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Leder 
   Mon ikke vi alle sammen ønskede, at Lars 
Løkke Rasmussen i sin spareplan tog fat om 
indvandringen, men vi vidste også alle sam-
men, at det ikke ville ske. Vi må ikke tale om, 
hvad indvandringen koster – vi kan end ikke 
få oplysninger om det. 
   Men siden økonomi er Danmarks vigtigste 
og største problem, så bliver vi nødt til at tale 
om, hvad indvandringen koster, for afskaffel-
se af integration og repatriering ville kunne 
redde Danmarks økonomi. 
   Men når vi ikke taler om det, må det være 
fordi, der en skjult agenda. Hvad vil man med 
indvandringen? Man har i årevis villet bilde 
os ind, at indvandringen var en berigelse for 
landet, men berigelsen er svær at få øje på. 
Når politikerne ikke kan eller vil få øje på 
problemerne, må det være fordi de er bundet 
af andre hensyn. Men hvilke? 
   Danmark har underskrevet bilaterale kon-
ventioner med stort set alle islamiske lande, 
og disse konventioner forpligter os til at tage 
imod deres folk, som kommer til landet som 
arbejdssøgende. Vi har skrevet under og for-
pligtet os!!! Vi har forpligtet os til at give dem 
andel i vores velstand. 
   Det er sket hen over hovedet på danskerne, 
som ikke har fået noget at vide. 
   Men hvad er formålet med denne destru-
ering af nationalstaterne? Vi kan kun sige, at 
historien gentager sig. Nationalisme var også 
forbudt i Hitlers Tyskland. Der fandtes kun et 
land, og det var Stortyskland, som man skulle 
kaste sin kærlighed på. De andre stater skulle 
lige så langsomt indordne sig under det stor-
tyske rige. Nationalismen var ugleset, hvilket 
fremgår af notitser i Berlinerbörsenzeitung, 
og der var propagandistiske taler, som fortalte 
småstaterne, at de havde bedst af at lægge sig 
ind under Tysklands vinger. 
   Det kan godt være, at Tyskland igen får 
førertrøjen på i det nye Neuropa, som nu 
forsøges oprettet for anden gang, men Tysk-
land som sådan udgør ingen fare. Det gør der-
imod højfinansen, som sidder og trækker i de 
internationale politiske tråde. Det er dem, der 

– som i sidste krig har pengene, og det er 
dem, der har magten. Hvad vil de med ind-
vandringen?  Hvad ville nazisterne med Neu-
ropa, hvis ikke det var fordi de ville ødelægge 
nationalstaterne? 
Hvorfor skal nationalstaterne ødelægges?  
Vore politikere er tilsyneladende blot mario-
netter. 
 
 
  
Schengen 
Fri indrejse for kriminelle 
 

 
 

*** 

http://www.religion.dk/artikel/414378:Kommentare
n---Danmark-stoetter-undervisning-i-hellig-

krig?all=1 
”Danmark støtter undervisning  
i hellig krig” 

 

Forkortet 
 David Lexner | 5. april 2011  
   Palæstinensiske skoler opkaldes efter 

terrorister og skolebøgerne oplærer børn til 

hellig krig.  
   “Regeringen ønsker at anerkende de gode 
fremskridt, der finder sted for at reformere det 

Jeg har 

ingen 

cigaretter. 

Er alle 

landsforræderiske 

muligheder ikke snart 

udtømte? 
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palæstinensiske samfund og udtrykke vores 
fortsatte støtte til den palæstinensiske ledelses 
bestræbelser på statsopbygning”, sagde Lars 
Løkke Rasmussen og uddelte smil og hånd-
tryk til Mahmud Abbas, præsidenten for det 
palæstinensiske selvstyre, som havde taget 
vejen forbi København. 
Fremskridt og reformer!?! 
   Den danske stat giver hvert år over 120 mil-
lioner kroner i bistand til palæstinenserne med 
formålet at “fremme demokrati, menneske-
rettigheder og god regeringsførelse samt som 
bidrag til skabelse af interkulturel dialog og 
tolerance”(Udenrigsministeriets hjemmeside).  
Terrorister giver navn til skoler! 
   Når klokken ringer til time, løber børnene 
ind gennem skoleporten under skiltet med 
skolens navn: Khalil Al-Wazir. Ærke-terro-
risten Al-Wazir, også kendt som Abu Jihad, 
stod bag en række makabre angreb på civile 
israelere, deriblandt gidseltagningen og mor-
det på otte israelere på et hotel i Tel Aviv og 
massakren på 38 passagerer i en offentlig bus.  
   Mange andre af selvstyrets skoler er opkaldt 
efter lignende ”forbilleder”, deriblandt Dalal 
Al-Mughrabi som var med-terrorist ved bus-
massakren, og terroristerne, som dræbte 11 
israelske sportsfolk ved OL i 1972. 
   Israel er selvfølgelig ikke nævnt i bøgerne 
og er heller ikke at finde på kortene i geo-
grafitimerne. 

 
*** 

 
Fra Spydpigen 
 

 

    Dette er i virkeligheden et klistermærke fra 
noget, som kaldes ”Motståndsrörelsen”. Det 
er en tegning med teksten: ”Voldtægtsmand” 
og ordene lyder således: ”Sveriges kvinnor 
våldtas. Vad gör du åt det?” 
   Klistermærket førte til en retssag, som i 
tingsretten blev bedømt som ”hetzende”. Og 
eftersom tingsretten tydeligvis mente, at den 
hængte var fremmed og muslim, enten fordi 
han lignede en muslim, eller fordi langt de 
fleste  voldtægter og grove overfald beviseligt 
udføres af mænd med islamisk baggrund, blev 
der afsagt dom til klistermærkets ophavs-
mand: En måned i fængsel. 

