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Meningsmålingerne viser nu et betydeligt forspring til nej-siden, her 6 dage før folkeafstemningen. 

Det er bemærkelsesværdigt, at vi, lige som ved afstemningen for og imod kronen i 2000, ser en 

deling mellem det rigtige Danmark og Overdanmark. Det sidstnævnte er de politikere, erhvervsfolk, 

mediefolk og andre i de snakkende klasser, som har mistet forbindelsen med det levende, 

arbejdende Danmark. Det er utroligt, hvad de snakkende klasser fra DR's EU-galvaniserede Ole 

Ryborg til Dansk Industris socialdemokratiske direktør, Carsten Dybvad kan få sig selv til at sige 

om følgerne af at stemme nej. Det er præcis de samme uvederheftige skræmmehistorier som vi 

hørte, da de samme mennesker i 2000 ville have euroen indført. 

De snakkende klasser har ikke forstået, at de har mistet befolkningens tillid. Det er ikke længere DR 

og TV2 og ej heller dagbladene, som alene sætter dagsordenen. De sociale medier skaber en anden 

bevidsthed, de siger som den lille dreng i "Kejserens nye klæder": "Kejseren har jo ikke noget tøj 

på". 

Selvfølgelig kan Danmark fortsætte samarbejdet med Europol. Det vil tage lidt tid at få en 

parallelaftale, men det behøver vi ikke vente på. Vi behøver bare at vedtage et lovforslag om at 

tiltræde Europol fuldt ud. Der må forventes at være 5/6 flertal i Folketinget for en sådan afgrænset 

suverænitetsafgivelse, hvorefter en folkeafstemning ikke er nødvendig. Hvis Regeringen havde til 

hensigt kun at tiltræde Europol, kunne den have fremsat et lovforslag herom. Når den har valgt at 

foreslå helt at ophæve forbeholdet, er det selvfølgelig for at stå frit til senere at ophæve alle dele af 

det. Men bluffnummeret ser ud til at være gennemskuet af et flertal. 

Det er tydeligt, at Venstre ikke vil tage de fornødne skridt til at standse masseindvandringen til 

Danmark. Vi hører en mængde snak om at respektere gamle konventioner som Venstres 

begrundelse for ikke at sige klart: "Vore grænser er lukkede, vi kan ikke rumme flere 

kulturfremmede bistandsklienter." Venstre vil lade Angela Merkel styre Danmark - og EU - og hvis 

vi ikke får et nej-flertal, er vejen åben for at umyndiggøre danskerne. Vi kan blive tvunget til at 

forsørge alle de arabere og afrikanere, der ønsker det. 

Det er min vurdering, at et klart nej den 3. december vil betyde, at Danmark kort efter lukker 

grænserne. Alt andet er uholdbart og der kan om fornødent skabes et flertal uden om Venstre. 

 


