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Leder 
   Næsten hver dag berettes der i medierne om 
problemer i ghettoerne, og næsten hver dag 
brændes biler eller containere af. Meget ofte 
hører vi om overfald, og de seneste urolig-
heder er mundet ud i skudepisoder. Politiet 
kan ikke magte opgaverne. Ofte blive de mødt 
med stenkast eller angreb på anden vis. 
   Og nu kommer regeringens forslag til løs-
ning af ghettoproblemerne: Bygningerne skal 
rives ned. Enhver må kunne se, at det forslag 
er helt ude af proportioner, for kriminaliteten 
bliver ikke mindre af den grund. De krimi-
nelle skal nok finde hinanden. 
    Man angiver sociale problemer som årsag, 
men er det så ikke mærkeligt, at det kun er de 
fremmede, der brænder biler af og overfalder 
folk?  
   Der har tidligere været store arbejdsløsheds-
perioder i Danmark, eksempelvis i tredverne, 
men folk kunne i almindelighed godt finde ud 
af at opføre sig ordentligt, og de socialt be-
lastede unges ”uro” indskrænkede sig den--
gang for det meste til smårapserier. De skød 
ikke på folk eller stak folk ned, og i vore 
dage, hvor mange danske unge går arbejds-
løse, brænder de, så vidt vides,  ikke skoler af 
eller skyder på folk. 
   Årsagerne til den voldsomme kriminalitet, 
som også findes uden for ghettoerne, må sø-
ges andre steder. Utilpasning kan heller ikke 
accepteres som forklaring. Mange af fremmed 
herkomst er født i landet, og mange danskere 
er udvandret med deres børn til fremmede 
regioner, uden at børnene gav sig til at stikke 
mennesker ned eller overfalde folk. Vi har 
stort set kun problemer med folk med muha-
medansk baggrund, - ikke med japanere, 
kinesere eller vietnamesere.  
   Årsagen til ghettokriminaliteten skal altså  
findes andre steder end i utilpasning og soci-
ale forhold, og hvorfor kigger vi ikke på de 
kriminelles kulturelle baggrund? Fordi det er 
tabubelagt. Fordi det ikke passer sig. Fordi det 
kunne føre en afsløring med sig, som ikke er 
rar at se på for dem, der tror på multikulturen. 
Men vi kan jo ikke løse problemer ved at und-
lade at kigge på de mulige årsager, som godt 

kan gå hen og rive tæppet væk under den 
kulturelite, der hylder multikulturen og for-
svarer den med næb og klør. De kunne gerne 
gå hen og blive overbeviste om, at islams 
børn slet ikke vil integreres i det danske sam-
fund, at de vil lave en stat i staten, som skal 
udbrede sig over hele det danske revir, at de 
ikke vil Danmark det godt. 
   Tænk hvis kultureliten og de danske politi-
kere kom til at indse dette. Hvad ville der så 
ikke ske!!! 
Redaktøren 

 
 

MULTI-KULTUREN 

 
 

 
*** 

 
Hvad skal det til for? 
   Nu har nærpolitiet i Vollsmose indført en ny 
fremgangsmetode i behandlingen af afbrænd-
te biler i området, og den går ud på:  
at bilerne for fremtiden ikke får lov til at blive 

stående, mishandlede og udbrændte i flere 

dage. Fremover vil de blive fjernet indenfor 

24 timer og opbevaret et andet sted, indtil 

efterforskningen i sagen er afsluttet. 
   Meningen er, at borgerne skal føle sig mere 
trygge, når de ikke skal gå og se på udbrændte 
biler. Er det ikke bunden af latterlighed?  
Hvor er fornuften blevet af? 
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Fremtiden står i flammer 

 
 Ildspåsættelser og skolenedbrændinger er allerede 
en del af hverdagen. 

*** 
 
Kære Birthe Rønn Hornbech 
   Her følger et referat af Hizb ut-Tahrirs mø-
de  i Bella Centret d. 3. oktober 2010. Det er 
meget skræmmende, eftersom de er uhygge-
ligt mange og taler på alle muslimers vegne. 
Myten om, at de er få, kan godt skrottes. 
   Det bør give stof til eftertanke: Skal vi blive 
ved med den galimatias og importere flere 
mennesker fra muhamedanske lande? Det er 
vores egen undergang. Det skræmmende er, at 
de ikke ønsker integration men vil modar-
bejde integrationen med næb og klør. Læs de-
res egne ord om, hvorfor de er her. 
 MVH 
Cand. mag. Åse Clausen Bjerg 
 
Ministerens svar var, at hun havde noteret sig 
mine synspunkter. Og så er den historie vel 
ikke længere. 
 

*** 
 
Hm! 
http://jppro.jp.dk/artikelsoegning/Displayarticle.aspx?a
rticleID=2209073 
 Jyllands-Posten 09.10 2010 
   Rapport fra det amerikanske senat udtrykker 
forbløffelse over, at mange tusinde afghanske 
vagter, der arbejder for USA, er Taleban-folk 
og spioner. 
   Afghanere, der bliver betalt for at passe på 
amerikanske baser i Afghanistan, er i langt de 
fleste tilfælde tilknyttet Taleban-oprørerne, 

kriminelle bander og den iranske efterret-
ningstjeneste, hedder det i en ny rapport fra 
det amerikanske senat.  
   Er det ikke det, vi hele tiden har sagt? Har 
vi ikke hele tiden advaret mod den muha-
medanske taqiyah, løgn og dobbeltspil? Og 
når de vestlige tropper trækker sig tilbage og 
oplever, at taleban igen overtager det hele, så 
vil man begræde og beklage, men det værste 
er, at hele denne ørkesløse og unødvendige 
krig betales med skatteborgernes penge. 
   Er det ikke snart på tide, at vi trækker os 
ud? 
 