 
 

Platugle  
 

*** 
 
Angreb på ytringsfriheden (I) 
   Angreb på ytringsfriheden foregår både 
åbenlyst og i det skjulte. Jeg ville skifte fra 
hærhjemmeværnet til marinehjemmeværnet, 
men kom ud for en modstand, der lugter langt 
væk af politisk forfølgelse.  
   Jeg er blevet forsøgt ekskluderet flere gange 
under de mærkeligste påskud. Følgende brev 
til Hjemmeværnets Distrikstudvalg taler for 
sig selv: 
 
   I jeres brev til mig dateret d. 23.03.11 
skriver I: 
”Distrikstudvalget finder, at ansøger ikke er 

egnet til optagelse i hjemmeværnet p.g.a. 

manglende  opfyldelse af krav til egnethed til 

tjeneste i hjemmeværnet. Distriktsudvalget 

lægger vægt på at personel i hjemmeværnet 

skal udvise respekt og loyal adfærd over for 

enhver overordnet samt over for øvrige 

medlemmer optaget i hjemmeværnet, hvilket 

ikke ses opfyldt i denne sag.” 

 

Vi må have 

udryddet 

alle racister. 
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   I den anledning vil jeg gerne bede om en 
redegørelse for, hvornår jeg ikke har udvist 
respekt eller loyal adfærd. I bedes fremsende 
dokumenter og forklare, hvori den manglende 
respekt består. 
   Derimod er jeg blevet behandlet særdeles 
respektløs og uansvarlig i forhold til, hvad 
man kan forvente af hjemmeværnet. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Historik 
   Jeg søgte om at blive overført fra Store-
strøm/hærhjemmeværnet til marinehjemme-
værnet i København, fordi jeg flyttede fra 
Korsør til København. Flytteposen blev sendt, 
men den forsvandt. Hvordan går det til i 
hjemmeværnet? (Bilag 1,3). 
  I flytteperioden fik jeg brev om, at man op-
sagde kontrakten, fordi tiden var udløbet. Det 
misforstod jeg, idet jeg troede, at det var 
normal kutyme, når man flytter fra en enhed 
til en anden, så jeg regnede med, at jeg under 
alle omstændigheder skulle ansøge på ny. Jeg 
fik brev om partshøring, men når jeg ikke fik 
læst papirerne ordentligt, skyldtes det, som 
jeg før har skrevet, at min sambo var syg og lå 
for døden. (Bilag 14). 

Men jeg undrer mig over, at jeg ikke fik svar 
fra hjemmeværnet på min henvendelse. 3 
gange undlod I at svare. 
   Jeg brugte megen tid på at efterlyse flytte-
papirerne og fik som svar fra  Alex Poulsen, 
at jeg var ekskluderet (bilag 1, bilag 14), og 
at jeg aldrig mere ville kunne ansøge om at 
komme ind i hjemmeværnet. Det fremgik 
ydermere  af en mail. Hvorfor fik jeg ikke be-
sked fra forsvarets personeltjeneste? Alex 
Poulsen  påstod, at han havde fået at vide, at 
jeg var ekskluderet, fordi jeg ikke havde 
opgivet min rigtige adresse. (Bilag 1). Jeg 
oplyser ikke adresser, jeg ikke bor på, og 
hvorfor fik jeg det ikke at vide af forsvarets 
personeltjeneste? 
   At jeg var ekskluderet viste sig imidlertid at 
være forkert. Jeg fik brev fra forsvarets per-
soneltjeneste, at jeg kunne ansøge på ny.!?! 
   Da jeg tog kontakt med Alex Poulsen, gik 
han nødtvungent med til at udlevere papirerne 
til mig, og han tillod sig at sige, om jeg var 
klar over, at grunduddannelsen jo var en 
stroppetur. Fræk bemærkning! 
   Jeg indsendte papirerne, men efter næsten et 
år tog jeg igen kontakt med forsvarets per-
soneltjeneste, som ikke havde modtaget min 
ansøgning. (Se bilag 2). Det er nu anden 
gang, at breve forvinder, og jeg tiltænker 
ikke forsvarets personeltjeneste så stor 
sjuskeri. Grunden må ligge et andet sted. Alex 
Poulsen skriver, at han ikke har adkomst til at 
følge papirgangen.(Bilag 2). Det er muligt, 
men hvordan kan man så efterforske en 
sag??? Skal papirerne bare sådan forsvinde 
ud i den blå luft? Det er for mig at se udtryk 
for ligegyldighed og arrogance. 
   Så genoptog jeg sagen og sendte et brev til 
Alex Poulsen, hvori jeg d. 9. august  2010 bad 
ham  fremsende papirer igen. (Bilag 7). Alex 
Poulsen lader først høre fra sig  19. oktober. 
(Bilag  9). Der går altså over 2 måneder. Han 
svarer, at jeg ikke har opgivet rigtig adresse. 
Jeg skriver tilsyneladende 5 2 tv. Jeg har 
glemt at sætte et komma mellem 5 og 2, men 
af alle mine forrige breve kan man læse den 
rigtige adresse 5,2 tv (Se bilagene). Der var  

Vi forsvarer 

fædrelandet 

mod national-

sindede. 
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ingen grund til at trække tiden ud. Alex 
Poulsen kunne selv have sat et komma, og 
brevet fra Alex Poulsen kom med den rigtige 
adresse på kuverten. Det fremgår af mange 
rykkere, at Alex Poulsen ikke reagerer på 
mine henvendelser.(Bilag 8,9,10,11,12). 
Først, da jeg henvender mig  i  begyndelsen af 
2011 med en formular, hvori jeg beder ham 
skrive, hvornår han sender papirerne, sker der 
noget. Sagen har altså kørt fra august 2010 til 
januar 2011, altså fem måneder, inden Alex 
Poulsen sender papirerne videre. I sit brev 
skriver han, at han er fratrådt funktion, og at 
ingen yderligere spørgsmål vil blive be-
handlet. Er der monstro ikke noget, der 
hedder en stedfortræder? 
   I skriver i Jeres  brev, at jeg ikke har vist re-
spekt og loyalitet. Det vil jeg gerne have en 
uddybet forklaring på. Hvori består min 
respektløshed og mangel på loyalitet? Jeg 
udviser altid respekt over for såvel overord-
nede som underordnede, og jeg er altid me-
get loyal.  Af samme årsag – for ikke at ud-
sætte hjemmeværnet for flere skandaler, end 
dem, der har været – undlod jeg at skrive en 
pressemeddelelse om hjemmeværnets behand-
ling af mig.(Bilag 9). 
   Det er mig, der er blevet behandlet respekt-
løst, og jeg forlanger en forklaring på en re-
spektløs og ligegyldig behandling af mig som 
ansøger til hjemmeværnet..   
   Hjemmeværnet har udvist en arrogance, 
som fortjener forsiden på Ekstrabladet. 
Ligeledes skal jeg udbede mig en forklaring 
på, hvorledes jeg har optrådt respektløst og 
illoyalt over for en overordnet (som jeg ikke 
ved, hvem er). 
MVH 
Åse Clausen Bjerg 
 
   Min brøde bestod altså i, at jeg ikke fik 
svaret på et brev, fordi jeg passede en sambo, 
der lå for døden, og det har jeg gjort rede for. 
Siden har der i snart tre år været det ene på-
skud efter det andet til at forhindre mig i at 
komme ind i marinehjemmeværnet. 
 
