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Wake up or Die!
- er budskabet i en video på YouTube:
”Refugee” Invasion is European Suicide.
Videoen er udgivet af
American Renaissance (Jared Taylor)
og beskæftiger sig med den konstant
voksende ﬂod af mennesker
fra Afrika og Mellemøsten til Europa.
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American Renaissance beskyldes for at
være ”racistisk”. Naturligvis. Videoens budskab er imidlertid solidt plantet i facts, og
man kunne ønske sig, at de europæiske
politikere forholdt sig til disse facts.
Det gør de imidlertid ikke. Hos den europæiske politikerelite er den nævnte ﬂod af
immigranter nemlig ”ﬂygtninge”. Ingen
dansk folketingspolitiker tør se journalisten
lige i øjnene, når interviewet drejer sig om
disse såkaldte ”ﬂygtninge”, og svare: Hov
hov, skal vi ikke lige se at få klarhed over,
hvad vi taler om?
Det er ejendommeligt, som det er lykkedes
Journalistisk Venstreparti og de humanitære
organisationer at få det sympatitiltrækkende
ord ”ﬂygtninge” til at dække noget andet.
Hvor længe skal de have lov til at fortsætte
med det?
Syrerne, som i skrivende stund vælter ind
i Grækenland, kommer fra et land, der i
1950 havde 3,5 millioner indbyggere. I 2010
var der 20,5 millioner. Det ville svare til, at
Danmark i dag havde ikke 5,5 men 26 millioner indbyggere. Ville danskere mon så
ikke også begynde at ﬂygte?
Også Afrika er en befolkningsbombe, som
søger aﬂøb. I f.eks. Nigeria, der pr. 2010
havde 158 millioner indbyggere - mere end
det dobbelte af Tyskland - vil der år 2100
være ca. 779 millioner. Den afrikanske befolkning som helhed ventes at vokse fra
1,1 milliard i 2013 til 4,2 milliarder i 2100.
I denne verdensdel ventes der fra 2013 til
2100 født et antal børn svarende til mere
end 6 gange EU’s befolkning.

sendt tilbage, og hvis vi fortsætter med at
redde de mennesker i land hos os, som
med menneskesmugleres hjælp har bragt
sig i havsnød på Middelhavet.
Glem alle undskyldningerne. Det VIL nemlig
ske, hvis der ikke kommer en helt grundlæggende ændring i den europæiske ”ﬂygtninge”politik.
Alligevel betragtes det fortsat som en god
gerning at stemme dørklokker med et barn
ved hånden for at samle penge ind til Flygtningehjælpen, Røde Kors og andre foretagender med en blytung skyld i Europas
fordærv. Rejseselskaber kan endog ﬁnde
på at tilbyde grækenlandsrejsende at tage
mad og tøj med til de immigranter, der har
invaderet de græske øer.
Derimod betragtes det som en ond gerning
at smide indsamlerne ud og at nægte at
rejse med bureauer, der er groft illoyale
over for vore kommende generationer.
I Frankrig og England patruljerer militæret
nu i gaderne i forsøget på at sikre ro og orden. Man skal også være blind og døv for
ikke at se, at de seneste 30 års danske udlændingepolitik både har kostet liv og sat
velfærdsstatens fremtid over styr.
Det er derfor en god gerning at nægte at
være med til noget som helst, der bidrager
til ødelæggelsen.

Danskeren 2015 udgives af
Den Danske Forening, hvis formål
er på folkestyrets grund, uafhængigt af
politiske og økonomiske interesser, at
sikre dansk kultur, sprog og levevis i en
verden, der trues af kaos, overbefolkning,
vold og fanatisme.

Foreningens medlemmer modtager
bladet for deres medlemskontingent.
Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet
for 250 kr. om året.
Eftertryk tilladt med tydelig
kildeangivelse.
Bladet (evt. kopier af det)
og foreningens andre tryksager må ikke
omdeles privat sammen med
trykmateriale fra anden kilde eller med
påført tekst, logo el. lign.

Efter aftale med Kulturstyrelsen
og med DDF´s tilladelse arkiverer
Dansk Bibliotekscenter
netudgaven af Danskeren i DBC
Webarkiv til brug for
nationalbibliograﬁen.
DANSKEREN 2015
udkommer 4 gange årligt

Derimod er det en ond gerning at lukke øjnene for virkeligheden og bare lade sine
børn og børnebørn bære konsekvenserne.
Ole Hasselbalch

Virkeligheden er, at Europa vil gå til grunde,
hvis vi accepterer, at man bare kan padle
over til en af de græske øer uden at blive

Redaktion og adresser - side 23.
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Coastere fyldt
med mennesker

Ingen ledende politikere eller opinionsdannere
kan påstå, at de ikke blev advaret i tide.
De er blevet advaret om den faretruende demograﬁske
udvikling igennem årtier.

11. november 1988
Berlingske Tidende:
Det er omstående artikel, som blev bragt i Berlingske Tidende den 11. november 1988
et godt eksempel på. Heri forudså Ole Hasselbalch bl.a.:
"... de vil påstå sig berettigede til asyl. De vil komme som turister og blot blive her. De vil
komme med bistand fra godhjertede og godtroende danskere, der er villige til at hjælpe dem.
Coastere fyldt med mennesker vil strande på vore kyster. Småbørn vil blive efterladt ved vore
toldsteder. Alle midler vil blive brugt."
Det morede politikere og meningsdannere sig meget over dengang. En af datidens fremmeste
"antiracister", Erik Mikkelsen fra Fællesinitiativet mod Racisme, citerede disse forudsigelser som
gakket humor, og formanden for Socialdemokratiets Udlændingekomité og borgmester i Ballerup
Ove E. Dalsgaard nægtede på et møde pure at læse, hvad Ole Hasselbalch havde skrevet, når han
kunne give udtryk for noget så vanvittigt.
Men i dag ved enhver, at folk fra Afrika og Mellemøsten strømmer til for at påberåbe sig asyl, at et
endeløst antal skibe fyldt med mennesker krydser Middelhavet i nordgående retning, og at ﬂere og
ﬂere uledsagede børn melder sig som asylansøgere.
Politikere og meningsdannere burde forholde sig til en faretruende udvikling, før den bliver
uoverskuelig. De burde blandt andet have forholdt sig seriøst til omstående artikel, men de gjorde
det ikke.
4
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Afrikanske udvandrere
på vej til Italien.

Afrikanske udvandrere
ankommer til Lampedusa.
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De fremmede og os

Menneskemængder vil komme.
Coastere fyldt med mennesker vil strande på vore kyster.
Småbørn vil blive efterladt ved vore toldsteder.
Alle midler vil blive brugt.

11. november 1988 Berlingske Tidende: Kronikken
DEBATTEN om ﬂygtningenes og indvandrernes forhold er kørt af sporet. I radio
og TV efterlades stort set kun plads for
“racisterne” på den ene side og de, der er
“åbne” over for de fremmede, på den
anden.
Racist bliver man selvsagt ikke, fordi man
vil beskytte landet og folket - som oven i
købet til dels består af ﬂere racer. Og et
krav om imødekommenhed og ordentlig
opførsel over for fremmede har naturligvis
ikke som nødvendig konsekvens, at vi også
ukritisk skal tåle, at fremmede slår sig ned
her. Opinionsdannernes manglende evne
til at ﬁnde de passende mellempositioner
imellem de holdningsmæssige yderpunkter
gør derfor debatten meningsløs. Og hvad
værre er, den tilslører det, der er det egentlige
problem i sagen.
DEN DANSKE befolkning udgør i øjeblikket
ca. 1 promille af den samlede verdensbefolkning. Denne tusindedel har ved forfædrenes omsorg skabt et af verdens bedste
samfund både på det ideelle og materielle
plan. Opretholdelsen af dette niveau er
ingen selvfølge, men forudsætter bestandig
omtanke.
Verdensbefolkningen vokser i øjeblikket
med ca. 100 millioner årligt. Nigeria, der i
1960 var et rigt og grønt land med 50 mio.
indbyggere, er i dag nedslidt af 100 mio.
Fra 1950 til 1985 er folketallet i Indien
vokset fra 350 mio. til 1761 mio., i Sri Lanka fra 7,6 til 16,4, i Iran fra 14,2 til 45,1 i
Irak fra 5,1 til 15,7 - for blot at nævne nogle
enkelte, repræsentative tal. Verdens samlede
befolkning, der i 1950 var på 2,5 mia., er af
FN beregnet til at ville andrage omkring
10 mia. i år 2100. Heraf skønnes de ca. 8,8
mia. at ville bo i Afrika, Asien og Sydamerika
- hvis de da ikke ﬂytter sig forinden:
Netop i dette forbehold ligger problemet.
En af de vigtigste etiske bestræbelser op
igennem dette århundrede har været udviklingen af en ikke-racistisk tankegang
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blandt jordens folkeslag, en livsholdning,
som muliggør menneskelig frihed og et
nationernes samfund på lige vilkår for alle.
Med vanlig tilbøjelighed til at handle ud
fra fortidens præmisser vil der være en naturlig tilbøjelighed hos mange mennesker
til at håndtere det problem, de ovenfor
opridsede tal antyder, ud fra disse nu hos
os vel indarbejdede tankesæt uden overhovedet at gøre sig det nye problems natur
klart. Dette kan føre til en katastrofe.
Der er jo nemlig ingen som helst grund til
at tro, at de mange milliarder mennesker
ikke vil prøve at ﬂytte sig derhen, hvor der
er bedre plads. Uanset alle teknologiske
landvindinger er der simpelt hen ikke livsbetingelser for dem på de givne arealer,
hvis de skal holde blot en rimelig standard.
Selv det danske areal kan ikke bære den
nuværende danske befolkning, hvis den
skal bæres i en økologisk balance, hvor
der alene trækkes på de inden for landets
grænser værende ressourcer.
Menneskemængden vil derfor med en naturlovs kraft vende øjnene derhen, hvor
der stadig er albuerum og velstand at ﬁnde
- altså mod os. De vil komme med ethvert
lovligt og ulovligt middel. De vil f.eks. påberåbe sig det krav på asyl, som den af udviklingen forårsagede ustabilitet i deres
hjemlande med sikkerhed vil give mange
af dem: Eller - da asylkravets berettigelse
efter gældende regler er umuligt at kontrollere - de vil påstå sig berettigede til
asyl. De vil komme som turister og blot
blive her. De vil komme med bistand fra
godhjertede og godtroende danskere, der
er villige til at hjælpe dem. Coastere fyldt
med mennesker vil strande på vore kyster.
Småbørn vil blive efterladt ved vore toldsteder. Alle midler vil blive brugt.
Dette er ikke blot en sandsynlig prognose,
men noget, som allerede er begyndt at vise
sig for vore øjne. Berlin er i dag den fjerdestørste tyrkiske by. Antallet af udlændinge
udgør i dag ca. en fjerdedel af Frankfurts
befolkning - ved årtusindskiftet antages