*** 
 
Foreningen Dansk Kultur og redeligheden 
   Jeg var i sin tid medstifter af foreningen 
Dansk Kultur, men forlod foreningen efter et 
stykke tid, fordi min kamp gælder Danmark 
og ikke kun kristendommen, som var Dansk 
Kulturs kernepunkt  på den tid. Siden har der 
verseret smædebreve om mig, som jeg har ig-
noreret ud fra den opfattelse, at det ville gå i 
sig selv igen, når det nu blev åbenlyst, hvad 
jeg stod for, nemlig at Vesten er ved at blive 
erobret af en overordnet nazistisk indstilling, 
og at muhamedanerne kun er redskab for den-
ne. Jeg mener, at den gamle nazisme er ved at 
vende tilbage i ny forklædning, som ikke er 
umiddelbart gennemskuelig, men som mani-
festerer sig i samfundet som menneskeretlig. 
Menneskerettighederne tillader en ideologi, 
islam, der ikke accepterer men vil tilintetgøre 
menneskerettighederne og vil indføre tota-
litære tilstande.  
   Jeg går ikke ind for totalitære tankegange 
eller ideologier, og alligevel svirrer det i luf-
ten i Dansk Kulturs regi, at jeg er for langt 
ude på højrefløjen, og det til trods for, at jeg 
har skrevet bøger mod nazismen og påpeget 
antisemitismen i  medierne og mener, at den 
hvide race i disse år indtager den plads, jøder-
ne havde i tredverne. 
   Min tilknytning til Radio Holger falder dem 
for brystet, men RH er som alle andre nati-
onale tiltag genstand for mediernes tilsvinen, 
og derudover er jeg kun ansvarlig for det, jeg 
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selv siger. Jeg er ikke mere på RH, og jeg har 
aldrig repræsenteret RH, lige så lidt som jeg 
har repræsenteret DR eller andre medier, når 
jeg har kunnet høres eller læses i disse. 
   Min tilknytning til Den Danske Forening 
falder også Dansk Kultur for brystet, men her-
til er kun at sige, at denne forening blev star-
tet af gamle modstandsfolk, og foreningen 
bygger på samme grundlag, og idet jeg er dat-
ter af en gammel modstandsmand, så er mit 
grundlag det samme, altså en kamp mod 
nazismen, både den gamle og den nye. Det 
burde være tydeligt i alt, hvad jeg har publi-
ceret, men alligevel mener Dansk Kultur ikke, 
at de kan have tillid til mig. ”Jeg har to ho-
locaust-benægtere i mit følge”, begyndte man 
fra DK for mange år siden, og jeg ved ikke, 
hvem det skulle være, og hvis det er rigtigt, 
hvad så? Holocaust-benægtere smitter vel 
ikke.  Jeg er ikke holocaust-benægter. Tværti-
mod. Siden har smædekampagnen haft travlt, 
og jeg har lukket ørerne, men nu synes  jeg, at 
den ondskabsfulde sladder har nået grænserne 
for min tålmodighed, og jeg åbenbarer det 
derfor i DUA og siger én gang for alle: ”Nej, 
jeg er ikke nazist. Jeg forsøger at bekæmpe 
nazismen”. 
 

*** 
 
Politiets effektivitet 
   Nu skal politiet producere et vist antal 
sager, d.vs., at de skal være hårdere i filten for 
at opfylde politireformens krav. De skal med 
andre ord ”skaffe” flere sager, end de ellers 
gør. I stedet for at tage sagerne, som de kom-
mer, skal politiet nu være så effektivt, at de 
skal lave deres arbejde på en måde, så det gør 
ondt på borgerne, sagde rigspolitichefen i 
TV2 d. 11. oktober. Nu deler man altså folket 
op i politi og borgere, hvor den sidste skal gå 
og frygte den første. Hvad skal det alt sam-
men gøre godt for? 
 

 

 
 
 

 
 

*** 
 
Demografi 
   1 milliard mennesker syd for Sahara sulter, 
og vi vil bekæmpe fattigdommen, men på 12 
år er samme  befolkning ekspanderet med y-
derligere 1 milliard.  
   Demografien påviser, at der i perioden fra 
1960-2015 vil være en firedobling af samme 
folk, og eftersom den gennemsnitlige leveal-
der er lav, så må der virkelig produceres 
børn., så fattigdommen kommer til at fortsæt-
te længe endnu. Faktisk kan vi  ikke bekæmpe 
fattigdommen i verden, hvis ikke der sættes 
ind med børnebegrænsninger. 
 

*** 
 
Den ensrettede udvikling 
   Der er en falskhed og forløjethed i dette 
land. Vi kalder os frie, men vi er bundet på 
mund og ånd. Når vi åbner munden om noget, 
der vedrører islam, lyder der et hylekor be-
stående af frelste mennesker, der ud over at 
være frelste også går verbalt – og nogle gange 
fysisk til angreb på dem, der vover at have en 
mening, der går mod det vedtagne korrekte. 
Vi kan såmænd blive antastet for at sige sand-
heden, for det er ikke et spørgsmål om sandt 
eller falsk, men om det fornærmer nogen, 

Vi må tage nogle 

uskyldige, hvis vi 

skal nå hjem 

inden fyraften. 

Og riget 

fattes penge. 

De fik ikke nok 

af Sovjet og 
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eller om at have en forkert mening. Det er 
langt ude men desværre alvor. Vi har be-
væget os ind i totalitærstatens rammer, og vi 
er ikke længere et frit folk. Og selv om vi kan 
åbne munden om sandheder, der ikke direkte 
fornærmer nogen, så lægger folk bånd på sig 
selv, fordi de aldrig ved, hvilke danskere, der 
begynder at overfuse dem, når de siger noget, 
der ikke er i overensstemmelse med den ens-
rettede holdning til fremmedpolitikken. 
   Obama siger: ”Vi er ikke i krig med Islam!” 
Hvad er vi så? Islam lægger låg på vores fri-
hed, og tvinger os til tavshed. Måske er vi 
ikke i krig med islam, men islam er i krig med 
os, og vi er tvunget ind i den krig, for hvorfor 
skal vi finde os i at få stækket vore vinger? 
   Der er kun én vej frem, og det er at sige, 
hvad man mener. Det kan godt være, at det 
provokerer muhamedanerne, og hvad så? Er 
det ikke os, der bor i dette land? 
 
 
Hvornår går muhamedanerne i hobetal og samlet 
flok mod Europas grænser? 

 
 Tanken er ikke helt  ved siden af.   
 
    
Vi accepterer som sagt ikke islam i Dan-
mark, og her skal det understreges, at vi i den-
ne sammenhæng ikke taler om mennesker. 
   Mennesker fra enhver kultur er sådan, som 
kulturen har programmeret dem, og af den 
grund er vi ikke ens. Det er naturens orden: Vi 
er ikke ens! 
   Hermed være ikke sagt, at nogle er bedre 
end andre. Alle kulturer har deres ret, men de 
svinger ikke nødvendigvis alle sammen på 
samme frekvens, og når de er hinanden mod-
stridende, så giver det ingen mening at for-

søge at integrere den ene kultur i den anden. 
Det skal gå galt, og det går galt. Vent og se. 
Vi står kun ved begyndelsen. 
 

