ”internationalt samfund” og
nationernes selvbestemmelsesret.
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Udstillingen, som ingen måtte se
Artiklen i forrige nummer om bibliotekernes selektive frisind, har fået en læser til at indsende nedenstående
beretning om et forgæves forsøg på at lave en udstilling på Frederiksberg Bibliotek
På grund af tidsnød opgav vi at afvente
svar fra Rådhuset, eftersom det var
sommerferietid, og Frederiksberg Hovedbibliotek kunde yde os husly i ugen
9/8-16/8 1975, dvs. under Mentalhygiejnens verdenskongres. Med assistance
fra et par medkombattanter fik jeg lørdag morgen den 9. august udstillingen
sat op på de otte opslagstavler, man
havde stillet til vor rådighed.

Af G. Galster
Bibliotekerne rummer ikke bare bøger,
men tilbyder aviser, tidsskrifter, foredrag, debatmøder, film, oplæsning, teater, udstillinger, plakater og et hav af
pjecer og boglister. De enkelte biblioteker har ikke en chance for at gennemtrawle alt dette for at vælge og vrage.
De lader derfor gerne Bibliotekscentralen (Indbindingscentralen) stå for udvælgelsen på grundlag af lektørudtalelser og litteraturkritik i pressen. Skulle
nu disse nøglestillinger været domineret
af marxister, så påvirker det alle biblioteker i landet.
Eksempler på marxistisk indoktrinering
i 70´erne og 80´erne: På børne- og ungdomsafdelinger kunde man finde en
lærebog i hashrygning og andre narkobøger, bogmærker (=boglister over emner) med overvældende hældning til
venstrefløjen, dens idoler og græsrødder
og med forrående børne- og ungdomslitteratur (som også fandtes på boghylderne. Dette ganske i tråd med Torben
Weinreichs program om at påvirke børn
bag om forældres ryg!). Videre plakater
til forherligelse af den narkofyldte Thylejr og en anden med et besynderligt
hus, hvor man i hver eneste lejlighed
dyrkede sex i variationer, forevisninger
af film fra Statens Filmcentral med forrående og/eller stærk politisk slagside
eller på kanten af blodskam. Forfattere
på venstrefløjen og/eller med snusket
litteratur sendtes på biblioteksturné, og
politiske og/eller voldelige og sexforstyrrede teaterspil opførtes kritikløst på
biblioteker, f.eks. i Kongens Lyngby
med børneforestillingen ”Ska´vi komme
sammen?” Da aktuelle emner tit levendegøres for publikum med diverse avisudklip, betyder også udklipsvalget på
biblioteket en hel del: er dette domineret af rødlige synspunkter, bliver hele
emnebelysningen rød.
Det var meget svært at få oplysning ud
til folk om ”den anden form for
krig” (= psykologisk krig”, Femte Kolonne Krig og/eller Trojanske Heste) –
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G. Galster - måtte ikke udstille.
herunder den daglige dosis indoktrinering af den opvoksende slægt fra børnehave til universitet, gennem massemedierne (inklusive biblioteker, film, teatre,
kirker etc.) samt inden for socialforsorgen, psykolog- og psykiaterfagene – ja,
så at sige gennem alle samfundets store
og små funktioner. Hvordan skulle man
få fortalt, hvad der foregik halvkamufleret bag kulisserne? Kunde man få en
udstilling på benene et eller andet sted?
f.eks. på Frederiksberg – samtidigt med
Mentalhygiejnens verdenskongres i
Falkonércentret i august 1975?
For ikke at blive afvist på forhånd måtte
vi bruge samme fremgangsmåde som
venstrefløjen: de foreslog gang på gang
ting med et sådant ordvalg, at de borgerlige forstod det på deres facon og
begejstret tilsluttede sig sagen, som så
viste sig at rumme noget ganske andet!
De borgerlige var oftest uvidende om, at
forslagsstillerne var marxister og kunde
ikke gennemskue deres formuleringer.
Jeg lod ”20. Novembernævnet” få PRadresse hos en medkombattant på Frederiksberg, så hun kunde henvende sig
til Frederiksberg Rådhus om tilladelse
til en udstilling dér. Vi kaldte udstillingen ”Hjælp i Nøden”, idet vi – i overensstemmelse med sandheden – udmalede, at vi tog os af folk, der var kommet i klemme i systemet.
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Materialet illustrerede med eksempler
den marxistiske samfundsnedbrydning,
som vi vendte os imod i lighed med
”Artikel 16-Udvalget”s bandbulle ved
protesttoget mod Mentalhygiejnens
verdenskongres søndag den 10. august:
”Vi vil ikke have porno-undervisning i
skolen. Vi vil ikke have teater i kirken.
Vore børn skal ikke lokkes ud i hash,
druk og anden dårskab. Forældre skal
ikke kanøfles. Vore børn skal ikke hales
væk hjemmefra. Kernefamilien skal
ikke splintres. I skal ikke snage i vort
privatliv. Vi skal ikke ”familiebehandles” af psykologer. Vi skal ikke
udforskes for politisk holdning. Skoleundervisningen skal ikke ødelægges.
Dansk sprog skal ikke misrøgtes. Kappestrid i idræt, skole og dagligliv skal
ikke rakkes ned. Religion skal ikke
spyttes på. Traditioner skal ikke foragtes. Lovløshed skal ikke i højsædet.
Pressenyheder skal ikke forties eller
fordrejes. Vi skal ikke befries for ansvar
og selvstændighed. Nationaliteten skal
ikke hånes. Folkestyret skal ikke knuses. Dannebrogs hvide kors skal ikke
stryges. Danmark skal ikke ”befries””.

Næ næ næ næ næ - det må i ikke...
Mandag formiddag blev ”20. Novembernævnet” ringet op af kontaktbibliotekar Ruth Nielsen, som oplyste, at man
havde pillet udstillingen ned. Som begrundelse blev angivet, at vi havde omtalt en bog, som biblioteket ikke havde,
hvilket var et angreb på biblioteksvæsenets alsidighed. Det var Peder Hoves
bog ”Der hænger han”, som havde fået