de at ville udgøre halvdelen. Herhjemme
udgør antallet af indvandrerbørn visse
steder på Vesterbro og Nørrebro i dag 3540%. Antallet af herboende tyrkere voksede
med 150% i de første 13 år efter 1973 trods gæstearbejderstoppet. Det er ikke
udtryk for racisme og fremmedhad at notere
disse kendsgerninger. Det er, derimod udtryk for forbryderisk dumhed at nægte at
se i øjnene, at det forholder sig sådan.
Dette rejser to problemer, nemlig for det
første, hvor langt vi kan leve med denne
udvikling, og for det andet, hvor langt vi
vil leve med den.
Mange mennesker tror, at en “integrering”
i kombination med en tolerant, “ikke-racistisk” holdning vil løse problemet.
Hertil er imidlertid at sige, at undersøgelser
og erfaringer tyder på, at folk fra fremmedartede kulturer, som kommer i “klumper”,
er vanskelige at integrere. Tendensen er
tværtimod, at de klumper sig sammen på
specielle lokaliteter og opretholder egne
miljøer. I stedet for sammensmeltning bliver
der tale om en gennem “stille” invasion
skabt landovertagelse.
Endvidere er det en kendsgerning, at desto
ﬂere typer af forskelligartede kulturer, hver
for sig med særlige vaner, tankesæt og leveregler, der kommer, desto vanskeligere
vil det være at få samfundet til at fungere
som harmonisk helhed med et højt velfærdsprovenu som resultat.
I øvrigt er det faktisk således, at visse dele
af de kulturer, vi for øjeblikket importerer,
rummer træk, der - for nu at sige det pænt
- er groft uforenelige med vore normer og
tankesæt. F.eks. hyldes tanken om menneskenes og religionernes ligestilling, samt
kravet om respekt for tankens og menneskets frihed, absolut ikke af alle. Diskussionen om muslimernes pligt til at respektere
kønnenes ligestilling udgør kun toppen af
dette isbjerg. Og den har karakteristisk
nok overhovedet kun kunnet føres, fordi
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en stærk og i den almene opfattelse “progressiv” bevægelse, nemlig kvindebevægelsen, har sat hælene i til bevarelse af
danske normer.
Alt dette opfordrer til den største påpasselighed på dette område. I stedet for ser det
imidlertid nærmest ud som om, vi stikker
os selv blår i øjnene.
Den såkaldte Danske Forening har f.eks.
regnet ud, at den nuværende bestand af
indvandrere - størstedelen uden ﬂygtningestatus - koster samfundet op til 14 milliarder årligt, (altså ca. 3.000 kr. pr indbygger).
Denne beregning har regeringen, som ﬁk
den forelagt, været ude af stand til at afkræfte. Organisationen har også regnet
ud, at de fremmede vil komme i ﬂertal
inden midten af næste århundrede:
Men om disse beregningsresultater er holdbare eller ej, er i dag nærmest en trossag.
Udgiftsposterne er nemlig stukket af vejen
alle mulige og umulige steder i budgetterne.
Og den oﬃcielle udlændingestatistik er et
meget dårligt grundlag for befolkningsprognoser. Den viser ikke engang det korrekte
antal fremmede her. Det tal, den angiver,
er for lavt. Mærkværdigt nok har regeringen
imidlertid ikke reageret på foreningens forslag om nedsættelse af et uvildigt, oﬃcielt
udvalg til at skaﬀe klarhed på disse og

andre områder af betydning for indvandringspolitikken.

hvad “racisme” og “fremmedhad” er, lukkes
der op for den stille invasion.

Samtidig ser myndighederne til med hænderne i skødet mens antidemokratiske kræfter med alle midler, herunder løgnepropaganda og fysisk vold, søger at neutralisere
foreningen. Det er stort set helt og holdent
blevet overladt til de humanitære organisationer at informere befolkningen om forholdene på ﬂygtninge- og indvandrerområdet. Herved er det blevet glemt, at disse
organisationer aldeles ikke har til formål
at varetage det danske samfunds interesser,
herunder de meget tyngende befolkningspolitiske interesser, som den ovenfor opridsede situation aﬀøder. Tværtimod har de
en økonomisk interesse i, at de skræmmende perspektiver ikke fremstår alt for
klart.

DET, DER ER ved at ske nu, er, at vor generation af blot og bar forkælelse nægter
at se visse ubehagelige kendsgerninger i
øjnene på befolkningsudviklingens område
og derved fører landet i en retning, hvor
vor folkelige integritet og enhed kommer i
risikozonen. I stedet sidder denne generations meningsdannere af de pæne, dannede
klasser og puttehygger sig med en ganske
urigtig opfattelse af, at det er dårlig tone
og slet opførsel at stille spørgsmål.

Det, der foregår herhjemme i dag, er en
massiv blokering af befolkningens mulighed
for at overskue egen fremtid. Dette sker
ganske enkelt ved undertrykkelse af informationer om de mere dystre sider af den
igangværende udvikling og ved appeller
til følelser, der er egnede til at sætte de
ubehagelige kendsgerninger i skyggen.
I lyset af f.eks. de følelser, de virkeligt nødlidende ﬂygtninge skaber, og af en helt
ejendommelig forvridning i opfattelsen af,

Supplement:
Min kronik 11. november har aﬀødt et stort
antal breve med spørgsmål. Til disse kan
svares følgende:
Der kan ikke foretages sikre skøn over udviklingen i antallet af fremmede herhjemme.
Dette skyldes især, at de oplysninger, som
er nødvendige for sådanne prognoser, er
vanskelige at få fra myndighederne. Den
danske Forenings konsulent har i EkstraBladet 29. oktober ud fra en nettoindvandring på 8.000 pr. år og en befolkningstilvækst i indvandrergrupperne på seks pct.
pr. år skønnet, at danskerne bliver i mindretal mellem år 2030 og 2040: De 8000
synes at være lavt sat. En tilvækstrate, der
tager højde for en ændring i befolknings-
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sammensætningen blandt indvandrere og
i disses fertilitet, ville til gengæld muligt
være på kun ﬁre pct. Det årlige fødselstal i
den danske befolkning er 50-60.000. Socialdemokratiets afskedigede indvandrerudvalg regnede vistnok med en vækst på ni
pct. (ekskl. nyindvandring). Den faktiske
totaltilvækst i perioden 1960 til 1988 har
været ca. ti pct. p.a., og i året 1988 vil den
formentlig være 15-20 pct. Langt mindstedelen af tilvæksten for øjeblikket foregår i
grupper af ﬂygtninge mv. Mens der f.eks.
kun ventes at komme ca. 850 familiesammenføringer med ﬂygtninge i år, ventes
der 5.500 familiesammenføringer med “gæstearbejdere”.
Det vides ikke, hvad totaludgiften til herværende indvandrere - fra de såkaldte 3.
lande (lande uden for Europa og Nordamerika) er. I den nævnte artikel i EkstraBladet
har Den danske Forening opgjort denne
totaludgift (inklusive udgifter til ﬂygtninge)
til et sted mellem ni og 15 milliarder fordelt
over et antal poster. Regeringen og Flygtningehjælpen, som har fået tallene forevist,
har ikke kunnet imødegå dem.
Der hersker altså ganske betydelig usikkerhed. Heller ikke Den danske Forenings
tal er sikre. Den oﬀentlige debat om tallene,
som kunne have ført til justeringer af disse

og til forbedringer i undersøgelsesgrundlaget, afspores som regel i følelsesladede
diskussioner uden realitetsværdi. Vore politiske ledere gør tilsyneladende ikke meget
for at få klarhed, men synes nærmest at
ønske at bevare uklarheden. Det undersøgelsesarbejde, Den danske Forening udfører,
hæmmes af bestandige overgreb på foreningen. En del af arbejdet udføres derfor i
en skyggeorganisation, hvis medlemmer
end ikke kender hinanden. En del af foreningens materiale har åbenlys karakter af
rekonstruktioner, andet har derimod en
meget betydelig sikkerhed og bærer præg
af at være hentet direkte ved kilderne - formentlig gennem sympatisører i ministerier
mv.
Samlet må det siges, at Den danske Forenings tal formentlig giver et rimeligt godt
ﬁngerpeg om, hvordan det står til. Det er
da også påfaldende, at regeringen ikke har
ønsket et uvildigt undersøgelsesarbejde
sat i gang på området. Dette kan naturligt
opfattes som udtryk for, at et sådant arbejde
forventes at ville bekræfte tal, der i hvert
fald ikke vil virke mere beroligende på befolkningen.
Enhver kan således for så vidt på det foreliggende grundlag selv bestemme, om han
eller hun vil opfatte situationen som alvorlig.

Undertegnede har selv valgt at betragte
den som meget alvorlig. Dette skyldes:
1) at udviklingen i realiteten indebærer en
udlevering af land,
2) at vort politiske systems indretning gør,
at selv relativt små grupper kan skaﬀe sig
en betydelig politisk magt, hvorfor udviklingstendensen i fremmedbefolkningen hurtigt kan blive uoprettelig og
3) at udviklingen for øjeblikket forløber
uden den danske befolkning generelt set
har nogen anelse om, hvad der foregår, og
uden den har de oplysninger til rådighed,
som er nødvendige for en kvaliﬁceret vurdering af de perspektiver, der rejser sig.
I kraft af disse perspektivers uhyre alvorlige
karakter opfatter jeg også situationen på
den måde, at de, der for øjeblikket blokerer
befolkningens adgang til oplysning, eller
som direkte desinformerer, allerede har
passeret den berømte kridtstreg - for nu at
udtrykke det diplomatisk. Intet humanitært
menneskesyn eller formål kan berettige til
forvridninger af det informationsgrundlag,
ud fra hvilket beslutningerne om indvandrerpolitikkens indretning skal træﬀes.
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5.november 1988 EkstraBladet
10. marts 1989 Det Fri Aktuelt

Løgnen om indvandringen
Diskussionen omkring ﬂygtningene kører videre
på fortielser og løgne, skriver Ole Hasselbalch.

Bølgerne går højt om, hvad der er fup, og
hvad der er fakta på indvandringsområdet.
Det eneste, vi med sikkerhed ved, er tilsyneladende, at vi ikke ved nok - omend vi
nok får det at vide, som Flygtningehjælpen
og regeringen vil have os til at vide.
Udlandsstatistikken viser for lavt og er et
uegnet grundlag for beregninger mht. udviklingen i antallet af fremmede i de kommende år. Vi har heller ikke klarhed over,
hvad de nuværende indvandrere koster
osv., osv. Det mærkelige er ikke, at private,
som f.eks. Den danske Forening, prøver at
skaﬀe klarhed. Det mærkelige er, at politi-
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kerne ikke selv har gjort dette, inden de
lagde sig fast på en bestemt indvandrerog ﬂygtningepolitik.

sendes til regeringen - sådan som Den
danske Forening har gjort - kommer der
stort set kun intetsigende svar.

