
INDSIGT UDSYN 2018 · NR. 3 · EFTERÅR 1

OM UDVIKLINGEN I DET DANSKE SAMFUND · SEPT. 2018
IS

SN
 0

90
4-

29
0

3

DANSKEREN

2018INDSIGT
UDSYN: 
HUN ER ET
MENNESKE
NEJ, HUN ER EN PIGE

INDSIGT:
TAK FOR 
BURKA-
FORBUDDET

UDSYN:
DET SIDSTE
HALMSTRÅ NR.3

INDSIGT:
RACERKØRSEL
SIKRER TRAFIK-
SIKKERHEDEN

UDSYN:
20 ÅRS FÆNGSEL
FOR AT SMIDE
HIJABEN

UDSYN :
30 ÅRS 
NEDTUR

EFTERÅR

UDSYN

UDSYN:
INVASIONEN
OVER
MIDDELHAVET





INDSIGT

INDSIGT UDSYN 2018 · NR. 3 · EFTERÅR 3

MAGASINET

2018
INDSIGT
UDSYN

SEPTEMBER
Magasinet Indsigt Udsyn udgives af 
Den Danske Forening, hvis formål 
er på folkestyrets grund, uafhængigt af
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Redaktion og adresser - side 23.

Tak for 
burkaforbuddet!                             

For Frihed gik i demonstration til Christiansborg for
at takke Martin Henriksen for hans store indsats for
at forbyde den kvindefornedrende tildækning, mange
kvinder i de muslimske miljøer får påtvunget. 
Til demonstranterne sagde Martin Henriksen bl.a.:

"Dagen i dag er lidt af en mærkedag i kam-
pen for dansk kultur og danske værdier,
for i dag træder loven, der langt om længe
forbyder brugen af de kvindeundertryk-
kende symboler burka og niqab i kraft; og
den form for heldækkende beklædning, der
har til formål at tildække kvinder og opdele
folk i rene og urene, værdige og uværdige
individer har intet at gøre i Danmark. Og
nu bliver de langt om længe forbudt.

Og det har været noget af en kamp at nå
hertil, men det har det også været for så
mange andre inden for så mange områder.
Der tog også et stykke tid, før vi fik overtalt
de andre partier i Folketinget til, at vi skulle
have grænsekontrol. Nu har vi det. Vi skal
imidlertid også have grænsekontrol mod
Sverige, men man skal jo starte et sted.

Det er en sag, Dansk folkeparti har kæmpet
for i årevis. Modstanden fra de andre par-
tier har været ganske stor, men heldigvis
har fornuften langt om længe sejret. Og
dér skal vi også sige tak til de partier, som
har valgt at stemme for forslaget her til
sidst. Tak for det!

Og så er det vigtigt at sikre sig, at forbuddet
bliver håndhævet, og at der bliver grebet
ind over for disse beklædningsgenstande,
og der vil utvivlsomt være en lang række
personer, det ser vi også i dag, som på for-
skellig vis vil gøre sig besværlige over for
ordensmagten, som gør et godt stykke ar-
bejde - også med at passe på jer ved for-
skellige demonstrationer.
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Uanset, om der er tale om personer, som
har en politisk korrekt indgangsvinkel, eller
om der er tale om islamistiske tosser, så er
det altså ikke dem, der skal bestemme,
hvilke love og regler vi skal følge i Dan-
mark.

Det er også vigtigt at understrege, at kam-
pen for dansk kultur og imod islamisering
af det offentlige rum ikke stopper her. Der
er fortsat nok at tage fat på.

Vi bør efter Dansk Folkepartis opfattelse
også forbyde andre muslimske symboler,
og her tænker jeg især på tørklædet. Det
er ikke nogen hemmelighed, at Dansk Fol-
keparti også gerne vil forbyde tørklædet
og religiøs hovedbeklædning generelt i den
offentlige sektor. Vi mener, at man bør be-
gynde i folkeskolen, for vi ser rigtig gerne,
at små piger - og også drenge - bliver skær-
met mod det menneske- og kvindesyn, som
ligger bag. 

Det er en grotesk tankegang, men det hand-
ler om, at man skal beskytte pigen mod
nogle mænd, som ikke er i stand til at styre
sig. Den slags værdier og holdninger skal
vi så vidt muligt holde ude af folkeskolen
og sige, at i Danmark er piger og drenge
og mænd og kvinder lige meget værd."

Før han overrakte en gave til Martin
Henriksen som tak for indsatsen,
sagde Freddie Nygaard Larsen blandt
andet:
For Frihed hilser dette tiltag mod islamise-

ring af Danmark velkomment. Vi lever i et
åbent og demokratisk og kønsligestillet
samfund, som bygger på, at vi skal kunne
se hinandens ansigt i mødet med hinan-
den, og vi skal derfor ikke acceptere, at
man i islamiske miljøer pakker kvinder ind
og skjuler deres identitet, alt sammen ud
fra dybt reaktionære forestillinger om, at
kvinder frister mænd til at begå overgreb
blot ved at vise deres ansigt. Derfor håber
vi at kunne hjælpe muslimske kvinder, som
måtte være pålagt et sådant fangenskab,
ud af det fængsel, som burkaen og niqaben
udgør.

Man kan i øjeblikket hashtagge "mystealt
hyfreedom" og følge, hvordan vestligt ori-
enterede kvinder i den islamiske republik
Iran med livet som indsats gør åbent oprør
imod den teokratiske diktaturstats krav om

kvinders tildækning. Dette er en udvikling
For Frihed kun kan støtte, og vi undrer os
i særdeleshed over, hvor den danske kvin-
debevægelse er henne i dette spørgsmål,
hvor der virkelig er liv og skæbne på spil i
kampen for kvinders rettigheder og lige-
stilling.

Det synes desværre som om den værdipo-
litiske danske venstrefløj fra Det Radikale
Venstre og op til Enhedslisten - med Soci-
aldemokratiet som en prisværdig undta-
gelse - helt har glemt sine marxistiske pa-
roler om, at religion er opium for folket og
tvært imod har allieret sig med denne tids
allermørkeste religiøse kræfter."

Som tak for 
indsatsen fik 
Martin Henriksen
overrakt en 
indrammet 
tegning udført af
kunstneren 
Niels Thomsen.
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Der findes mennesker, som tror, at muslimske kvinder selv bestemmer over
deres påklædning, arbejde, bolig osv. Men muslimske kvinder bestemmer ikke
noget som helst. Under den evige trussel om tæsk og "æres"drab adlyder de
og gør, som deres ejer befaler. De lader sig endda genne på gaden for at kræve
"ret" til at gå med en ydmygende sæk over hovedet. Det er ikke engang sikkert,
at "muslimske kvinder" er muslimer, for de bliver slået ihjel, hvis de siger, at
de har en anden tro.
Journalist Jaafar Abdul Karim fra deutschewellenews har interviewet
tilfældige unge mænd på gaden i Amman i det forholdsvis liberale Jordan.
Svarene siger alt om kvinders "frihed" i muslimske samfund.

Ifølge Jaafar Abdul Karim (JAK): Jeg befin-
der mig nu i centrum af Amman i Jordan,
hvor jeg vil spørge unge mænd, hvad de vil
gøre, hvis deres søster beslutter sig for at
tage et arbejde eller at flytte til en anden
by. Hvad sker der, når en kvinde selv be-
stemmer?

Mand 1: Det kan selvfølgelig ikke lade sig
gøre, for en kvinde må ikke forlade hjemmet
uden en mandlig ledsager.

JAK: Hvordan kan du så forlade hjemmet
uden en ledsager?
Mand 1: Jeg er en mand. Allah og hans
profet sagde ikke noget om, at en mand
skal have en ledsager.
Mand 2: Det er forbudt. Det handler om
ære.

JAK: Men hvad har det med din ære at gøre,
at din søster arbejder?
Mand 2: Der er en mand i hjemmet. Han
går på arbejde.

Mand 3: En mand kan bo alene og arbejde.
Han kan gøre det. Men en kvinde (ryster
på hovedet), - måske til en vis grad.

JAK: Men hvorfor? Jeg vil gerne forstå det?
Mand 3: Det er vores traditioner og vaner.
Mand 4: Hvis stedet er sikkert og der ikke
er krig, så kan det måske gå an.
Mand 5: Hvad ville der være tilbage af
min mandighed, hvis jeg lod hende gøre
det?

JAK: Hvad har din mandighed med din sø-
sters eventuelle arbejde at gøre?
Mand 5: Det er min ære. Den har jeg over-
ordentligt kær.
JAK: Hvad betyder ære?
Mand 5: Jeg ved ikke, hvordan jeg kan
forklare det for dig. Min mandighed ligger
i ruiner, hvis jeg lader min søster være ude 
om natten mod betaling.

JAK: Hvad nu, hvis du forbyder det, og hun
gør det alligevel; for du har din mening, men
når alt kommer til alt, har hun frihed til at
træffe sit eget valg?
Mand 2: Jeg ville skyde hende. Det ville
jeg.

JAK: Hvad mener du med, at du ville skyde
hende?
Mand 2: Jeg mener, at jeg ville slå hende
ihjel. 

JAK: Hvad giver dig ret til det?
Mand 2: Min far, mine onkler og den øvrige
familie.

JAK: Synes du ikke, det er forkert? Hvordan
kan du dræbe et andet menneske?
Mand 2: Nej det er ikke forkert. Det drejer
sig om vores ære.

JAK: Mener du det, eller laver du sjov?
Mand 2: Jeg mener det helt bestemt. (Man-
den smiler)

JAK: Men hvordan kan det være sjovt? Hun
er et menneske, og hun har ret til at gøre,
som hun vil.
Mand 2: Nej. Hun er en pige.
Mand 6: At en kvinde arbejder sent uden
for hjemmet, kan ikke accepteres.
JAK: Hvorfor?
Mand 6: Vi er østerlændinge. Det bryder
vi os ikke om.
JAK: Hvorfor?
Mand 6: Der er ikke noget "hvorfor".

JAK: Er det fordi solen skinner om dagen og
ikke skinner om natten?
Mand 6: Sådan er vores overbevisning.
JAK: Forklar det for mig.
Mand 6: Jeg har ingen forklaring.

Kilde: gloria.tv

”Hun er et menneske!”
"Nej, hun er en pige"

Jaafar Abdul Karim

Mand 2: Jeg ville skyde hende....
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Ifølge Danmarks Statistik er der ca. 150.000
ikke-vestlige indvandrere mellem 16 og 64
år på fuld offentlig forsørgelse. Trækker
man den sydøstasiatiske indvandring ud
af tallet, som samfundsøkonomisk set er
et plus, bliver resultatet for den ikke-vestlige
indvandring intet mindre end katastrofalt. 

Tallene taler deres tydelige sprog, selv so-
cialdemokraterne har efter årtiers svigt
indset, at samfundsøkonomien kører mod
afgrunden med speederen i bud, hvis ind-
vandringen ikke stoppes. Man skal være
verdensfjern Radikal, international socialist
eller stemme på Alternativ Virkelighed,
hvis man ikke vil fatte, at importen af
klaner, kriminelle, religiøse mørkemænd
og dagdrivere er en tordnende underskuds-
forretning – og det ligegyldigt, om det er
på den korte, mellemlange eller lange bane.
Mellem 20 og 22% af vælgerne i Danmark
har imidlertid besluttet med sig selv at for-
blive i selvvalgt uvidenhed, fordi virkelig-
heden ikke flugter med deres egen selvop-
fattelse og/eller den ideologi, de abonnerer
på.

Da der ultimo juli i JP blev offentliggjort
en undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiver-
forening, som viste, at knap hver anden
mandlig immigrant fra Syrien efter tre år i
Danmark ikke hang fast på kontanthjælp,
men enten var i arbejde, herunder offentligt
støttet arbejde, eller under joboplæring,
kunne multikulturalisterne næsten ikke få
armene ned i begejstring. Men selv det tal
er langt, langt fra at være i balance for de
offentlige finanser, og når dertil skal in-
dregnes, at kun 14% af ikke-vestlige ind-

Det sidste halmstrå
Man skal være verdensfjern Radikal, international socialist
eller stemme på Alternativ Virkelighed, hvis man ikke vil 
fatte, at importen af klaner, kriminelle, religiøse mørkemænd
og dagdrivere er en tordnende underskudsforretning.

