
Forsvar for demokratiet opgivet 
 

 Af  Mogens Camre 

 

20-11-2015 

Ved et lykketræf fandt den franske efterretningstjeneste i går morges bagmanden for de blodige 

terrorangreb, som fandt sted i Paris sidste fredag, Abdelhamid Abaaoud, i en ejendom i Saint-Denis, 

og til alt held havde de franske styrker passet deres skydetræning. Abaaouds kusine sprængte sig 

selv i luften og otte andre medlemmer af terrorbanden blev anholdt. 

Nu spørger alle politikere og andet godtfolk, hvordan det dog kunne gå til, at Abaaoud kunne 

befinde sig i Frankrig og, at han åbenbart har kunnet rejse frit rundt mellem EU-landene og Syrien. 

Efterretningstjenesten kendte Abaaoud, ligesom andre af morderne fra sidste fredag var kendte. Og 

man kan føje til: ligesom Omar el-Hussein, morderen fra Krudttønden og Synagogen var kendt og 

flere af morderne fra Charlie Hebdo var i den franske efterretningstjenestes søgelys. 

Sandheden er, at det er umuligt, uanset hvor dygtige efterretningstjenesterne er, uanset hvor mange 

ressourcer de europæiske samfund sætter ind at forhindre disse terrorangreb. Det er en falsk 

sikkerhed borgerne har, hvis de tror, at efterretningstjenesterne kan beskytte os.  

Det har flere grunde: den første er, at vi har åbnet vore samfund for så mange mennesker, som hader 

den vestlige civilisation og som af al magt søger at underminere vore lande. Vi lader fjenden oprette 

kommandocentraler med fanatiske indpiskere og vi straffer vore egne borgere, hvis de kritiserer 

fjenden og hans aktiviteter. Vi forsørger, huser og uddanner folk, som kun er i EU for at bekæmpe 

vores frihed, vores livsform, hele vores kultur. Det er selvsagt ikke alle indvandrere med islamisk 

kultur, som er fjendtlige, men indvandrerbefolkningen rummer tilstrækkeligt mange farlige 

elementer til, at vi har mistet kontrollen. Når vi så har begrundet mistanke til en person, "holder vi 

øje med" ham eller hende - ligesom vi holdt øje med Omar el-Hussein, og det er, som vi kan se, 

ikke meget værd. Og hvis vi dømmer nogen for alvorlige overtrædelser af antiterrorlovgivningen, 

slipper vi dem hurtigt fri og giver dem tålt ophold, for vi er humanister og der må ikke ske de rare 

folk noget ondt, hvis de sendes hjem. 

Den anden grund til, at vi ikke har styr på de kræfter, der truer os, er at vi har opgivet enhver 

kontrol med hvem, der passerer vore grænser. Det er åbenbart, at en effektiv paskontrol kunne 

afsløre alle de mennesker, som er eftersøgt. Vi står netop med folk, som ofte er kendte og 

eftersøgte, men vi ved selvfølgelig ikke, hvor de er, når de frit kan rejse til og fra Syrien, Irak eller 

hvor som helst i og uden for EU. Det hjælper ikke, at politiet har både foto og fingeraftryk, når 

ingen kontrollerer folks pas. 

De danske grænser er åbne for hvem som helst og alle kan frit invadere det forsvarsløse Danmark. 

Hvis Europa ønsker at redde sin befolkning fra de fjender, som findes indenfor og udenfor vore 

grænser, skal der helt nye midler til. Kunne nogen forestille sig, at England under 2. Verdenskrig 

havde ladet Waffen SS oprette rekrutteringscentre og kommandocentraler rundt om i England, 

beskyttet af engelsk lov? Nej selvfølgelig ikke - men det er der, vi er i EU i dag: vi har opgivet at 
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forsvare demokratiet med andet end store ord, for vi har bundet os selv med love og konventioner til 

ikke at behandle fjenderne som fjender. 

Østeuropæerne er klogere og det ser ud til, at Rusland og Kina ikke giver op over for truslerne, men 

EU vil skabe et multietnisk samfund, og det ender i borgerkrig. Husk at stemme nej den 3. 

december - ikke mere magt til EU. 

 

 