Når man f.eks. spørger Bernhard Baunsgaard, hvilke befolkningsprognoser og udgiftsberegninger, han byggede sin politiske
stillingtagen på, får man intet svar. Når
man spørger Uﬀe Ellemann Jensen, får
man heller ikke noget svar. Når formanden
for Kommunernes Landsforening, borgmester Thorkild Simonsen, bliver inviteret
til på et møde at redegøre for konsekvenserne i kommunerne, vil han ikke komme.
Når den samlede stabel spørgsmål herefter

Derfor kører diskussionen videre i en tåge
af fortielser, halve sandheder og hele løgne.
Enhver kan tro, hvad han selv helst vil tro.
Samtidig er der altså nogen, der gør, hvad
de kan for at nedkæmpe Den danske Forening og standse dens graven efter oplysninger. Alle midler bliver anvendt. Man
har således søgt at fremstille foreningen
som racistisk og nazistisk for at få folk til
at lade være med at melde sig ind. Man
har systematisk ødelagt mødelokalerne og
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truet foredragsholdere for at hindre medlemsmøder. Man har begået hærværk mod
nøglepersoners og mødedeltageres ejendele
for at få dem til at stoppe gravearbejdet.
Over for alt dette gør justitsministeren ikke
noget eﬀektivt, selv om han siger mange
smukke ord. Politiets foranstaltninger holdes
på et lige netop utilstrækkeligt niveau. Men
tilstrækkeligt nok til at ministeren kan bilde
folk ind, at han gør, hvad han kan.
Hvilke konklusioner kan man drage af
dette? Jeg tillader mig at anskue tingene
som følger:
Verdens samlede befolkning, der i 1950
var på 2,5 mia., er af FN beregnet til at ville andrage omkring 10 mia. i år 2100: Heraf
skønnes de ca. 8,8, mia. at ville bo i Afrika,
Asien og Sydamerika - hvis de da ikke
ﬂytter sig forinden.
Der er ingen som helst grund til at tro, at
disse mange mennesker ikke vil prøve at
ﬂytte sig med ethvert tænkeligt middel.
De vil påberåbe sig asyl. De vil komme
som turister og blive. De vil komme med
bistand fra godhjertede og godtroende
danskere. Coastere fyldt med mennesker
vil strande på vore kyster, og småbørn vil
blive efterladt ved vore toldsteder. Alle muligheder vil blive benyttet.

Dette er ikke blot noget, som muligvis vil
ske, men noget som allerede er ved at ske.
Berlin er i dag den fjerdestørste tyrkiske
by. I Frankfurt udgør udlændingene i dag
en fjerdedel af befolkningen. Herhjemme
udgør antallet af indvandrerbørn visse
steder (på Vesterbro og Nørrebro) allerede
35-40 procent. Hver syvende elev i Københavns Kommune er fremmedsproget. Antallet af udlændinge fra ”3.-lande” er 16doblet herhjemme i årene siden 1960 og
forøges i en stadig hurtigere takt. Jeg tror,
mange mennesker skjuler disse hårde
kendsgerninger for sig selv og andre. Dette
gælder ikke mindst de mange, der i dag
tjener deres brød på den skæve udvikling.

Hertil kommer så de - for at sige det lige
ud - vanvittige konsekvenser af en lovgivning, som ikke tager højde for den nye situation. Det er f.eks. påvist (Jyllands-Posten
4. og 25.9) at en tamilsk familie med syv
medlemmer, der har valgt at ﬂytte fra Sri
Lanka, hvor en plantagearbejder tjener 10
kr. om dagen, til os i stedet for stammefrænderne på det indiske fastland, kan
opnå en månedlig indtægt i henhold til
danske bistandsregler på 22.700 kr. efter
skat. Til sammenligning koster et 'faderskab', der sikrer et barn på Sri Lanka en
forsvarlig opvækst 75 kr. om måneden
(tidsskriftet 'Udvikling', særnr. om Sri
Lanka 1985).

Jeg tror, at politikerne fra de gamle partier
har fået kolde fødder. Deres handlinger
viser, at de anser det for ubekvemt, hvis
der spredes for meget lys over denne sag.
Dette skyldes formodentlig, at lyset vil afsløre, at de allerede for 20 år siden burde
have grebet ind.

Det er muligt, at jeg har uret i dette. Men
hvis jeg har uret, hvorfor nægter man så at
sætte undersøgelser i gang, som kan bevise,
at jeg har uret?

Er det f.eks. ikke berettiget at spørge disse
politikere om, hvad i alverden vi skal med
en stor bestand af gæstearbejdere og indvandrere uden ﬂygtninge-baggrund, når vi
har arbejdsløshed? Kan nogen i ramme alvor mene, at det er udtryk for racisme eller
fremmedhad at stille dette spørgsmål?

Så længe dette bevis end ikke forsøges
ført, må jeg gå ud fra, at befolkningen føres
bag lyset.
Derfor må jeg opfordre til modstand. Kort
og godt: Forlang klarhed.
Det er uværdigt, at borgere i et frit land
nægtes de oplysninger, som er nødvendige for, at de kan bedømme deres egen
fremtid.

DANSKEREN 2015 · NR. 3 · EFTERÅR

9

UDSYN

Det har ikke noget
med islam at gøre
Det tyske tidsskrift Focus har bragt en række artikler, som sætter fokus
på vestlige magthaveres påstand om, at islamisk terror ikke har noget
med islam at gøre. Focus-redaktør Alexander Wendt forklarede i
forbindelse med udgivelsen, at redaktionen anfægter korrektheden
i udsagnet, som messes i tide og utide af den politisk korrekte elite
i Tyskland.
Vendekåben Angela Merkel erklærede sammen med David Cameron for nogle år
siden, at den multikulturelle idé om lykkelig
og fredelig sameksistens i Vesten var slået
fejl. Dengang nærede man et fromt håb
om, at de to havde erkendt tingenes tilstand
og kunne slå ind på en ny kurs.
Efter terrorhandlingerne i Paris istemte de
to imidlertid sammen med Francois Hollande og andre europæiske stats- og regeringsledere den Obamaske korsang, at den
islamiske terror ikke havde noget med
islam at gøre, uagtet at man selv som lægmand nemt kan ﬁnde belæg for terroren i
koranen. Det skal ikke afvises, at der ligger
diplomatiske og/eller udenrigspolitiske og
økonomiske årsager bag udmeldingerne,
men man må dog kunne forvente selv med
ovennævnte in mente, at befolkningen ikke
fyldes med løgn.
Cameron udtalte sig i lignende vendinger
sidste år, hvor en ung englænder i et religiøst motiveret overfald ﬁk skåret halsen
over på åben gade i en London-forstad af
en sort indvandrer bistået af en medsammensvoren, mens de råbte muslimske slagord. Selv om Camerons ytringer nok skal
ses som beroligende stemme for at undgå
uro og raceoptøjer, så mistede UK´s premierminister dog al kredit med udtalelsen
på TV: ”Islam er fredens religion”.
I vinteren og foråret bragte det tyske nyhedsmagasin Focus nogle artikler, der omhandlede islams problematiske sider. Forsiden på Focus nr. 4/2015 med en tegning
af en Kalashnikov bærer titlen ”Det har
ikke noget med islam at gøre” Selvfølgelig
har det det! Udgaven nåede et oplagstal
på 120.248, hvilket er 50% mere end et
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gennemsnitligt ugentligt oplagstal på omkring 80.000 solgte magasiner.
Focus-redaktør Alexander Wendt forklarede
i forbindelse med udgivelsen, at redaktionen
anfægter korrektheden i udsagnet, som
messes i tide og utide af den politisk
korrekte elite i Tyskland.
I 4/2015-udgaven af ugemagasinet kommer
i Tyskland fastboende moderate muslimske intellektuelle til orde med citater som:
”Naturligvis har den islamistiske terror
noget med islam at gøre”, og ”Ja, vi muslimer har et grundlæggende problem”.

bare, om ikke det er for sent, om ikke fundamentalistisk tankegang er for rodfæstet,
og om ikke dogmatiske muftier og imamer
af forskellige afskygninger har for godt fat
i masserne?
Focus-artiklerne tager den politiske korrekthed i Tyskland ved vingebenet. Både
borgerlige og socialdemokratiske ledende
politikere fremstilles som feje og konﬂiktsky,
når talen falder på de brutale og sadistiske
ugerninger, der begås i islams navn.

I Danmark anfægtes ”fredens religion” også af intellektuelle, der forsker i islam, som
f.eks. universitetslektor Tina Magaard og
professor emeritus Mehdi Mozaﬀari. Naser
Khader, der også har en dyb indsigt i islam, har ved ﬂere lejligheder bakket dem
op. Den mest berømte islamkritiker globalt
er nok Ayaan Hirsi Ali, som selv på egen
krop har mærket islams fascistiske og kvindeundertrykkende træk. Hun er selvsagt
også enig i det absurde i udsagnet om, at
den islamiske vold ikke har noget med
islam at gøre.

En af de få politikere fra de gamle partier,
som fremhæves som et fyrtårn i artiklerne,
er CDU-politikeren Wolfgang Bosbach, som
afviser at synge med i det politiske korrekte
kor trods reﬂeksagtige beskyldninger fra
den front om xenofobi og islamofobi. Bosbach siger ligeud – som alle, der blot har
gidet at sætte sig bare lidt ind i substansen,
er vidende om – at der er stærke muslimske
strømninger, der ikke er forenelige med
vestlige værdier som ytringsfrihed og kønnenes ligeberettigelse, og at vore demokratiske systemer og værdier ikke er til forhandling. Bosbach går endvidere i rette
med Angela Merkels ulyksalige udsagn:
”Islam er en del af Tyskland.”