I årtier har vi hørt fra indvandringens tals-
mænd, at importen af kulturfremmede men-
nesker er nødvendig for samfundsøkono-
mien på længere sigt pga. det stigende
antal ældre og det faldende antal fødsler af
danske børn. Ideelt set bør den såkaldte
dependency ratio (forholdet mellem arbejds-
duelige mellem 15 og 64 år på den ene
side og resten af befolkningen på en anden
side) ligge under 50, men den bevæger sig
opad i hele den vestlige verden pga. stadig
flere pensionister. Argumentet om, at nøglen
til løsningen skulle være at åbne for ind-
vandring fra de steder i verden, hvor be-
folkningstilvæksten er ude af kontrol, er
imidlertid blevet skudt i sænk efter norske
og dansk ministerielle undersøgelser over,
hvad indvandringen fra den tredje verden
koster den norske og danske stat på målbare
overførselsindkomster.

Finansministeriet prognosticerede tal lyder
på mindst 33 mia.kr hvert år århundredet
ud. I Norge kom Borchmann-udvalget med
landets fremmeste statistikere og talknusere
fra Norges Statistiske Bureau og embeds-
værket frem til i en omfattende rapport ud-
arbejdet i 2015 og 2016 – i verdens nok
mest detaljerede indvandringsregnskab i
et vestligt land – at en gennemsnitlig ind-
vandrerkvinde fra Afrika, Mellemøsten eller
de underudviklede dele af Asien vil koste
de offentlige kasser 11,6 millioner norske
kroner netto fra hendes 25. til hendes 91.
leveår. For en mand i samme aldersperiode
og fra samme landegruppe vil nettoudgiften
i gennemsnit være 6,2 millioner norske
kroner.

I Norge beløber ifølge Borchmann-udvalget
de offentlige udgifter til ikke-vestlig ind-
vandring, altså arabere, afrikanere o.lign.,
sig til 62 mia. norske kroner på årsbasis.
Der er tale om nettotal, altså er skatteind-
tægterne fra de undersøgte grupper sub-
traheret deres træk på statens velfærds-
ydelser.

”Selv socialdemokraterne
har efter årtiers svigt ind-
set, at samfundsøkono-
mien kører mod afgrun-
den med speederen i bud,
hvis indvandringen ikke
stoppes.”

vandrede kvinder efter tre år ikke modtog
socialhjælp, må det være mere end klart,
at indvandringen fra den tredje verden
aldrig vil kunne blive et plus for samfunds-
økonomien.

Og er det egentlig ikke caffe latte-segmentets
sidste argumentationsmæssige halmstrå,
som hermed knækker, nemlig argumentet
om, at samfundet ikke kan køre videre
uden indvandringen fra især den muslimske
verden, hvis kultur vi bare ukritisk skal
labbe i os? Nå ja, ordet kulturberigelse er
ikke brugt siden århundredeskiftet, måske
en lille indirekte erkendelse fra den side af,
at de onde kritikere nok har nogle pointer.

Er de researchede tal fra Norge og Danmark
i overensstemmelse med, hvad man i Tysk-
land har regnet sig frem til, at immigra-
tionsbyrden koster? I 2016 brugte den tyske
regering ifølge mainstream-mediet Deutsche
Welle omtrent 20 milliarder euro, svarende
til knap 150 mia. kr., på udgiftsposter som
følgevirkninger af 2015-immigrationen.
Knap halvdelen af de statslige midler blev
fordelt til delstaterne som dækning for ud-
gifter til migranternes ophold.

I en artikel i Tysklands tredjestørste uge-
magasin Focus 15/2018 under overskriften
Die Jobillusion hedder det, at højest halv-
delen af de indvandrere, der kommer fra
de traditionelt migrationsproducerende lan-
de, som de senere år er kommet til Tyskland,
har en chance for at finde et job, primært
ufaglærte jobs, og dét til trods for det igang-
værende konjunkturboom og den laveste
arbejdsløshed siden genforeningen. Kun
hvis beskæftigelsesfrekvensen for en given
gruppe når op på mindst 66%, er der sam-
fundsøkonomisk mulighed for break even.

Da flygtningebølgen i eftersommeren/ef-
teråret 2015 skvulpede ind over Vesteuropa,
ville begejstringen ingen ende tage i store

Søren Lind Jensen
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dele af tysk erhvervsliv. Forventningen var,
at med 1,4 millioner asylansøgere kunne
tysk erhvervslivs behov for kvalificeret ar-
bejdskraft dækkes. Behovet er reelt, da
Bundesagentur für Arbeit i Nürnberg stadig
melder om ca. en million ubesatte jobs,
som ikke kan besættes af kvalificerede an-
søgere.  Forventningen var den samme i
Danmark i efteråret 2015, hvor DR og TV2
totalt ukritisk leverede Fake News om, at
de syriske indvandrere stort set alle var
højtuddannede og ville kunne vandre lige
ind på det danske arbejdsmarked.

Focus-journalisten Daniel Goffart, der står
bag artiklen om Die Jobillusion, skriver
blandt andet: ”Begejstringen er blevet afløst
af en nøgtern erkendelse af, at i stedet for
at vandre ind på arbejdsmarkedet er mi-
granterne vandret ind i socialsystemerne.
Af de seks millioner kontanthjælpsmodta-
gere i Tyskland har mere end en tredjedel
ikke tysk pas.” Hvad vil tallet så ikke være,
hvis man talte migranter med, der har fået
tysk pas?

Af artiklen fremgår, at 83% af migranterne
dumper ved de simple sprogtests (sølle
B1-niveau på CEFR-skalaen), som er ad-
gangsbillet til videreuddannelse til arbejds-
markedet, og uden officielt eksamensbevis
på faglige kvalifikationer er adgangen til
de tyske virksomheder lukket. Tallet med
de 83% dumpede ville i øvrigt have været
langt, langt højere, hvis de, der droppede
ud undervejs på sprogkurserne inden de
afsluttende tests, var indregnet.

”Håbet om, at Tyskland og dets aldrende
befolkning på mellemlangt sigt kunne pro-
fitere af indvandring af overvejende unge

flygtninge (60% under 25 år), har vist sig
at være en illusion.” Så klart konkluderes
der i artiklen! Det hedder videre, at kan der
fra politisk hold ikke fortages noget, der
ændrer på dette forhold, så ”vil der opstå
en millionhær af frustrerede og chanceløse
migranter – med store sociale og sam-
fundsmæssige følgevirkninger.” En nøgtern
status, må man sige!

Og for dem, som kan opvise et eksamens-
bevis fra deres hjemlande, er det ikke ens-
betydende med, at de kan varetage f.eks.
et ingeniørjob, hvilket uddannelsesforsker
og professor i udviklingspsykologi ved
Technische Universität Chemnitz, Heiner
Rindermann, har eftervist i sin forskning
(Indsigt Udsyn, marts 2016). Ifølge Rinder-
mann er uddannelsesstandarden i Afrika,
Mellemøsten og mange asiatiske lande me-
get lav. Rindermann har også påvist, at
arabiske indvandrere med universitetsbag-
grund i deres hjemlande har en gennem-
snitlig IQ på 93, ergo er eksamensbeviser
fra den del af verden ikke meget værd i Eu-
ropa.

Selv inden for håndværk, hvor der er stor
arbejdskraftmangel, er migranternes mang-
lende faglige kvalifikationer en hurdle, hvil-
ket utvivlsomt skyldes, at i de lande, som
migranterne kommer fra, er der ikke prestige
forbundet med håndværkserhverv, og lær-
linge oplæres ofte på må og få af hånd-
værksmestre uden teoretisk fundament.

I Focus-artiklen giver en migrationsekspert
udtryk for, at kravene til håndværksuddan-
nelserne i Tyskland simpelt hen er for høje
til, at migranterne kan honorere dem. I den

”I stedet for at vandre ind
på arbejdsmarkedet er mi-
granterne vandret ind i
socialsystemerne.”

”Arabiske indvandrere
med en universitetsbag-
grund i deres hjemlande
har en gennemsnitlig IQ
på 93.”

forbindelse kan man jo ikke lade være med
at sende en venlig tanke til den i main-
streampressen stærkt forkætrede IQ-forsker
Helmuth Nyborg. Heldigvis ser det ifølge
Focus-artiklen ikke ud til, at de faglige or-
ganisationer, der varetager de tyske hånd-
værkserhvervs interesser, vil gå med til at
sænke barren, da et højt fagligt leje er for-
udsætningen for tysk erhvervslivs fortsatte
succes.

Konklusionen er altså klar. Om det er i
Skandinavien eller i Tyskland, så er der
intet, der tyder på, at det store flertal af mi-
granter fra Afrika, Mellemøsten, Pakistan
eller Afghanistan vil kunne vinde indpas
på arbejdsmarkeder, hvor højtkvalificeret
arbejdskraft med specialviden for jobud-
førelse kræves. Det er og bliver en illusion
at tro, at det kan lade sig gøre, men selv-
følgelig kan man finde enkelteksempler på
det modsatte. Der er tale om en samlet
samfundsøkonomisk analyse for gruppen
som helhed. At få den ligning til at gå op
er cirklens kvadratur.

Kvalificeret arbejdskraft. I migranternes hjemlande er der
ingen prestige forbundet med
håndværksfag.
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Tvangsarbejdsanstalt 
eller deportation
”Vi kan så vist ikke moralisere over fortiden, men bør måske snarere 
lære af, hvordan man skaffede sig af med uønskede.”

Dog var der også i 1800-tallet
kun tale om udrejse efter sam-
tykke, men valget stod mellem
at være indsat på tvangsar-
bejdsanstalt i ubestemt tid el-
ler deportation (til en desti-
nation, der jo ikke som i da-
gens parallel var en region,
personen havde rødder i). Da-
tidens myndigheders karak-
teristik af samfundets pro-
blembørn var ikke som nuti-
dens med lempelser pga. kul-
turel baggrund og pakket ind
i alskens undskyldninger.
Mennesket blev dengang ikke
anset for et sociologisk pro-
dukt, men et moralsk ansvar-
ligt frit væsen, så årsagerne
til asocial opførsel var i myn-
dighedernes terminologi per-
sonlige træk såsom ”slap ka-
rakter”, ”lusket, hidsig, mod-
bydelig”, ”trodsig”, ”ond” og
”meget vanskelig”. De, der
havde ansvaret for at forsvare ”samfundets
livsinteresser” mod den slags, tog ander-
ledes fat på deres opgave end nutidens
sagsbehandlere. 

Afhandlingens forfattere lever sig ind i di-
lemmaet, at man havde nogle hverdags-
problemer, der skulle løses i lokalområderne,
hvor ingen ville have noget med de uforbe-
derlige, belastende personer (fra sindssyge
over døgenigte til vanekriminelle) at gøre.
At de moderne sindede forfattere så forarges
over datidens direkte myndighedssprogbrug
om ”ubrugelige”, der skal ”bortskaffes” el-
ler ”bortsendes” (med ønsket ”Gid vi aldrig
se ham mer”), anfægter ikke sagens kerne,
nemlig at vi i dag står med et lignende
problem, vel at mærke til de svageste dan-
skeres ulempe og vedrørende fremmede,
der i virkeligheden allerede har andetsteds
hjemme.

For 100 år siden forstod man at reelt tvangs-
landsforvise egne landsmænd, alternativt

John Bertelsen og
Birgit Kirkebæk
Uønsket i Danmark
- bortsendt til Amerika 
Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens
historie, 2014. 253 sider.

Denne afhandling har undertitlen ”Historien
om anbragte, der udstyret med enkeltbillet
blev sendt fra Anstalten ved Sakskøbing
til Amerika i perioden 1867-1930”. I alt
gennemgås 27 personers historier nærmere,
26 endte med at blive sendt af sted til Ame-
rika. 11 kom dertil, ti kom til Canada, to
kom til Sydamerika, to endte i Paris, en i
Norge. Det var vel at mærke udbredt i Dan-
mark i den nævnte periode, at man skaffede
sig af med uønskede i samfundet ved at
give dem en enkeltbillet til en anden ver-
densdel (også Australien). Mange steder
blev det sat i system. Således samlede for-
standerne på opdragelsesanstalter hvert
år en flok ”uforbederlige” elever, som så –
med hjemkommunens hjælp – blev afskibet
på én gang.