*** 
 

Kulturbarrikader  
Åse Clausen Bjerg 
 

   Efter nogle år sammen med en afrikansk 
mand er jeg sidenhen blevet ikke så lidt klo-
gere på livet. Han var velintegreret i Tyskland 
og talte perfekt tysk og opførte sig som en 
tysker, idet han gjorde meget ud af at få kend-
skab til tyske sæder og skikke og efterleve 
dem. Men han skrottede mig pludselig, fordi 
jeg ikke kunne leve op til hans stolthed, og 
hans begrundelse var blandt andre pjattede 
ting, at jeg ikke kunne lave afrikansk mad, så 
den smagte afrikansk. Nu kunne man tro, at 
det var en undskyldning, men det var det ikke. 
Det gik ham virkelig på og det var et af hans 
livs største skuffelser. 
   Jeg var opdraget til, at hvis der var uover-
ensstemmelser, så talte man om det og fik løst 
problemerne, men her kunne der ikke tales. 
Hans livsgrundlag var stoltheden, og den be-
stod blandt andet i at hans kone var den per-
fekte husmor. Alt andet, uddannelse og intel-
ligens var fuldstændig lige meget, og da han 
diskede op med den form for argumentering, 
troede jeg i første omgang, at han var blevet 
tosset, men nej. Sandheden var, at han var 
afrikaner, og som sådan tålte han ingen plet 
på stoltheden – hans stolthed. 
   Jeg var mere end målløs, og der løb mange 
tanker gennem mit hoved dengang, og de 
tanker har lært mig noget om værdier. At vi 
var så forskellige havde hverken han eller jeg 
drømt om, og at vi havde så forskellige vær-
dier, som omfattede noget for vores opfattelse 
så banalt som madlavning, var slet ikke til at 
fatte, men jeg er blevet ikke så lidt klogere på 
livet, og så meget har jeg annammet, at drøm-
men om det multikulturelle paradis er og for-
bliver en drøm.  
   Politikernes mange forslag til, hvordan vi 
løser problemerne, udgår fra en helt naiv fo-
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restilling om, at vi tænker ens, og kultureli-
tens mening om, at vi alle er lige er helt ude 
af virkelighedens proportioner. Vi er hverken  
lige eller ens. Vi tænker forskelligt, har for-
skellig logik og vore grundlæggende værdier 
er ofte modstridende. Men så siger politi-
kerne, at der bare skal dialog til, og så er det, 
jeg tænker: Go daw, do! Dialog ud fra for-
skellige udgangspunkter fører ikke til harmo-
ni, og derfor kører integrationen helt af sporet. 
 

*** 
 
Oprør i periferien 
   Der er røre i andedammen, i hvert tilfælde 
er der nye toner på vej i Tyskland, hvor det nu 
kommer frem, at tyskere mobbes af muha-
medanere. Det er selveste familieministeren, 
Kristina Schröder, der tager sagen op i of-
fentligheden, og lederen af det tyske rege-
ringsparti CSU, Horst Seehofer, mener, at tyr-
kere og arabere er uønskede som ny arbejds-
kraft i Tyskland. Og ifølge Jyllands-Posten 
10.10. 2010 er der et markant vælgerskred til 
højre. Mon vi tør håbe på, at de tendenser vil 
brede sig til andre europæiske lande? Mon de 
finder vej til Danmark? 
 
 
 

 
      Den velsignede multi-kultur 
 

*** 
 
 

Mangfoldighed er dejlig 
   Mangfoldighed betyder forskelligartethed, 
og jo mere forskellige ting er, jo dejligere 
bliver livet. Det er ikke kun sjovt at gå med to 
forskellige sko eller kun én sok, det er faktisk 
en udfordring og en berigelse. Og når det dre-
jer sig om transport, er der ikke noget 
så interessant som at køre en bil med fire 
forskellige hjul og et cykelstyr i stedet for et 
rat.  
    Det gælder i øvrigt alle livets områder. I 
stedet for at forbeholde kattehjem for katte 
(den rene racisme) burde disse hjem også 
gøres tilgængelige for hunde og undulater, så 
de forskellige grupper kan nyde hinandens 
selskab.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Jøder, bøsser og grønlændere kunne sag-
tens have det godt i Gellerupparken eller 
Vollsmose, og det vil sikkert forbedre deres 
kondital betydeligt, hver gang de skulle pas-
sere en gruppe karatetrænede arabere, der går 
og keder sig.  
  Mangfoldighed er vidunderligt. Hvorfor skal  
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vi nøjes med det samme hele tiden, når vi 
kunne få noget nyt og spændende, vi endnu 
ikke har oplevet? Tak til det Radikale Venstre 
og de andre kammerater, der har givet os den-
ne vidunderlige idé. 
   Ja, hvorfor har vi aldrig tænkt på det før?  
 

*** 
 
Truer med vold og opprør 

Storbritannia var en stormakt, et verdens-
rike. Klippene ved Dover var det fremste 
symbol på styrke og uavhengighet, på frihet. 
Som det heter i sangen: ”Britons never ever 
shall be slaves” Nå trues landet av undergang. 
Det er ikke den spanske armada eller Na-
poleons ”Grande Armée”, heller ikke Tysk-
lands keiser eller ”Führer” som vil invadere 
øyriket. Nå er fienden allerede inne. Han har 
konsolidert på britisk jord, tallrikere og mer 
nådeløs enn tidligere tiders tyranner. 
   Slik skal vi forstå den ”norskpakistanske” 
politikeren Abid Raja, som sier rett ut at trus-
selen mot Storbritannias fortsatte eksistens 
kommer fra de millioner rasende innvandrere, 
som ikke finner forholdene lagt tilbørlig til 
rette for sitt opphold i det engang Forente 
Kongerike. Og, fortsetter han, den samme 
trussel foreligger i Norge, med mindre vi leg-
ger om kursen og holdningene, og ”løfter inn-
vandrerne opp av fattigdommen”. 
 
Når nu man indretter sig på de fremmedes krav, så 
bliver de bedre mennesker. 

 
Så holder al kriminalitet op. 
 