Deres udsagn bekræftes også af Ahmed
Said al-Masry fra Institut for Strategiske
Studier og Udvikling i Cairo, der til Focus
udtaler: ”Man kan desværre ikke sige, at
IS har fortolket islam forkert. De henviser,
i alt hvad de siger, til de islamiske skriftlige
kilder.” Selv i IS’s sadistiske omgang med
tilfangetagne kan de ifølge al-Masry henvise
til kilderne. Og han står i den muslimske
verden langt fra alene med kravet om et
opgør med fundamentalismen og ønsket
om en reformation. Men spørgsmålet er

I Focus 5/2015 oﬀentliggjorde ugemagasinet
en bestilt undersøgelse hos meningsmålingsinstituttet INSA. Den viste, at 56% af
et repræsentativt udsnit af den tyske befolkning erklærer sig uenige med Merkel i
hendes kontroversielle udsagn om, at islam
er en del af Tyskland, mens 44% erklærer
sig enige. Overraskende nok er både
CDU/CSU (de konservative) og ærkemodstanderen die Linke (den ekstreme venstreﬂøj) delt midt over i spørgsmålet, mens
hele 94% af AfD's vælgere, der overvejende
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er nationalkonservative/liberale, svarer, at
de ikke er enige i Merkels udtalelse.
Økonom, sociolog og professor emeritus i
socialpædagogik samt forfatter til den anmelderroste bog ”Söhne und Weltmacht”,
Gunnar Heinsohn, slår pessimistiske toner
an i et interview med magasinet med blik
på befolkningsudviklingen i den muslimske
verden, hvor ﬂere lande har kurs mod et
demograﬁsk kollaps. Han peger også på
Afrikas demograﬁske udvikling fra ca. 285
millioner indbyggere midt i 1960'erne til
prognosticerede ca. 2,4 milliarder omkring
år 2050.
Unge mænds dragning imod voldelige islamiske organisationer både i Vesten og i
den muslimske verden skyldes ifølge Gunnar Heinsohn, at det er den eneste måde,

de kan komme til magt og ”ære”. Alternativet er et liv i fattigdom i den muslimske
verden eller i Vesten som en marginaliseret
ugleset gruppe på overførselsindkomst.
De militante islamiske ledere er dog som
regel ret veluddannede. Da ingen vil anses
som voldspsykopater, bruges derfor koransura 8 meget bekvemt: ”Ikke I har dræbt
dem, men Allah har ombragt dem”. Selve
drabene retfærdiggøres ved Koransura 9,
hvori det hedder:” Når de hellige måneder
er ovre, så dræb da afgudsdyrkerne, hvor
end I ﬁnder dem”.
Der refereres i en af Focus-artiklerne til en
stor repræsentativ undersøgelse med 38.000
muslimer i ti udvalgte lande lavet af det
amerikanske Pew Research Center. At shariaen skal være lov, tilslutter sig 91% i
Irak og hhv. 86% hhv. 72% i ”moderate”

Malaysia og Indonesien. I Tyrkiet er talletoverraskende lavt på kun 12%.
På spørgsmålet, om kvinden ubetinget skal
adlyde manden, svarer mellem 85% og
96% i de ti udvalgte muslimske lande Ja,
på nær Kosovo og Tyrkiet, hvor ja-procenten
er 34% hhv. 65%. Den vestlige underholdningskultur anses alle steder som umoralsk,
højest i Pakistan med 88% og lavest i
Kosovo og Tyrkiet med 44% hhv. 50%.
Underligt, at presset for at komme til Vesten
fra disse lande er så stort, når de i bund og
grund foragter os?
Søren Lind Jensen
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Danmarks
internationale
forpligtelser
Udtrykket er ren journalisme:
Et udtryk, som fremstiller
det problematiske som uproblematisk,
det betænkelige som noget selvfølgeligt
og det skadelige og farlige
som noget gavnligt og styrkende.
De ﬂeste af os får vore informationer gennem
hverdagens medier, dagspressen, radioen
og – værst af alt – gennem fjernsynet. Det
betyder, at de passerer gennem et journalistisk og redaktionelt ﬁlter, inden de når
os. Dette ﬁlters beskaﬀenhed er bestemt af
en og kun af en ting: Massefremstilling,
masseudbredelse. Det drejer sig om at
skaﬀe et massepublikum. Kvantiteten af
publikum overtoner kvaliteten af det.
I mangfoldige tilfælde sker der ikke noget
ved det. En togulykke eller en storbrand er
naturligvis rædsomme begivenheder, men
der er ikke sket noget ved, at underretningen
om dem passerer gennem det journalistiske
ﬁlter, inden den når os. I andre tilfælde er
forholdet dog særdeles betænkeligt.
Givetvis er det på traktatrettens område,
altså de internationale konventioners område, at det står allerværst til. Her virker
det journalistiske ﬁlter ganske enkelt ikke,
eller rettere det virker omvendt, idet det
vender tingene på hovedet og derved producerer misforståelser i stedet for forståelse.
Denne udvikling indledtes med Danmarks
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tiltrædelse af FN-pagten og den tog til og
greb ﬂere og ﬂere områder i takt med, at
Danmark tiltrådte ﬂere og ﬂere mellemfolkelige traktater – konventioner af humanistisk tilsnit, der alle kendes på, at de forlanger alt af Danmark og ikke giver landet
noget som helst til gengæld (vi står overfor
retshandler af den type, som kyniske jurister
kalder idiotretshandler). Tendensen lever i
bedste velgående og et af dens mantraer
er ”Danmarks internationale forpligtelser”,
et begreb, der på den sproglige overﬂade
ser meget uskyldigt og uproblematisk ud,
men ved nærmere eftersyn viser sig ikke
at være det. Det journalistiske ﬁlter har et
mesterskab i sådanne numre: At fremstille
det problematiske som uproblematisk, det
betænkelige som noget ganske selvfølgeligt
og (i værste fald) det skadelige og farlige
som noget gavnligt og styrkende. Hvis nogen ville prøve på det samme i forbindelse
med for eksempel varedeklarationer, så
ville de ryge i fængsel. Velkendte tumlepladser for denne form for journalistik er
så dødsens alvorlige spørgsmål som masseindvandringen, der truer det danske folk
på dets eksistens som etnisk og kulturel

enhed, og spørgsmålet om Danmarks snart
mangeårige deltagelse i folkeretsstridige
krige på forskellige fjerne krigsskuepladser,
vendt mod lande, der aldrig har gjort Danmark noget ondt.
Her må vi gøre et indskud og henvise til
forhold, der har været grundigt behandlede
her i tidsskriftet en del gange før. De er
imidlertid så vigtige, at de må rekapituleres,
således at enhver misforståelse om dem er
bortvejret. For klarheds skyld gør vi det
gennem en række punkter:
1. Mellemfolkelig ret inddeles i folkeret og
traktatret.
2. Folkeretten er den ret, der gælder mellem
suveræne stater, og som kun kan anvendes
af suveræne stater og på dem, og denne
ret udledes af de suveræne staters handlemåde.
3. Traktatretten er mellemfolkelig aftaleret.
Der er tale om kontrakter, der indgås mellem
suveræne stater. Sådanne aftaler er kun
gyldige, såfremt de ikke strider mod folke-
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enige om, at Danmark omfatter en hel del
mere end landets regering.
Om en hel del af disse konventioner af humanistisk tilsnit gælder det, at Danmark
ganske vist har tiltrådt dem, men aldrig
transformeret dem til dansk ret. Men Danmark er ikke alene i båden. Et hav af lande
gør nøjagtigt det samme. Og det sker der
ikke en høstblomst ved. Det er faktisk
grunden til, at denne praksis er så udbredt.
Man slipper så nemt afsted med dette
af ﬂere grunde. En af dem er, at disse
konventioner i reglen ikke sætter nogen
termin for deres gennemførelse i national
ret og sætter sanktion for overskridelse af
fristen (undtagelser ﬁndes, men er ekstremt
sjældne).

Der henvises ofte til ”Danmarks internationale forpligtelser”
i den politiske debat. Her i Politiken, 8. maj 2014.
retten. En traktat kan være ugyldig, fordi
den strider mod folkeretten, men folkeretten
kan aldrig være ugyldig fordi den strider
mod en traktat. (En traktat mellem Sverige
og Finland om at angribe Bornholm og
dele øen imellem sig vil være ugyldig, fordi
den strider mod folkeretten).
4. Når den danske regering (i reglen ved
en minister) tiltræder en mellemfolkelig
konvention eller traktat, så har den kontraktretligt forpligtet sig overfor andre suveræne stater til at gennemføre den, dvs.
transformere den til dansk ret. Den danske
regering er traktatretligt forpligtet hertil.
Hvad det danske folk, de danske domstole
(og andre myndigheder) angår, så er de på
dette trin ikke forpligtet til noget som helst.
Særligt vigtigt er det, at sådanne konventioner af de retsundergivne i Danmark ikke
kan påberåbes overfor landets domstole,
fordi domstolene slet ikke er bundet af
dem.
5. Hvis konventionen eller traktaten nedfældes i et dansk lovforslag og et ﬂertal i
folketinget stemmer for det, så bliver det

lov, og alle og enhver i riget har at rette sig
efter loven. Først når konventionsbestemmelserne er blevet givet i lovens form indtræder der nogen pligt for rigets myndigheder og for borgerne her i landet. Det vil
sige, at pligten først foreligger, når retsgrundlaget er dansk lovgivning. Først når
pligten er blevet national, kan den gøres
gældende. Og på det tidspunkt giver det
ikke længere nogen mening at kalde forpligtelsen international, siden det bindende
retsgrundlag nu er rent nationalt.
Tilbage til hovedsagen, altså ”Danmarks
internationale forpligtelser”. Udtrykket er
en ren journalisme. En journalisme er et
sprogligt udtryk, der fremstiller det problematiske som uproblematisk, det sammensatte som usammensat, og som bag
en uskyldig sproglig overﬂade skjuler en
dagsorden, der ofte ikke tåler dagens lys.
Det er ved denne tekniks hjælp, at det
sandfærdige udsagn: Den danske regerings
traktatretlige forpligtelser overfor fremmed
statsmagt, omformes til udtrykket: Danmarks internationale forpligtelser, der hverken er sandt eller præcist, for vi er vel

En anden grund skyldes et særpræg ved
konventionerne af humanistisk tilsnit. De
forlanger noget af landet, men giver det
intet til gengæld. Landet ligefrem står sig
ved ikke at transformere dem til dansk ret!
Men denne såre interessante kendsgerning
skal det journalistiske ﬁlter nok sørge for
at få strøet sand på. Drejer det sig for eksempel om en bilateral aftale med fremmed
stat, der rummer eksempelvis økonomiske
fordele for landet, så kan De være sikker
på, at den meget hurtigt vil blive gennemført
i national ret. Længere ud er vi dog endnu
ikke kommet! Her gør fornuften og egeninteressen sig højrøstet gældende, og så
virker det journalistiske ﬁlter ikke. Det slår
fra, fordi dets egentlige område er moraliseringens, belæringens og korrekthedstænkningens område. Det er derfor, at dette
ﬁlter så gerne vil tale om Danmarks internationale forpligtelser, men aldrig nogen
sinde med et ord vil nævne det danske
folks interesser. Og hvad ”forpligtelserne”
angår, så gælder det for de ﬂeste af dem,
at vi uden synderligt besvær kan komme
af med dem, hvilket vi med en vis herres
vold og magt skal bringes til at overse.
Cand.jur. Jack Kornbeck
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Konspirationstænkning
- en moderne epidemi
Hvorfor fristes
så mange af
syndebuksteorier med
lette forklaringer på
samtidens problemer?