 

Brevsprækken 

 
   I de senere år er vi af herboende amerika-
nere, amerikanske ambassadører og sågar den 
tidligere amerikanske præsident Bill Clinton 
blevet belært om, at vi skal acceptere indvan-
dringens velsignelser. USA ynder gerne, at se 
sig som en rollemodel på dette område. 
   Disse amerikanere har kun ringe forståelse 
for, at Danmark ikke er en indvandrernation 
og at USA ikke er så vellykket en rollemodel, 
som de tror. De har absolut intet, at skulle 
belære os om. 
 

*** 
 
Angreb på ytringsfriheden (II) 
   Jeg var medlem af en klub, der arrangerer 
aktiviteter og arrangementer af enhver art 
www.logen.dk, og jeg oprettede en klub, der 
hed Beskyt Danmark. I denne klub ville jeg 
diskutere den danske kultur og indvand-
ringen, og det medførte en voldsomt rabalder.  
Folk skrev og forlangte, at jeg skulle lukke 
klubben, og der kom lange korrespondancer 
om berettigelsen af klubben. Man var rasende, 
men jeg fastholdt ytringsfriheden. Men så 
kom der post fra ejeren af klubben, som bad 
mig lukke klubben, da der åbenbart havde 
været massive protester, og det gav en uro i 
klubben, mente han. 
   Jeg lukkede den under protest, da jeg  så det 
formålsløse i at fortsætte den og spilde tiden 
med unødigt forsvar. 
   Sådan går det til i et land, der roser sig af 
ytringsfrihed. 
 
 
 

Platugle  

Ytringsfriheden 

kan naturligvis 

ikke gælde alle 
arter af 

meninger. 
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For de kunne ikke se ind bag kulisserne. 
 

 
 

*** 
 
Brev til TV2 
   Vi hører, at der kommer bådflygtninge i sto-
re mængder til øen Lampedusa, og vi hører, at 
de primært kommer fra Tunesien, men vi 
mangler at få at vide, hvorfor.  
   TV2 satte en bølge af oplysninger i gang om 
landet Tunesien - om oprør og overgang til 
demokrati, men hvis der er opnået demokrati 
og frihed i landet, hvad er så meningen med 
de mange bådflygtninge? Det mangler TV2 at 
fortælle os om. Hvad skete der som følge af 
de mange demonstrationer og oprør i landet, 
som TV2 fortalte os så flittigt om? 
MVH 
Åse Clausen Bjerg 
 

*** 

Til lederen for Flyktninghjelpen 
Norvald Aasen 

Viser til intervjuet med deg på Søndags-
revyen den 3.april 2011 i forbindelse med 
oppslaget om masseinnvandringen fra Nord-
Afrika til Lampedusa og Europa. Jeg ønsker å 
komme med noen kommentarer til denne 
aktuelle saken: Du hevder at Europa og Norge 

er forpliktet til å ta seg av disse menneskene 
som velter inn over Europa. Da må jeg spørre: 
Har ikke først og fremst de arabiske landene 
noen forpliktelser overfor sine egne fra deres 
eget landområde som er innlemmet i den 
arabiske og islamske kultur og religion? 
For å ta Tunisia, der massene gjorde opprør 
for å styrte en diktator, og de greide det ved 
en rimelig ublodig revolusjon. Etterpå drar de 
i tusenvis bort fra sitt eget land som de har 
frigjort og over til Europa, der de så klager 
over dårlige forhold, dårlig mat, dårlige 
sanitære forhold og kulde. På værmeldingene 
kan vi høre at i Tunis er der + 24 gr. celsius 
(03.04.11). Så hvorfor ikke reise tilbake der 
forholdene tross alt må være bedre og der de 
kan sette alle kluter til for å få sitt eget land på 
fote? Forlanger de, og deres europeiske støt-
tegrupper, at Europa, den tetteste befolkede 
verdensdel, bare skal stå klare med fulle 
kjøttgryter og luksustilværelse for dem? Tror 
Flyktninghjelpen, Røde Kors, Norsk Folke-
hjelp og resten av dette hav av andre foretak 
som synes å ha som oppgave å fylle vår 
verdensdel med fremmede mennesker på jakt 
etter en bedre velferd, at verden blir bedre når 
Europa er presset til grensen av økonomisk 
kollaps? Og hvor skal de da hente "hjelpen" 
og pengene fra når kollapsen er et faktum? Og 
hva med Europas egne folkegrupper, skal de 
ignoreres til de er gått til  
runne? 

 

Og så troede 

alle de 

blåøjede på 

ytringsfrihed! 

Vi får bedre 

plads i 

Europa. 

Vi er 
stakkels og 

hjemløse. 

For vi har 

forladt vores 

hjem. 

Og de, der 

kunne, blev 

kaldt racister. 

Hvor skal europæerne flygte hen? 



 7 

For å ta den aktuelle situasjonen i Libya: De 
fleste mente nok at det ville være totalt 
uakseptabelt at verdenssamfunnet bare lot  
Gadhafi få begå massakrer på sitt folk. Men 
de som skulle tatt oppgaven var først og 
fremst de arabiske landene med sine høytek-
nologiske og moderne våpen ervervet fra Ve-
sten, og tilgrensende land i Afrika. Hvorfor 
var det Vesten som også denne gangen skulle 
tre støttende til?  
 
 
 
Europa kan ikke klare opgaven 

 
Ingen vil have dem. Hvad er løsningen? 
 