 

  Så kan man spørre hvorfor de rasende ikke 
reiser hjem, når forholdene er så mistrøstige, 
hvorfor de kjemper med nebb og klør for å få 
flere av sine landsmenn hit til elendigheten. 
Svaret er at de har det så uendelig mye bedre 
her enn i sine egentlige hjemland. Over hele 
Europa lever titalls millioner fremmede av 
sosiale ytelser, opparbeidet av den arbeiden-
de, innfødte delen av befolkningen. Fore-
liggende statistikk viser at halvparten av 
innvandrede menn i arbeidsfør alder lever av 
ulike sosialstønader – kvinnene er som kjent 
hjemme og sørger for tilveksten – og disse 
ytelsene gir dem 8 – 10 ganger mer enn det 
deres kvalifikasjoner ville gitt dem i hjem-
landet, dersom de i det hele tatt hadde kunnet 
få arbeid der. De lever, materielt sett, bedre i 
England, i Europa, og fremfor alt i Norge enn 
for eksempel en embetsmann i hjem-landet, 
bedre enn en middelklasses borger i fast 
arbeid. Men dette er tydeligvis ikke nok, Fan-
den vil som kjent ha mer, kravlisten er en-
deløs. 
   Jeg er enig med Raja: England er truet av 
kaos og undergang, som det øvrige Europa. 
Skal vi da bare underkaste oss? Skal vi gi 
etter for vold og trusler? Spørsmålet er egent-
lig retorisk, vi gir allerede etter, for lengst og 
trolig for langt. Hadde vi, i England som her, 
hatt styrende med ryggrad, ville de satt 
fremmedfolket knyttneven for tennene, og i 
klartekst erklært at vi skal være herrer i vårt 
eget hus. 
   Svaret på utfordringen må bli NEI, ledsaget 
av et kontant slag i bordet. I stedet for kapi-
tulasjon velger vi motangrep, og innleder med 
hjemsen-delse av alle fremmedkulturelle inn-
vandrere. Det er ingen menneskerett å få opp-
hold i Europa, enn si gratis, på vertsfolkenes 
bekostning. Det er den sanne undergang å 
slippe fienden inn i landet, la ham infiltrere 
forvaltning, politi og forsvar. Send dem ut, 
alle som én, og la dem fremme sine krav der 
de hører hjemme. 
 

*** 
 
 

Der er mere, 

hvor det 

kommer fra. 
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Løber rygtet foran sin mand? 
   Rygter fra pålidelige kilder siger, at eu-
roen er ved at kollapse og at trykke-pla-
derne til den nye D-Mark allerede er lavet. 
Et kollaps kan ske nårsomhelst i nær 
fremtid. Lad os håbe på, at det er rigtigt, 
men kan nogen forestille sig det kaos, der 
kan blive? 
 

*** 
Holland: 
Halvdelen af offrene for æres-vold er også 
seksuelt krænkede 
http://islamineurope.blogspot.com/2010/10/netherlands
-half-of-honor-violence.html 
 
   Ofre for æresretateret forbrydelser bliver 
oftere seksuelt krænkede end først antaget. 
Det er en af de bemærkelsesværdige konklu-
sioner på en undersøgelse, Fier Fryslan, en 
social service organisation, er kommet frem 
til. 
   Af de 89 kvinder, som kom til Fier Fryslan 
mellem januar 2008 og marts 2010, var 45 
blevet seksuelt krænkede af familiemedlem-
mer, undertiden af flere personer. 
   Fier Fryslan, som kører et forsøg med be-
skyttelse af æresrelaterede forbrydelser for 
justitsministeriet og vws(?) offentliggjorde 
resultatet i en publikation ved navn ”Zahirs 
Datter”. Zahir er navnet på beskyttelsen for 
ofrene for æresrelaterede forbrydelser…. Af 
de 45 piger, som var blevet seksuelt kræn-
kede, var 52 % blevet krænket af en fætter, 22 
% af en bror og 20 %  af en onkel. 8 % var 
blevet krænket af deres far, 2 % af deres 
stedfar og 2 % af en bekendt. 
 

*** 
 
Venstrefløjens hykleri 
   Det viser sig, at Ole Sohn, som er tidligere 
DKP´er, har skrevet et brev til Erich Hone-
cker, hvori han roser politistaten. Ole Sohn 
har hyldet en diktatorisk politistat, og det 
burde vække bekymring. Hvis en nazist blev 
medlem af folketinget, ville der lyde et ra-
maskrig, men Ole Sohn, som har tiljublet en 

ideologi af samme brutalitet som nazismen, er 
indtil nu gået fri. 
   Venstrefløjen har i årevis hakket på nazis-
men, men de kaster med sten, mens de selv 
bor i et glashus. 
   På samme måde, som venstrefløjen fordøm-
mer nazisme, bør Ole Sohn fratages sit man-
dat som medlem af Folketinget. 

Platugle  
 
 

 
 

*** 
 

Umulig integration 
Åse Clausen Bjerg 
 
     Man vil gerne tilskrive kriminaliteten i 
Ghettoerne  solciale årsager, men er det da ik-
ke mærkeligt, at der er så mange sociale pro-
blemer i samtlige ghettoer i den vestlige ver-
den, hvor der bor muhamedanere? Se bare på 
Frankrig, hvor der er områder, politiet ikke tør 
nærme sig. ”De er få”, siger man, og de få 
ødelægger det, for de mange, men siden de er 
så mange, at politiet ikke kan håndtere pro-
blemerne, kan de ikke være så få. De må være 
mange. Og  politikerne mener, at forældrene 
skal tages i skole, men sagen er, at forældrene 
ikke har den samme opfattelse af opdragelse, 
som vi har. Vores mellemøstlige forbindelse 
hævder, at det er forældrene, der står bag de 
unges ”oprør”.  

Jamen gode 
mennesker 

kæmper altid 

for det gode. 