Illustration fra http://www.skeptic.com/downloads/conspiracy-theories-who-why-and-how.pdf
Konspirationsteorier går ud fra, at denne
verdens store begivenheder forløber efter
en samlet, skjult plan. De kendes i hvert
fald tilbage fra slutningen af det 18. årh.
(”Illuminati”), men er nok særlig kendte
fra USA: McCarthyismen, de moderne milits-bevægelser og visse fundamentalistiske
kristne retninger (uden for Vesten er de
overalt normen). Den amerikanske historiker
Richard Hofstadter gjorde begrebet ”den
paranoide stil i amerikansk politik” kendt.
Den paranoide stils mentalitet er langt
mere sammenhængende end den virkelige
verden, uden plads til tvetydigheder. Hofstadters forklaring på årsagen til, at konspirationsteorier især blomstrer i USA, er
bl.a. landets etniske mangfoldighed med
stor gensidig mistroiskhed.
Hofstadter var en autoritet, der har deﬁneret
de toneangivende grænser for det ”normale”
i politik, men andre påpeger det betænkelige
ved at stemple store befolkningsgrupper
som patologiske, skønt de i virkeligheden
blot er blevet udgrænset fra det dermed
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deﬁnerede normale samfund af en række
årsager, og derfor tyr til konspirationstænkning. Populisme blev pr. deﬁnition
gjort til et odiøst udtryk for denne tænkning,
og toneangivende strømninger overtog ironisk nok mange af konspirationstænkernes
skabeloner, når de advarede imod dem,
der påberåbte sig ”folket” mod ”eliten”.
Selv i den etablerede venstreﬂøj var der
altid et element af konspirationstænkning
(stærke interesser med ond vilje holder
ﬂertallet nede), men efterhånden har den
konspiratoriske tænkning spredt sig til alle
ﬂøje, men modtaget med klart forskellig
accept. Mens højreorienterede militser, aktivister med hvid raceideologi og tilmed
demokratiske nationalistpartier blev udråbt
som en stor trussel mod demokratiet i USA
og Europa, blev såkaldte minoriteters konspirationsteorier undskyldt, og endda set
som sunde, – en nødvendig bearbejdelse
af tidligere undertrykkelse og værktøjer til
selvhævdelse. Megen feminisme er også
dybt konspirationstænkende. I USA kom
alternative historiesyn til at hærge univer-

siteterne, med fokus på hvides konspirationer for at udrydde de farvede. I Skandinavien erfarede vi mainstream konspirationstænkning efter Breiviks angreb, hvor
alle, som den ensomme gerningsmand
havde omtalt, og ﬂere til, blev spundet ind
i et net af ”guilt by association”, en teknik,
hvis anvendelse stadig udbredes.
Et problem ved konspirationsteorier er, at
der kan ﬁndes ”beviser” for alt, hvad man
ønsker. Filosoﬀen Peter Sloterdijk har beskrevet det som en ”oplyst falsk bevidsthed”.
Selv de mest outrerede historiesyn kan
henvise til biblioteker med dokumentation.
Men her er det mere interessant, hvad der
ikke er med. De mange teorier om mystiske
fænomener i havområdet Bermuda-trekanten er f.eks. velkendte. Og der har da også
fundet meget sært sted. Men der er bare
lige så mange uopklarede hændelser i de
øvrige dele af verdenshavene. Den revisionistiske historieskrivning, der søger at minimere nazisternes ansvar for grusomheder
og krig, kan også påpege mange enkelt-
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stående ting, der peger i ønsket retning,
men de er igen dygtige til at udelade det
langt mere, som peger modsat. Bl.a. historikeren Michael Shermer har pillet populær
konspirationstænkning fra hinanden, og
han påpeger vigtigheden af en realistisk
almen verdensforståelse som forudsætning
for ikke at falde i konspirationsfælden.
Menneskehjernen er indrettet til rastløst at
søge sammenhænge, selv hvor der ikke er
nogen, og ﬁnder først ro, ja, tilmed får et
”kick”, når spredte fakta giver mening,
uanset om denne mening modsvarer den
ydre virkeligheds.
Den liberale juraprofessor Mark Fenster
har i sit anerkendte nylige værk om konspirationsteorier argumenteret for, at højreorienteret konspirationstænkning ikke
bør stigmatiseres mere end andres. Det
demokratiske problem med marginalisering
af (politisk ukorrekt) konspirationstænkning
opstår, når denne primært er et forvrænget
udtryk for reelle klagepunkter, f.eks. et
uansvarligt ﬁnansmarked, manglende demokrati eller indvandring. At ty til konspirationsteorier er her en dysfunktionel erstatning for politisk aktivisme og håb, og
avler mere af det samme. Eliternes idéer
om folkelige konspirationer (demokratisk
illegitim ”populisme”) er vel at mærke demokratisk endnu mere malplacerede end
folkelige konspirationsteorier om eliterne,
men kun de sidste stigmatiseres. Det giver
tilmed akademisk gevinst at forske i dem.
Jo mere truende, ”ekstemismeforskere”
kan portrættere en ofte meget lille bevægelse,
desto ﬂere midler får de til at forske med,
– en ond cirkel, der medfører advarsler om

en umiddelbar forestående voldelig social
rejsning, som kræver hurtig og kraftfuld
politisk reaktion. Forbudssamfundet rykker nærmere under den herskende konspirationstænkning, der meget vel kan overse
reelle trusler af mindre politisk opportun art.
Enfoldige konspirationstænkende amerikanske militser har ført til etablerede akademikeres konspirationsteorier om skumle
netværk som en trussel mod demokratiet,
ligesom danske medier har excelleret i konspirationstænkning om odiøse indvandrerfjendske netværk. Mainstream-intellektuelle,
medier og politikere har for tit reageret
efter samme skabelon som dem, de vil bekæmpe, og bekræftet konpirationstænkere
i deres paria-status. Faren ved konspirationstænkning er, at den fokuserer på at
eliminere ”fjenden”, ikke at håndtere problemet. Og da konspirationstænkere samtidig er afhængige af fjendens eksistens,
bliver problemet aldrig løst, kun optrappet.
Det er typisk for konspirationsteoretikere,
at tilmed, når de selv har den størst tænkelige magt, f.eks. i Det Tredje Rige, hævder
de stadig at være afmægtige ofre for de
konspirationer, som er konstituerende for
deres verdensbillede. Bliver fjenden besejret,
mister de selv eksistensberettigelsen, så
kampen er evig. Der er altid kun delsejre
med et nyt lag konspiratorer at bekæmpe
bagved.
Jo mere folket føler sig magtesløst over for
en upopulær udvikling, de får at vide ikke
kan påvirkes, desto mere populære vil folkelige konspirationsteorier blive, og ”eliten”

vil parere med egne konspiratoriske trusselsbilleder. I stedet for at stemple disse
symptomer på misforhold bør der dog snarere reformeres, så færre føler sig manipulerede og sat udenfor. Det er klart, at manglende helhedsdannelse erstattet af en overdosis fragmentarisk internet-viden også bidrager til konspirationstænkning, som kan
siges at være induktiv tænkning, der er
løbet løbsk: Der drages konklusioner fra
løsrevne fakta, men uden et sundt helhedssyn at hænge dem op på krystalliserer
de sig i den første konspiratoriske model,
der tilbydes. Der er marked for selv de
mest forrykte idéer om f.eks. 11. sept., Mellemøsten og Ukraine, men det egentlige
uheldsvangre er en voksende følelse af, at
vore egne demokratiske politikere blot er
marionetter for stærkere kræfter og dunkle
interesser.
Som altid er der et gran af sandhed i konspirationstænkning, men det må være politikernes opgave at afkræfte den med handlen efter folkelige krav, ikke at svare med
modpåstande om populistiske konspiratorer,
trusler mod demokratiet, ”gå efter manden
i stedet for bolden” og gøre budbringerne
til patologiske forskningsobjekter i stedet
for debatpartnere. Magtudøvelse bliver
aldrig hel gennemsigtig, begivenheder vil
altid kunne tolkes, så der vil altid være betingelser for konspirationstænkning, men
det er op til magthaverne at mægle mellem
samfundsgrupperne og dele sol og vind
lige, ikke bekræfte de i forvejen mindre
privilegerede i, at stærke kræfter ikke ønsker
dem det vel.
Peter Neerup Buhl

UDSYN: Befolkningseksplosionen fortsætter
FN har opdateret verdens befolkningsstatistik: World Population Prospects.
The 2015 Revision.
Af den fremgår det bl.a., at verdens befolkning i år udgør 7,3 mia. mennesker,
og at den vil vokse til 8,5 mia. i løbet af
de kommende 15 år.
Den største vækst vil ﬁnde sted i Afrika,
hvor befolkningen, som i 1950 udgjorde
0,2 mia. vil vokse fra 1,2 mia. i år til 1,7
mia. i 2030.
Mange udviklede lande, som f.eks. Japan,
oplever en befolkningstilbagegang.
Andre udviklede lande som f.eks. Danmark
forventes at få en voksende befolkning
på trods af en samlet fertilitet på under 2.
Prognosen kalkulerer således med en
fortsat indvandring i årene fremover.

Statistikken viser, at mange lande i Afrika
og Mellemøsten oplever en voldsom befolkningsvækst. Folketallet i det krigshærgede Syrien voksede således fra 3,4
mio. i 1950 til 18,4 mio. i 2015. Iraks
folketal voksede fra 5,7 mio. i 1950 til
36,4 mio. i år. Irans befolkning voksede
fra 17,1 mio. i 1950 til 79,1 mio. i år.
Folketallet i Niger blev ottedoblet fra 2,5
mio. i 1950 til 20 mio. i 2015 og forventes
at blive yderligere næsten fordoblet i løbet
af de kommende 15 år.
Det er forståeligt, at folk i Afrika og Mellemøsten udvandrer for at søge lebensraum
i Europa. Det er ligeledes forståeligt, at
Europa ikke kan huse resultatet af denne
enorme befolkningsvækst.
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Long Live
Western Civilization
Den engelske politiker og islamkritiker Paul Weston høstede meget bifald
for sit foredrag på Mosbjerg Folkefest den 4. juli 2015.
Her følger Paul Westons foredrag oversat til dansk af Erik Troldhuus.
Hvor er du så fra?
Drengen svarede: Det ved jeg ikke.
Jeg kommer ikke fra noget sted.
Jeg ved det simpelthen ikke.

Ønsker man at se
den originale video
fra Mosbjerg, så ﬁndes
den ved at google:
Paul Weston, Mosbjerg,
Denmark 2015.

Generation eller civilisation?
Jeg vil bede jer erindre noget, som den
russiske forfatter, Alexander Solsjenitsyn
sagde for mange år siden: Hvis man vil
ødelægge et folk, må man først ødelægge
dets fortid. Det er et vigtigt udsagn, for det
er netop det, vi oplever her i dagens Europa.
Der ﬁndes en historie om en gammel dame,
som taler med sit oldebarn. Hun er meget
gammel, mindst 90 år. Barnet siger: Du
godeste, oldemor, hvor ser du gammel ud.
Du må da stamme fra en helt anden tid og
en helt anden generation. Nej, min dreng,
jeg kommer ikke fra en anden generation,
men fra en anden civilisation. Den gamle
dame var så sikker i sin tro på sin egen
kultur, og det må vi sætte i kontrast til det,
der netop sker i disse år, hvor vi svigter
vore børn i Europa.
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Den engelske dreng ﬁk stjålet sin
kulturelle baggrund
Den lille engelske dreng var blevet ødelagt.
Hans kultur, hans baggrund, hans traditioner var blevet taget fra ham. Han er et
produkt af imperialistisk kolonisering, slaveri, mord, tvang og folkemord. Han var
bare 5 år gammel, men troede allerede nu,
at han var helt uden værdi, og at han skulle
skamme sig over sin kultur og sit land.
Men hvem er han egentlig den lille engelske
dreng? Han er et produkt af tusinder års
evolution i den største af alle civilisationer,
som man nogensinde har oplevet. For 3.500
år siden, da Moses skrev de 10 bud på
stentavlerne, blev de en udviklingslinje,
som blev betegnende for hvem, vi er, og
hvorfor vi er dem, vi er.