Kort sagt samme politik, som så mange
lande i dag benytter sig af, når de bliver
deres værste elementer kvit ved at sende
dem imod Europa. Det er sådan set en for-
ståelig reaktion fra ressourcesvage samfund,
men det ville være utilstedelig i dagens
velfærdssamfund. Her finder dog i stedet
for noget lige så utilstedeligt sted, nemlig
enorme besparelser på områderne til gavn
for de mest udsatte danskere, mens stadig
flere midler pumpes over i sektorerne for
de i Danmark fremmede, belastende men-
nesker. Vi kan så vist ikke moralisere over
fortiden, men bør måske snarere lære af,
hvordan man skaffede sig af med uønskede,
i dag vel at mærke muhamedanerne.

PETER NEERUP BUHL

give dem utålelige forhold for at få dem til
at makke ret eller rejse. I dag vil man end
ikke bortskaffe vildtfremmede, der med
velberåd hu udnytter vort samfund, på alle
måder bruger landets sociale kapital og
samtidig terroriserer menigmand, altså
langt fra med så alvorlige konsekvenser
for misdæderne, at de fortrækker til udlan-
det.

Der kan spindes lange ender over per-
spektiver med aktuel brod i nærværende
interessante historiske redegørelse, men
i hvert fald bør ”tvangsarbejdsanstalt
eller deportation” med større ret være
nutidens løsen over for muhamedaner-
problemet, end det var over for datidens
hjemmefødte udskud. Nutidens flom af
ekspertvælde har dog vrøvlforkvaklet
problematikken derhen, at løsenet tvært-
imod hedder integration med flere res-
sourcer i en uendelig ond cirkel, som
kun et sundt tilskud af gammeldags
snusfornuft kan bryde.
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Engang havde Danmark en venstrefløj,
som udøvede religionskritik og afskyede
religiøse mørkemænd og deres løfter om
belønning i det hinsidige.

I dag støtter folk, som kalder sig venstre-
orienterede - endog socialister, - vor tids
mest reaktionære udøvere af religiøs un-
dertrykkelse.

Den kritiske rolle er i dag overtaget af for-
eninger som For Frihed og Den Danske
Forening. Og dem kalder de gamle medier
højreorienterede. Medierne kan således
med rette benævnes kolbøttefabrikker.

Den iranske kvinde, som i begyndelsen af
juli blev idømt 20 års fængsel for at have
smidt sin hijab i skraldespanden, kan såle-
des ikke forvente nogen sympati fra den
såkaldte venstrefløj. Den støtter undertryk-
kerne!

I Iran er modige kvinder begyndt at smide
den fornedrende hijab, hvor den hører hjem-
me: I skraldespanden.

De ønsker vind i håret. De ønsker frihed.

Deres aktioner kan bl.a. følges på Face-
booksiderne ”#My stealthy Freedom”,

”#MyCameraIsMyWeapon” og ”White Wed
nesdays”.

Kampen for frihed er ikke omkostningsfri.
Straffen er af en ganske anden størrelses-
orden end en lille bøde, og iranske politifolk
uddeler alt andet end knus til de aktione-
rende kvinder.

Den modige kvinde, Shaparak Shajarizadeh,
på hosstående foto fik ikke mulighed for at
nyde friheden ret længe. Hun blev i juli
idømt 20 års fængsel, efter at hun for anden
gang viste sig offentligt uden den forned-
rende hijab.

Hun kan ikke forvente sympati fra den po-
litisk korrekte del af Danmark.

Den får hun til gengæld fra For Frihed og
Den Danske Forening, - og faktisk også fra
mange iranske mænd, som kommer med
opmuntrende tilråb til de aktionerende.

De religiøse kvinder er derimod ofte de
værste. De fører sig ofte frem som moralsk
politi. Det er en gammel sandhed: Synet af
frie mennesker gør ondt på dem, som har
underkastet sig tyranniet.

HV

20 års fængsel for at
smide hijaben
Mens For Frihed støtter de undertrykte kvinder, støtter de 
kulturradikale med de rigtige meninger de religiøse mørkemænd.

#My stealthy freedom

#White wednesdays

#Shaparak
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Vestens arabiske mareridt

Det arabiske mareridt er usynligt kommet
til Vesten og har ramt som en ond forban-
delse. Gradvist undertvinger det Vestens
folk gennem ildspåsættelse, seksuel vold,
islamiske partier og “salafi”-kontrolban-
der, der slår ned på “syndig” opførsel med
paroler som “tolerance” og “multikultura-
lisme”.

De ynkelige “eloi” kan ikke engang indse,
at de er blevet gjort til slagtekvæg på gaden
og i fuldt dagslys – ”eloi” er en flok unge
mennesker, som narres af “morlock” (kan-
nibalerne) i et fantasiland beskrevet i en af
H.G. Wells’ science fiction bøger – filmati-
seret i 1960.  – Magteliterne prøver fortvivlet
på alle mulige måder at undslippe det ara-
biske mareridt.

Syv bortforklaringsmetoder
Metode nr. 1: at sidestille terror med andre
typer vold. I august 2017 anbefalede den
canadiske avis “Globe and Mail”, at “sociale
netværk skulle behandle højreekstremister
på samme måde som Islamisk Stat”. CNN’s
terrorekspert Paul Cruikshank betegnede
den massakre, der fandt sted ved Ariana
Grandes koncert i Manchester, som et “høj-
refløjskomplot”. Leanne Wood, leder af det
walisiske parti Plaid Cymru, påstod, at
massakren i Barcelona blev udført af “høj-
reekstremister”.

Metode nr. 2: at forklare islamisk terror
som ikke-islamisk. Vi får at vide, at ISIS –
Islamisk Stat – ikke havde noget at gøre
med islam. Råbet om “Allah-u-Akbar” efter

I 1983 skrev Robert Irwin fantasiromanen ”Det arabiske mareridt.”
Den handler om en ung englænder i Cairo, som trækkes ind i en
hvirvelvind af skumle og latterlige begivenheder. Det mareridt, han
oplever, ligner en sygdom eller en forbandelse. Det er frygteligt,
sjofelt og ensformigt, men alligevel skræmmende. Det medfører
utallige lidelser, der ikke kan gennemskues. 

mofob”; at fokusere på, hvorvidt bombe-
manden i Parsons Green (en 21-årig syrisk
flygtning) reelt var flygtning, var skamløst
islamofobisk, skrev The Independent.

Metode nr. 6: at udpege sociale problemer
som årsag til terrorfænomenet. Efter Or-
lando-massakren fremhævede Washington
Post, at hovedproblemet er den lette adgang
til at købe våben. Denne metode benyttes i
vidt omfang af Demokraterne i USA.

Metode nr. 7: at fremstille terror principielt
som et marginalt, spontant og uløseligt
fænomen — noget i stil med planters blom-
stringstid eller irriterende duer. Dem vil
man jo ikke dræbe, bare fordi de skider
alle vegne. Man river jo heller ikke blomster
op, fordi nogle mennesker er allergiske
over for dem.

Europa må vænne sig til det
“Europa må vænne sig til det,” sagde BBC
tv-vært Katty Kay efter episoden med bom-
bemanden, der begik selvmord ved Ariana
Grandes koncert. Efter lastbilangrebet på
Frankrigs Bastilledag, sagde premiermini-
ster Manuel Valls, at “vi må lære at leve
med terrorisme.” Præsidentkandidat (i dag
præsident) Emmanuel Macron beskrev ter-
rorisme som et uforståeligt problem, der
“mange år frem vil være en del af dagligli-
vet.” Frank Figliuzzi, tidligere Obamas as-
sisterende FBI-chef for kontraspionage ud-
talte, at “Amerikanere skal forberede sig
på en fremtid, hvor terror bliver noget ruti-
nepræget.”

Endelig er der midler fra totalitære regimers
arsenal: Censur, bøder, forbud og lukning

TORBEN SNARUP HANSEN
Oversat af:

et angreb er kun en hyldest til verden og
dens skaber. Malcolm Nance - MSNBC’s
ekspert i terrorbekæmpelse - sagde, at ter-
rorangrebet i New York d. 31. oktober 2017
var anti-islamisk. Ifølge Neil Coyle (det bri-
tiske Labour Party) var de, som angreb
Londons “Bridge and Borough market”,
ikke muslimer – osv.”

Metode nr. 3: (den mest almindelige) at
erklære at fanatikerne kun er psykopater.
Efter terrorangrebet i et supermarked i
Hamburg i august 2017 beskrev Der Spiegel
terroristen som sindssyg. Knivmanden, der
dræbte en person og sårede adskillige
andre, mens han råbte “Allah-u-Akbar” d.
10. maj 2016, var øjensynligt psykisk for-
styrret – osv.

Metode nr. 4: at skjule terroristernes etniske
baggrund og motiv. New York Times kaldte
terroristen på Westminster Bridge “kniv-
stikkende overfaldsmand” og skrev om
Manchester-jihadisten Salman Abedi, at
“på nuværende tidspunkt ved ingen, hvad
der motiverede ham til at udøve en så gru-
som handling.” Efter terrorangrebene i Lon-
don d. 3. juni 2017 skrev CNN, at “forbry-
delsens motiver kendes ikke.” Efter mas-
sakren i Nice besluttede aviserne La Croix
og Le Monde samt BFM-TV, at billeder af
terroristerne ikke skulle offentliggøres.
Radio Europe 1 satte ikke engang navne på
dem. Ifølge den norske blogger, der skriver
under pseudonymet Fjordman, er dette Af-
tonbladet og andre svenske avisers ynd-
lingsmetode.

Metode nr. 5: at anklage enhver, der omtaler
en terrorists navn og religion, som “isla-

Terror som særtilfælde
Artikel af  Alexander Maistrovov
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I Göteborg d. 6. marts 2018 kørte en muslim
ind i tre andre biler i biltunnel. Han overfaldt
derefter en politibetjent med en kniv. Et
eksemplar af koranen blev fundet i hans
bil, men der var selvfølgelig ikke tale om
nogen terrorhandling.

D. 8. marts 2018 sårede en knivbevæbnet
mand tre forbipasserende i Wien. I nærhe-
den af stedet for det første angreb blev
endnu ét knivangreb foretaget, og en person
blev såret. Motiverne bag de to angreb
kendes ikke.

Avisen The Daily Mail skrev, at macheter
er blevet foretrukne angrebsvåben i England.
I de sidste to måneder af 2017 fandt 928
angreb sted: 425 i London, 99 i Manchester
og 77 i the West Midlands. Hver dag be-
nyttes i gennemsnit 15 macheter  – hvert
halvfemsindstyvende minut! Er det ikke
en vidunderlig britisk tradition at angribe
hinanden med macheter?

D. 5. maj 2018 råbte en muslim “Allahu-u-
Akbar” og sårede tre forbipasserende i
Den Haag. Som det huskes, er dette råb en
hyldest til verden og dens skaber. D. 20.
maj 2018 sårede en muslimsk migrant to
personer alvorligt i den tyske by Neubran-
denburg. Igen er årsagen ukendt ifølge
tysk politi.

D. 25. maj 2018 åbnede nogle hætteklædte
mænd ild med Kalashnikov-rifler mod en
flok mennesker i Marseilles. Politiet ude-
lukkede, at terrorisme skulle være årsa-
gen.

D. 25. maj 2018: Ukendte personer smider
en hjemmelavet bombe i en restaurant i
Mississauga, Canada. 15 personer såres.
Politiet rapporterede, at motivet til angrebet
var ukendt.

I den belgiske by Liège blev to kvindelige
betjente og en civil kvinde dræbt i ildkamp
d. 29. maj 2018. En bevæbnet mand råbte
“Allah-u-Akbar.” Det er ikke bekræftet, at
der var tale om et terrorangreb. ISIS påtog
sig ansvaret for massakren. Men ifølge
belgisk politi og medierne er det for tidligt
at tage denne tilkendegivelse alvorligt.

D. 1. juni 2018 kørte en bil ind i fodgængere
i Manchester. Fem personer blev svært så-
rede. Politiet rapporterede, at intet tydede
på nogen forbindelse til terrorisme. D. 30.
maj 2018 i et tog på Flensborg banegård
overfaldt en knivbevæbnet mand to passa-
gerer. Politiet så ikke nogen forbindelse til
terrorisme.