Men det 
gode kan 

tilsyneladen-

de skifte 

fjerdragt. 
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   I de islamiske lande består opdragelsen i at 
forstå koranen og efterleve dens budskaber, 
og her kommer det tydeligt frem, at en mu-
hamedaner ikke skal regne de vantro for det 
skidt, de træder på. De vantro skal bekæmpes. 
Det fremgår af utallige koranvers.  
   Derudover skal vi også se på det faktum, at 
kriminaliteten går ud over danskerne. Vi hører 
aldrig om, at muhamedanerne brænder biler 
af, der tilhører en muhamedaner eller sætter 
ild på en koranskole. Målet for kriminaliteten 
er danskere.  
   Man siger også, at de unge går og keder sig, 
fordi de ikke har arbejde, men der er utallige 
danskere, der er arbejdsløse, og i hele histo-
riens forløb har der ikke været tilfælde, hvor 
etniske danskere har haft behov for at sætte 
ild til containere eller biler, fordi de keder sig. 
  Vi kan for det første konstatere,  at der ikke 
er tale om få utilpassede, der går og keder sig. 
De er ganske mange i hver ghetto, og skrønen 
om, at de er socialt belastede, kan vi godt 
glemme. Der er mange socialt belastede dan-
ske familier, og de fleste kan godt finde ud af 
at opføre sig inden for lovens rammer. 
   Nej, som udgangspunkt må vi sige, at de, 
der er kriminelle er kriminelle, og de bør 
betegnes som sådan. Vi kan så diskutere, hvad 
årsagen er, men hvis vi kigger i koranen, får 
vi nok forklaringen. Problemet er i stor ud-
strækning islam, og vi opfordrer til stadighed 
til at overveje, om vi skal lade muhamedanere 
betræde den danske jord. 
 
 

 
 

Vores udenrigsminister 
   Lene Espersen har ikke direkte sagt und-
skyld for Muhammed-tegningerne, men hun 
har angiveligt sagt, at det var beklageligt, og 
det kommer tæt på en undskyldning, så tæt 
på, at muhamedanerne opfatter det som en 
undskyldning. Og hun har tilmed sagt, at hun 
ikke ønsker at se det gentaget. Hvad bilder 
hun sig egentlig ind? Vi er mange, der gerne 
ser det gentaget ene og alene af den grund, at 
vi en gang for alle må markere reviret for 
vores ytringsfrihed. Lene Espersen har opført 
sig højest uhensigtsmæssigt, og efterhånden 
må vi vist til at sætte spørgsmål ved, om hun 
overhovedet kan bestride posten som uden-
rigsminister. Indtil videre har hun flere uhel-
dige forhold bag sig. 
 

*** 
Elvirasdatter 
   Vi går ikke ind for vold. Derfor  bekæmper 

vi højrefløjens  nazistiske vold, for den vil vi 

ikke have i verden. Højrefløjen skal nedkæm-

pes og udryddes, så deres voldelige tendenser 

ikke mere får lov til at dominere. 

   Der er jo masser af vold på højrefløjen, så 
meget, at vi er nødt til at gå i aktion, for høj-

refløjens fascistiske metoder kan ikke tole-

reres. Derfor slår vi ned på enhver fascist, 

der åbner munden. Fascisme skal udryddes 

og helt fjernes fra dansk jord. Derfor går vi i 

kamp, derfor træder vi i karakter med både 

slagvåben og jernnæver. Fascisme skal ikke 

få et ben til jorden. 

   Og nu sker der en markant højredrejning 

hen imod et fascistisk styret land. Se bare på 

Dansk Folkeparti, hvor fascisterne flokkes og 

bliver flere og flere. Det skal bremses. Vi har 

derfor både brosten og molotow cocktails. 

   For nylig ville Dansk Folkeparti sende de 

uskyldige ofre for krigens traumer tilbage til 

deres traumatiske forhold, og har man hørt 

noget lignende? At sende mennesker direkte 

til tortur! Derfor må vi bekæmpe Dansk Fol-

keparti og dets slæng - om ikke på anden 

måde, så må de smage jernnæven. Vi finder 

os ikke i fascistoide tilstande i Danmark. Vi 

fik nok af de brunskjorter, der huserede i 

Koranen  

slår hårdest. 
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gaderne i Tyskland i tredverne. Dem vil vi 

ikke se her. Derfor går vi til kamp mod alle 

Dansk Folke-partis meningsfæller.  

Hilsen fra 

Anti-fascistisk netværk. 

 

 
    Fredens vogtere 

 
     Forløberne for indførelse af paradis på jord 
 

*** 
 
Den muhamedanske brutalitet 
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1167877.
ece 
En hjemløs skulle brændes af  
   Barskt liv på gaden: En hjemløs vågnede 
ved at tre unge satte ild til hans sovepose. Vi 
bliver hver gang duperet af den opfindsomme 
vold, som muhamedanerne kommer med, og 
selv om nogle vil påstå, at også danskere er 
kriminelle, at de også kan være brutale, så 
måler de sig på ingen måde i voldelige op-
findsomheder med muhamedanerne. Hvem 
ville finde på at sætte ild til en person, som 
ligger på gaden? Det er så langt fra dansk tan-
kegang, at vi endnu engang må stille spørgs-
målet: Kan vi rumme mennesker med isla-
misk baggrund i Danmark?  
   Nu vil hylekoret sige, at det ikke hører til 
islamiske traditioner at brænde mennesker af, 
men det skal de nu ikke komme godt fra at 
sige. Der findes en bog, der hedder ”Levende 
Brændt” som beskriver, hvor almindeligt den 
form for brutalitet er. 
 

*** 

 

Fremskridtspartiet 
   Fremskridtspartiet holdt landsstævne i 
Varde d. 23. oktober 2010. Det er ikke nogen 
hemmelighed, at FRP har været delt i to lejre, 
en Brusgaard-fløj og en Glistrup-fløj, og som 
det fremgår, repræsenterede Glistrupfløjen 
Glistrups tanker og ideer, som Brusgaard-
fløjen ikke havde de store sympatier for. Men 
så delte partiet sig i to grupper, som begge 
kaldte sig Fremskridtspartiet, men Glistrup-
fløjen har nu fået tilkendt vælgererklærin-
gerne og fortsætter nu Fremskridtspartiet i 
Glistrups ånd, og for første gang i mange år 
åndede der fred i partiet. 
   Partiet, som iflg. sagens natur er skrumpet 
ind, søger nu samarbejde med andre smågrup-
peringer, og det var jo det, Værn om Danmark 
også ville, så nu er der grobund for et samar-
bejde, så vi kan komme videre i  vores kamp 
mod islamiseringen i vort land. 
   Dansk Folkeparti har givetvis gjort, hvad de 
kunne inden for de pæne rammer, som partiet 
har anlagt, men kan muligvis ikke komme 
videre, fordi de ikke kan sprænge pænhedens 
rammer. 
   Fremskridstpartiet vil sætte lup på islam og 
holde gryden med debatten om islam i kog og 
vil påvise politikernes forræderi mod det dan-
ske folk. 
 