BBC interviewer tre børn
BBC lavede for nylig et interview med tre
børn fra en skole i London, som var usædvanlig godt beriget med dem, vi kunne
kalde besøgende til vort land. To af børnene
var fremmede og den tredje, en lille dreng,
var englænder. De ﬁk alle stillet spørgsmålet:
Hvor kommer du fra, og hvad tænker du?
Den lille, pakistanske pige fortalte, at hun
kom fra Islamabad, og hun var meget stolt
af sit land og fastholder sin religion, kultur
og dens traditioner, selvom hun nu bor
fast i England. Den anden var en dreng,
som sagde, at han kom fra Barbados, og at
han var stolt af sit land og sit sprog bajan,
og igen selv om han nu levede i England,
bankede hans hjerte stadig for Barbados.
Dernæst vendte intervieweren sig mod det
sidste barn, en engelsk dreng, og spurgte:

Hvor vover de?
Grækenland gav os den gamle græker Perikles, som introducerede demokratibegrebet, endnu en tråd bagud. Rom gav os romerretten, som også var vigtig for vor civilisation. Sekularisme, f.eks. udsagnet: Giv
Kejseren, hvad Kejserens er, og giv Gud,
hvad Guds er. Selvfølgelig også kristendommen, som er vigtig for os. Derfra ﬁk vi
den gyldne regel: Gør mod andre, som du
forventer, at de skal gøre mod dig. Ingen af
os ville leve i det samfund, vi nu lever i,
uden kristendommen. De ﬂeste mennesker
i dag er måske ikke specielt troende, men
de kan ikke benægte den kendsgerning, at
vi er, som vi er, bl.a. på grund af den
gyldne regel. Vi er ikke muslimer, hinduer,
buddhister, sikher, agnostikere eller ateister,
men vi er dem, vi er, på grund af kristendommen, og på grund af den gyldne regel.
Går vi lidt længere frem gennem oplysningstiden og op til vore moderne tider
med al deres strålende kunst, arkitektur,
litteratur, så møder vi: Beethoven, Mozart,
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van Gogh, William Shakespeare, som alle
er produkter af vor historiske civilisation.
Og denne lille engelske dreng ved intet om
det. Alt, hvad han kender til, er skam!
HVOR VOVER DE
at gøre dette mod vore børn?
HVOR VOVER DE, at fratage dem deres
arv, deres kultur, deres historie og deres
bevidste tilværelse?
HVOR VOVER DE?
Vor civilisation
Grundlaget for vor kultur er endnu ikke
truet af Islam, men det angribes dagligt af
vore egne folk fra den forræderiske politikerklasse og fra mediefolkene. Et eksempel
på dette er en fyr, Peter Sutherland, som er
en nøgleperson i FN vedr. integration. Han
har sagt, at for at få indført total politisk
kontrol over de europæiske lande, vil man
indføre masseindvandring og multikulturelle
forhold for at ødelægge de enkelte staters
nationale forhold. Denne mand er en meget
vigtig mand. Han har ikke noget imod at
sige dette, han er frygtløs. En anden betydningsfuld person, Andrew Neather, som
var fhv. statsminister Tony Blairs taleskriver,
mener, at årsagen til, at man ﬁk alle disse
mennesker fra Iran og den tredje verden
bragt hertil, var at genere højreﬂøjen med
retten til mangfoldighed, men de kan ikke
genere dem med retten til mangfoldighed.
De generer derimod hvert enkelt levende
menneske i de europæiske lande. Hvert
enkelt menneske, uanset om de er til venstre
eller højre, men især arbejderklassen. Denne
forræderklasse, som jeg kalder dem, bruger
race som et våben imod os, og når man
bruger den slags våben imod en stor menneskegruppe, skal man først afvæbne os,
så vi ikke kan kæmpe imod og forsvare os.
Hvis de anvendte tanks, måtte de sikre
sig, at vi ikke havde anti-tankvåben til vort
forsvar, men når de bruger race mod os, så
bruger de deres allerbedste våben, nemlig
det at beskylde os for at være racister. De

fjerner vort sidste middel til at forsvare os
mod at blive betegnet som racister. Lad
dem ikke gøre det! Det er ikke racistisk at
ønske at bevare sit land, sin kultur og sin
historie, og hvis de bruger ordet racist for
at forsøge at drille jer eller gøre jer bange,
så le af dem, for det er ikke et ord, der betyder noget i moderne sammenhæng. Det
er blot et udtryk for deres trang til at være
politisk korrekte og ødelægge de europæiske
nationalstater, som Peter Sutherland foreslår.
Den politiske korrekthed har aldrig været
tænkt som en sødsuppe-ideologi om at få
folk til at være åh, så gode ved hinanden.
Den blev lavet for at ødelægge den vestlige
civilisation.

imod de 20%, men det bekymrende ved
dette er: børnefødsler. Når vestlige kvinder
kun får 1,5 barn hver, og først når de typisk
er 35-40 år gamle, så vil man hurtigt kunne
regne ud, at vore befolkninger vil blive
nedsat med ca. 35%, og hvis de 20% muslimske kvinder hver føder 4 børn, og de får
dem i alderen 18-22 år, så vil antallet accelerere langt hurtigere, end det går tilbage
for os. Det vil bogstaveligt vare 1-2 generationer før vi virkelig mærker det. Indenfor
3 generationer vil vi have et betydeligt
antal fremmede mennesker i alderen 1830 år. Det er den alder, hvor man typisk vil
være i stand til udføre voldelig adfærd,
hvis man ønsker det.

Hvem opbyggede denne civilisation? Det
gjorde europæiske, kristne, heteroseksuelle
mennesker, for det meste mænd. Hvem er
nu målet for deres had og politiske korrekthed, det er de hvide, heteroseksuelle,
gifte mænd. Det er derfor, de gør det. De
ønsker at fjerne vor civilisation. Det kan
man kun gøre ved at fjerne de mennesker,
der byggede vor civilisation. En anden
drejning kommer fra de multikulturelle, der
påstår, at alle kulturer er lige. Hvordan
kan man overhovedet sammenligne moderne tiders liberale demokrati i Europa
med det 7. århundredes barbariske ideologi,
der vil dræbe de homoseksuelle, dræbe jøderne og sætte kvinderne i lænker, og de
ikke-troende er nødvendigvis Untermenschen, som man kaldte dem i nazi-tiden,
eller vantro i de nye nazi-tilstande af i dag.

Det vil bringe os i en meget vanskelig position, for dermed bliver vi udskiftet. Også
selv om de ikke bliver voldelige, vil vore
folk blive udskiftet. Vores kultur bliver også
udskiftet, og når det sker, så bliver vi
fjernet som vestlig civilisation. Det er meget
sandsynligt, at i løbet af dette århundrede
vil det være slut med den vestlige civilisation, medmindre vi gør noget.

Demograﬁsk udvikling
Vore ledere fortæller os nu, at det er ekspansionen af Islamisk Stat, islamisk terror
og islamisk krigsførelse, der er hovedproblemet. Det er ikke rigtigt. Det er naturligvis
et stort problem, men det altoverskyggende
problem er moderat Islam, og det drejer
sig udelukkende om demograﬁ og antal
børnefødsler. Vi tæller i dag 80 procent af
befolkningen i Europa, og Islam kravler op

Giv aldrig op
Det er os, jeg taler om, for der er meget få
andre mennesker, der gør noget, så vi er
nødt til at vokse i antal. Hvis vi ikke gør
noget, vil det få alvorlige konsekvenser,
men vi gør noget, vi arbejder på det.
Vi må aldrig give op! Vi vil slå de forræderiske venstreorienterede. Vi vil slå Islam, og vi vil kæmpe for retten til vor
kultur og vor vestlige civilisation, og vi
vil vinde!
For dette er vort land og vor kultur, og
det er vore folk og vor civilisation.
Længe leve dejlige Danmark, længe leve
vor kultur, og længe leve vor civilisation.

INDSIGT: Folkekirken og befolkningsudskiftningen
Kristeligt Dagblad ryddede den 12.
august forsiden for at oplyse, hvad
Den danske Forening oplyste for ﬂere
år siden: At det er en myte, at folkekirkens faldende medlemstal skyldes
udmeldelser.
Kristeligt Dagblad skriver: "Folkekirkens medlemsandel af befolkningen
er nu nede på 77,39 procent, viser
nye tal fra Danmarks Statistik. Men

det er en sejlivet myte, at aktive udmeldelser står bag faldet, siger religionssociolog, som i stedet peger på
ikke-kristen indvandring og lave dåbstal som hovedårsagerne."

føder i gennemsnit færre end to børn.
Denne sammenhæng blev påpeget
på side 4 i Danskeren nr. 1, 2012.

Nævnte religionssociolog (Peter Lüchau) har imidlertid ikke fået fat i årsagen til "lave dåbstal", som er, at
antallet af etniske daskere er faldet
år for år siden 1981. Danske kvinder
Sengeløse Kirke Høje Taastrup
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Den forbilledlige advarer
fra Balkan
var øget fra 26 procent til 44 procent. I en
demokratisk æra kan man ikke overtrumfe
demograﬁen – bortset fra med borgerkrig.
Det indså serberne, ligesom andre på kontinentet vil det i de kommende år: Kan
man ikke formere sig hurtigere end fjenden,
så udryd dem. Problemet, som Europa står
over for, er, at Bosniens demograﬁske proﬁl
nu er proﬁlen for hele kontinentet.” Donia
supplerer, at havde serberne ventet et årti
med opgøret, havde muslimerne haft absolut
ﬂertal i Bosnien.

Robert J. Donia:

Radovan Karadžić
Architect of
the Bosnian Genocide.