 
   De arabiske landene med sine oljerikdom-
mer og ofte store ubebodde landområde kun-
ne bare sitte rolig og vente på Vesten som de i 
andre sammenhenger hater som den reneste 
pest. Den kristne verden som blir hevdet å 
bestå av aper og svin er redningen, mens 
menneskene takker Allah for hjelpen. Og Eu-
ropa skal sitte med forpliktelsene for men-
neskene som drar ut i stedet for å bygge eget 
land. Også fremmedarbeiderne som reiser ut 
av Libya er det bl.a. Norge som skal bistå, 
ifølge statssekretær Espen Barth-Eide. Også 
disse vil vel Flyktninghjelpen få hit som 
"kvoteflyktninger"? Det er kanskje nedfelt i 
Soria Moria også det? Jo, vi skal nok få nok å 
henge fingrene i, og å putte pengene i, 
fremover. I det sørlige Europa griner falitten  
 
mot borgerne etter årtider som innvandrings-
land og transittland for masser på vandring. 

Der er det ikke mer å hente så da går ferden 
nordover, inntil den verdensomspennende 
"forpliktelsen" til å yte velferd har knekket 
landene også her. 
Jeg vil oppmode Flyktninghjelpen om å 
konsentrere sine ressurser til å hjelpe reelle 
flyktninger i flyktningenes nærområder på 
eget kontinent. Der når hjelpen lengst, og 
flyktningene kan dra tilbake til eget område 
når forholdene tilsier det. Det kan vel ikke 
være Flyktninghjelpens mål å ødelegge 
Vesten, Europa og Norge økonomisk, sosialt, 
nasjonalt? 

*** 
 

Send Møkka til Mekka 
Bjarne Dahl 
 

Min ærbødige hilsen til de to amerikanske 
pastorene, som har ryggrad til å vise at i et 
fritt land gjør vi det vi vil innenfor lovens 
rammer, uten å skjele til om muslimene liker 
det. Det er moralsk forfall når for eksempel 
Norges utenriksminister ber om forlatelse 
fordi vi har trykkefrihet i Norge. Det må bli 
slutt med at vi ydmykt veier våre ord og 
avveier våre handlinger av frykt for fille-
proletariatet i Midtøsten.. 
   Koranbrenningen i en amerikansk frimenig-
het ga oss pånytt innsyn i sjelelivet hos disse 
menneskene, som reagerer med vold og brann 
på enhver foreteelse i et vestlig land som de 
velger å anse som blasfemi, som mangel på 
respekt for den pedofile massemorderen de 
har opphøyd til guddom. Muslimene er som 
rabiate bikkjer, om vi skal overleve må de 
holdes på avstand, og bekjempes. Den frie 
verden har maktmidlene, hadde vi bare hatt 
ledere med handlekraft. Jeg holder det for 
sannsynlig at muhammedanerne selv tror på 
det de tilber, med nesa i støvet og rumpa i 
været, de er saktens så enfoldige, men jeg 
undres på om det ikke først og fremst er en 
øvelse i å kue vestlige land og ledere, tvinge 
oss moralsk i kne. De har kommet langt på 
kort tid. 
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   For sin egen del viser de ingen tilbakehol-
denhet med provokasjonene. En av de 
klassiske berettes fra løsrivelsen fra India: 
Muslimer plasserte en diger kasse med av-
skårne men uomskårne peniser foran et indisk 
hovedkvarter. Muslimene har i århundrer 
praktisert å stikke offerets avskårne kjønns-
organ i munnen på den drepte – ved den 
nevnte anledningen gjorde de det en gros.  De 
er i det hele sykelig opptatt av det seksuelle. 
De holder sine unge menn i avholdenhet for å 
opparbeide frustrasjon og aggresjon, og 
samtidig hat mot de “vantro” som får leve et 
naturlig samliv med sine medskapninger. 
Send dem hjem, la dem praktisere sin tro og 
sitt levesett i egne land. 
 
 

 
Når de kan finde hertil, kan de også finde hjem 
igen. 
   Til våre hjemlige trakter: Nå krever muslim-
ske innvandrere/inntrengere å få gravsteder 
innrettet mot Mekka, og myndighetene synes 
innstilt på å gi etter, nok en gang, i stedet for å 
be møkka dra til  Mekka. Den siste gjenle-
vende av 20-Julimennene, fra attentatet på  
Hitler, var forleden intervjuet i Der Spiegel, 
og bekjente sin frustrasjon ansikt til ansikt 
med en religion som opphøyer døden til selve 
meningen med livet, og som forakter og hater 
oss fordi vi setter livet høyere enn slutten. Jo 
mer jeg ser til muslimer, dess mer ønsker jeg 
at de får sitt høyeste ønske oppfylt, men like 
lite som jeg ønsker å la dem leve i Norge, like 
lite ønsker jeg å gi dem plass her etter døden, 

og minst av alt etter at de har fått skaffe seg 
martyrglorien på norsk jord. 
 

*** 
 
Brev til TV2 
   Vi får nyheder over nettet på e-mail, og e-
mail overhaler TV i nyhedesdækningen. Så-
ledes får vi blandt andet oplysninger om, at 
fundamentalister angriber kirker i Egypten og 
meget andet. Hvorfor hører vi ikke sandheden 
fra TV2-nyhederne? 
MVH 
 
Åse Clausen Bjerg 
 

*** 
 
De stakkels bådflygtninge 
http://www.bivouac-id.com/billets/italie-intifada-pour-
les-moins-de-18-ans-a-lampedusa-video 
   På øen Lampedusa går det hedt for sig. Det 
hører vi ikke noget om i pressen. 
   Tunesisk ungdom, unge illegale indvandre-
re, som har til huse i Casa della Fraternita, 
"Broderskabets Hus”, et opholdssted, der dri-
ves af en katolsk præst, har raseret byg-
ningens døre og vinduer og har derefter sat ild 
til madrasser og senge, som  de havde anbragt 
ved indgangen af bygningen.  
   Situationen blev normaliseret efter at  det 
lokale politi og brandvæsen satte ind, selvom 
de  blev mødt med stenkastende unge. Atter 
engang sten!!! 
   De 36 tunesere gjorde oprør, fordi de ønsker  
straks at forlade øen Lampedusa for så snart 
som muligt at bosætte sig på det europæiske 
kontinent. På videoen hører man råbene Allah 
hue Akhbar, mens de kaster med sten. 
   De er kommet som flygtninge, men de har 
tilsyneladende ingen fredelige hensigter. For-
målet med at komme må være et andet end 
det, de giver udtryk for. De kræver  del i vo-
res velfærd og lader sig ikke nøje med, at vi 
giver dem mad og husly. 
  Der er tale om helt unge mennesker. 
 