 
Fra  Fremskridtspartiets landsmøde 

 
 
 
   

Til kamp mod 

fascismen. 

I vore folder er 

fremtiden gemt! 
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 Det kan godt være, at der lyder et ramaskrig: 
De korrekte får korrektheden i den gale hals, 
men hvad så? For os gælder kampen dansker-
ne, og egentlig interesserer vi os ikke for is-
lam. Vi tager udgangspunkt i danskernes tryg-
hed, og det er det, der betyder noget for os. 
Islam kan være, hvad denne ideologi være vil 
– blot ikke i Danmark. 
   Vi har for længe fået tudet ørerne fulde af 
falskhed og forløjethed, og medierne vil gerne 
male et lyserødt billede at integrationen, men 
danskerne er begyndt at tænke selv, og mange 
siger nu: Glistrup havde ret 
    

*** 
 
 Islam og perversiteter 
 
Militærraport afdækker Afghanistans beskidte 

hemmelighed – misbrug af drenge, skriver 

Berlingske Tidende d. 16 oktober 2010. 

 

   Udenlandske soldater, skriver avisen, støder 
hele tiden på fænomener, de ikke er uddanne-
de til at håndtere, og som de er ganske uforbe-
redte på: Homoseksualitet og pædofili. De 
afghanske mænd har åbenlys sex med hinan-
den og gør tilnærmelser til de udenlandske 
soldater, og små drenge bruges som elskere, 
og avisen spørger: ”Er det værd at kæmpe for 
et land og en kultur, der så åbenlyst og vel-
lystigt accepterer både pædofili og kvinde-
had?” 
   12 af tyve tolke fik i løbet af et år gonnoré, 
som de havde pådraget sig analt,  men de 
påstod, at de havde fået det ved at blande grøn 
og sort te, og derfor kom de ustandseligt til-
bage for igen at blive behandlet for sygdom-
men. 
   Nogle af taleban-topfolkene har bekræftet, 
at sex med mindreårige er ganske almindeligt, 
hvilket en ung mand, som selv har været mis-
brugt, kan bekræfte. 
   Men talebanerne vil ikke acceptere prædi-
katerne ”homoseksuel” og ”pædofil”, og vi 
skal i den forbindelse minde om, at homo-
seksualitet er forbudt og straffes med døden i 
islamiske lande.    

   Homoseksualitet praktiseres alligevel i stor 
stil, men det hedder det ikke. Hvad det så 
hedder, vides ikke. Det fremgår af Berlingske, 
at det er den homoseksuelle kærlighed, der er 
strafbar, og i de ovennævnte tilfælde er der 
ikke tale om kærlighed, kun fysiske lege.  
   En mand søgte råd på et amerikansk hos-
pital om, hvordan han skulle gøre sin kone 
gravid, og da han fik det at vide, troede han 
ikke på det, for han kunne ikke have sex med 
en uren kvinde – kun med en ren mand. 
   Mænd i Afghanistan har ikke brug for kvin-
der - kun til at føde børn. 
   Denne militærrapport har ikke  bragt men-
neskerettighedsforkæmpere  eller børneorga-
nisationer på banen, og der har heller ikke 
været reaktioner fra FN eller EU. 
 

*** 
 
Det mångkulturella fiaskot 
http://politisktinkorrekt.info/2010/10/17/det-
mangkulturella-fiaskot/ 
  

Angela Merkel, Tysklands förbundskan-
sler, konstaterade i ett tal i Potsdam på lör-
dagen att det mångkulturella samhället är ett 
fiasko och att det så kallade multikultikon-
ceptet, där folk med olika ursprung lever sida 
vid sida, inte fungerar. 
   Det börjar bli svårt att vara mångkul-
tursförespråkare i Europa anno 2010. I land 
efter land vinner invandringskritiska partier 
mark och tar sig in i parlament efter parla-
ment. Även flera tunga namn konstaterar att 
det mångkulturella experimentet har totalha-
vererat. 
 

 
    
En nyligen utförd studie visar att drygt 30 
procent av tyskarna anser sig vara ”överkörda 
av invandrare”. Studien, utförd av tanke-
smedjan Friedrich Ebert Stiftung, visar också 
att ungefär samma antal anser att Tysklands 
16 miljoner invandrare eller personer med 

Husk nu, at det 
er godheden, 

der, betyder 

noget. 
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utländsk bakgrund har tagit sig till landet 
enbart för att få ta del av sociala förmåner. 
 

 
 
 
   Under sitt tal till yngre medlemmar av hen-
nes eget konservativa parti, Christlich Demo-
kratische Union Deutschlands – Kristdemo-
kratiska Unionen, sa Merkel att tyskarna på 
60-talet lurade sig själva då de trodde att de 
invandrare som kom till landet för att arbeta 
skulle åka tillbaka någon gång – och att 
byggandet av det mångkulturella samhället 
har misslyckats fullständigt. 
   I talet refereade Merkel även till uttalanden 
av Christian Wulff, Tysklands president, som 
sagt att islam är en del av Tyskland precis 
som kristen- och judendomen. Medan hon 
visserligen höll med om att så är fallet, fram-
höll Merkel att invandrare i Tyskland själva 
måste göra mer för att integreras, bland annat 
lära sig tala tyska och de som inte gör det är 
inte välkomna. 
   Tidigare i veckan sa ledaren för CDU:s 
systerparti i Bayern, Horst Seehofer, att inte-
gration av invandrare från avvikande kulturer 
som Turkiet och arabiska länder generellt är 
svårare och konstaterade även han att 
multikultin är död. I augusti sa den före det-ta 
centralbanksledamoten Thilo Sarazzin, som 
även skrivit en kontroversiell och omdebat-
terad bok i ämnet, att ingen annan invan-
drargrupp än muslimer är så starkt förknip-
pade med krav på välfärdsstaten och brotts-
lighet. 

*** 
 

 

Platugle 
 

Brevsprækken 

 
 
   Nu vil de politisk korrekte indføre mørke 
dukker i vuggestuerne. Det er, fordi de fleste 
børn foretrækker de lyse, og det skal de ikke. 
De har allerede lært, at kvinder er bedre end 
mænd, og nu skal de også forstå, at mørk hud 
er bedre end lys hud. Er der nogen, der tør 
have noget mod det? 
 