D. 3. juni 2018 gik en knivbevæbnet mand
amok i Berlins katedral. Hans retorik var
aggressiv, men “den mistænkte havde intet

af poster på Facebook, Twitter og YouTube.
Men eftersom terroristernes antal hastigt
forøges, er disse metoder ikke holdbare.
Seneste version er så, at terror er uden be-
tydning: som et uheld på linje med torden-
vejr, sammenstød mellem en bil og en ko,
isslag og træer, der vælter ned på forbi-
passerende.

I Toulouse åbnede motorcyklister ild mod
tilfældige trafikanter d. 4. juli 2017. En per-
son blev dræbt og seks blev såret. Ifølge
tv-kanal France 3 var den ene af morderne
iført traditionelt muslimsk tøj. Politiet med-
delte, at et terrorangreb var usandsynligt.
Igen i Toulouse d. 13. september 2017 an-
greb en knivbevæbnet mand forbipasse-
rende, mens han råbte “Allah-u-Akbar”.
Politiet undersøger stadig begivenheden. I
Londons undergrundsbane eksploderede
en bombe d. 15. september, og flere men-
nesker blev såret. Den politimæssige un-
dersøgelse pågår stadig.

Igen i Londons tunnelbane sårede en eks-
plosion fempersoner d.26.september 2017.
Politiet rapporterede en mobiloplader som
årsag til antændelsen. I Paris sårede en
knivmand fem personer d. 14. februar 2018.
Politiet afviste, at det skete havde noget
med terror at gøre.

I en butik i Leicester udløstes en voldsom
eksplosion d. 26. februar 2018. Fem men-
nesker blev dræbt og en to-etages bygning
blev ødelagt. Politiet rapporterede, at intet
tydede på et terrorangreb. Det var måske
et lokalt jordskælv? D. 4. marts 2018 fandt
en mystisk eksplosion sted i det nordøstlige
London. Dette tilfælde havde ikke noget at
gøre med terror. Ingen overraskelse!

motiv til terror”. D. 18, juni 2018 åbnede
en fremmed ild mod en gruppe mennesker
i Malmø. Fem personer blev såret. “Denne
tildragelse havde intet at gøre med et ter-
rorangreb”. Umiddelbart ser det ud til, at
svenskernes hobby er at skyde tilfældige
på gaden.

Skyderier ved en festival i New Jersey d.
18. juni, 2018 resulterede i 22 sårede og én
død. Politiets version lød, at en bandekrig
var årsag til skyderiet. Men plejer gangstere
at skyde på tilfældige?

D. 20. juni 2018 udløstes endnu en “lille
eksplosion” på Southgate undergrunds-
station i det nordlige London. Kun fem
personer blev såret. Hverken militante ak-
tivister fra HAMAS eller fra Black Lives
Matter kunne sørge over dem. Der var selv-
følgelig ingen forbindelse til terror.

Toppen af isbjerget
Jeg er sikker på, at disse tilfælde kun er
toppen af isbjerget.

I Sovjetunionen var der ingen sex. Nej, det
er ingen spøg. Det blev sagt under “US-
Soviet Space Bridge” d. 17. juli 1986 af
Lyudmila Ivanova, der var chef for Leningrad
Hotel. I USSR var sex associeret med skør-
levned og pornografi, der ikke fandtes i
landet. I USSR var der heller ikke “krimi-
nalitet, homoseksualitet, prostitution eller
misbrug af hårde stoffer.”

I dag er der ingen muslimsk terror i Vesten.
Kugler afskydes fra rifler ved en tilfældighed.
Butikker og tog i tunnelbaner eksploderer
ved et uheld. Biler maser af sig selv fod-
gængere ihjel. Macheter og knive flyver
gennem luften af sig selv og rammer til-
fældige. Skyldes det global opvarmning?
Meget muligt!

Utallige lidelser opstår uden årsag…

Terror har ingen religion. 
Hvorfor mon så overhovedet
nævne det?
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af min familie ville næsten ikke tale med
mig i flere år, men de er nu blevet klogere.

Min hjemby blev forvandlet 
til en ghetto
I 30 år har jeg set en stribe af danske un-
dervisere, journalister og politikere arbejde
som tjenere for muslimerne og deres over-
tagelse af Danmark, bl.a. Herbert Pundik,
Poul Nyrup Rasmussen, Arne Melchior,
Birte Weiss, for slet ikke at tale om de
unge idioter i SF og EL. Magten, som de
politisk korrekte på venstrefløjen samt mus-
limerne havde, var ikke til at bryde igen-
nem. Danskerne, som desværre er et kon-
fliktsky folk, var bange for at blive kaldt ra-
cister og forstod ikke, hvor aggressiv en
modstander de var oppe imod, og at det
slet ikke nyttede at være sød. De er imidlertid
begyndt at forstå det nu, hvor det muligvis
er for sent.  Jeg har set min egen by i
lynfart blive omdannet til en muslimsk
ghetto. Det er nu umuligt at sidde i fem mi-
nutter på hovedgaden uden at se en kvinde
eller pige med islamisk hovedtørklæde gå
forbi, oftest med børn og barnevogn. Ha-
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Helga Jacobsen

For 30 år siden, efter nogle år med studier
og arbejde i udlandet bl.a. Grækenland, så
jeg med stor bekymring på den store mus-
limske befolkning, som bosatte sig i Dan-
mark. Jeg forsøgte at advare om de forud-
sigelige konsekvenser, men jeg fik at vide,
at disse "nydanskere" bare skulle lære
dansk og have et job, og så ville alt være
fryd og gammen.  Den næste generation
ville være helt integreret. Og foruden, ja,
så måtte jeg jo være racist. Da jeg som
følge af min fars arbejde havde rejst en del
som barn og altid i vort hjem havde set
mennesker af mange forskellige nationali-
teter og selv havde mange venner og be-
kendte af alle racer og nationaliteter, mente
jeg, at jeg sikkert var mindre racist end
personerne, som beskyldte mig for at være
det. Blandt mine venner var og er der flere
veluddannede iranere, som har måttet leve
i eksil, fordi islamistiske mullaher styrer
Iran. Men jeg skulle ikke tro, at jeg var
noget eller vidste noget. Flere medlemmer

Danskeres accept af islams indtog 
skyldes ikke mindst historisk uvidenhed.

30 års nedtur

Agia Sophia 
i Konstantinopel/Istanbul 
med kors på taget og uden 
minareter. Den var den kristne
verdens største katedral, 
indtil Peterskirken i Rom 
blev bygget.
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lal-mad blev indført i børnehaverne. Mus-
limer har overtaget den ene butik/restaurant
efter den anden i gaden. Vi havde for nylig
de hyggelige muslimske narkobander sæl-
gende narko fra parken midt i byen – både
dag og nat – og fra de muslimske butikker
i hovedgaden.  De sad udenfor butikkerne,
af og til med en kamphund. Man formoder,
at disse virksomheder er blevet købt med
narkopenge, som derved bliver hvidvasket
(en taktik tidligere brugt af den italienske
mafia i New York). Efter en konfrontation
med en anden bande, som involverede sky-
deri midt om natten, blev de konfronteret
af politiet. Nu holder de lav profil og kommer
kun mere skjult og om natten.  Vi har intet
politi i byen og må klare os selv til daglig.

Uvidenhed om islams udbredelse
I skolesystemet blev jeg i 30 år konfronteret
med gymnasieelever og lærere, som aldrig
havde hørt om det byzantinske rige, ikke
kunne finde Istanbul på et kort, intet kendte
til Islams oprindelse i Arabiens ørken i det
7. århundred og dets udbredelse via krigs-
førsel og tvangskonverteringer. Gymna-

sieeleverne havde dog nok været i Tyrkiet
på ferie sammen med flere tusinde andre
danskere (og Peter Brixtofte). Samme uvi-
denhed var generel blandt danskere, og
kun mine venner, som havde boet i Mel-
lemøsten eller andre dele af Europa som
havde været under tyrkisk eller arabisk
besættelse, delte min stærke bekymring
over Islams indtog i Danmark. 

Jeg så bøger om Islam, som blev brugt til
undervisning af danske børn i folkeskolen,
som fortalte, at islam var da bare hyggeligt
og sjovt. Ikke noget om omskæring af små
piger, tvangsægteskaber, børneægteskaber,
offentlige halshugninger, tildækning af
kvinder, æresdrab, forfølgelse af ikke-mus-
limer, folkemord, etnisk udrensning. På det
lokale bibliotek så jeg en bog udstillet i
børnebiblioteket, som simpelthen fortalte
løgne om Tyrkiets historie og om tyrkernes
forhold til grækerne og Grækenland.  Jeg
viste bogen til en bibliotekar og sagde til
ham, at jeg ikke mente, at danske børn
burde udsættes for propagandistiske løgne
om Europas historie. Bogen var åbenbart

en del af pro-tyrkisk propaganda rettet mod
børn, udgivet af Tyrkiet og omdelt til bib-
lioteker og skoler i EU-landene. Bibliotekaren
lyttede lidt modvilligt. Jeg regnede med, at
han var blandt de politisk korrekte, men
jeg satsede på, at hans professionalisme
ville sejre. Jeg så i hvert tilfælde ikke bogen
udstillet igen. På et loppemarked i Brøndby
Strand mødte jeg en tyrker, som uddelte
brochurer, igen med løgne om Tyrkiets hi-
storie og om dets historiske forhold til
Grækenland.  Brochurerne var udgivet af
den tyrkiske ambassade her i Danmark,
stod der i brochuren. Jeg sendte en kopi af
brochuren til den græske ambassadør her
i Danmark og skrev, at grækerne nok var
vant til dette. Han besvarede mit brev med
en bekræftelse.

Uvidende udenrigsminister
På ministerniveau måtte jeg høre vores
udenrigsminister Uffe Ellemann komme
med de mest nedsættende og uvidende
bemærkninger om grækerne, da de havde
en konflikt med den tidligere jugoslaviske

Roskilde Domkirke.



INDSIGT UDSYN 2018 · NR. 3 · EFTERÅR14

provins Makedonien angående deres
flag. Han viste hermed, at han ikke havde
gjort sig den lille umage at ringe til den
græske ambassadør i København og spørge,
hvad sagen drejede sig om. Da jeg kort tid
efter var i Grækenland, blev jeg konfronteret
af vrede græske venner, som spurgte mig:
"Hvad fanden har jeres udenrigsminister
gang i?" Jeg måtte flere gange undskylde
på Danmarks vegne og sige: "Vores uden-
rigsminister kender ikke noget til Græken-
lands historie, og det gør danskerne stort
set heller ikke." Jeg undrede mig over,

hvorfor vi egentlig har en ambassadør i
Athen. Han/hun burde have sat sig ind i
emnet og kommunikeret sin viden videre
til Uffe Ellemann og udenrigsministeriet. På
samme måde var jeg også forbløffet under
Tamilsagen over, hvorfor vores ambassadør
i Indien, som forhåbentligt havde et kort
over Indien på sit kontor, åbenbart ikke
havde lagt mærke til, at en stor stat i Syd-
indien bar navnet Tamil Nadu, som husede
mange millioner tamilere – en lille færgerejse
fra Sri Lanka. Han kunne have underrettet
vores statsminister om dette, så han ikke

behøvede at stå på Folketingets talerstol
og lyve. Jeg mødte ingen danskere på det
tidspunkt, som havde hørt om Tamil Nadu,
og Erik Ninn Hansen vidste sandsynligvis
heller ikke noget om den indiske delstat.