fin anmeldelse af fhv. kirkeminister
Carl Hermansen (men åbenbart ikke af
Bibliotekscentralen). ”Og så er der en
liste over personer på den første planche…”, lød den næste indvending. Omtalte liste havde været udsendt i stort
antal til alle, der vilde vide noget om
Mentalhygiejnens infiltration i forskellige institutioner og væsener, og indeholdt oplysninger samlet fra massemedierne, fagpressen, Den Blå Bog m.m.
De to nævnte argumenter var de eneste,
der blev fremført fra bibliotekarens
side, og politiske som de var, undrede
det os ikke. Da vi vilde forfølge sagen,
viste det sig, at skoledirektør Poul E.
Jacobsen som øverste leder af Frederiksberg Biblioteksvæsen ikke var blevet underrettet om, at udstillingen var
nedtaget, – men sagen skulde blive undersøgt.
Kort efter blev ”20. Novembernævnet”
ringet op af stadsbibliotekar Svend Esbech, som straks bedyrede, at det var
ham, der havde beordret udstillingen
nedtaget, da kvaliteten var for ringe og
for dilettantisk. Man kunde ikke bare
med en speedmarker tegne på brunt
papir eller gråt karduspapir og klistre
avisudklip op. Det passede ikke til den
arkitektonisk smukke bibliotekssal. Det
var absolut ikke udstillingens indhold,
der havde givet anledning til nedtagningen, hvad man så end mente om den!!!
Nej, nej, begrundelsen var ikke ændret.
Hvis kontaktbibliotekar Ruth Nielsen
havde anført noget andet, måtte det være hendes private opfattelse. Nedtagningen skyldtes alene den tekniskdilettantiske udførelse, thi han havde
ingen anelse om, hvad indholdet bestod
i. Han havde ikke læst noget af det! (jf.
bemærkningen ovenfor: hvad man så
end mente om den!!!). Det var alene
kvaliteten, for selvom han ikke forstod
sig på sådan noget, så kunde han dog
straks se….
Det havde Ruth Nielsen åbenbart ikke
kunnet, eftersom hun ikke gjorde indsigelser ved ophængningen, men tvært
imod bemærkede, at det var nemt sat op
og så godt ud. Bare almindelig venlighed, men altså uden mislyd.
Det er muligt, at de ydre rammer om
vor udstilling – af mangel på egne midler og tilskudsordninger – ikke var så
formfuldendte som de statsstøttede, men

vi fandt vor skiltning noget sømmeligere end den, professor i teaterhistorie,
Kela Kvam, nogle måneder tidligere
havde arrangeret i Frederiksberg Rådhushal om gruppeteatre. Eller var hendes ophængte præservativ og verset
”Bim, bam, busse, min mor har en k….”
etc. mere kvalificeret og arkitektonisk
tilpasset til borgmester Stæhr Johansens
og hans rådhus end vor samfundskritik
var det til bibliotekssalen?

Efterdønninger
Nå, pyt, kunde vi ikke få udstillingen
gennemført, så kunde vi udnytte afslaget og lave ballade om det på rette sted.
Telefonisk indhentede vi den oplysning
fra kommunens kulturelle afdeling, at
man ikke kunne stille krav om teknisk
kvalitet: ringe udførelse faldt tilbage på
udstillerens renommé, og biblioteket
havde intet dermed at gøre.
Vi henvendte os også både telefonisk og
skriftligt til biblioteksvæsenets øverste
ansvarlige på Frederiksberg, ovennævnte skoledirektør Poul E. Jacobsen, der jo
ville ”undersøge sagen”, men han svarede ikke, før han fik et anbefalet brev:
han bifaldt, at udstillingen var nedtaget,
da den ”i sin udformning” ikke svarede
til, hvad man ellers modtog – i reglen
fra Bibliotekscentralen. Og vor udstilling var ikke ”alsidig” og han henviste
til biblioteksloven.

Dette sidst tilkomne argument var absurd komisk, for som vi skrev tilbage til
skoledirektøren: ”20. Novembernævnet” (og vi kunde have nævnt mange
andre græsrodsbevægelser) var jo netop
opstået som et alternativ til samfundsnedbrydningen. Vi kom for at vise det,
som ikke ellers vistes, for at give oplysning om det, man nødigt gav oplysning
om, for at kritisere det, man nødigt så
kritiseret. Der fandtes masser af bøger,
der forherligede narkotika, Christiania,
BRIS, Eggert Petersens og andre psykologers idéer. De stod i rigt mål på bibliotekets hylder. Vi kom med det, der
ikke stod der, men som burde stå der.
Vi betonede over for skoledirektøren, at
det var absurd at have alsidighed i en
udstilling, der gik imod narko og anden
kriminalitet, da vi jo ikke kunne gå ind
for disse ulovligheder.
Jacobsen opgav – med henvisning til, at
et medlem af byrådet, Achton Møller (Z
=Fremskridtspartiet), ville rejse sagen
politisk. Det fik vi naturligvis ikke noget ud af, hvad vi heller ikke havde ventet, og ligesådan gik det i Folketinget,
hvor Poulsgaard (Z) stillede spørgsmål
desangående til kulturminister Niels
Matthiasen, men vi havde da fået lavet
lidt røre i andedammen med dønninger i
pressen – og det var også noget værd i
den standende kamp (selvom vi nu set i
bakspejlet uden midler og uden træning
kun kunne bidrage med et myggestik
imod almagten, som fortsætte sin marxistiske kurs).
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En europæisk helt:
Af Harry Vinter
Den spanske Reconquista i middelalderen var det mest succesrige eksempel på
et europæisk svar på muslimsk ekspansionisme. Kristne styrker kæmpede
uden ophør igennem næsten 800 år
imod den muslimske besættelse af Spanien, og til sidst befriede de hele den
iberiske halvø fra det muslimske tyranni. Men begyndelsen på tilbageerobringen var meget beskeden, og den viser,
at man aldrig skal opgive kampen imod
ondskab, uanset hvor håbløs den aktuelle situation måtte tage sig ud.

Don Pelayo

I serien om europæiske helte, som
kæmpede imod muhamedanernes
gentagne forsøg på at underlægge
sig Europa, har vi tidligere præsenteret Karl Martell, Holger Danske,
Skanderbeg, Vlad Dracula og Jan
Sobieski.

Guerillakrig
Pelayo begyndte nu at foretage angreb
imod muslimske stillinger. Da emiren af
Cordoba hørte om denne opsætsighed,
sende han en stor hær mod nord for at
knuse modstanden. Sammen med hæren
sendte han biskoppen af Sevilla Don
Opas for at han kunne overtale Pelayo
til at opgive modstanden og underkaste
sig muslimernes overhøjhed.

Forræderi og besættelse

Muslimerne lod ikke den chance gå fra
sig og satte i 711 over strædet med en
mægtig hær.
Det splittede Spanien var ikke forberedt
på invasion, men det lykkedes kong
Rodrigo at samle en hær på 100.000
dårligt udrustede og dårligt uddannede
mænd, som mødte muslimerne i Guadalete.
Da muslimerne gik til angreb, angreb
kongens spanske modstandere kongens
hær bagfra. Det afgjorde kampen, hvorunder kong Rodrigo mistede livet.
Kongens afhuggede hoved blev sendt til
Damaskus til glæde for kaliffen. Muslimerne kaldte derpå Iberia for Al-
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En dag satte Pelayo efter en ballademager, som flygtede op i en hule i bjergene. I hulen klyngede ballademageren sig
til en eremit, som sad ved siden af et
billede af Jomfru Maria med Jesusbarnet. Eremitten bad Pelayo om at forbarme sig over ballademageren, hvilket
Pelayo så gjorde. ”Gud velsigne dig”,
sagde eremitten og gav Pelayo et trækors, idet han sagde, at det var tegn på
sejr.
Pelayo placerede da korset i toppen af
sin standard. Hulen hedder Covadonga.
Her æres billedet af Jomfru Maria som
befrier og dronning af Spanien.

Mindre end 70 år efter Muhammeds
død i 632, havde tilhængerne af hans
bloddryppende kult allerede underlagt
sig det meste af Mellemøsten og Nordafrika. I begyndelsen af det ottende århundrede, vendte lederne af den nye
religion deres øjne mod det kristne Europa.

