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Hans Hauge fortæller i Berlingske, at justitsminister Søren Pind har deltaget i en bizar kulthandling 

i Kbhs domkirke. Kulthandlingen hed United We Stand, som vistnok betyder Vi står sammen. En af 

dem, Pind stod sammen med, var en tyrkisk imam, som bidrog til løjerne med oplæsning af et 

antijødisk vers fra Koranen. - Hvad er det egentlig for en regering, vi har? spørger Hauge. 

 

Forleden proklamerede minister Neergaard Larsen, at ”flygtningekrisen” kan sætte regeringen ude 

af stand til at føre sin politik og ”smadre velfærden”. Avisen Børsen kalder det ”et opsigtsvækkende 

opråb”. Det er dog ikke spor opsigtsvækkende - almindelige borgere og seriøse eksperter har i 

mange år vidst, at den massive invasion af muslimer ville ødelægge det danske samfund, fordi disse 

mennesker ikke vil integreres, men dog ikke har noget imod at få milliarder fra statskassen.  

 

Ministeren vil beskedent gerne have hver anden ”flygtning” i arbejde om tre år. Hvorfor ikke alle? I 

dag er kun 28 pct. af indvandrere i arbejde efter tre år. Men ministeren kundgør, at hans politik 

”SKAL virke”, for ellers kan regeringens økonomiske politik ikke gennemføres. Med den slags 

besværgelser må man gå ud fra, at ministeren kan trylle. Hans kollega Bertel Haarder har i 30 år 

gået stille med, at han aldrig har troet på, at integration af muslimer kan lykkes. 

 

Neergaard Larsen har også fundet ud af, at presset på den danske grænse vil fortsætte i mange år. 

Hvad vil han og regeringen så gøre ved det? Det aner han (og regeringen) simpelthen ikke!  Måske 

vil presset på grænsen vælte os, siger han. "Os" er det danske samfund. 

 

Det er ren kapitulationspolitik. Ved han og regeringen ikke, hvad Ungarn, Polen, Østrig og en 

række øst- og centraleuropæiske lande gør? De lægger sig ikke ned som den danske minister og 

hans kolleger i regeringen. De lande har nemlig ansvarlige regeringer. 

 