Tyrkernes kristenforfølgelser
Så i løbet af de sidste 30 år er min ængstelse
for Danmarks fremtid steget. Men da jeg
for et års tid siden så et billede i avisen
med en naivt smilende lyshåret dansk Ros-
kilde-borgmester stående ved siden af tre
tyrkiske mænd, som lige havde taget det
første spadestik til en moske i Roskilde,
fik jeg et chok. I min tid i Grækenland
havde jeg sat mig ind i landets historie, og
jeg havde mødt flere grækere, som havde
mærket tyrkernes sindelag på deres egen
krop. Flere af dem, jeg talte med i Græken-
land, hvor jeg havde tilegnet mig sproget,
havde måttet flygte fra ragnarokket ved
Smyrna (kaldt Izmir af tyrkerne) kun med
det tøj, de havde på kroppen i 1922. Græ-
kenland tog da imod halvanden million
græske flygtninge fra Tyrkiet i løbet af få
uger.  Jeg er selv gået forbi nogle af de
meget små stenhuse, som hurtigt blev byg-
get til dem i Athen:  en lille bitte stue til
hver familie, hvor man lige med nød og
næppe kunne stå op. Tyrkiet tog imod en
halv million tyrkere fra Grækenland i en
befolkningsudveksling, som skulle forhindre
et blodbad. Jeg har også en veninde, som
måtte flygte fra Konstantinopel (som tyr-
kerne kalder Istanbul) i 1974, da tyrkerne
invaderede Cypern og igen begyndte at
begå overgreb mod grækere i Tyrkiet.

”Aghia Sophia som den ser ud idag.  Efter tyrkerne havde forvandlet domkirken til en moske, fjernede de korset
fra taget og byggede minareter rundt om kirken.”

Inden i Aghia Sophia hænger der nu store metalskiver 
med muslimske tekster på arabisk.
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Tyrkisk folkemord og etnisk udrens-
ning af kristne, hvilket aldrig er blevet
straffet
Disse hændelser var kun en del af de gru-
somheder der begyndte allerede i 1453, da
tyrkerne besejrede grækerne og det by-
zantinske rige og dermed overtog Anatolien.
Tyrkerne begyndte derpå en kampagne af
folkemord, tvangskonverteringer, og etnisk
udrensning, mest imod armenerne og græ-
kerne. Dette har inden for de 565 år siden
1453 resulteret i, at landet med en befolkning
på nu 81 millioner, som havde været kristent
i over 1.000 år, i dag er 99.8% muslimsk.

Den græske og armenske befolkning i
Anatolien, som havde boet der i flere
tusinde år, er nu så godt som udryddet. Af
grækere med byzantinske forfædre er der
nu kun ca. 3.000 tilbage i Tyrkiet.  Det
meste af Grækenland vandt først sin selv-
stændighed fra tyrkisk besættelse i 1829,
nogle dele blev først befriet senere (og
hvad de led i den 400-årige besættelse er
en anden grufuld historie), men grækerne
har aldrig fået deres gamle territorier i
Anatolien tilbage. Tyrkerne har stærke
venner i USA og England, som tillader at
Tyrkiet "gets away with murder" den ene
gang efter den anden.  I de senere år har
Tyrkiet sendt militærfly ind over Græken-
lands territorium hver uge, og flere græske
piloter er blevet dræbt i disse konfrontatio-
ner, den seneste i april 2018. Erdogan taler
disse dage konstant om at ville genskabe
det osmanniske rige. Selvom Atatürk – i et
forsøg på at gøre Tyrkiet sekuært - gjorde
det ulovligt for kvinder at bære det islamiske
hovedtørklæde i det offentlige rum, går Er-
dogans kone nu med islamisk hovedtør-
klæde, dækket til fra top til tå. I Konstanti-
nopel/Istanbul står der nu kun 30 funge-
rende ortodokse kirker. De få kirker tilbage
i Tyrkiet må ikke eje den jord, de står på.

Ayasofia (som Roskildes moske hed-
der)  - hvor stammer det navn fra?
Men helt anderledes står det til i Danmark.
Her er vi åbenbart glade for at deltage i Er-
dogans planer for Europa som en del af
det nye osmanniske rige. Her giver vi jord
og tilladelse til, at den ene moske efter den
anden bliver bygget af fundamentalistiske
islamiske regeringer (Iran, Qatar, Tyrkiet),
og vore præster smiler og inviterer musli-
merne ind til kaffe og fælles gudstjenester,

mens man i England har oplevet, at moskeer
er blevet brugt til at træne jihadister. Jeg
ved ikke, hvem der gav tilladelse til den
tyrkiske moske i Roskilde. Idioter? Forræ-
dere? Da jeg så, at moskeen skulle hedde
"Ayasofya", blev min panik enorm. Nu vil-
le danskernes uvidenhed sandsynligvis
koste danskerne livet som et folk, tænkte
jeg. Tyrkerne havde uden tvivl siddet og
grinet af de dumme danskere, da de valgte
moskeens navn. "Aghia Sophia" er nemlig
navnet på de byzantinske grækeres impo-
sante domkirke i Konstantinopel, bygget i
år 360.  Sammen med 25 andre græske
kirker i Konstantinopel blev Aghia Sophia
forvandlet af tyrkerne til en moske. Den er
nu et museum med store skilte med mus-
limske tekster på væggene. Ingen kristne
må bede i kirken; selv ikke Paven fik lov,
da han var på besøg for nogle år siden.
Efter nogle år hvor Aghia Sophia har været
et museum, truer Erdogan nu med at om-
danne kirken til en moske igen.

Roskilde Domkirke, bygget i 1175, er ikke
så gammel som Aghia Sophia var, da tyr-
kerne tog den. Den tyrkiske moske i Ros-
kilde står ca. 250 meter fra Roskilde Dom-
kirke. Tyrkerne er parate til endnu en over-
tagelse af en gammel kristen domkirke.
Og vittigheden/truslen med navnet kunne
tyrkerne trygt stole på, at danskerne slet
ikke forstod. Danskerne synes, at deres
tyrkiske grønthandler er så sød, og tyrkerne
smiler så sødt – endda med smilehuller,
som på Fr. Cekic.  Danskerne forstår ikke,
at de har leveret øksen til deres bøddel.
Og vil danskerne nu aflevere endnu en
økse til tyrkerne med deres nye moske i
Holbæk?

Seneste dumhed: Moske i Holbæk
Tyrkerne vil bygge endnu en moske, denne
gang i Holbæk. De har travlt med at brede
sig. Liberal Alliance er ikke imod moskeen,
men synes at placeringen er forkert. Som
om det skulle gøre en forskel! Venstre og
Socialdemokratiet lægger sig ned og har
sagt ja til moskeen, men nej til minareter.
En latterlig holdning. Enhedslisten, musli-
mernes tjenere, har selvfølgelig sagt ja til
det hele. Kun Dansk Folkeparti er imod
dette byggeri.  Et af DFs problemer med
dette byggeri er, at imamen er udsendt af
og lønnet af den tyrkiske stat. 

Da Erdogan har gjort sig selv til diktator
(drømmende om sig selv som en ny Sultan)
i Tyrkiet og klart meldt ud, at han har i
sinde at genetablere Det Osmanniske Rige,
er al tilladelse til tyrkisk køb af dansk jord
og byggeri af tyrkiske moskeer i virkelig-
hedens verden landsforræderi. Jeg mener
også, at man bør se på, om Holbæk Kom-
mune på nogen måde har modtaget pen-
ge fra Erdogan til dette byggeri. Danskerne
i Holbæks byråd synes nok, at deres tyrki-
ske cafe ejere er sød, alt imedens tyrkerne
i Holbæk påstår smilende at de er lovlydi-
ge og fredelige.  Ja, hvor ofte har vi ikke
hørt det før? Man mindes Chamberlain og
Hitler!

Hvis danskere ikke kan forstå, hvorfor den
ene moské efter den anden bliver bygget
på dansk jord af fundamentalistiske mus-
limske regeringer – f.eks. Qatar (Sunni),
Iran (Shia) og Tyrkiet (Sunni), ikke kan
forstå, hvorfor vore folketingsmedlemmer
ikke informerer os, INDEN tilladelser til
disse byggerier er så godt som fait accom-
pli, og ikke kan forstå, hvorfor MFerne bru-
ger tid på mindre alvorlige sager som bur-
kaer, så kan en del af forklaringen findes i
"The Barcelona Agreement", som kan læses
her:

http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/eu
romed/docs/bd_en.pdf

Der står bl.a. at de deltagende lande
"underline the importance of waging a
determined campaign against racism,
xenophobia and intolerance and agree to
cooperate to that end."  Mon repræsentan-
terne for de underskrivende lande i Barce-
lona-erklæringen mener, at  alle de, som
har indvendinger imod invasionen af deres
lande, er intolerante racister, blot fordi de
kæmper imod deres egen etniske udrens-
ning?

”Tyrkerne havde uden tvivl siddet
og grinet af de dumme danskere,
da de valgte moskeens navn,
"Aghia Sophia". 
Her medvirker en af de dumme
danskere, Roskildes biskop Peter
Fischer-Møller, ved indvielsen.

”Tyrkerne har stærke ven-
ner i USA og England,
som tillader at Tyrkiet
"gets away with murder"
den ene gang efter den
anden.
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Allerførste prioritet for os er nu hjemsendelse
af fremmede. Det er det, vi har forsøgt at
beskrive som et paradigmeskift. Når en
asylant ankommer, skal der ikke som nu
integreres. Nej, med paradigmeskiftet skal
der fra første færd af det forhåbentlig korte
ophold her ske forberedelser til hjemsen-
delse. Det kan være undervisning på mo-
dersmålet, og gerne på verdenssproget en-
gelsk, samt tilegnelse af praktisk kunnen
og så ellers hjemsendelse så hurtigt som
muligt.

Det er væsentligt at sige, at den overordnede
opgave, som vi i Dansk Folkeparti har på-
taget os, og hvortil vi som allierede indbyder
alle gode kræfter som eksempelvis Tryk-
kefrihedsselskabet, Den Danske Forening,
Dansk Samling, Nye Borgerlige, National-
konservative er at normalisere forholdene
i Danmark. At normalisere, det lyder ikke
særlig ekstremt, og det er det heller ikke.
Men det er det, vi vil. Vi vil tilbage til det
normale, og det er det normale, vi har sat
kursen imod, når det gælder udlændinge-
politikken i Danmark. Det er det unormale,
abnorme kaos, der har været gældende
herhjemme i et par årtier siden 1983.

Normalisering er at sige farvel til det for-
skruede, at vende ekstremisme ryggen.
Normalisering er at holde op med at leve i
en fantasiverden. Normalisering er igen at
få begge ben ned på jorden.

Jeg ved ikke, hvordan det er i Danmark,
men i Tyskland har vi et stort problem
med både offentlige og private medier. En
undersøgelse foretaget af Journalistforbun-
det viser, at 80 pct. af journalisterne stemmer
på venstrefløjspartier. Når 80 pct. af jour-
nalisterne er venstreorienterede, er det
svært at være højreorienteret.

Der føres en massiv mediekrig mod alle de
partier, der ligger i midten og til højre. Vi
bliver beskrevet som ekstremt højreorien-
terede osv. Når jeg læser artikler om mig
selv, undrer jeg mig over, hvem den person
er. Beskrivelsen har intet med virkeligheden
at gøre.

Det er et vigtigt emne. USA's præsident
Trump kalder mediernes historier "fake
news". I Tyskland har vi udtrykket "Lü-
genpresse". Medierne påstår, at de ikke ly-
ver, men ofte glemmer de at nævne visse
fakta og vender virkeligheden på hovedet.
Når vi har med migranter at gøre, appelleres
der hele tiden til følelserne. For blot to
dage siden blev problemerne ved grænsen
mellem USA og Mexico beskrevet med et
lille barn med store grædende øjne. Og
spørgsmålet lyder så: "Ønsker I, at dette
lille barn skal græde?" Selvfølgelig svarer
alle nej. Men det nøgterne spørgsmål burde
lyde: "Har dette barn forældre, og vidste
forældrene, at de krydsede grænsen ille-
galt?" Forældrene har ansvaret for deres
børn, ikke vi.

Medierne blander flygtninge og migranter
sammen i en følelsesladet pærevælling. 98
pct. af de fremmede, som kommer til Tysk-
land, er ikke flygtninge, men immigranter.
Det er et resultat af Frankfurterskolen fra
1968. Man fordrejer ordene og perverterer
begreberne. Vi bliver nødt til at ændre
kursen i den nuværende politik og tage
lovmæssige skridt til repatriering.
Tvangsfordeling af illegale immigranter er
en perversion af den europæiske idé.