*** 
 

Når vi har fået 
vores bistand, 

kører vi ikke 

længere end til 

Netto. 
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Fremtidsudsigter i Europa? 
Madison Avenue blev lukket for trafikken. Politiet 
viste sig ikke. 
 

 

Skræmmende! 
 

*** 
 

Middelalder i den islamiske verden 
Daily Mail Reporter 
9. april 2011 
   En kvinde bliver offentligt pisket for angi-
veligt at have haft en affære med en mand, 
selvom hun ligger i skilsmisse. Hun fik 34 
piskeslag af shariapolitiet. Det skete for øjne-
ne af 200 mennesker i Jantho, Idonesien. 
   Den ophidsede hob optog det hele på deres 
mobiltelefoner og råbte på flere piskeslag. 
   Den middelalderlige afstraffelse kender vi 
og afskyer, men det værste er, at befolknin-
gerne i de islamiske lande elsker den. Det 
afspejler igen en mentalitet, som er fremmed 
for os, og som vi burde lægge afstand til. Der 
er ingen grund til at tro, at de mennesker, som 
kommer hertil, har en anden mentalitet end 
den, som afspejles i deres hjemlande. 
   Tværtimod er der eksempler på, at en tor-
tureret flygtning mener, at hun er blevet tortu-
reret i sit hjemland, fordi hun skulle komme 
til Danmark og hjælpe med at gøre Danmark 
islamisk. 

                                   
                 Platugle 

 
 

Brev til TV2 
   Ifølge Daily Mail, 9. april var der intifada 
på øen Lampedusa, hvor unge tunesere ka-
stede med sten mod politiet og brændt ma-
drasser og senge af, fordi de ikke straks kom 
ud på det europæiske kontinent. 
   TV2 synes ikke at have fået oplysning om 
dette, eller måske bliver det ikke sendt i 
TV?!? Så vi minder blot om, at internettet 
overhaler TV2. 
 

*** 
 
Billeder fra Paris, 8 april 2011  
political. Incorrect 

Fremtid! 
 
 

*** 
 
Det arabiske problem 
   Juliano Mer-Khamis forudså, at han ville 
blive myrdet af palæstinensere. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=fSPUxYMoKRs&fe
ature=youtube_gdata 
   ”Problemet i den muhamedanske verden er 
ikke vinmarkerne på den judæiske bjergside 
men ligger i dæmonerne, som  blafrer om-
kring deres egne hoveder. ”Den Arabiske Ga-
de” er vred, men den har været vred, længe 
inden den havde rigtige gader. Vedvarende 
vrede fører ikke til retfærdighed, det er rent 
mentalt. Folk, der er vrede hele tiden, har ikke 
ret – de er ude af sig selv. Alt for længe har 

Vi må tage godt 

imod de stakkels 

flygtninge, som 

beriger vort land. 
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den arabiske verden løst alle problemerne ved 
at kaste skylden for dem på andre. Det har 
ikke løst et eneste problem men, men det har 
ført til de fleste af de krige, som er blevet ført 
i de sidste 50 år.” 
Sultan Knish 
http://www.israpundit.com/archives/33833  
 

*** 
 
EU og sundheden 
   Eu vil nu forbyde alternativ medicin og 
overlade os alle sammen til medicinalindu-
strien. Vi har ikke noget valg. 
Skriv derfor under på en protest inden 30. 
april. 
http://savenaturalhealth.eu 
 

*** 
 
Muslimer i dialog 
   For et års tid siden blev organisationen 
overtaget af en fundamentalistisk islamistisk 
sekt fra Yemen ved navn Balawi. Læs mere 
på  
http://groups.google.com/group/baalawi?hl=da, 
hvor højstående medlemmer af denne orga-
nisation spreder islamistisk propaganda i vo-
res land!  MID´s nye formand Mohamed Ali 
er således det hovedansvarlige bindeled mel-
lem Balawi-sekten og muslimer i Danmark.    
Han bor i Malmø. Hans søster Manar Moha-
med er den daglige leder af MID. 
   Og om en måned inviterer Muslimer i Di-
alog alle danskere og ikke mindst kultur-eli-
ten med Kongehuset i spidsen til en såkaldt 
udstilling om islam - en udstilling, der skal fo-
regå i Børssalen i København, og som er 
finansieret med 30.000 USD (180.000 kroner) 
af en fundamentalistisk saudiarabisk organisa-
tion, der vil omvende danskerne til islam. 
Pengene er blevet overført til MID i Danmark 
og skal bruges til oversættelse af det arabiske 
materiale til dansk samt til leje af lokaler 
(Børssalen). Kronprins Frederik har ifølge 
MID selv givet "halvt tilsagn" om at åbne ud-
stillingen i begyndelsen af maj måned. Deres 
aktiviteter i Europa (og dermed Danmark) 
foregår gennem denne engelske organisation: 

www.exhibitionislam.com 
   Planlægningen og ansvaret for selve "udstil-
lingen" ligger i hænderne på den danske kon-
vertit Gry Nathan, som også er gift med 
MID´s egyptiske formand Mohamed Ali. 
Udstillingen er fra ende til anden finansieret 
af den saudiske organisation, som også har 
lagt de helt præcise rammer for, HVAD der 
skal indgå i udstillingen, HVILKE tekster der 
skal oversættes og HVORDAN det hele skal 
præsenteres for danskerne. Muslimer i Dialog 
må ikke rette i det udleverede materiale. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  Foreningen Muslimer i Dialog har modtaget 
massiv statstilskud gennem Dansk Ungdoms 
Fællesråd (DUF). Hvis du kigger godt på 
http://groups.google.com/group/baalawi?hl=da,vil du 
kunne se et interessant navnesammenfald 
mellem et medlem af Balawigruppen og en af 
DUFs konsulenter. 
   Vil du acceptere saudiarabisk, fundamenta-
listisk propaganda i vores Danmark? 
   Vil du acceptere kvindeundertrykkende pro-
paganda fra Saudiarabien i vores Danmark? 