På den anden side af Gibraltarstrædet
var der splid om arvefølgen. Som led i
kampen om tronen tog modstandere af
Kong Rodrigo kontakt til de fremstormende muslimer syd for Gibraltarstrædet og lod dem vide, hvor de nemmest
kunne sætte over strædet og starte en
invasion.

En eremit og en hule

Andalus og tyranniserede dens kristne
indbyggere i næsten 800 år.
I kong Rodrigos hær var en ung mand,
Pelayo, som det lykkedes at undslippe
med livet i behold. Han var søn af hertug Fáfila, som var blevet dræbt af modstandere af kong Rodrigo.
Pelayo flygtede nu med sin familie til
Asturien i det nordlige Spanien
Imens underlagde den muslimske hær,
som i mellemtiden havde fået forstærkning fra Nordafrika, sig by efter by og
provins efter provins, og efter et par år
var næsten hele den Iberiske halvø under muslimsk dominans. Kun de nordlige områder nær Pyrenæerne var endnu
ikke underlagt muslimernes kontrol.
Her valgte de tilbageværende frie spaniere i 716 Pelayo til konge af Asturien.
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Da den muslimske hær nærmede sig,
placerede Pelayo sine fåtallige styrker
på strategiske punkter i bjergene, mens
han med få mænd tog opstilling i Covadonga-hulen.
Biskoppen tog kontakt med Pelayo og
er citeret for at sige: ” "Broder, jeg er
sikker på, at du kæmper forgæves. Hvilken modstand kan du sætte op, når hele
Spanien og dens hære ikke kunne modstå muslimerne? Lyt til mig. Læg våbnene og lev i fred med araberne, ligesom alle andre gør”.
Pelayo svarede blandt andet: "Jeg ønsker ingen venskab med muslimer og
ønsker ikke at blive undersåt i deres
imperium. Vi stoler på Guds barmhjertighed og er overbeviste om, at Spanien
vil rejse sig med udgangspunkt i dette
bjerg”. Biskoppen måtte vende tilbage
til sine muslimske herrer med uforret
sag.

Slaget ved Covadonga
Fra hulen så Pelayo og hans få mænd
ned mod den store hær, som nu nærmede sig. Snart fløj et væld af pile og sten
imod hulen, men så skete det forunderlige, at pilene og stenene faldt tilbage
imod de angribende, som herved led
store tab. Opmuntret af underet gik de
få kristne krigere, som var placeret forskellige steder i bjergene, til modangreb
og væltede stenblokke ned over muslimerne og sendte pile efter muslimerne
og deres kristne medløbere, som nu var
på flugt.
Flere tusinde muslimer blev dræbt, deriblandt hærens kommandant, og biskop
Opas blev taget til fange. De sejrrige
kristne fortsatte nu til den lokale hovedby Gijón, hvor den lokale kommandant
tog flugten sammen med sine folk, kun for at blive indhentet og dræbt.
Sejren ved Covadonga-hulen anses for
begyndelsen på tilbageerobringen af
Spanien, som først blev tilendebragt
flere hundrede år senere – i 1492.
Don Pelayo har æren for at være den,
som endelig satte de aggressive muslimer stolen for døren. Han søgte ikke
fred, men brugte resten af sit liv på at
bekæmpe de muslimske besættelsestropper. Han døde af naturlige årsager i
737 og ligger begravet ved siden af sin
kone Gaudiosa nær alteret i Vor Frue
Kirke i Covadonga-hulen.
Gravskriften lyder:
Her ligger den hellige kong Don Pelayo,
valgt i år 716, som i denne
mirakuløse hule påbegyndte
genrejsningen af Spanien …

moskeer, som fra begyndelsen var bygget som moskeer, til kirker.
Der blev ej heller givet husly til de slagne muslimske indbyggere, - hvoraf de
fleste var efterkommere af spaniere,
som var blevet tvunget til at konvertere
til islam.
Muslimerne fik tre valgmuligheder:
- De kunne forlade Spanien sammen
med de slagne muslimske hære.

Spaniens - og Portugals - befrielse
Under generobringen af deres land
brugte spanierne nøjagtig samme fremgangsmåde, som muslimerne havde
brugt overfor dem. De fjernede uden
nåde ethvert minde om den mørke tid
under det muslimske åg.
Generobrerne konverterede de kirker,
som muslimerne havde gjort til moskeer, til kirker igen, og de konverterede de

- De kunne konvertere til kristendommen.
- De kunne blive henrettet som tilhængere af Satan.

Det muslimske terrorregime havde gjort
spanierne hårde, hvilket kom til udtryk i
inkvisitionen og senere i conquistadorernes fremfærd i Amerika.
Uden denne hårdhed ville Spanien i dag
have set ud som landene syd for Middelhavet.
Uden at genfinde denne hårdhed vil
europæerne gå en forsmædelig fremtid i
møde.

Kilder:
http://www.historyofjihad.org
Wikipedia: Battle of Covadonga

Det siges, at der blev oprettet kontrolposter ved flere korsveje, hvor rejsende
blev bedt om at spise svinekød og drikke vin. Hvis de nægtede, fik de ordre til
at vælge vejen mod syd og fortsætte
mod syd.

Wikipedia: Pelagius of Asturias
www.tfpstudentaction.org/politicallyincorrect/hall-of-heroes/how-donpelayo-saved-catholic-spain.html
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Danmark rundt
Børnerøvere
En gruppe på cirka 10 drenge af udenlandsk oprindelse begik 25/1 røveri mod
en 17-årig dreng i en bus, som kørte fra
Kokkedal Station. Den 17-årige blevet
truet til at udlevere sin mobiltelefon og
nogle småmønter, oplyser politiet.
Lokalavisen 26/1 2011
Barnerov
"Danske teenagepiger helt ned til 15 år
bliver smigret og lokket til at gifte sig
med muslimske mænd. Det viser en ny
sag fra Københavns Kommune, hvor en
15-årig pige i sommer giftede sig med
en koranlærer ved moskeen i Kbh. NV.
Vielsen skete uden samtykke fra pigens
forældre. Berlingske omtaler flere tilsvarende sager, som også viser, at det er
slut med den smigrende venlighed, når
fangsten er i hus.
Kilde Berlingske 1/2 2011
Kriminalitet
En rapport fra Københavns politi viser,
at to ud af tre, der stilles for dommer
sigtet for kriminalitet, stammer fra udlandet. Rapporten fra Københavns politis afdeling for operativ planlægning &
analyse viser, at tendensen fra de seneste fire år fortsætter.
I 2010 blev 1897 personer fremstillet i
dommervagten. Af dem var 1283 personer med udenlandsk herkomst. En stigning på 36 personer fra året før. 614 af
de sigtede var danskere.
Rapporten viser desuden, at flere og
flere unge under 18 år bliver fremstillet
for kriminalitet. I 2010 var 173 unge
under 18 år i grundlovsforhør. Det var
20 flere end året før og det højeste tal i
fire år.
Kilde: EkstraBladet 10/2 2011
Chikane af politifolk
18/5 chikanerede en større gruppe udlændinge fra Vollsmose politifolk, som
havde anholdt en udlænding, der kørte
rundt på en stjålet motorcykel - uden
kørekort. Chikanen blev filmet og lagt
på youtube.
To af de mest provokerende er identificeret. De er på kontanthjælp og vil blive
sat i aktivering - eller miste kontanthjælpen. Desuden rejses der sigtelser
for chikanen.
Kilde: Fyens 31/5 2011 + JP 8/6 2011
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Fisfis
Den dybt kriminelle bandeleder fra
Vollsmose, Mahmoud Khalil Salem, alias Fisfis - blev i juni 2010 af byretten
idømt 5 års fængsel for bl.a. omfattende
handel med hash, men han blev ikke
udvist til Libanon.
Dommen blev appelleret til landsretten,
som skærpede straffen til 6 år, men stadig uden udvisning. Det skyldtes hensynet til kone og 8 børn, hvis tarv det
åbenbart er at blive påvirket af en dybt
kriminel far.
Sagen blev i maj 2011 appelleret til
højesteret med krav om udvisning.
Kilde: Fyens 23/3 2011 + BT 26/5 2011