Før 1983 var det den danske stat, der havde
ret til at give asyl. Det var ikke personens
ret til at få det. Jeg håber, man kan se den
afgørende forskel. Hvis den danske stat
besluttede at give f.eks. en kommunistisk
dissident asyl, så kunne den danske stat
gøre det uden at blive truet af andre stater.
Det stod udtrykkeligt i lovene, for man
havde jo ikke kontrol med, hvad der foregik
uden for landets grænser, ergo kunne man
heller ikke give retsgarantier. Det er så det,
man gør i 1983.

Men den skal væk, og vi må tage forbehold
over for de konventioner, der forhindrer os
i at standse al yderligere indvandring fra
den tredje verden.

Godt. Nu er hullet lukket. Og det betyder,
at det næste forslag, jeg kommer med, og
som måske kan forårsage lidt hævede øjen-
bryn et og andet sted, har taget højde for,
at der ikke kommer yderligere ind. Sagen
er den, at der er to grupper, kort sagt: Der
er dem, der ikke er danske statsborgere,
og der er dem, vi har været tåbelige nok til
at give dansk statsborgerskab. I nogle få
tilfælde var det vel fortjent. I alt for mange
tilfælde var det noget, der aldrig burde
være tildelt. Og nu kommer det: Hvis man
ikke er dansk statsborger, giver det sig
selv, at det er den danske stats soleklare
ret at meddele personer, at de er nødt til at
udrejse af landet. En permanent opholds-
tilladelse kan inddrages uden videre. Det
gælder faktisk 60 pct. af de ikke-vestlige,
at de ikke har statsborgerskab. Det gælder
altså 300.000 af de - lavt sat - 500.000, der
er i landet.

Så er dem, der er statsborgere. Der udar-
bejder vi et program, hvor vi tilbyder mod
særdeles rundhåndet betaling, at vi for-
handler med oprindelseslandene og ser,
om ikke de kan få et pas dér. Så vil man
sige: Kan det lade sig gøre? Ja, det kan jeg
forsikre for. Husk lige på korruptionsniveauet

Udpluk af taler ved Folkefest For Frihed 2018
Årets Folkefest for Frihed, som blev afholdt ved Jægerspris den 24. juni, bød på ikke 
mindre end 6 fremragende talere. Vi bringer et udpluk fra hver af de pågældendes taler.

Søren 
Espersen, DF:

Danmark skal 
normaliseres

Petr 
Bystron, AfD: 

Medierne fylder 
os med løgn

Morten
Uhrskov 
Jensen, DS: 

Hjemsendelser
på programmet

AfDs co-formand og co-formand for AfDs
gruppe i Forbundsdagen, Dr. Alexander
Gauland, sagde følgende i et ZDF-som-
merinterview d. 12. august 2018: 

”Man kan kun på fornuftig vis ændre et
land, hvis man holder fast i dets historiske
og kulturelle rødder” og videre ”Hvis
man gradvist rykker et lands rødder op,
så ødelægger man et folks identitet.”
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i denne verden. Det er kun et spørgsmål
om at bestikke de rette personer, det være
sig i Pakistan, Tyrkiet eller Somalia, eller
hvor det måtte være. Der er ingen, der skal
fortælle mig, at det ikke kan lade sig gøre.

Flygtningehjælpens arbejde i verdens
brændpunkter foregår i samarbejde med
lokale organisationer, governmental og
non-governmentale. Det er derfor ikke svært
at regne ud, hvilke ideer mennesker, som
arbejder med flygtninge i f.eks. Tyrkiet,
Jordan og Libanon, grundlæggende har -
de er muslimer. Selvom de lokale organi-
sationer naturligvis skriver under på, at de
vil følge de regler, som gælder for UNHCR,
så er der altså mennesker, for hvem kor-
ruption - nej, det må jeg ikke sige - nå, I
ved, hvad jeg mener - er naturlig. Det
handler hele tiden om, hvem der vil betale
mest for noget. Derfor kan det heller ikke
overraske, at det er meget udbredt blandt
ansatte, som handler på vegne af UNHCR,
simpelthen at makulere de ikke-troendes
ansøgninger om resettlement og i visse til-
fælde udstyre egne familiemedlemmer med
de eftertragtede papirer. Vi har også hørt
om handel med kvotepapirer, og at jihadister
har fået foræret en vej til Vesten på den be-
skrevne måde, enten for at infiltrere os,
eller som en belønning. Yazidier og kristnes
ansøgninger om at forlade lejrene og komme
til Vesten er ofte forsvundet i det korrupte
miljø, som omgiver snart sagt alting i den
arabiske verden.

Jeg fortalte første gang offentligt om jiha-
dister, som smugles til Europa og Amerika,
i et interview, som jeg gav til den kristne
avis Dagen i begyndelsen af oktober 2014.
Nogle uger forinden var jeg blevet indvalgt
for Sverigedemokraterna i min hjemkom-
mune i Skåne, og Expo, den svenske pedant
til Redox, var allerede i gang med at karak-
termyrde mig på den måde, som de nu er
kendt for. Til avisen havde jeg sagt, at vi
ikke kunne hjælpe muslimer, da vi ikke
vidste, om de var forklædte jihadister, og
vi kendte ikke deres familier. Det blev til
en overskrift i næsten 40 svenske aviser:
SD-politiker med egen hjælpeorganisation
nægter at hjælpe muslimer i nød. En avis
havde fået en illustrator til at lave et billede

af en ulækker sortklædt mand, der trådte
en liggende muslim i nakken med en søm-
beslået støvle. Det var billedet af mig den
dag.

Nej, hvor var jeg tosset. Så når journalister
ringede for at høre mere fra den onde
mands egen mund, fik de en ordentlig om-
gang. Det var nok ikke smart gjort, men
jeg var rasende.

Her advarede jeg som den første offentligt
i Europa om jihadisterne, som UNHCR var
med til at sende op til Europa for at myrde
og slå ihjel, og så var det mig, der var den
lede og den farlige.

Først to måneder senere kom den første
officielle rapport om jihadister, som rejste
til Vesten forklædt som flygtninge. Det var
den franske efterretningstjeneste, som pub-
licerede den, men det tog lang tid, før den
kom i pressen i Sverige.

Tænk, om journalister blot engang imellem
kunne lytte færdig og høre efter, hvad man
egentlig siger!

Når man tænker på, at globalisering har
været den dominerende ideologi i de seneste
20-30 år, så er det mærkeligt, at vi aldrig
hører en udsendelse på TV-2 om, - lad os
sige familien Andersen, far og mor og fire
børn og hunden Hannibal fra Ulfborg, som
har solgt deres hus og sagt jobbet op for at
prøve lykken i den Centralafrikanske Re-
publik. Hvorfor er der aldrig nogen, der
rejser til "shitholes"? Det er, fordi de ikke
vil være der. Hvorfor rejser folk fra "shit-
holes". Det er, fordi de heller ikke kan hol-
de ud at være der. Så nu rejser de til Europa
for at lave nogle nye "shitholes" her, fordi
de er utilfredse med dem, de havde der-
hjemme.

Stadig flere europæere, stadig flere danskere
og tyskere og svenskere osv. - og også
amerikanere - opdager, at der er en kløft
mellem det, de selv kan se, og det, som
står i avisen og det, som politikerne siger.
Der opstår et skisma, som gør, at flere og
flere siger til sig selv: Ved du hvad, mutter,
det er da mig, der har ret. Det er da ikke
Lars Løkke og idioterne på TV, der har ret;
vi kan jo se, det er løgn, hvad de forklarer

som realiteten. Det er en helt anden realitet,
den jeg oplever.

Hvis vi skal generalisere den tid, vi står i
og ser på hele den vestlige verden: Danmark,
Tyskland, Frankrig osv., så er der ét afgø-
rende spørgsmål, som fanger det hele. Det
er spørgsmålet: Skal vi have et land, eller
skal vi ikke have et land?

Jeg bringer en hilsen fra Norge. Men jeg
har også et budskab. Jeg er 95 år. Jeg har
bekendte, for mine kammerater er døde,
som siger, at de er glade for, at de er så
gamle, at de ikke skal opleve, hvad dette
skal ende med.

Jeg siger, at det er en fuldstændig fejlagtig
opfattelse. Du skulle ønske, at du var 20 år
eller 30 år, så du kunne være med i denne
kamp.

Vi har et arbejde at gøre, og jeg håber, at
ungdommen kommer med. Jeg takker for
den indsats, der er gjort i Danmark, og jeg
håber, at vi ses igen. Tak.

Hans Erling 
Jensen: 

UNHCR er 
gennemkorrupt

Lars 
Hedegaard: 

Skal vi have 
et land, eller 
skal vi ikke 
have et land?

Jan Høeg, 
95-årig 
modstands-
mand 
fra 2. Verdens-
krig: 

Jeg bringer 
en hilsen 
fra Norge.

D. 27. maj 2018 sagde hr. Alexander Gau-
land i en tale:

”Tyskland er vore mødres og fædres
land, og vi vil beholde det, ligesom vi
overtog det. Vi vil således give det videre
til vore børnebørn, som vore bedstefædre
og fædre også gjorde det.”

SLJ, 16. august 2018

Petr Bystrøm fra Tyskland og den
95-årige frihedskæmper Jan Høeg fra
Norge trykker hånd.
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Invasionen over Middelhavet
fortsætter
EU, minus Ungarn, har indgået en aftale om at fremme 
folkevandring fra Afrika til Europa.

Gummibåd med 100 mænd ombord. Båden er forsynet med en 2-takt 40HK
Yamaha motor, som bruger ca. 20 liter i timen. Med 100 mennesker ombord
kan den tilbagelægge ca. 7 km. i timen. Fra Libyen til Sicilien er der 500 km.
Det vil altså tage 62 timer at sejle over, hvis vejret er pænt. På de 62 timer
bruger motoren 1240 liter benzin, der vejer lige under et tons. Der er der helt
tydeligt ikke ombord. I Middelhavet skal mennesker have mindst 3 liter
vand i døgnet, hvorfor der skal være 775 liter vand ombord. Det er også
meget svært at få øje på, ligesom 62 timer uden mad er problematisk. Turen
er på forhånd fysisk, teknisk og menneskeligt umulig.

Det har da heller aldrig været meningen, den skal sejle til Sicilien; det er
kun dumme journalister og venligboere, der tror på det. Båden skal kun
sejle de 40 km ud til internationalt farvand, hvor NGO'erne venter på dem. 



UDSYN

INDSIGT UDSYN 2018 · NR. 3 · EFTERÅR 19

Migranttrafikken på Middelhavet nåede sit
hidtidige højdepunkt fra 2016 og til slut-
ningen af 2017, hvor Red Barnet trak sig
ud og Læger Uden Grænser (MsF) ligeså –
officielt i hvert tilfælde. Skibene Siem Prior
og Northsea Commander drevet af den nor-
ske stat, Vos Hestia drevet af Red Barnet
(Save the Children) og Vos Prudencer drevet
af MsF er alle tilbage til deres normale
ærlige arbejde i offshore industrien. Der er
ikke foretaget retslige skridt mod nogen af
dem. I august 2017 blev Jugend Rettets
skib Iuventa opbragt af Italiens kystvagt,
og efter en tur gennem det italienske rets-
system blev skib og udstyr endegyldigt
konfiskeret af Italiens højesteret. Der for-
beredes retssager mod enkelte af besæt-
ningsmedlemmerne. 

I juni 2018 sagde den nye italienske regering
nej til flere anløb af migrantfærger, og efter
at have sejlet rundt syd for Malta i nogle
dage med store sundhedsmæssige proble-
mer til følge gik Mission Lifeline E.v.’s skib
Lifeline ind i Malta havn, hvor det blev be-
slaglagt. I forvejen lå den tyske organisation
SeaEyes skib Seefuchs og Seawatchs skib
Seawatch3 i Valletta, og de fik efterfølgende
forbud mod at forlade havnen.

Lifeline har prøvet at piske en stemning op
ved at ” det ikke er ulovligt at redde liv”,
hvilket de heller ikke er anklaget for. Lifeline
er et ældre fiskefartøj på knap 200 tons og
32 meters længde. Det medfører, at skibet
skal være registreret i et nationalt skibsre-
gister uanset skibets formål, ligesom der
er krav til besætningens uddannelse. Skibet
er også under det nationale skibstilsyn,
der foretager periodiske syn på skibet med
hensyn til skrog, maskineri, sikkerheds-
udstyr m.v. 