Vi takker Allah for 
de vestlige 

medløbere. 

Uden dem var I ilde 

stedt. 



 11 

Vil du acceptere, en islamistisk ideologi bon-
defange vores kongehus? 
Vi vil ikke. Spred ordet! 
 

*** 
 
Elfenbenskysten og muhamedanere 
  Krisen I Elfenbenskysten crisis in the Ivory 
Coast  giver vigtige lektier til Europa, USA 
og Israel. Og ingen af disse lektier  er blevet 
afsløret af vestlige medier. 
   Det vigtigste aspekter i denne krise  overses 
eller forties bevidst af de vestlige medier. 
Man kan læse medie-report efter medie-re-
port, uden at de væsentlige faktorer afsløres: 
At de nordlige oprørere i Elfenbenskysten er 
muhamedanere. 
   Det er muhamedanere, der kom ind over de 
svagt kontrollerede grænser som infiltratorer 
fra nabostaterne. Vi kan ikke finde en bedre 
reklame for grænsekontrol. Mindst fire milli-
oner illegale indvandrere, de fleste muhame-
danere, kom ind i Elfenbenskysten i løbet af 
de sidste årtier. Det kom til at forskyde den 
demografiske balance i landet. 
   Og disse muhamedanske infiltratorer, som 
har  afrikanske og franske støtter i ryggen, ud-
fordrer landets oprindelige indbygger og 
disses kontrol over deres eget land. 
   Lidelserne og volden i Elfenbenskysten illu-
strerer tydeligt, hvad der venter Europa, hvis 
det fortsætter med sit eget demografiske selv-
mord og lader sig oversvømme af  muhame-
danske immigranter. Konflikten illustrerer li-
geledes, i hvor høj grad de vestlige magter er 
villige til at undergrave Wilsons principper. 
Efter Woodrow  Wilson og slutningen af før-
ste verdenskrig, var Vesten  nominelt forplig-
tet til at genrejse og forsvare nationer. Vi ser 
nu, hvorledes vestlige magter (og afrikanske 
regimer) er villige til at lade hånt om dette 
koncept, når som helst de står ansigt til ansigt 
med en billig måde at skabe velvillighed over 
for muhamedanere. Endelig viser det, hvad 
der venter Israel, hvis landets oprørske ven-
strefløj får sin vilje og gennemfører en ”ret til 
at vende tilbage” , som vil gøre Israel til en 
”bi-national” stat. 

… 
   Gbabo hævdede, at partiet Quattaros valg-
sejr alene skyldte de millioner af illegale ind-
vandrere, som deltog i valget. 
   Andre afrikanere – ledet af  det muhameda-
ner-dominerede land, Nigeria, har ”skubbet” 
oprørerne tilbage. Efter en periode med stil-
stand, begyndte volden at eskalere for nogle 
uger siden. Nye styrker, nu under navnet 
the Republican Forces of Côte d’Ivoire (RFCI) har 
slået Gbagbos hær  på slagmarken, har taget 
landets hovedstad og holder nu dele af Abi-
djan. Gbagbo er under belejring i sit hoved-
kvarter, hvor han forventes at falde når som 
helst fra nu af. (Han er i mellemtiden faldet, 
men hvad sker der nu? Det hører vi ikke mere 
om)  Hundrede tusinder mennesker er flygtet 
fra kampzonen og søger beskyttelse i 
nabolandene, især i Liberia. 
…… 
   Ikke desto mindre fortæller konflikten på 
Elfenbenskysten, hvornår en massiv illegal 
indvandring fører til demografisk formørkelse 
af en oprindelig befolkning. 
   Det burde have stået klart ud fra vore er-
faringer med Rwanda. 
… 
   Massiv muhamedansk indvandring foran-
drer også Europa demografisk på lignende 
slående måde som  tilstrømningen af indvan-
dringen  til Elfenbenskysten. 
 

Platugle 
 

*** 
 
Brev til DR1 
   Over internettet får vi oplysninger om, at 
det er muslimske oprørere, der har infiltreret 

Freden ender 
med at bryde 

ud. 
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Elfenbenskysten, og at den valgte præsident 
er valgt p.g.a. valgfusk, hvor illegale mus-
limske indvandrere deltog i valget. Derfor 
nægter den gamle præsident at gå af. 
   Hvorfor hører vi ikke om det i DR? Det er 
oplysninger, vi kan hente over internettet, og 
disse oplysninger verserer på alle e-mails. 
Internettet overhaler medierne i sandhed. 
   Vi kan ikke være tilfredse med at betale li-
cens for dårlig mediedækning. Vi må forlange 
en bedre og mere saglig journalistik. 
 MVH 
 Åse Clausen Bjerg 
 

*** 
 
Jordens største problem 
   Det største problem er ikke CO2 udslip men 
jordens overbefolkning. Befolkningstilvæk-
sten stiger, og allerede nu kan store dele af 
verdens befolkning ikke brødføde sig selv. De 
kan ikke producere noget, som andre vil købe, 
og derfor har de ikke penge til at importere. 
Den eneste løsning på problemet med flygt-
ninge og indvandrere er  at standse befolk-
ningstilvæksten, men så let er den sag selv-
sagt ikke. 
 
 
 

 
 
 
   Antallet af mennesker på jorden vil stige 
eksplosivt, og den udvikling vil gå hurtigere 

og hurtigere. Jorden udpines, og vi vil ikke på 
længere sigt kunne hjælpe den tredje verden 
uden selv at bukke under. Hvornår indser po-
litikerne det? 
 
 

 
Hvem bekymrer sig om, hvornår jorden kæntrer? 
 
 
   Der er forlydender om, at Frankrig vil ind-
føre grænsekontrollen, og at Tyskland over-
vejer det. Vi må håbe, at den trend når Dan-
mark. Mennesker, der er ved at drukne, kan 
ikke redde hinanden. Derfor er det bedre, at 
de forsøger at redde sig selv. 
 