Hvem bestemmer på Nørrebro?
Værtshuse på Nørrebro, bl.a. Hvepsereden, har været udsat for chikane gennem flere år. Gerningsmændene kommer fra Mjølnerparken. Der er både en
gruppe 10-12-årige og en gruppe 17-20årige, der står bag.
En stamgæst fortæller, at der bliver
smidt ting ind gennem døren, både snebolde og kanonslag, og der er også blevet smadret ruder.
”Jeg ser nok det her som lidt af en
magtkamp om, hvem der skal bestemme
her i bydelen”, siger stamgæsten.
Kilde: Din By 8/5 2011
Børn og bistandshjælp
En af Odenses førende imamer forlover
skolepiger bort til ældre mænd. Senest
blev en pige i 8. klasse lovet bort til en
25-årig mand.
En lektor i mellemøststudier udtaler:
”Når først de er blevet muslimsk gift
eller har indgået en forlovelsesaftale,
går der ikke længe før, pigerne får børn
og havner på bistandshjælp”.
Kilde: BT 8/5 2011
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Muhamedanere på menneskejagt
En bevæbnet milits, som festdeltagere
omtaler som andengenerationsindvandrere, troppede 13/3 op ved en privat
fest i Brønshøj. Gruppen viftede med en
pistol og spurgte, om der var AK81'ere
til stede. Det var der ikke, og så smuttede gruppen igen.
Kilde: EkstraBladet 13/3 2011
Tæsk til tilfældige danskere
En 25-årige mand var på vej til sin kæreste på Amager, da han blev overfaldet
af 6-8 arabere. Han blev banket så alvorligt, at han fik kraniebrud og måtte
lægges i respirator. ”Vi har desværre
haft en del af de her umotiverede overfald, hvor tilfældige bliver forvekslet
med rockere”, udtaler politiets efterforskningsleder.
Kilde EkstraBladet 8/5 2011
Flere tæsk
En dansk og en udenlandsk dreng på 16
år var kommet op at skændes udenfor
Furesøbad i Værløse. Den udenlandske
dreng tilkaldte da en halv snes venner,
og sammen gennembankede de så den
danske dreng med køller. Hvis de pågribes, vil de blive sigtet for grov vold,
oplyser politiet.
Kilde: Lokalavisen 1/5 2011
Endnu flere tæsk
Tre udenlandske mænd blev ved retten i
Roskilde dømt for at have gennembanket en ung mand og derpå overhældt
ham med kogende vand. Alle blev
idømt fængselsstraffe - den ene desuden
en betinget udvisning af Danmark.
Kilde: Lokalavisen.11/3 2011
Kulturel berigelse i Odense
”Personer fra det kommunale system i
Odense frygter så meget for egen sikkerhed, at de ikke ønsker at udtale sig
om hårdkogte kriminelle fra Vollsmose”.
Kilde: Fyens 5/6 2011
Millioner til Vollsmose - igen
Boligområderne Vollsmose, Solbakken
og Dalum i Odense modtager nu 12,1
millioner kr. fra Socialministeriet, som
skal bruges til at gøre områderne mere
attraktive.
Kilde: Fyens 7/6 2011

Jorden rundt
Afbændte kirker i Indonesien
Rasende muslimer har stukket ild til
kirker efter at en kristen ”kun” blev
idømt 5 års fængsel for at have omdelt
løbesedler, som påstås at krænke islam.
Muslimerne kræver manden dødsdømt.
Kilde: Kristeligt Dagblad 8/2 2011
Egyptisk forår - 1
En muslimsk folkeskare i landsbyen
Sool syd for Cairo har raseret og nedbrændt en kirke. Den lokale imam råbte
”Dræb alle de kristne”, fortæller lokale
kilder. Ingen blev dog dræbt ved angrebet, men de kristne voldtages og chikaneres og flygter fra byen.
Kilde: forfulgt.dk 8/3 2011

General Mladic under anklage
Den serbiske general Mladic er blevet
fanget og udleveret til den såkaldte
krigsforbryderdomstol i Haag.
Mladic forsvarede i begyndelsen af
1990’erne de kristne serbere i Bosnien
imod muslimske hellige krigere, - bl.a.
Bin Laden og tusindvis af andre terrorister, som præsident Clinton dengang
fandt det opportunt at bevæbne og sende til Bosnien. Det var før 11/9 2001.
Mladic anklages for at have forvoldt
mange muslimers død under krigen.
Kilde: moderntokyotimes 26/5 2011

Egyptisk forår - 2
Skarer af muslimer smadrer koptisk
ejede butikker i Aby Kurkas og sætter
ild til flere af dem.
Kilde: www.freecopts.net 21/4 2011
Egyptisk forår - 3
Den 8. maj brød en stor skare muslimer
ind i St. Mina kirken i Embala og smadrede alt. De satte derpå ild til kirken.
Under angrebet blev 12 kristne blec
dræbt og 242 såret. De hadefulde muslimer brød tillige ind i kristnes hjem og
smed ejendele ud på gaderne. Møbler
og inventar røg ud af vinduerne, mens
de kristen så hjælpeløse til. Soldater så
også til uden at gribe ind.
www.freecopts.net 8/5 + 21/5 2011
Danskere overværede massakre
I 16 år fortiede danske soldater, hvordan de overværede kroaters nedskydning af handicappede serbere, som ikke
kunne flygte, da kroaterne rensede Krajina for serbere i 1995. De danske soldater var svært bevæbnede og kunne
have forhindret massakren, men måtte
ikke gribe ind for deres officerer.
Kilde: BT 3/5 2011
Osama bin Laden dræbt
Al Qaidas leder Osama bin Laden blev
1/5 dræbt af amerikanske elitesoldater i
sit hus i Pakistan. ”Døde mænd taler
ikke”, skriver Lee Jay Walker. Nu bliver det sværere at afdække Clintonregeringens brug af bin Laden i kampen
mod de kristne i Bosnien i 1990’erne.
Kilde Global Security News 5/5 2011