Lifeline har hidtil hævdet, at det er registreret
i Nederlandene og har publiceret to beviser
herfor. Det ene er et medlemsbevis hos Ko-
ninklijk Nederlands Watersport Verbond –
en paraplyorganisation for sejl- og motor-
bådsklubber der bedst kan sammenlignes
med Dansk Sejlunion. Medlemsbeviset an-
giver, at skibet er registreret i det hollandske
skibsregister, hvilket, skibsregisteret har
oplyst, ikke er tilfældet. Senere viste man
så et radiobevis, som skulle vise, at ”de

hollandske myndigheder vidste det hele
tiden”. Dokumentet er udstedt af Telecom
og bekræfter bare, at der er installeret en
VHF, hvilket man selv kan udfylde.

Ved ankomsten til Valletta blev Mission Li-
feline og ”kaptajn” Claus-Peter Reisch ikke
anklaget for at have ”reddet liv” eller delta-
gelse i menneskesmugling. De blev anklaget
for i maltesisk farvand at have sejlet med
et uindregistreret skib, sejlet under falsk
hollandsk flag, ført af en kaptajn der ikke
havde den fornødne eksamen, at have en
ukvalificeret besætning og at have undladt
at følge såvel libyske som maltesiske myn-
digheders anvisninger. Alt sammen helt
simple overtrædelser af søfartslovgivningen.
Straffen herfor er op til et års fængsel, en
bøde af anseelig størrelse eller en kombi-
nation heraf. ”Kaptajnen” blev løsladt mod
kaution på 5.000 euro, som sympatisører
indsamlede på få timer. Claus-Peter Reisch
befinder sig nu i Tyskland. Jeg forstår
ikke, hvordan man kan sejle rundt i Mid-
delhavet i årevis uden på noget tidspunkt
at blive bedt om at fremvise søfartscertifikat
eller andre papirer.

Der sejles stadig migranter, men trafikken
er flyttet fra ruten Libyen-Sicilien til Liby-
en-Spanien, og i stigende omfang over Gi-
braltarstrædet. Der er ikke ret langt fra
Marokko til Spanien – på det korteste
stykke kun 16 km eller som fra Sprogø til
Sjælland, og det er let at overvåge, hvad
der sker i farvandet. En god kikkert er nok,
og den billigste lystbådsradar til 16.000
kr. kan overvåge det komplet. Med profes-
sionelt udstyr og ikke mindst med militært
udstyr har man fuldt overblik over, hvad
der sker. 

Den spanske kystvagt er meget aktiv og
har i særdeleshed været det de seneste
måneder. Der er beviser på, at den har
været ganske tæt på Marokkos kyst. Der
er fredeligt i Marokko. Der er hverken krig,
uroligheder, sult eller epidemier, så det er
lidt af en gåde, at mennesker med alle mu-
lige nationaliteter afsejlet fra Marokko ac-
cepteres som ”flygtninge” i Spanien. 

Hos SOS Mediterannee, der driver Aquarius
sammen med Læger Uden Grænser, kan
man finde deres offentlige logbog. Her
skriver de, at man forgæves ringede på
flere af den Libyske Kystvagts mobiltelefo-
ner, men ikke, hvorfor man ikke kaldte
dem op på de åbne officielle radiokanaler.

Man henviser som sædvanligt til SOLAS-
reglerne om sikkerhed til søs og henviser
specielt til Regel 33. Den forpligter en
skibsfører til med største hast at komme
nødstedte (distress) til hjælp. Distress defi-
neres således:

A situation wherein there is reasonable
certainty that a vessel or other craft, including
an aircraft or a person, is threatened by
grave and imminent danger and require
immediate assistance.”

”En situation hvor der er rimelig sikkerhed
for at et skib eller andet fartøj, inklusive et
luftfartøj, eller en person, trues af alvorlig og
overhængende fare og har brug for øjeblikkelig
hjælp.” 

Hånden på hjertet, er det tilfældet på de
mange billeder, vi har set af store gummi-
både i roligt vand i dagslys? Hele NGO-
flådens argumentation falder uhjælpeligt
til jorden. Der står også, at de skal sejles til
”a harbour of safety”. Der står ikke, at det
skal være 1.000 km væk i Marseille eller
500 km væk på Sicilien, når man kan sejle
de nødstedte til Sfax eller Zarzis i det sikre
Tunesien 50-100 km væk.

Seneste nyt: 15/6 2018 kl. 15:25 landsatte
Aquarius 141 personer i Valletta. De malte-
siske myndigheder nægtede at behandle
personerne efter SOLAS-reglerne om skib-
brudne. Det bliver spændende at se, om
Aquarius nu beslaglægges, da Aquarius
ikke er bemandet med amatører, men pro-
fessionelle. Man har konsekvent søgt at
sprede et skær af legalitet over det via en
omfattende korrespondance med SAR- myn-
dighederne. De landsatte kommer fra Bang-
ladesh, Cameroun, Ghana, Elfenbenskysten,
Nigeria, Senegal, Togo, Somalia Eritrea,
Marokko og Ægypten. Der er 97 mænd og
44 kvinder, heriblandt en del børn.

Mandag 13/8 opsamlede Maltas kystvagt
yderligere 100 fra en gummibåd 53 sømil
syd for Malta.

Vi vil se flere af dem, for EU, minus Ungarn,
har den 3. maj 2018 indgået en aftale —
Marrakesh Political Declaration — om aktivt
at fremme indvandring fra afrikanske lande.
LLR har for nylig bevilget 75 mio. til for-
bedring af rejseruten.

PETER KROGSTEN

http://www.watersportverbond.nl/
https://onboard-aquarius.org/knowledge-base/regulation-33/
https://onboard-aquarius.org/
https://www.maltatoday.com.mt/news/national/88844/aquarius_heading_to_malta_as_authorities_prepare_to_receive_migrants 
http://uploads.maltatoday.com.mt/news/national/88831/over_100_migrants_rescued_by_afm_patrol_vessel#.W3LXNpMzZTY
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Desværre er der stærke hastighedsfobiske
kræfter, som stigmatiserer udsatte fartbili-
ster, hvilket får dem til at føle sig fremmed-
gjorte og uvelkomne. Derved skubbes især
unge sårbare fartbilister ud i en radikalise-
ringsproces, der i yderste fald kan få dem
til at blive negativt udadreagerende ved
bevidst at forårsage trafikulykker med stor
personskade. Vi må derfor stå sammen
om at gå imod angsten for farten og de
fartfjendske kældermennesker, som kynisk
benytter ethvert trafikuheld med dødelig
udgang til at sammenkæde trafikuheld
med høj hastighed. Denne højrepopulisme
er med til at puste til farthadet, for reaktio-
nære fartfober er dygtige til at tale til den
indre svinehund og laveste fællesnævner
blandt bløde trafikanter.

En mangfoldighed af hastigheder
Nok er nok! Lad i stedet frisindet råde, så
vi kan beriges af en mangfoldighed af ha-
stigheder på gader og stræder, i parker og
andre steder, hvor alle mulige forskellige
typer af trafikanter mødes i gensidig respekt
og forståelse - og hvor især unge nye fart-
bilister får lejlighed til at køre med høj ha-
stighed blandt fodgængere i alle aldre. Det
er en oplagt kommunal opgave at stille
hurtige biler til rådighed for de fartbilister,
som har havareret deres tidligere køretøj.
Derved giver vi de billøse fartbilister en
chance til, frem for atter at give dem en op-
levelse af et samfund, som vender dem
ryggen, netop når de har allermest behov
for forståelse og støtte til at erhverve sig et
nyt kraftfuldt køretøj. Økonomisk set er
det også meget bedre, at vi investerer i de
køretøjsløse fartbilister frem for at tabe
dem på gulvet og drive dem ud i eksem-
pelvis røveri af sportsvogne.

Svære køreprøver
Mange af de fartbilister, som kører aller-
hurtigst, har svært ved at bestå køreprøven.
Det viser, at prøven er for svær, og at man
bør lempe kravene til erhvervelse af kørekort.
Derved møder vi som samfund de fartglade
bilister med tillid og inklusion i stedet for
mistillid, eksklusion og institutionaliseret
fart-racisme. Der er også en tendens til, at
fartbilister uden kørekort er i større risiko
for at blive udsat for trafikulykker. Derfor
vil en lettere adgang til kørekort for fartbi-
lister reducere frustrationen og øge trafik-
sikkerheden. Høj hastighed er mange ting
og kan derfor ikke defineres entydigt. Tvært-
imod betyder høj hastighed noget forskelligt
for hver enkelt fartbilist, så det er urimeligt
at skære alle over én kam.

High Speed Welcome
I den danske gren af High Speed Welcome
og andre hastighedsvenlige frivillige arbejder

Racerkørsel sikrer 
trafiksikkerheden
Artiklen kan indeholde spor af ironi.

Der findes mange fartbilister, som kommer sikkert frem, og langt
de fleste køreture med høj hastighed fører ikke til ulykker. 
Derfor har høj fart intet med trafikulykker at gøre, tværtimod sikrer
racerkørsel trafiksikkerheden.

Michael Thestrup 
cand. merc.
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ner, som kører langsommere og mere hen-
synsfuldt. Der har også været eksempler
på fartbilister, der bevidst har ærespåkørt
familiemedlemmer, fordi de var blevet for
hensynsfulde, og som derfor kastede skam
over familien ved ikke at være gode fartbi-
lister. Ledende racerkørere forklarer, at vi
som samfund må forstå og respektere, at
det er fartbilisternes kultur at sikre, at især
deres døtre hverken kører for langsomt
eller med sikkerhedssele. Vores indadsku-
ende hensynskultur om at køre efter for-
holdene er ikke spor bedre end deres langt
mere frigjorte højhastighedskultur. At mene
andet giver mindelser om 2. Verdenskrigs
rædsler og den herrefolksmentalitet og rin-
geagt over for anderledes kulturer, der gen-
nemsyrede efterkrigstidens imperialisme.

Stigmatiserede fartbilister
Politiet og Danmarks Statistik bidrager til
stigmatiseringen af fartbilister ved at regi-
strere hastigheden i forbindelse med tra-
fikulykker. Det er institutionaliseret racisme,
hvilket skaber frustration blandt fartbilister,
der i mange tilfælde er traumatiserede af
tidligere trafikulykker, og som derfor har
et særligt behov for forståelse og opbakning.
Dansk Fartbilisthjælp foreslår derfor, at der
gives hjemmel til datatilsynet til at udstede
forbud mod registrering af personfølsomme
fartoplysninger i forbindelse med trafik-
ulykker, og at medierne kun refererer til
hastighed, når denne oplysning skønnes
væsentlig ud fra en journalistisk vurdering.
Vi må samtidig tage stærkt afstand fra den
udbredte brug af stigmatiserende udtryk
som ’fartsynder’, ’dødskørsel’ og ’vanvids-
bilist’. Denne hårde tone er en anden form
for institutionaliseret racisme, som vi des-
værre alt for ofte ser komme til udtryk i
højrepopulistiske medier, der lefler for fart-
hadernes laveste instinkter. Også i det til-
syneladende uskyldige udtryk ’hastigheds-
overskridelse’ ligger der en iboende for-
dømmelse af hastigheden, som vi ikke kan
være bekendt. Problemet er særligt udbredt
på de sociale medier, hvor lavtuddannede
fodgængere frit kan dele deres fordomme
og konspirationsteorier om, hvad de kalder
’faren ved høje hastigheder’. Det er helt
uansvarligt at give sådanne hadefulde ytrin-
ger en platform, hvorfor vi i fællesskab må
lægge pres på de sociale medier, så de
fremover sætter mere effektivt ind med blo-
keringer over for denne fremfærd.

Hadforbrydelser
Mange frivillige fartvenner har desværre
oplevet hadefulde udfald fra fodgængere,
der tidligere er blevet påkørt, eller som har
børn, der er blevet trafikdræbt. Selv om
politi og anklagemyndighed tager disse
hadforbrydelser meget alvorligt, er det for-
ståeligt, at både fartvenner og fartbilister
føler sig utrygge over for det iboende had,

som trives blandt fartkritiske fodgængere
og cyklister. Men kampen imod trafikulykker
kan ikke vindes med forbud, stigmatisering
og eksklusion, for det vil blot øge frustra-
tionen i de fartglade miljøer, hvilket igen
kan føre til flere trafikulykker. Kun gennem
respektfuld dialog med de ledende racer-
kørere er der en chance for, at vi kan nå de
mest udsatte fartbilister.