*** 
 
Trykkefrihedsselskabet 
Åse Clausen Bjerg 
 
   Trykkefrihedsselskabet er en udmærket for-
ening, hvis man kan lide de lukkede foredrag.     
   Foredragene har en høj kvalitet, men det 
forekommer, at den lukkede kreds kun taler til 
sig selv. Man dyrker navne, som skal blive 
mere og mere navnkundige, og niveauet er 
lagt i et niveau, så intet rykker i samfundet. 
De bonede gulve i Trykkefrihedsselskabet er 
blevet lige så bonede, som hos den elite, der 
reelt sidder og styrer landet. Det er møde-
stedet for de kendte, hvor de problemer, som 
vi grundliggende alle sammen kender (vi der 
mødes i de ”hellige haller”) bliver endevendt 
igen og igen, og de mindre kendte kan få mu-

Nu har 

lighedsprincippet 

endelig slået igennem. 

Nu er alle på samme 

niveau: Ingen kan læse 

eller skrive. 

Få nu lidt 

fart på, 

inden båden 

kæntrer. 
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lighed for at stille spørgsmål til foredragshol-
deren om, hvad han eller hun tænker eller tror 
er årsagen til dette og hint. Men vi opnår intet 
ad intellektuel vej. 
   Det, som det gælder om, hvis vi skal vinde 
denne krig er, at vi får folket med os, men 
Trykkefrihedsselskabet bevæger sig længere 
og længere væk fra folket.    
   Trykkefrihedsselskabet er blevet en elite-
klub, og den flytter ingen bjerge. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   Med al  respekt for Trykkefrihedsselskabet, 
som arrangerer nogle udmærkede mødeafte-
ner, er det vores opfattelse, at selskabet ikke 
når ud i samfundet og ikke når mennesker i 
almindelighed, og  hvis ikke vi kan få den 
brede befolkning med os, kan vi ikke vinde 
denne krig. 
   Vi plejer alle sammen at gå fra Trykke-
frihedsselskabets møder med en god fornem-
melse, og vi synes, vi har lyttet til noget inte-
ressant, og det har vi givetvis også, men 
spørgsmålet er: Hvad nytter det? 
 
 
 

 

Surt opstød 
Åse Clausen Bjerg 
 
   Der er i årevis fremkommet forskellige for-
slag til aktioner, men alle synes at ville samles 
om foredrag, som vi alle kender indholdet af. 
Vi har Trykkefrihedsselskabet, som arrange-
rer debataftener, hvor den ene part holder på 
sit, og den anden part ligeledes, og det bliver 
de ved med. Det gør publikum også, for de 
har deres egen mening, fra de trådte ind af 
døren. Intet rykker sig. 
   I private kredse har vi så haft ideer om 
forskellige tiltag, om hvordan vi kan  påvirke 
folket og åbne deres øjne, men vi læser stadig 
Jyllands Posten og forarges eller glædes, og 
meningerne står på deres egen boldbane, og 
der bliver de ved med at stå. Intet flytter sig. 
   Vi løber til det ene foredrag efter det andet i 
Dansk Kultur, hvor foredragsholderne sjæl-
dent kommer med noget nyt, som vi ikke ved 
i forvejen, men det sker dog, at der falder et 
par guldkorn af, men hvad nytter det? 
   Hvad nytter det alt sammen, når vi ikke 
handler? 
   Man kan komme med det ene forslag efter 
det andet, og folk giver udtryk for,  at det er 
en god ide, men ideer lader sig ikke uden 
videre omsætte til handlinger. To minutter 
efter farer de samme mennesker igen til et 
foredrag i den Danske Forening af Morten 
Uhrskov Jensen, og diskuterer igen ideer – 
hvad der er rigtigt eller forkert eller giver 
Dansk Folkeparti på hattepulden. Ikke et ord 
om, hvad vi skal gøre. 
   Vi snakker. 
   Vi kan planlægge alt muligt: Nu gør vi det 
eller det, men så farer mennesker igen til 
foredrag om det samme og det samme. Der er 
sjældent noget nyt under solen, og de glem-
mer, hvad vi blev enige om at gøre. 
   Aktionernes tid er forbi. Der er ingen, der 
slutter op. I stedet snakker man om de nye 
bøger, der er kommet med det samme ind-
hold, som vi kender i et andet omslag, og 
mennesker ager igen til foredrag om en bog, 
der roses til skyerne, og som alle har læst og 
som derfor ikke bibringer noget nyt i et 

Hvad tror I  kan 

være årsagen til, 

at nogen tror, at 
svenskerne tror, at 

danskerne mener, 

at det står skidt til 

i Sverige? 
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foredrag. Man diskuterer igen, hvorfor man 
tror eller mener, at det og det er sådan og 
sådan. Og så går man hjem. Intet har flyttet 
sig. 
   Der er høringer i forskellige muhamedanske 
sammenhænge, møde om moskebyggeri, om 
Muslimer i Dialog, og islamkritikerne går flit-
tigt til møde for at høre, hvad man taler om – 
og så går de hjem. 
   Der er ikke andet end snak på bedding. Og 
ind imellem bliver man træt i masken af, at  
ingenting bliver til noget. Hvis de kendte 
kommer med udtalelser, falder man næsten på 
maven. Hvorfor ikke selv komme med udta-
lelser? Hvorfor er vi ikke alle sammen i 
offensiven, i stedet for bare at beundre den 
ene bog efter den anden – bøger, som vi kun 
skriver til hinanden?  
   Man kan sende indlæg til DUA eller til 
Radio DUA eller til den Ukorrekte Vægavis, 
men det er sjovere at snakke om bøger og 
læse det, vi ved i forvejen. 
   Samlet kunne vi gå i flæsket på politikerne 
eller på medierne. Vi kunne lave TV-station 
og udgive aviser, men ak, det er sjovere at 
snakke om de nye bøger og gætte på, hvad der 
kunne være årsag til det ene eller det andet. 
Og så sover man så godt! 
 