Hellig krig mod thailandsk familie
Flere end 4000 buddhistiske thailændere er indenfor de seneste år blevet myrdet af muslimer i det sydlige Thailand,
som ønsker området renset for ”vantro”.
1/6 gik det ud over en hel familie. Den
9-årige søn blev halshugget, mens resten af familien blev hængt.
Kilde: barenakedislam,wordpress.com
Multikultur er slået fejl - 1
”Det multikulturelle Tyskland er slået
fuldstændigt fejl”, udtalte forbundskansler Angela Merkel i en tale i Potsdam 16/10.
Kilde: Information 16/10 2010
Multikultur er slået fejl - 2
”Det multikulturelle Storbritannien er
slået fejl”, udtalte premierminister David Cameron, da han talte på en sikkerhedskonference i München.
Kilde: JP 5/2 2011
Multikultur er slået fejl - 3
”Multikultur er et begreb, som er slået
fejl”, udtalte Frankrigs premierminister
Sarkozy i et interview på tv 10/2.
Kilde: www.france24.com 11/2 2011

Skønhed vækker vrede - 1
En muslimsk skønhed har vakt vrede i
det muslimske miljø i Tyskland, fordi
hun har optrådt let påklædt i bladet
Playboy. Hendes tyrkiske forældre
skammer sig over hende. Hendes optræden i Playboy er en protest imod
”hendes ungdoms slaveri”. Med disse
billeder ønsker jeg at sige: ”Piger, vi
behøver ikke at leve efter de regler, man
har påtvunget os”.
Kilde: The Sun 27/4 2011
Skønhed vækker vrede - 2
Tre unge mænd brød sig ikke om, at en
19-årig muslimsk kvinde havde deltaget
i en skønhedskonkurrence og stenede
hende derfor ihjel. ”Hun har forbrudt
sig imod sharia-loven”, sagde de. Forbrydelsen fandt sted på Krim i Ukraine.
Kilde: Ekstra-Bladet 31/5 2011
Mångkultur i Malmø
En folk arabere generede to pigefodboldhold i en sådan grad, at trænerne til
sidst besluttede at afbryde kampen af
hensyn til pigernes sikkerhed. Araberne
trængte ind på banen for selv at spille
bold, de overfusede pigerne med trusler
og sjofelheder og kastede med æg. Skåneboll skal nu beslutte, om kampen skal
gå om eller om stillingen ved afbrydelsen skal stå ved magt.
Kilde: Sydsvenskan 8/6 2011
Voldtægter i Oslo
En rapport fra Oslo Politi viser, at samtlige overfaldsvoldtægter, som blev begået i 2010, blev begået af udlændinge.
66.7% blev begået af mænd fra Mellemøsten.. Resten fordeler sig ligeligt
mellem forbrydere fra Afrika og Asien.
Kilde: EkstraBladet 9/6 2011
Hvert femte minut myrdes en kristen
På en ”International Konference om
Mellem-Religiøs Dialog mellem Kristne, Jøder og Muslimer”, som blev afholdt i Ungarn, kom det frem, at
105.000 kristne hvert år myrdes på
grund af deres tro. Tallet inkluderer
ifølge OSCE ikke kristne, som dør i
forbindelse med krigshandlinger.
Tallet indebærer, at en kristen bliver
myrdet hver femte minut på grund af
sin tro.
Kilde: www.persucution.org 10/6 2011
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Læst og set
Mogens Camres erindringer
Anmeldelse af Mogens Camre, Knus
Tyrannerne. Erindringer Trykkefrihedsselskabets Bibliotek 2011, ISBN 978-8792417-20-6
Bogmarkedet er efterhånden fyldt godt
op med biografier. Mange af dem er
kun af interesse for den snævre kreds,
som selv har været tæt på de begivenheder, der skildres. Andre er interessante
ved at give et indblik i forhold, der har
præget samfundsudviklingen over en
bredere flade. Det meste af Camres nu
udkomne erindringsbog hører til i den
sidste kategori.
Camre har været med igennem det forløb, som førte Socialdemokratiet væk
fra partiets traditionelle sti, hvor de
gamle dyder og omsorg for borgerne

stod i forgrunden, og i stedet i en retning, hvor det afgørende blev et politisk
spil, hvis brikker placeredes i stadig
stigende afstand til den omgivende virkelighed. Hans i ”inside” beskrivelse af,
hvad der foregik i partiet i perioden, er
derfor også et velegnet redskab i analysen af, hvorfor grebet om kernevælgerne gik tabt, og hvorfor partiet gik fra at
være ”det” store parti og til blot at være
et parti, der gang på gang flakker rundt
på demagogiens overdrev i forsøget på
at genvinde sin gamle indflydelse. Samtidig får vi lejlighedsvis en ganske anden forklaring på begivenheder omkring
Camre selv end den, der har fæstnet sig
ud fra pressedækningen af samme – og
dermed endnu en illustration af, hvorledes vor såkaldt frie presse har røgtet sit
hverv.
Det fremgår af biografien, hvorfor Camre
ikke selv har kunnet
følge partiet under dettes udskridning, men er
stået af og har tilsluttet
sig Dansk Folkeparti i
stedet. Dette er som
bekendt i dag det parti,
som procentuelt tiltrækker flest stemmer
fra Socialdemokratiets
traditionelle vælgergrupper, og som har
det mest jordbundne
syn på, hvad der foregår omkring os.
Med baggrund i erfaringerne sin mangeårige færden ikke blot i
det politiske livs irgange, men også i de økonomiske, samfundsmæssige og sikkerhedspolitiske realiteter,
som hans gamle parti
forkastede, er Camre
ubarmhjertigt klarsynet
i sin vurdering af landets nuværende mulig-
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heder og risici. Med stor logik fremhæver han – som han har gjort mange andre steder – masseindvandringen fra
Mellemøsten som den absolut største
trussel, vi har stået over for i århundreder.
Med de veje, han afslutningsvis i bogen
anviser ud af moradset på dette felt, kan
det ikke undre, at vor meningshersende
elite forsøger at springe over hvor gærdet er lavest, ved at forsøge at fremstille
ham som højreorienteret, i stedet for at
modargumentere ham med facts. At
beskyldningen ser ud til at røre Camre
mindre, end det rører pyramiderne, at
sjakalerne pisser ved deres fod, er ud fra
det indtryk, bogen giver at hans personlighed, ikke overraskende.
Naturligvis vil mange fornægte, at det
forholder sig, som han skriver. En kort
bemærkning i bogen om venstrefløjens
forsøg på at erobre Journalisthøjskolen i
Århus får endog Tage Clausen til at
bruge to af spalterne i sin anmeldelse i
Jyllands-Posten 4/5 11 på med baggrund i personlige erfaringer fra sin
virksomhed på højskolen at påstå, at
Camre ser spøgelser. Clausens påstand
herom er latterlig. Ved prøvevalg på
skolen dengang viste det sig således, at
ca. 2/3 af de studerende lå til venstre for
socialdemokratiet (jf. undersøgelse refereret af skolens tidligere rektor Arne
Ejbye-Ernst i Pressens Årbog 1981-82
s. 189 ff). Anmelderen af nærværende
erindrer i øvrigt også, hvad der skete, da
en kollega fra Handelshøjskolen i egenskab af ekstern underviser i statistik på
Journalisthøjskolen brugte indvandringslobbyens dengang meget anvendte grafisk fremstillede befolkningsfremskrivning – der gav indtryk af en yderst
moderat udvikling i antallet af udlændinge fra den 3. verden - som et eksempel på svindelagtig brug af statistisk
materiale: Nævnte kollega fik sparket
og kom aldrig mere til at undervise på
Journalisthøjskolen.
Ole Hasselbalch