Cambridge University Press, 2015.
339 sider.
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Endelig er der kommet en samlet engelsk
biograﬁ om den bosnisk-serbiske leder Radovan Karadžić. Forfatteren har som historisk ekspert forhørt Karadžić under retssagen mod ham, og bogen udtrykker den
konventionelle holdning til Karadžić, men
dog med mange tankevækkende aspekter.
Konﬂikten var jo på mange måder en model
for det, der er ved at ske i Europa generelt.
Som Mark Steyn har skrevet: ”Hvorfor kollapsede Bosnien i det værste slagteri i Europa siden 2. verdenskrig? I de 30 år før
nedsmeltningen var de bosniske serbere
gået tilbage fra 43 procent til 31 procent af
befolkningen, mens de bosniske muslimer

Den ret fremstående psykiater og digter
Karadžić gjorde først som 45-årig sin entré
i politik og afskyede egentlig dette hverv,
men påtog sig det, fordi han mente, at serberne var ved at blive ofre i et selvstændigt,
demokratisk Bosnien med muslimsk dominans. Nu kan man jo ikke afspille historien igen og vide, hvad serbernes skæbne
var blevet, hvis de bare havde givet efter,
og det er også et problem med en bog som
denne, at den fokuserer på serbisk fremfærd,
så man ikke ser det fulde omfang af muslimernes modsvarende etniske rensninger.
Donia understreger, at Karadžić ikke viste
noget tegn på ”had” mod muslimerne, men
simpelt hen så dem som en hindring for
oprettelsen af en bosnisk-serbisk stat. Og
hvis dette ikke lykkedes, så han serberne
selv som hovedskyldige. ”Vi er selv farligere
for os end alle vore fjender,” sagde han.
”Ved at ødelægge vor egen nationale og
kulturelle identitet fortsatte vi det folkemord,
vore fjender har udfoldet imod os.” I sin
første tid som leder af partiet SDS mente
Karadžić, der havde omgåedes alle kulturelle
grupper i multikulturelle Sarajevo, det
muligt at skabe ”lighed, gensidighed og
borgerlig fred” blandt kroater, serbere og
muslimer, men ret hurtigt fangede situationens dynamik alle parter. Donia viser
klart, at Karadžić langtfra kun ledte, men
også måtte følge det bosnisk-serbiske parlament, der i høj grad førte an i krigeriskhed,
og egentlige antinationalistiske dissidenter
var uhyre få også i de menige befolkninger
på alle sider.
Om det internationale samfunds indgreb i
Bosnien skriver Donia som indledning:
”De serbiske ledere lod ikke til at være klar
over, at Europa var grebet af eufori over at
have indført og opretholdt den type multikulturelle samfund, som serberne havde
til hensigt at afmontere.” Den vestlige
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tilgang var de typiske liberal-demokratiske
værdier med absolut despekt for integriteten
af de etnonationale grupper, der var afgørende for konﬂiktens parter. Som Republika
Srpskas senere vicepræsident Koljević udtrykte det: ”Hvis man vil forhindre folk i at
slås, eller skabe tillid blandt dem, må man
først adskille dem.” Der burde skabes homogene områder, men de allerede stedﬁndende spontane folkeﬂytninger burde komme under regeringskontrol for med Koljevićs
ord at ”hæve dem til et civiliseret niveau”.
At omverdenen strittede imod, øgede med
tiden serbernes desperation, så det endte i
myrderier, som det dog er en overdrivelse
at kalde ”folkemord”, som det kaldes i biograﬁens titel. Donia påpeger også, at europæiske og amerikanske diplomater knap
100 år før havde blåstemplet de massive
folkeﬂytninger mellem Grækenland og Tyrkiet, men at man nu så på sådanne tiltag
med afsky. Så man ﬁk blodig borgerkrig…
EU blåstemplede godt nok med den såkaldte
Lissabon-aftale i 1992 Bosniens opdeling
efter etniske grænser, til bl.a. serbernes
relative tilfredshed, men den aftale løb vestmagterne fra igen. I stedet kom VanceOwen-planen, som 98% af serberne afviste.
Men det var aldrig serbernes plan at ”udrydde” Bosniens andre folk; der skulle udpeges områder også til dem.
For Karadžić var de adskilte folk en del af
den skabte verdens orden. Ligesom der
også er planter, som ikke kan vokse tæt
sammen: ”De skal adskilles for at trives.”
Et sådant verdenssyn vakte afsky hos
USA’s ambassadør Zimmermann, der efter
et møde med serberne rapporterede, at
”især Karadžić ser verden i grelle begreber
med etniske opdelinger og had, og er parat
til at gå til helvede, hvis det kræves for at
få sin serbiske republik”. Karadžić var dog
parat til at mindske selv det område, serbiske
styrker havde kontrol over, hvis det betød,
at de bosniske serbere kunne få deres egen
stat, ”hvis suverænitet ikke betvivles,” og
”som kan være vor for altid, så vi i den kan
organisere et demokratisk samfund, økonomi, kultur og medier i frihed, et blomstrende serbisk samfund”. Som ekspræsident Carter konstaterede efter et mæglings-besøg hos Karadžić: ”Amerikanerne
har kun hørt én side af historien.”
Det fremgår af biograﬁen, hvordan både
muslimer og kroater løb fra aftaler som op-

takt til krigen, men i overensstemmelse
med den herskende historieskrivning fremstilles serberne som den drivende kraft.
Mens Donia tegner et pænere billede af
Milošević end sædvanligt, giver han Karadžić et endnu større ansvar for Srebrenica-”folkemordet”, end det ellers sker. Selv
dette sætter dog ikke Karadžić i en særlig
forbryderklasse i forhold til ledere, hvis
folk tilmed har været i en mindre udsat situation. Fra 2. verdenskrigs bombninger
af Dresden, Hiroshima og Nagasaki over
Vietnam til NATO’s bombning af Serbien
er mange civile blevet ofret af regeringer,
der ikke af den grund blev pariaer, tværtimod. Det var de bosniske serberes drøm
om en nationalstat på et tidspunkt, hvor
den slags var imod tidsånden i Vesten, der
i udgangspunktet gjorde alt serbisk odiøst.
Da serberne tog FN-personel i Bosnien
som gidsler, nød Karadžić således at chokere
verden og svarede kritikere: ”Når de spørger,
om det er pænt at gøre den slags, spørger
jeg, om det er pænt at bombe de serbiske
bagtropper og skræmme vore børn og ældre
til at ﬂygte. Så kan ingen svare.” Donia
mener, at Karadžić var dygtig til at ”overdrive
betydningen af løfter, andre havde givet
ham, og at ignorere bestemmelser, han
fandt ubelejlige” – men om hvilke politikere
kan man ikke sige dét? Derimod er det
blandt politikere i vore dages Europa sjældent at ﬁnde det, som Donia udpeger som
årsagen til Karadžićs angivelige forbrydelser,
nemlig at ”han elskede sit eget folk for
højt”. Langt større forbrydelser er måske i
vente, fordi politikerne nu elsker deres eget
folk for lidt…
Helt absurd er det at læse om, hvor meget
især Sveriges fhv. statsminister Carl Bildt
pressede på for at få Karadžić retsforfulgt
– Bildt, der er en hovedansvarlig for en af
de største etniske forbrydelser i det moderne
Europa, tilmed mod sit eget folk. I forhold
til Bildt må Karadžić siges at være en patriotisk engel, og han kunne da også efter
sin politiske karriere sige: ”Når en mands
samvittighed er ren, når han ved, at han
har arbejdet for sin nations interesser og
ifølge Guds bud, har han ingen klager.”
I sine mange år på ﬂugt fandt Karadžić
ikke mindst ly i Bosniens ortodokse klostre,
og han ﬁk ro til igen at skrive poesi, børnebøger og videreudvikle sit store projekt
med at integrere folkedigtning og gruppepsykologi, som han havde påbegyndt

før sin politiske karriere. Da ophold i Bosnien i 2003 blev for farligt for ham, ﬂyttede
han til Beograd og skiftede helt identitet,
tillagde sig stort skæg og ﬂetning og blev
en efterspurgt alternativ behandler under
navnet Dragan Dabić. Han blev noget af
en guru, der trak stort publikum til sine foredrag, uden at han blev genkendt, og i
helsetidsskrifter skrev han artikler, der er
gennemtrængt af hans nationale tænkning.
Således hedder det, at éns indre selv kun
kan udvikles ordentligt i éns egen kultur:
”Referencerammen og hele systemet af tro,
meninger og værdier hviler på et kulturelt
fundament, og med en fjerntstående kulturs
værktøjer kan vi kun fuldføre et ’begynderniveau’, mens vi i vor egen kultur ikke
har nogen begrænsninger for fremskridt.”
Aftnerne tilbragte ”Dragan Dabić” ofte på
en lokal nationalistisk bar ved et bord under et billede af Karadžić og general Mladić,
og jævnligt spillede han traditionel serbisk
musik på sin enstrengede gusla for barens
andre gæster. I sandhed det stof, myter er
gjort af, og mange bosniske serbere følte
da også, at så længe de bare vidste, at Karadžić var et sted og levede og arbejdede,
var der stadig håb for deres folk. At han
skulle hives i retten som krigsforbryder af
de samme magter, som ”elsker menneskeheden for højt”, og derfor har skabt kaos
og folkemord fra Libyen til Mellemøsten
og andetsteds, og som samtidig reelt bereder
vejen for folkemord på deres egne via masseindvandring, er en af historiens grusomme
ironier. På mange måder er de bosniske
serberes og Karadžićs skæbne så vist både
en inspiration og en advarsel for os andre
om, hvilken ustoppelig og grum begivenhedskæde folkeblandinger og antinationalisme medfører.
Peter Neerup Buhl
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Levebrødshumanisternes
pludselige bekymring

Kristeligt Dagblad 27.08.2015
Nå, så blev det (meget) langt om længe også evident for levebrødshumanisterne i hjælpeorganisationerne, at selvfølgelig
betyder antallet/mængden altid noget, lige meget hvad det drejer
sig om.
Man kan ikke vælge, at denne sammenhæng ikke må gælde, når
det drejer sig om mennesker, - uanset hvor ubehageligt det er.
Grunden er den enklest tænkelige: Alle mennesker spiser, og
ingen ostemad kan spises mere end en gang.
Intet menneske kan vælge overhovedet ikke at forbruge, uanset
hvor sparsommeligt det er. Derfor er det udelukkende et spørgsmål
om, hvor mange der skal til, før krybben er tom. Det er, hvad der
står tilbage, når alle de ﬁne mellemregninger bortreduceres.
Det er da rart med lidt ædru tale fra en uventet kant!

Men jeg har nu lige et par spørgsmål
til levebrødshumanisterne:
Hvorfor i alverden har I benægtet dette
simple faktum lige indtil nu?

Hvorfor har I overfuset alle, der i årtier
har sagt det, som I nu indrømmer - derunder
beklikket deres moralske og menneskelige
habitus på alle måder?
Har det mon for begge spørgsmåls vedkommende at gøre med levebrødsdelen?
Er det gået op for dem, at deres egne lukrative stillinger, som de armes selvudnævnte - og aldeles velbetalte - forkæmpere
i sidste ende er afhængig af, at de vestlige
samfund ikke kollapser under byrden?
Jamen, hold da op! Så har de måske først indrømmet det indlysende
nu, fordi de har fået en grim fornemmelse af, at det alligevel ikke
bliver "efter os, syndﬂoden", men nærmere "os selv midt i syndﬂoden".
Nuvel, det må de diskutere med deres egen samvittighed.
Jeg glæder mig blot over, at elefanten i rummet nu nævnes ved
navn: Antallet.
Tomas Kierstein
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Mogens Camre
Nyt styrelsesmedlem
Mogens Camre har accepteret en opfordring til at indtræde
i Den Danske Forenings styrelse. Redaktionen har bedt det nye medlem
om at give et portræt af sig selv.