*** 
 
 
Brev til Integrationsministeriet 
   Den Ukorrekte Avis vil gerne vide, hvordan 
det kan være, at man aldrig får kvitteringer for 
det, man har købt i en indvandrerbutik? Er 
indvandrerne ikke underlagt de samme regler 
som danskere? Hvis ikke, hvad er så begrun-
delsen? 
 Med venlig hilsen 
Åse Clausen  Bjerg 

 
Platugle 

 

Elvirasdatter 
   NATO og FN vil kun oprette flyveforbuds-

zonen. De vil naturligvis ikke blande sig i 

krigen og tage parti. Derfor bomber de kun 

præcise udsøgte mål. Og for at Gaddafi ikke 

skal få for meget at sige, er de naturligvis 

også nødt til at bombe hans tanks og krigs-

materiel, og når han ikke vil lystre – så hans 

hus. 

   Fordi Gaddafi har bombet så meget, som 

han har, ligner ørkenen en isenkræmmer-

butik. Han har med alle sine ørkenrotter øde-

lagt landet for befolkningen, som nu sulter og 

må forlade landet.  

   De civile oprørere, som kæmper i Allahs 

navn, har lidt store tab, fordi de angreb Gad-

dafi. Han skulle jo bare have overgivet sig. Så 

havde der jo ikke været nogen borgerkrig. Nu 

fortsætter han med at angribe de civile op-

rørere, som ikke har andet end gamle tomat-

dåser at forsvare sig med. Derfor kom NATO 

til at bombe en af deres tanks. De kunne jo 

ikke vide, at civilbefolkningen havde andet 

end dåser til at forsvare sig med.  

   NATO går ikke hårdt nok til værks. Vi kan 

kun regne med England og Frankrig, som tør 
kaste bomber for at opretholde flyveforbuds-

zonen. Hvis alle i koalitionen kastede nogle 

flere bomber og ødelagde landet for Gaddafi, 

så ville fred og demokrati straks falde på 

plads. 

 
Platugle 

*** 
 
http://www.youtube.com/embed/A3YQANdvvbY 
Borgerkrig i Frankrig? 
   Denne video viser livet fra de områder i 
Frankrig, hvor shariaen hersker, og hvor in-
gen hvid kan komme ind. Man er bekymret 
for fremtiden og ser en mulig fremtidig bor-
gerkrig. 
 

Vi kan jo se, at der 
kommer tusindvis 

af fredelige 

mennesker fra 

Nordafrika.. 

De skaffer jo 

arbejdspladser. 



 15 

Fra Bogen Bikini eller Burka 
Åse Clausen Bjerg 
(Udkommer snart) 
 
   Islam  marcherer uden modstand, og det er 
primært kvinderne, der betaler prisen. Der 
stilles krav til  kvinders sømmelighed, som ik-
ke har været gældende i flere generationer, og 
prisen for ikke at leve op til muslimernes krav 
om tækkelig påklædning er ofte vold og vold-
tægt. 
Kvinder udsættes for racistiske  overgreb i 
kraft af, at de er kvinder. De er nemlig - for 
danske kvinders  vedkommende - fucking lu-
dere, og der er ingen  beskyttelse mod det 
overgreb. Den danske lovgivning beskytter 
ikke danskerne mod krænkelser. 
Kærlighed og omsorg erstattes af en lige-
gyldighed med mennesker, og især med kvin-
der, hvis værdi reduceres under islam, og 
mødre må ofte se deres børn glide væk fra 
danske normer og ind i islam. 
Det værste er, at vi aldrig når til bunds i  på-
visningen af kvinders stilling i islam og kon-
sekvenserne for danske kvinder ved islams 
march gennem landet, ganske enkelt fordi 
muslimerne ofte ikke står ved det grufulde 
kvindesyn, som de ofte benægter, og naive 
danskere tror muslimerne, når de påstår, at 
islam er fred, og at kvinderne er beskyttede. 
Vi når aldrig til bunds i påvisninger af, at 
dette er løgn, fordi svigefulde danskere 
beskytter muslimernes ret til at lyve os lige op 
i vore åbne ansigter. Og i vores forsøg på at 
afdække sandheden bag islams slør fanges vi 
af racismeparagraffen, som er iværksat af 
svigefulde politikere, som ikke vil danskerne 
det godt. Så snart vi nærmer os sandheden, får 
vi racismeparagraffens løkke om halsen. 
Og det land, som muslimerne vinder ved, at 
de blandede ægteskaber afføder generationer 
med andre værdinormer end de oprindelige 
danske, får vi aldrig tilbage. 
Den danske kultur viger i takt med, at poli-
tikerne giver islams tilhængere særrettighe-
der og frie tøjler.  
Derfor bør vi kæmpe for et forbud mod islam 
på dansk jord. Alt andet er vores eget selv-

mord. 
 
 
 

 
*** 

 
Oprør fra neden 
   Min opfordring til at deltage i et oprør fra 
neden er blevet mødt med  begejstring flere 
steder fra. Indtil nu har dette ekko lydt: ”Vi 
kan ikke gøre noget”. Jo, vist kan vi gøre no-
get, for det er kun fantasien, der sætter græn-
ser. Vi må finde nye veje, for vores fejltagelse 
har bestået i at stå og banke på den samme 
dør, som ikke vil lade sig åbne. Vi kan ikke 
stole på politikerne, og selv Dansk Folkeparti 
er faldet af på den. Pia Kjærsgaard siger gang 
på gang noget fornuftigt, men der sker ikke 
noget ad politisk vej. Det skal komme andre 
steder fra. Vi må forstå, at vi ikke kan fort-
sætte, som vi har gjort indtil nu. Der skal an-
dre boller på suppen. Derfor opfordrer DUA 
til, at så mange som muligt slutter sig til vores 
oprør. Det er vigtigt! Sig til, og meld Jer un-
der fanerne. 
 
 
Forbilledet for de vrede danskere 

 
Hvornår bliver danskerne vrede nok? 
 

Problemerne 
kom med 

indvandringen. 

De kan kun 

fjernes ved 

udvandringen. 

Ikke et 

eneste prik 

mere på 

min ryg! 
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I Danmark fortsætter flygtningestrømmen uhindret 

I Frankrig overvejer man at genindføre grænsekontrollen 

Det overvejer man også i Tyskland 
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ALT ER 

OPTAGET. 

Der er 

flyafgang om 

en time. 

Menneskeret-

tighederne 

siger….. 

AFVIKLING AF ASYL 

Ifølge 

konvention

erne… 

INGEN 
ERSTATNING 
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