Islams uforanderlige grundvæsen
Lars Hedegaard: Muhammeds piger.
Trykkefrihedsselskabets Bibliotek, 2011.
148 sider. 150 kr.
Som et positivt biprodukt af den skandaløse retssag mod Lars Hedegaard har
han samlet sin dokumentation for sine
udtalelser om volden under islam, særlig mod kvinder, i denne bog. Selv om
emnet efterhånden er veldokumenteret,
er virkningen af denne samlede fremstilling stærk, særlig i forbindelse med
Hedegaards rammende bemærkninger
og argumentation, der sætter tingene i
relief. Fx hans pointe om den afskrækkende virkning af æresdrab, hvis omfang i den muslimske verden ville svare
til, at der hvert år var ca. 50 æresdrab
blandt den oprindelige danske befolkning. I gennemsnit et om ugen, år efter
år, med samfundets overvejende blåstempling og straffrihed for gerningsmændene… Det er så vist derfor langtfra ”alle” muslimer, der behøver dræbe
en datter for at bibeholde mandens
overherredømme i det muslimske hjem.
Med den nuværende mængde drab tør
de færreste kvinder overtræde den religiøst påbudte opførsel.
En anden vigtig pointe af endnu mere
generel vigtighed er Hedegaards fremhævelse af, at ”islamisme” i det væsentlige ikke afviger fra ”den sande islam”,
som netop er bogstavelig fastfrysning af
samfundsordnen på Muhammeds tid.
De muslimske samfunds forbandelse er,
at de uundgåeligt kommer i religiøs
modvind, når de forsøger at modernisere sig, og uvillige som de er til at give
afkald på islams kernepunkter, er det
moderniseringen, som må vige.
Hedegaard viser desuden, at Vestens
regeringer, herunder den danske, stadig
er uhyre modstræbende over for at se
problemet med islam direkte i øjnene.
De giver alt andet end denne ”religion”
skylden for problemerne. At de heri har
uret, bestyrkes af citater af Hirsi Ali
m.fl., der har mærket ”rettroenheden”
på egen krop. Kernen er, at selv om
islam måske i visse henseender var et
fremskridt i forhold til de lokale traditioner for 1400 år siden, betyder det ikke
meget i dag, hvis den nægter at aner-

kende fremskridt, der er sket siden. At
ikke-muslimske minoriteter i muslimske
lande som bemærket af Hedegaard tit
har samme førmoderne traditioner som
muslimerne, bekræfter blot rigtigheden
af Mogens Glistrups ”muhamedanerlov”, hvorefter al indvandring hertil fra
lande med muslimsk majoritet skulle
forbydes.
Med rette konkluderer Hedegaard, at
islam har brug for en ”revolution”, som
først og fremmest må gå ud på frigørelse af de muslimske kvinder. Ikke kun
for deres egen skyld, men også fordi det
islamiske kvindesyn pga. indvandringen
er ved at vinde generelt indpas i Vesten.
Her må man dog lægge en dæmper på
idealismen: Når Vesten ikke engang har
vilje til at inddæmme islamiseringen, er
der langt til, at vi følger den amerikanske debattør Ann Coulters recept, som
alene kunne gøre en forskel: ”Vi skal
invadere deres lande, dræbe deres ledere og omvende dem til
kristendommen.” Hedegaards forklaringer
på, hvorfor så mange
muslimske kvinder
lidenskabeligt forsvarer islam, hænger desuden ikke helt sammen
med billedet af kvindeundertrykkelse, men
de mange rettroende
kvinder må vel være et
udtryk for, at nok har
kvinderne under islam
det slemt, men nede på
niveau med de vantro
er de dog ikke – føler
de sig heller ikke selv.
Det korte af det lange
er, at ”reformering” af
islam fra Vestens side
snarest vil virke modsat, så man må sætte
sin lid til reformatorer
inden for islam og i
mellemtiden bare nøje
bevogte Vestens grænser, så ”løsningen”
ikke bliver at hoppe
over, hvor gærdet er
lavest – masseemigration.

Mindst lige så lærerig som Hedegaards
fremragende bog var pressens anmeldelser af den. Ifølge Politikens anmelder er bogen således ”unuanceret”. Det
er dog netop dens pointe, at selv om der
selvfølgelig er flere nuancer i islam, end
der kan stå på 148 sider, går hovedtendenserne pga. islams fundamentalistiske
kerne én bestemt vej, og derfor var Hedegaard fuldt berettiget til at
”generalisere” på den måde, han angiveligt gjorde i sin strafbelagte udtalelser.
Al politik handler om grupper over for
andre grupper, og er forskelle mellem
dem statistisk signifikante, er det ikke
alene sagligt berettiget med karakteristikker af hovedtræk ved grupper – det
er uundgåeligt for at føre en debat. Men
det er vel også dén, man vil undertrykke.
Peter Neerup Buhl
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En vedkommende novellesamling
Henrik Johansson: Vattnet under broarna och andra noveller. Arktos. 2010.
442 sider.
Henrik Johanssons noveller en enestående politisk ukorrekte og ærlige. Her
er ingen medlidenhed med forbryderne
eller forsøg på at forstå eller bortforklare deres handlinger. Her er ingen forsøg
på at skjule, hvem det er, der begår vold
imod hvem i dagens Sverige. De forurettede, de voldtagne, de krænkede har
al sympatien. Samtidig er novellerne
velskrevne og spændende. Det er svært
at lægge bogen fra sig, før den novelle,
man er i gang med, er til ende.

og konflikter. Da han vil købe en pistol
af en afrikaner, får han, efter at have
betalt pengene, pistolen stukket op i
næsen med besked om at forsvinde. Da
han forsøger sig med et knivoverfald på
en af brødrene, stiller hans fejhed sig
igen i vejen. Han kan ikke gennemføre
det og ender med at blive gennempryglet og blive endnu mere fornedret.
Men undervejs vokser vreden til et niveau, hvor den ikke længere lader sig
bedøve at tanken om arbejde, hus og
termin. Han lægger en plan, som ikke
skal afsløres her.
Men fortællingen er ualmindelig spændende, og slutningen er både overraskende og raffineret.

bliver ikke slukket, men breder sig. Ingen tager sig af de syge på hospitalerne,
og i fængslerne skriger fangerne på
hjælp, mens personalet ligger døende på
vagtstuerne eller har forladt stedet.
Novellens hovedpersoner flygter ud på
landet, hvor de lytter efter livstegn over
radioen. De finder frem til en station,
som på forskellige sprog opfordrer hvide til at søge til Sankt Petersborg, hvor
hvide organiserer hjælpearbejde og
selvforsvar.
Det bliver begyndelsen på en nervepirrende rejse gennem fædrelandet, som nu
er fjendeland.