Jeg er født i 1936 i Randers og min erkendelse af verden begyndte således under
besættelsen. Min far var aktiv i modstandsbevægelsen, og jeg oplevede, at han i marts
1945 blev arresteret af Gestapo. Min fars
lager var fyldt med modstandsbevægelsens
våben og ammunition – modtaget af Hvidstengruppen, hvis modtageplads lå lige
nord for Randers. Heldigvis skete arrestationen så sent i krigen, at min far kun
nåede at blive indsat i Frøslevlejren, hvorfra
han slap helskindet ud i maj 1945.
Min ungdoms holdninger blev meget præget
af min fars og hans venners stærke holdninger for det frie samfund, mod diktatur
af enhver art. Tilsvarende holdninger mødte
jeg hos ﬂere af mine lærere på Statsskolen,
som havde deltaget aktivt i modstandsbevægelsen. I 1967, da jeg var blevet aktiv i
politisk ungdomsarbejde, blev jeg involveret
i modstanden mod den græske oberstjunta
og blev nære venner både med den græske
politikerfamilie Papandreou og Andreas
Papandreous indﬂydelsesrige, amerikanske
venner, som deltog i arbejdet med at vælte
diktaturet.

Efter den kolde krigs ophør blev det stadig
mere klart, at en ny, ekstrem trussel mod
den vestlige verdens fred og frihed var opstået. Den islamiske civilisation manifesterede sig i stadig mere militant og truende
form, og samtidig var en ekspansion ind i
Europa åbenbar. Det var tydeligt, at det
europæiske establishment var totalt blindt
for faren ved, at en civilisation, hvis normer
var styret af en autoritær, fanatisk, religiøs
ideologi, ﬁk fodfæste i Europa. Erhvervsliv
og politikere, som ikke anede noget om islams militante vækkelse eller den islamiske
kultur i øvrigt, så i indvandringen kun
billig arbejdskraft, som kunne befri europæerne for det arbejde, som europæerne
helst ville være fri for. Da den islamiske
population i Danmark efterhånden voksede
og i stigende omfang sås som en tabergruppe, opstod en feministisk medlidenhedskultur hos nogle danskere, som mener,
at det er vores pligt dels at forsørge alle
muslimer, som kommer hertil, dels at bøje
os for deres krav om særrettigheder og
dels at straﬀe enhver, som påpeger den islamiske kulturs skadelige adfærd. Denne
gruppe af historisk uvidende danskere har
stor tilslutning på den politiske venstreﬂøj,
herunder hos de ﬂeste journalister, som
naivt agiterer for et multikulturelt samfund.
Selv havde jeg i Tyrkiet, Egypten, Kenya
og i Tunis set udviklingslandenes forhold
på nærmeste hold, og jeg var klar over, at
den mentale og ideologiske afstand mellem
landene på den anden side af Middelhavet
og os indeholder uoverstigelige forskelle.
Efter at have siddet i Folketinget fra 1968
til 1987 for Socialdemokratiet forlod jeg
aktiv politik og arbejdede først i Finansministeriet og fra 1995 for Udenrigsministeriet
i Danmarks EU-ambassade i Bruxelles. I
1990’erne fandt jeg det påkrævet at gå
mere aktivt ind i debatten om den trussel,
som islams fremtrængen udgør i Danmark
og Europa. I 1996 udgav jeg bogen ”Danmark ved en korsvej” og i 1999 blev jeg

opfordret af Dansk Folkeparti til at stille op
til Europaparlamentet, som jeg blev valgt
til i juni 1999 og igen i juni 2004. I de ti år i
parlamentet var jeg medlem af den EU-kritiske gruppe ”Nationernes Europa”.
Det har som bekendt ikke skortet på kritik
fra centrum-venstre mod Dansk Folkeparti
og enhver, som advarede mod islams mobilisering og indﬂydelse. Ulykkeligvis har
virkeligheden overgået vore forudsigelser.
I dag kan alle se, at Europa er midt i en katastrofe, hvor overbefolkningen i den islamiske verden og Afrika har sat en folkevandring i gang mod Europa. Pludselig
indser europæerne, at deres gennem tusind
år udviklede retsstater og hele den møjsommeligt skabte velfærdsudvikling er ved
at blive knust under en invasion fra omverdenens fejlslagne stater.
Europa er i en skæbnesvanger situation,
men mange europæiske ledere og en del
borgere forholder sig ikke til virkeligheden.
EU-elitens målsætning om at skabe en
centralt styret politisk union forudsætter
en svækkelse af medlemsstaterne og eliten
ser indvandringen som et middel til at
svække de nationale holdninger. Derfor er
kampen mod EU’s politiske magt en del
af kampen mod islams indtrængning i
Europa.
I denne fase af Danmarks historie foregår
kampen for vores kultur og vores politiske
selvstændighed endnu på ord, selv om vort
militære forsvar og politi konstant er konfronteret med truslen fra kræfter, som vil
opnå deres mål ved vold. Det er afgørende
for hele det danske samfund, at vi bliver
bevidste om vilkårene for Danmarks fortsatte
eksistens som et højtudviklet, frit samfund.
Jeg anser Den danske Forening som en
vigtig faktor i denne oplysningsvirksomhed,
og jeg har derfor sagt tak til opfordringen
til at indtræde i foreningens styrelse.
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Erik Troldhuus
Nyt styrelsesmedlem
Erik Troldhus har accepteret en opfordring til at indtræde
i Den Danske Forenings styrelse. Redaktionen har bedt det nye medlem
om at give et portræt af sig selv.

biler, motorcykler og antiluftskyts, blev det
hurtigt til et slaraﬀenland for et par militær-interesserede drenge. Tyskerne gav os
venligt og smilende lov til at kravle rundt i
og på deres kørende materiel.

Jeg blev født i 1933 og voksede op i et
håndværkerhjem i en forstad til Århus. Den
1. april 1940 begyndte jeg i 1. klasse i en
nybygget skole ikke langt fra mit barndomshjem. En uge senere blev Danmark
besat. Det danske forsvar overgav sig stort
set uden kamp, hvilket jeg føler, er en skamplet i vor militærhistorie. Det var en politisk
afgørelse, at soldaterne ikke skulle kæmpe,
selv om de var parate.
Hitler tog min barndom
I 1944 blev min skole besat af tyskerne,
som brugte den som kaserne. Foran skolens port stod nu to vagter med stålhjelm,
maskinpistol og to håndgranater i bæltet.
Jeg og mine klassekammerater blev tildelt
plads på en gammel skole 5-6 km væk.
Hvis vi kunne skyde genvej gennem vor
tidligere, nu besatte, skoles område, kunne
det spare os for en del af vejen. En mørk
vintermorgen vovede jeg mig sammen med
tre andre elever op til vagten og fremstammede nogle få tyske glose: Schule, Schule.
Han forstod meningen og lod os passere.
Det gentog sig dagligt, både på ud- og
hjemturen. Da skolens grund var fyldt op
med pansrede køretøjer, mange forskellige
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Modstand
Jeg havde under Besættelsen min daglige
gang i nogle familier, hvor der befandt sig
modstandsfolk. Da de hørte, at vi havde
nogenlunde fri adgang til det tyskbesatte
skoleområde, bad de os skaﬀe oplysninger
om antal soldater, kanoner, tanks m.v.
Disse efterretninger bragte vi med glæde,
og vi hjalp også med at distribuere de små
illegale blade. Min barndom var nok præget
af uro, luftalarmer, sabotage, usikkerhed
og fattigdom på materielle goder, men på
den positive side tæller det, at der, især
blandt almindelige mennesker, herskede
positiv hjælpsomhed og en udpræget fædrelandskærlighed. Besættelsestiden blev
for mit vedkommende også en tid med ånd,
fædrelandssange og intens læsning af Danmarkshistorien, som greb mig meget. Især
militær- og våbenhistorien blev min store
interesse, som gennem årene har bevirket
forfatterskab til en mængde artikler i bøger
og tidsskrifter i ind- og udland.
I marts 1945 forlod det sidste hold tyske
soldater skolen, som dog straks blev fyldt
op med tyske ﬂygtninge, der var kommet
med skib fra Østpreussen og Danzig. Det
var fortrinsvis gamle mænd og kvinder, en
del nonner samt børn. De var, set i sammenligning med vore dages såkaldte ﬂygtninge fra Mellemøsten, forhutlede og udhungrede. De tyske ﬂygtninge var hverken
provokerende eller krævende. Befrielsen
den 4. og 5. maj 1945 står for mig som den
vigtigste begivenhed i mit liv. En sådan
glæde og lettelse over tyskernes kapitulation kan næsten ikke beskrives.

Efter krigen
Realeksamen i 1950, derefter handelslære
i 3 år. Efter militærtjeneste ved ﬂyvevåbnet
og udvidet kommerciel uddannelse ﬁk jeg
ansættelse ved Jydsk Teknologisk Institut
i Århus, hvor jeg gennem 37 år beklædte
forskellige stillinger, bl.a. som underviser,
og i de senere år som Servicechef. Under
”den kolde krig” 35 års tjeneste i Hjemmeværnet. 15 år medlem af DF. Heraf 2 år
som næstformand og 8 år som formand for
DF-Århus.
Hvorfor sige ja til at indtræde i DDF?
Har man én gang oplevet en besættelse af
ens fædreland, ønsker man ikke at se det
ske igen, derfor har jeg de sidste 25 år
kæmpet med pennen mod den omfattende
indvandring af fremmedkulturelle mennesker, som med deres manglende evne og
vilje til integration, og en udpræget foragt
for demokrati og dansk levevis, skaber
store problemer og danner parallelsamfund. Allerede i dag er der tendenser til
muslimsk besættelse af visse områder af
vore byer med no–go-areas for danskere.
Denne udvikling bør standses. Den uoverskuelige, demograﬁske udvikling i Afrika
og Mellemøsten, hvor den hastigt stigende
befolkning ikke kan brødføde sig selv, vil
bevirke, at vi i mange år fremover skal forvente en stærkt øget indvandring. Denne
indvandring vil meget hurtigt få alvorlige
konsekvenser for vort lille land, ikke bare
økonomiske, som kan være alvorlige nok,
men i høj grad kulturelle. Det vil jeg gerne
være med til at forhindre, så derfor har jeg
indvilget i at træde ind i Den Danske Forenings Styrelse, for at forsøge at modvirke
den uheldige udvikling, og ikke mindst for
at være med til at oplyse de mange uvidende, eller måske bare ubetænksomme
danskere om faren ved den snigende islamisering.
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