*** 
Ghettoer 
http://www.dr.dk/Regioner/Kbh/Nyheder/Koebenhavn/
2010/10/15/100454.htm 
   I Mjølnerparken er der mange urostiftere, 
og faktisk udgør antallet af unge under 18 år 
halvdelen af beboerne. De siger, at de bræn-
der biler af, fordi de mener det alvorligt, at 
kommunen skal give dem et nyt klubhus. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     Og  Hans Skifter Andersen, seniorforsker 
fra Statens Byggeforskningsinstitut mener, at 
det hele kan udvikle sig negativt, fordi der er 
så mange samlet på samme sted. Den hårde 
kerne vil få flere og flere medløbere, mener 
han, men hvis man spreder dem, så risikerer 
vi at se dem som horder rundt om i gaderne 
som i andre lande. Problemet er uløseligt. 
 

Og for at Norge 

skal få mulighed 

for at deltage i 

islam. 

Så er vi totalt 

fredelige. 

 

I skal bare give os 
alt det, vi 

forlanger. 

Pia Kjærsgaards 

harske parfume 

sælges nu også i 

Tyskland. 
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Fra Dokument.no 
av Julia Caesar 

Äntligen stod statsministern i talarstolen. 
Han talade och sade: 
   Sverige ska vara ett land som präglas av 
öppenhet. Något av det mest svenska vi har är 
vår tradition av öppenhet mot omvärlden. I 
Sverige har generationer av människor som 
flytt förtryck och fattigdom fått chans att 
börja ett nytt liv. De har berikat vårt land, 
gjort oss klokare och gett oss ett mer ut-
vecklat samhälle. De bidrar till vårt välstånd. 
Utan denna öppenhet hade Sverige varit ett 
fattigare land.  
 
 

 
Ja, rigt på kriminalitet og voldtægter. 
 
   Orden är statsminister Fredrik Reinfeldts 
(m). Han har naturligtvis inte skrivit dem 
själv. Det är hans talskrivare som har filat på 
regeringsförklaringen som Reinfeldt läste upp 
när riksdagen öppnade. Regeringsförklaringen 
motsvarar ungefär små barns önskelista till 
jultomten men ska samtidigt ange tonen för 
hur sittande regering tänker sköta sitt arbete 
under mandatperioden, det vill säga fram till 
valet 2014. Det gäller att stoppa in så många 
fluffiga och löftesrika ord som möjligt. Ord 
som ”ansvar”, ”öppenhet”, ”trygghet” och 
”välfärd” som låter bra men egentligen inte 
förpliktar till något. Bröd och skådespel till 
folket. Ordet ”ansvar” förekommer tolv gån-
ger i regeringsförklaringen. 
 

*** 

Hala-mad 
 "Om vi hadde valgt politikere som hadde 

tatt seg bryet med å sette seg inn i muslimsk 
lov, hadde alt dette tøvet kunne blitt avvist en 
gang for alle." 
    Krav om halalmat kan uten problemer og 
med koranen i hånden avvises en gang for 
alle: 
    En praktiserende muslim spise non-halal 
dersom halal ikke er tilgjengelig eller når man 
er i en situasjon der sult gjør dette nødvendig.  
Koranens sura 5:5 omtaler dette:  
(…)“ I dag har jeg tilladt Jer alt godt, og 
bogens folks (kristnes og jøders) mad er til-
ladt for Jer, og Jeres mad er tilladt for dem”  
 

*** 
 
Fra Justistsminister Lars Barfoed 
   Ved en e-mail a 6 oktober 2010 har De ret-
tet henvendelse til justustsministeriet og fore-
spurgt, hvorvidt der er truffet en politisk be-
slutning om, at indvandrere i Gellerupparken 
eller andre udsatte boligområder pr. Defini-
tion ikke er kriminelle. 
   I den anledning kan justitsministeriet oply-
se, at der ikke er truffet en beslutning som 
den, der blev omtalt i Jyllands Postens sati-
riske klumme ”Hjørnesparket” d. 6 oktober 
2010. Det kan envidere oplyses, at regeringen 
d. 26 oktober 2010 fremlagde udspillet ”Ghet-
toerne tilbage til samfundet” – et opgør med 
parallelsamfund i Danmark, der kan findes på 
statsministeriets hjemmesid www.stm.dk 
Med venlig hilsen 
Lasse Boje 
 

*** 
    
Bag kulisserne 
   Der er angiveligt kommet en kurre på tråden 
mellem Lars Hedegaard og Flemming Rose, 
idet Hedegaard påstår, at Rose havde ringet 
ham op før udgivelsen af Muhammed tegnin-
gerne, hvor Hedegaard angiveligt skulle have 
svaret, at der i tilfælde af udgivelse af Mu-
hammed tegningerne ville blive ballade. Det 
nægter Rose i dag, og hvad der er sandt eller 

Det er os, der 

har gjort 

Sverige til et 

rigt land. 
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falsk, får stå hen i det uvisse, men noget er 
faldet redaktionen for brystet: 
  Ved et møde på Christiansborg, hvor  Bat 
Ye´or  fremlagde sine ideer om Eurabia, hvor 
også Rose var repræsenteret i panelet, blev de, 
der udtalte sig om Bilderberg fejet af og blev 
frataget ordet. Det var angiveligt Rose, der 
forhindrede tilhørerne i at tale om Bilderberg. 
Det kunne være en tilfældighed – mangel på 
tid eller andet, men senere ved et kursus på 
Europahøjskolen, hvor to journalister fra Jyl-
lands Posten, den ene Jette Elbæk Maressa,  
ledte kurset i samarbejde med Europahøj-
skolen, blev de deltagere, som ville komme 
ind på Bilderberg, frataget ordet på en højst 
påfaldende måde, og man påstod, at Bilder-
berg var en skrøne – det var ganske enkelt 
løgn, men mærkeligt nok  har jeg set nogle 
skrifter fra Bilderberg, bl.a. ”le Secret monde 
de Bilderberg”, hvori man hævder, at Bil-
derbergs mål er en verdensregering. De kan 
vel ikke have skrevet sig selv. 
   Der foregår noget fordækt bag kulisserne. 
 