En samtale med psykologen.
Vattnet under broarna
Hovedpersonen i bogens første novelle
”Ett samtal med psykologen” er en midaldrende mand, hvis teenage-datter bliver voldtaget af tre arabiske brødre.
Brødrene bliver pågrebet og kommer
for en dommer, som under hensyntagen
til psykologudtalelse, de unge mænds
svære opvækstvilkår osv. idømmer forbryderne en mild samfundstjeneste.
Forbrydernes familie og venner bryder
ud i jubelscener, da dommen har lydt,
mens pigen og hendes forældre er fuldkommen knust.

Smitten
I den næste novelle ”Smittan” breder en
ukendt dødelig smitte sig. Den viser sig
at komme til Sverige - og den øvrige
verden - med ulandsfrivillige, journalister og andre, som har været i Afrika,
og den viser sig kun at angribe hvide
mennesker. For sent går det op for myndighederne, at der er tale om et biologisk våben, som er designet til kun at
angribe hvide etniske europæere.

Pigens liv er ødelagt, og snart går forældrenes ægteskab i opløsning. Manden
ved inderst inde godt, hvad årsagen er:
hans egen fejhed, som forhindrer ham i
at hævne overgrebet på datteren. Frygten for at komme i fængsel og sætte sit
firma over styr; frygten for ikke at kunne betale terminen osv. Han ved godt,
hvad den arabiske familie ville have
gjort, hvis nogen havde krænket deres
datter, og skammes ved sin egen fejhed.

Efterhånden som flere og flere hvide
bliver syge og dør, går samfundet i opløsning. Bander plyndrer, voldtager og
myrder. Politifolk ”af anden etnisk herkomst” forlader korpset og slutter sig til
de hærgende bander. Kraftværkerne går
i stå, og byerne henligger i mørke om
natten, - bortset fra de bål, som bander
tænder i gaderne. Hvide ”antiracister”
oplever en brat opvågning til virkeligheden.

Han kan ikke få tankerne væk fra den
hævn, han ikke har taget. Da han en dag
tilfældigt får øje på forbryderne, begynder han derfor at skygge dem. Han ser,
hvordan de kører rundt i stor sort
BMW, som må være betalt af den heroin, som han opdager, at de handler med.

”Sådan var det også under oversvømmelsen i New Orleans”, udtaler en af de
overlevende svenskere. ”På billeder
derfra kunne man se hvide, som organiserede hjælpearbejde og tog hånd om de
syge, - og sorte, som plyndrede butikker”.

Han, som hele sit liv har undgået vold
og konflikter, kan ikke hamle op med
dem, som hele deres liv har opsøgt vold

Alt er kaos. Gaderne fyldes af efterladte
biler, som der ikke længere kan fås benzin til, eller hvis ejere er døde. Brande
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I titelnovellen er fortælleren en dame,
som ser tilbage på sin tid som skolepige
i en lille søvnig provinsby, hvor tre broer, hvoraf kun den ene er i brug, går
over et stillestående vand, som alle børnene anser for uhyggeligt.
På et tidspunkt skaffer sognerådsformanden en flygtningelejr til byen efter
at alle andre egne af Sverige har undslået sig. For sognerådsformanden kan
flygtningene blive ”adgangsbillet til
Stockholm”, hvilket betyder en højere
position i partiet.
På overfladen ånder alt fred og idyl i
den lille by, - skønt novellens fortæller
har sine problemer som en af de lavest
rangerende i klassen – bænkevarmer
ved skolefesterne og den sidste, der
bliver valgt, når der skal dannes hold i
gymnastiktimerne. Men hun har en
slags venskab med tre andre i klassen,
med hvem hun har det til fælles, at de
hører til blandt de mindst populære.
På et tidspunkt bliver sognerådsformanden virkelig kaldt til en højere stilling i
Stockholm. Og landbetjenten bliver
politimester i nabobyen. Og damen,
som hidtil har været deltidsansat på
kommunekontoret, bliver pludselig personalechef.
En dag opdager børnene et lig i vandet
under broerne. Det viser sig at være

over uopklarede sager i politistationens
arkiv.
Han falder over en sag, som forekommer ham at være blevet efterforsket
lemfældigt, hvorfor han selv går i gang
med at undersøge den.
Men han bliver hurtigt gjort bekendt
med, at visse sager ikke skal opklares.
”Det onde ligger ikke i handlingen, men
i formålet”, forklarer en kollega.
Uregelmæssighederne er af en sådan
karakter, at den forflyttede betjent vil
indberette dem til Stockholm. ”Vil du
ha’, at vi skal have samme tilstande som
i Stockholm?” råber kontordamen efter
ham, ”og fængsle hæderlige mænd, som
forsøger at gøre noget”.
Det er et dilemma, som også danske
politifolk stod i i begyndelsen af
1940’erne.
Ja. Det er vel det dilemma, vi alle efterhånden står i. Kan vi forsvare at blive
ved med at opføre os, som om forholdene er normale, når det hele går ad helvede til?

Lig Sjøwall og Wahløø
Henrik Johansson leder tankerne hen på
forfatterparret Sjøwall og Wahløø, som
skrev underholdende krimiromaner for
herigennem at bringe et socialistisk
budskab.
Henrik Johansson har også et budskab;
og i underholdningsværdi står hans fortællinger ikke tilbage for Sjøwall og
Wahløø.
liget af en 30-årig dame, som af og til
gik til hånde på flygtningecenteret, og
som alle? troede var flyttet fra egnen.
Først mange år senere, da de voksne
skal genses til ”gamle elevers fest”, går
den fulde sandhed om livet i den lille by
op for fortælleren af den spændende
novelle.

Af pladshensyn springer vi over seks
noveller, som også fortjener at blive
omtalt, til bogens sidste novelle, som
skal omtales, fordi dens handling på
raffineret vis flettes sammen med bogens første novelle.

Politirapport 355
Den døde dame i vandet under broerne
var blevet udsat for massevoldtægt på
flygtningecenteret og skulle derfor skaffes af vejen, for at opretholde illusionen
om idyllen i den lille by.

En politibetjent bliver forflyttet til en
lille provinsby, for at han i rolige omgivelser skal forsøge at få styr på sig selv,
efter at hans søn er blevet myrdet. Da
der ikke er meget at lave, kaster han sig

Men i modsætning til sidstnævnte vil
Henrik Johansson aldrig blive feteret i
de pæne litterære kredse. Han vil aldrig
blive tvangslæsning på gymnasierne, og
han vil aldrig blive tildelt nogen af
magthavernes fine litterære priser.
Men han har et vedkommende budskab
og mestrer samtidig spændingens kunst.
Hold godt øje med Henrik Johansson.
Han kan anbefales.