Gennem en ensidigt negativ dækning af
trafikulykker er medierne medansvarlige
for den mur af stigmatisering og modvilje,
som hver eneste dag møder fartbilisterne.
Omvendt rapporterer medierne kun sjældent
om de titusindvis af arbejdspladser, som
er direkte eller indirekte afledt af fartbilismen
i førnævnte kommunale biltilbud, grønne
autoforhandlere, grønne autoværkstæder,
grønne benzinstationer og vejvæsnet, der
udbedrer skader på vejnettet. Hertil kommer
mange afledte arbejdspladser på skadestuer,
hospitaler samt centre for genoptræning
og anden plejeindsats. Derfor er fartbilismen
både økonomisk og medmenneskeligt set
er en overskudsforretning, som vi som
samfund simpelthen ikke har råd til at sige
nej til. Derfor mener journalist og sam-
fundsdebattør David Rask, ’at vi som jour-
nalister skal holde op med at give fartkriti-
kerne fair play i medierne’, og fortsætter:
’Kun derved kan vi dæmme op for udbre-
delsen af de grundløse fordomme omkring
fartbilismen, som får mange portvagter til
at afvise unge fartbilister ved indgangen
til parker og stisystemer.’

I Dansk Fartbilisthjælp samler vi alle pro-
gressive fartvenner til at støtte op om fart-
bilistindsatsen gennem såvel donationer
af penge som af brændstof, bilreparationer
og andre motorkraftforøgende indsatser.
Vi tager også gerne imod brugte nyvaskede
biler uden skader.

En tak
Afslutningsvis skal lyde en tak til de mange
hjælpeorganisationer og godhjertede men-
nesker, der dagligt afstiver deres eget selv-
værd på andres bekostning, har velbetalte
jobs relaterede til deres gode gerninger og
selv lever et liv i behagelig afstand af de
økonomiske og medmenneskelige byrder,
som deres indsats påfører Danmarks un-
derklasse. I har alle inspireret til denne
kronik. Ingen nævnt, ingen glemt.

”Vores indadskuende
hensynskultur om at
køre efter forholdene er
ikke spor bedre end 
deres langt mere frigjorte
højhastighedskultur.”

vi aktivt for en lettere adgang til tildeling
af dansk kørekort. Den ventetid og usik-
kerhed, som vi i dag byder de mange fører-
bevisløse, er umenneskelig og uligheds-
skabende hvilket leder til udbredt frustration
i udsatte miljøer herhjemme og samtidig
skader Danmarks omdømme i udlandet.
Den måde, vi behandler fartbilister på, får
mange fartvenlige intellektuelle og kunstnere
til at skamme sig over at være danskere.
Derfor siger vi: ”Kære fartbilister, lad os
ikke alene tilbage med fodgængere og cyk-
lister.”

I den meget omtalte ulykke på en fransk
strandpromenade råbte den unge udsatte
chauffør ifølge øjenvidner ’Farten dræber’,
men det er en alt for forenklet udlægning
af, hvad høj hastighed betyder. Chaufføren
var psykisk uligevægtig, og selv om han
kort inden ulykken var begyndt at køre
hurtigere og mere aggressivt, siden han
begyndte at bevæge sig ind i det fartglade
miljø, kan ulykken ikke tilskrives høj ha-
stighed. ’Gennemsnitshastigheden var langt
lavere end 100 km/t’, udtaler De radikale
Fartbilisters trafikordfører, Bo Stillegaardsvej.
Trafikordføreren peger i stedet på mange
fartbilisters frygt for overgreb begået af
fodgængere, som bruger farten som syn-
debuk, hver gang der sker trafikulykker.
’Jeg kender til flere episoder, hvor fartbilister
føler, at forgængere bevidst har undgået
dem i trafikken ved at gå over på det mod-
satte fortov, eller ved at blive på fortovet,
selv om de havde grønt lys’, siger Bo Stil-
legaardsvej og fortsætter: ’Det er lige præcis
den ubegrundede frygt og mistænksomhed,
som vi skal have gjort op med, for det er
en hindring for integrationen af fartbilister
i det øvrige samfund’. Samtidig opfordrer
Bo Stillegaardsvej fodgængere og cyklister
til at række hånden ud til dialog ved at del-
tage i begravelsen af den unge chauffør.
’Han var kendt som stille og indadvendt,
og selv om han var truende over for politiet
og sin kvindelige danske kørelærer, så var
han altid hjælpsom og omsorgsfuld over
for andre fartbilister’, oplyser Bo Stille-
gaardsvej.

I visse lukkede højfartmiljøer findes der
en skarp social kontrol med familie og ven-
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Dansk kultur i korte træk

Axel Artke
Dansk kultur i korte træk
Kan købes gennem Den Danske Forening
for en pris af 132 kr. incl. porto og forsen-
delse

Bestilling ved betaling af beløbet til DDF’s
konto Reg nr. 4317 konto 4547551 eller 
MobilePay 34810.

Husk at oplyse navn og adresse, bogen
skal sendes til.

Seværdig og utroværdig

Ole Bornedals film om sangeren John Mo-
gensen er seværdig med gode skuespil-
præstationer og fremragende musik. Men
samtidig bedriver Bornedal atter historie-
forfalskning for at give sine kulturradikale
synspunkter en fiktiv historisk legitimitet:
I filmen skildres Danmarks Radio som blå
og borgerlig i skikkelse af en latterlig og
usympatisk Erhard Jakobsen (stifter af
Centrum-Demokraterne), som ikke vil spille

'Det danske sprog har et særpræg, som skal bevares med en særlig respekt.
Det tales og synges fra egn og til egn, vi behøver ingen fremmede dialekt.
Men landet er truet, visse personer gi'r fa'n i vor gamle kultur.
Det er på tide, at Holger på Kronborg igen, li'som før vågner op af sin lur.
Danmarks jord for de danske, vi har plantet vort flag.
Det bli'r stående på pletten, ingen tvivl om den sag.
Vi har ejendomsretten, værn om hver mark og hvert skel.
Danmarks jord for de danske, for vi har pløjet den selv'.

Der I sin film om John Mogensen, Så længe jeg lever,
bedriver Ole Bornedal historieforfalskning - igen.

Mogensens samfundskritiske sang 'Der er
noget galt i Danmark' i DR's indflydelsesrige
radioprogram 'Dansktoppen'. I virkeligheden
var Erhard Jakobsen en stærk kritiker af
Danmarks (røde) Radio, som gladeligt spil-
lede 'Dybbøl Mølle' i 'Dansktoppen'. Til
gengæld ønskede DR og 'Dansktoppen'
ikke at spille ovenstående Mogensenhit,
som indeholder et klart dansk budskab.

Bornedal vender helt bevidst op og ned på
DR's politiske observans, på Erhard Ja-
kobsens forhold til DR, og på hvilke sange
der blev henholdsvis spillet eller bandlyst
af 'Dansktoppen'. Udbredelsen af kultur-
radikale budskaber betyder tilsyneladende
nemlig langt mere for Bornedal end hen-
synet til historiske kendsgerninger.

Michael Thestrup

Lone Nørgaard: "Artke har ramt næsten
plet, når bogen skulle fylde under 100
sider,  så hermed et fint skudsmål til bo-
gen!"

Morten Uhrskov Jensen: "Axel Artke har
skrevet en fin, kort bog om dansk kultur,
Dansk kultur i korte træk, som den har ma-
nifesteret sig igennem mere end tusind år.
Det er en kort og helstøbt bog. Det fremra-
gende ved den er det indtryk, man sidder
tilbage med efter endt læsning. Vidste man
det ikke i forvejen, ved man ikke så lidt
mere om, hvad der er dansk kultur og
danskhed efter endt læsning.

Medlemskabet af EU og en uhørt stor indvandring af mennesker med en fremmed kultur 
har aktualiseret spørgsmålet om, hvad det vil sige at være dansk, og hvad dansk kultur egentlig er.
Det giver denne bog et svar på.
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Tlf. 21 64 75 70
ole.hasselbalch@mail.dk

Korrekturlæser:
Peder Valdemar Hjuler

Kontingent - abonnement - 2018
Årskontingentet for et medlemskab er 250 kr.  Beløbet dækker tillige tilsendelse af bladet, IndsigtUdsyn.
Årskontingentet for et abonnement er 250 kr.  Beløbet dækker tillige tilsendelse af bladet, IndsigtUdsyn.
For medlemmer bosat uden for Danmark er prisen 250 kr. Gebyr ved bankoverførsel 50 kr.

Kontingentet følger kalenderåret. Opsigelse skal ske tre mdr. før kalenderårets udløb. 
Vi beder om, at beløbet sendes til os i årets første kvartal; det koster penge at skulle rykke.
Udenlandske medlemmer og abonnenter kan betale via deres lokale bank med opgivelse af Danske Banks  
SWIFT-adresse som er: SWIFT-BIC: DABADKKK og IBAN-nr. IBAN-nr. som er: DK48 3000 0004 547551.

Testamenter
Foreningen får stadig testamentariske gaver. Men testamenter af meget svingende juridisk kvalitet koster den
penge! For eksempel er foreningen gået glip af en million kr. i kraft af, at den sagfører, der udfærdigede testa-
mentet, begik en teknisk fejl.
Vi opfordrer derfor dem, der ønsker at betænke foreningen, til at lade testamentet gennemse af foreningens
juridiske rådgiver: 

Ole Hasselbalch, Skolebakken 5, 3050 Humlebæk (kan kontaktes på mobil 21 64 75 70).

Indmeldelse i Den Danske Forening - bestilling af abonnement - 2018
Kontakt foreningens regnskabsfører Thomas Andreasen tlf. 23 42 77 33 
- eller mail til: danskeren@danskeren.dk
Medlems- og abonnementsoplysninger, der afgives til foreningen, registreres kun til administration 
af medlems- eller abonnementsforholdet og videregives ikke til uvedkommende.

Hvad er Indsigt Udsyn
Debatten om udlændingepolitikken foregår ofte ud fra forkerte forudsætninger mht. de faktiske forhold 
og på grundlag af skævvredne eller falske argumenter. Den Danske Forening har siden 1987 søgt at rette op
herpå. Det sker i dag bl.a. gennem magasinet Indsigt Udsyn.
Indholdet kan frit kopieres. 
Kildedokumenterede korrektioner og supplementer modtages på: e-mail danskeren@danskeren.dk 

Driftsbidrag
De 250 kr. dækker ikke meget andet end porto og trykomkostninger til bladet. Forudsætningen for, at vi kan løse
vore øvrige opgaver, er derfor, at nogen betænker os med mere end 250 kr. Vi håber, at mange også i år vil give
os den ekstra håndsrækning, som er en nødvendighed for, at vi kan fortsætte vores informationsvirksomhed.
De af Den Danske Forenings medlemmer, der i løbet af året 2015 donerer 500 kr. eller mere til foreningen, vil i
december modtage en julegave. 
NB. Støt gratis foreningen ved at gå på det lokale bibliotek og bed om at måtte læse/låne IndsigtUdsyn.
Med venlig hilsen
Styrelsen
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Bestilling af abonnement og bøger:
danskeren@danskeren.dk · Sekretariatet: 23 42 77 33

INDSIGT: UDSYN:
VESTENS 
ARABISKE
MARERIDT

ANMELDELSE:
DANSK KULTUR
I KORTE TRÆK
Medlemskabet af EU og en
uhørt stor indvandring af
mennesker med en frem-
med kultur har aktualiseret
spørgsmålet om, hvad det
vil sige at være dansk, og
hvad dansk kultur egentlig
er. Det giver denne bog et
svar på.

ANMELDELSE:
UØNSKET
I DANMARK
-bortsendt til Amerika
Historien om anbragte, 
der udstyret med en 
enkeltbillet blev sendt 
fra Anstalten ved 
Sakskøbing til Amerika
i perioden 1867-1930.

FOLKEFEST FOR FRIHED
2018

Bogen koster 132 kr.
incl. porto og forsendelse.