*** 

Angela Merkel Velkommen etter 
Amund Garfors 
 

Ja tenk det, nå har også selveste kansle-
ren, Angela Merkel oppdaget det!  Det er noe 
på gang i Tyskland i disse dager. Flere og fle-
re høyprofilerte politikere og samfunnskriti-
kere innrømmer det som for de fleste av oss 
har vært ganske åpenbar lenge: Tvungen mul-
ti-kultur og ”fargerikt fellesskap” er ødeleg-
gende og splittende for et godt og fungerende 
samfunn! En behøver ikke å ha avlagt juridisk 
embetseksamen for å forstå slikt. Eller kan-
skje det er akkurat derfor disse med univer-
sitetsutdannelse og flotte eksamener ikke for-
står en døyt? For det er vel ganske åpenbart at 
før eller siden, så vil et slikt samfunn som vårt 
gå til grunne? Det ligger jo i selve begrepet 
”multikulturelt” – eller hva? 
   Et samfunn har sin kultur med sitt eget 
språk, sine koder og sin rettsoppfatning. Ja, 

det er en vesentlig forutsetning for å være et 
fungerende samfunn! Det gjør at samfunnets 
medlemmer kjenner igjen og forstår hveran-
dre. Og det er her Angela Merkel tar bladet 
fra munnen. Hun sier det rett ut, uten det min-
ste forbehold, at det flerkulturelle prosjek-tet 
har mislykkes i Tyskland! Og det var ikke en 
dag for tidlig at det endelig kom en statsleder 
på banen, og som turde si dette rett fra levra! 
Ja, hun kom med noen sannhetens ord om den 
løgna som en god del mennesker, både på 
venstre og høyre side har forsøkt å innpode 
folket. Ikke bare i Tyskland – men over hele 
Europa! 
 
 
 

 
 
 
 
   Og sannheten som vi egentlig har visst om 
hele tiden: At det flerkulturelle eksperimentet 
var dødsdømt, fordi det var bygd på en løgn 
og en forbannelse som tok kvelertak på de 
vestlige samfunn! Hvorfor har Europa med 
EU i spissen, invitert primitive kulturer og 
ønsket dem velkommen hit? Og av hvilke 
grunn? Var det for å teste oss selv og vår egen  
toleranse? Og for de som ikke veit det, så kan 
jeg opplyse om at toleranse, det er den siste 
kraftanstrengelse for et døende samfunn! Og 
det er det ikke jeg som sier det, men selveste 
Aristoteles!  
   Ja, sannelig var det et latterlig eksperiment 
som hele tiden har vært, og ikke minst ER 
DØMT til å mislykkes! Denne sannheten trer 
tydeligere og tydeligere fram i det ene euro-
peiske land etter det andre. Frankrike sliter 

Verden ånder 

idel fred og idyl. 
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med opptøyer av muslimske ungdommer. 
Tyskland, Frankrike, England og Nederland 
har høy fare for terror. Og i dag gikk Al Qaida 
ut og advarte Nederland om at en stor terror-
aksjon venter landet, dersom de innfører re-
striksjoner mot å bære hijab og niqab. Slik ut- 
pressing vil bli mer og mer vanlig overfor 
land etter land i Europa. Og her i Norge må 
PST jobbe intenst, natt og dag, for å avdekke 
terrorplaner mot oss. Og dersom noen blir tatt, 
så står advokatene klare til å forsvare disse 
terroristene, og for å få dem frikjent. Hvor 
galt skal det egentlig bli i landet? 
   Jo, det er ingen tvil om at Angela Merkel er 
ei modig dame! Hennes budskap kan aldeles 
ikke ignoreres slik mine budskap har blitt i 
årevis! Den sannhet som skriker oss i øynene 
hver bidige dag, den må nå kunne uttales fritt; 
flerkultur ødelegger oss, kveler oss, reduserer 
oss, gjør oss dumme og feige! Og med fårete 
glis møter vi kulturer som har en utpreget 
selvbevissthet, og som IKKE lar seg pille på 
nesen. Ja, som ser på oss som feige og vantro! 
Som er blitt foret med gale idealer,  og går 
rundt og leker tolerante. Herregud for en pin-
lighet, og for ei skam! Hvordan kan vi her i 
Vesten redusere oss selv på denne måten? 
Hylle det dårlige og forkaste det bedre? 
   En erkjennelse som den Angela Merkel kom 
med, det må også snart skje i vårt land, og det 
veldig snart! 
 

*** 
 
  Islams grusomheder 
   Der er efterhånden kommet ganske meget 
litteratur om islams grusomheder, både på 
film, som fra tid til anden er sendt på tv som 
dokumentarfilm, men også i form af bøger, 
skrevet af mennesker med islamisk baggrund. 
   En film, der virkelig fortjener at blive om-
talt er ”Soraya M”, der handler om, hvor let 
det er at få en kvinde stenet, som af den ene 
eller den anden grund – og ofte uden grund – 
ønskes af vejen. 
   Soraya blev genstand for hele landsbyens 
sladder, da hendes mand satte nogle rygter i 
gang, fordi han gerne ville af med hende, og 

filmen viser, hvordan den rene sladder kan slå 
mennesker ihjel i den islamiske verden. 
   Sladderen griber om sig, og Soraya dømmes 
til døden, fordi hun iflg. dommeren har be-
sudlet hele samfundet -  påstande, der er taget 
lige ud af den blå luft. Samfundets ære hæn-
ger nøje sammen med kvindernes ærbarhed, 
og filmen viser med al tydelighed, hvor gru-
fuld denne æreskultur behandler mennesker. 
   Man ser selve steningen, og filmen slutter 
med, at en kvinde vil berette om denne gru-
fulde handling til hele verden, og det kom der 
altså en film ud af. 
    
 
Æren er ramme alvor 

 
  Hvor er menneskerettighederne? 
 
 
 
     

  
 

*** 

I  lommen 

på FN! 
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                                                     Udsigt til verden 

 
 

 

Det er en fornærmelse mod islam at ville befri kvinderne fra denne – efter vores 

opfattelse – undertrykkende klædedragt, men kvinderne kender ikke andet, og efter 

islamisk opfattelse er en kvinde i dette telt beskyttet, fordi ingen mand må nærme sig 

hende, hvis ikke hun tilhører ham. Hun er beskyttet mod overgreb af enhver art – 

herunder voldtægt. Det er en dansk kvinde derimod ikke. Hun er lovligt bytte for sex-

gale muhamedanere. Hvem er beskyttet, hvem er frie? Det kommer alt sammen an på 

de grundliggende værdier. Det er kun i et multi-kulti samfund, at spørgsmålet 

kommer påtale. 
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