Harry Vinter
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Lærerig underholdning
Jespere Asmussen: Den Danske Quizbog. - det handler om Danmark. Forlaget Globe. 2011.131 sider. 149 kr.
Quizbogens vigtigste formål er at give
læseren bedre kundskaber om Danmark
- punktviden på en sjov og overraskende måde. Spørgsmålene kommer vidt
omkring blandt talrige emner: historie,
religion, samfundsforhold, demokrati.
Kultur, geografi, ordvendinger og ordsprog. Vikinger og andre kendte danskere er heller ikke glemt - samt guder,
dronninger og konger, hele kongerækken er med, så vi og de kongelige kan
repetere.
Bogen indeholder 360 alsidige spørgsmål og grundige svar. Blandt andet bliver udtrykket ”den røde tråd” forklaret.
Men bogens røde tråd er oplysningernes
udformning som quiz. De er fordelt på
20 kapitler hver med 18 spørgsmål. For
hvert spørgsmål er der givet 3 kortfattede mulige svar, hvoraf 1 er angivet som
det rigtige. Men efter hvert spørgsmål
følger en tekst med spændende oplysninger og fakta, der uddyber det rigtige
svar.
Bogen indeholder mange historiske
illustrationer, hvoraf mange var kendte
af anmelderen, men lige så mange var
ukendte.
Det er en flot bog, som kan anbefales.
Harry Vinter

Bogudsalg
Indbundne udgaver af gamle numre af
Danskeren sælges for 100 kroner pr.
stk. plus porto. Det drejer sig om 4
flotte bind med udgaverne 1987-1993,
1994-1997, 1998-2000 og 2001-2007.
Tilsammen udgør de indbundne
udgaver et uvurderligt leksikon over
de seneste 25 års udlændingepolitik i
Danmark.
Og så er det oven i købet nogle
håndværksmæssigt flotte indbindinger,
som vil pynte i enhver reol.
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Foreningsnyt
Regnskab

Bogudsalg

Foreningens regnskab for 2009 foreligger nu
revideret og godkendt og kan læses nedenfor.

Foreningens boglager er fyldt til bristepunktet.
Vi er nødt til at skaffe plads.
Vi tilbyder derfor alle bøger uanset tidligere pris til 25
kroner pr. stk. plus porto.

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2009
Indtægter:
Kontingenter og bidrag
Aktieudbytter
Renteindtægter, netto
Indtægter i alt
Udgifter:
Lokaler
Porto
Gebyrer
Kontorartikler og kuverter
Telefon, telefax og internet
Faglitteratur
Bogtrykker, Danskeren
Bortrykker, andet
Møde- og rejseudgifter
Annoncer, abonnementer
Sekretariat/regnskabsafdeling
Småanskaffelser, EDB-udgifter
Andre omkostninger
Afskrivning inventar
Udgifter i alt
Årets resultat
Aktiver:
Likvide beholdninger
Værdipapirer
Tilgodehavender
Depositum
Ejendomme
Aktiver i alt
Passiver:
Egenkapital
Saldo primo
Kursregulering, værdipapirer
Overført resultat
Egenkapital, ultimo
Skyldige omkostninger
Anden gæld
Gæld i alt
Passiver i alt
Gentofte, den 2. februar 2010
PC-Revision Gentofte
Peter A. Christensen,
reg.revisor

234.818
6.377
534
241.729
17.736
36.719
380
7.047
41.518
2.150
39.583
3.072
310
11.766
20.650
7.475
43.020
12.141
208.095
33.634

Bøger, som i forvejen kostede under 25 kroner, sælges
dog til uændret pris.
Indbundne udgaver af gamle numre af Danskeren sælges
for 100 kroner pr. stk. plus porto. Det drejer sig om 4
flotte bind med udgaverne 1987-1993, 1994-1997, 19982000 og 2001-2007.
En bogliste er vedlagt dette blad og kan desuden ses på
foreningens hjemmeside:
www.dendanskeforening.dk/side 20.html

551.893
186.760
6.000
1.500
804.512
1.550.665
1.135.750
5.292
33.634
1.174.674
6.250
369.739
375.989
1.550.665

Lejlighed til leje
I Roskilde bliver en lille lejlighed inden længe ledig til
udlejning. Lejligheden ligger nær byens centrum og er
velegnet til en enlig. Interesserede kan få nærmere
oplysninger ved henvendelse på tlf. 86 13 24 01 eller pr.
e-mail til danskeren@danskeren.dk.
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Verdens lykkeligste folkefærd
I 2005 fastslog en undersøgelse i
World Database of Happiness, at
danskerrne er verdens lykkeligste
folkefærd.
I 2006 nåede University of Leicester
frem til samme resultat i en stort anlagt
undersøgelse.
I 2007 nåede analyseinstituttet Ropert
Starch frem til det resultat, at verdens
lykkeligste folkefærd er: danskerne.
University of Leicester nåede frem til
samme resultat igen i 2008, og i 2009
nåede den økonomiske samarbejdsorganisation OECD frem til samme
resultat.
I 2010 nåede EU-Kommissionen på
baggrund af en grundig analyse frem
til det resultat, at verdens lykkeligste
folkefærd er: danskerne.
Senest er OECD nået frem til samme
resultat igen i en ny analyse på
baggrund af et nyudviklet ”Your
Better Life”-indeks.

Nyt mål for velstand
Your Better Life-indekset forsøger at
indkredse et nyt mål for velstand som
alternativ til bruttonationalproduktet,
BNP.
BNP har blandt andet den store
svaghed, at det vokser ved enhver
økonomisk aktivitet, hvad enten denne
aktivitet er positiv eller negativ.
Ved præsentationen af det nye indeks
blev et citat af Robert Kennedy fra
1968 brugt som argument:
”BNP medregner luftforurening,
cigaretreklamer... atomsprænghoveder, låse til vore døre og fængsler
og skudsikre biler i vore byer. BNP
medregner ikke vore børns sundhed,
kvaliteten af deres uddannelse, glæden
ved deres leg. Det medregner ikke
skønheden ved vores poesi, styrken af
vore ægteskaber, styrken af vores
offentlige debat... Det måler i store
træk alt andet end det, der gør livet
værd at leve”.

Det nye indeks kan ses på OECDs
hjemmeside, hvor det også er muligt at
blande sig og udpege egne personlige
præferencer.

Årsager til tilfredshed
Sidstnævnte mulighed vedrører
utvivlsomt årsagen til danskerne
tilfredshed. 75% af danskerne har tillid
til de politiske institutioner, og stemme
-procenten ved valg i Danmark er
blandt de højeste i OECD; og de fleste
danskere angiver en gennemsigtig
offentlig administration og en fri og
åben debat som afgørende for
livskvaliteten.
At skulle skjule sine meninger er
uforeneligt med lykke.
Det giver bare frustrationer, som
psykologerne sagde i 1960’erne.

DANMARKSFONDEN
AF 5. MAJ 1995
Danmarksfonden af 5. maj 1995 er en kampfond, hvis midler
anvendes i overensstemmelse med Den Danske Forenings formålsbestemmelse til at sikre danskernes ret til en tilværelse på
egne præmisser her i landet. Fonden er opbygget på grundlag
af testamentariske og andre gaver. Bidrag, der mærkes
”Danmarksfonden”, kan indsættes på Den Danske Forenings
konto i Danske Bank, Reg.nr. 9173 Konto 4547551
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