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MAGASINET

2021
INDSIGT
UDSYN

JUNI
Magasinet Indsigt Udsyn udgives af  
Den Danske Forening, hvis formål  
er på folkestyrets grund, uafhængigt af 
politiske og økonomiske interesser, at 
sikre dansk kultur, sprog og levevis i en 
verden, der trues af kaos, overbefolkning, 
vold og fanatisme. 
 
  
Foreningens medlemmer modtager      
magasinet for deres medlemskontingent. 
Ikke-medlemmer kan abonnere på       
magasinet for 250 kr. om året. 
  
Eftertryk tilladt med tydelig  
kildeangivelse.  
 
Magasinet (evt. kopier af det)  
og foreningens andre tryksager må ikke 
omdeles privat sammen med  
trykmateriale fra anden kilde eller med 
påført tekst, logo el. lign. 
 
 
Efter aftale med Kulturstyrelsen  
og med DDF´s tilladelse arkiverer  
Dansk Bibliotekscenter 
netudgaven af Danskeren  
i DBC Webarkiv til brug for  
nationalbibliografien. 
 
Magasinet Indsigt Udsyn 2021 
udkommer 4 gange årligt. 
 
 
 
 
 
 
Redaktion og adresser - side 23.

Vort indhold er blevet mainstream, og de 
andre glemmer os – ergo er vi en succes! 
 
Ved valget i 2019, da Dansk Folkeparti 
fik en ordentlig én på sinkadusen, af væl-
gerne, stod kommentatorerne i kø for at 
konstatere det indlysende; de andre har 
”stjålet” Dansk Folkepartis udlændinge-
politik.   
 
Til det er der kun at sige: Ja, det har de 
langt hen ad vejen, og det bør ethvert 
medlem af Dansk Folkeparti, fra ledelsen 
og nedefter, samt enhver dansker, der be-

kymrer sig om vort lands fremtid, glæde 
sig over. 
 
”Partier og foreninger  
er kun redskaber”  
 
Det vil sige; det bør de, hvis de er inter-
esserede i politik for deres lands skyld. 
Partier og foreninger er kun redskaber. 
Det er kun ideologer, der betragter bevæ-
gelserne og besværgelserne som det cen-
trale og derfor til tider kunne ønske sig et 
andet folk, der bedre kan formes til de 
studentikose idealer. En patriot er derimod 
forpligtet på og drevet af ønsket om at 
bevare det betroede og givne.  
 
Siden nytår har integrationsminister Mat-
thias Tesfaye for alvor skærpet sin linje 
og gjort klart, at der ikke bliver nogen 
slinger i valsen, hvad angår en skrap ud-
lændingepolitik, så længe ministeriet 
Mette Frederiksen sidder på regerings-
magten.  
 

Pariaernes  
paradigme i går  
– parnassets  
pejlemærke i dag

Tesfaye debatindlæg JP.  

Tomas Kierstein
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Til netavisen Pio udtaler han bl.a.:  
 
"Det er ikke nok at holde tilstrømningen i 
ro, hvis integrationen skal lykkes. En af 
årsagerne til, at integrationen halter, er, 
at nogen bevidst og systematisk modar-
bejder den ved at fremme nogle bestemte 
værdier blandt muslimer her i Danmark. 
Hvis ikke man kaster sig ind i den dis-
kussion, kan vi holde tilstrømningen i ro 
alt det, vi vil, men vi kommer til fortsat at 
have integrationsudfordringer."  
 
Venstres integrationsordfører Mads Fug-
lede kalder denne analyse ”rigtig” og til-
føjer: ”Hvis ikke vi havde indvandring fra 
muslimske lande, havde vi heller ikke in-
tegrationsproblemer.”   
 
Prøv at lade tanken rejse bagud i tiden. 
Hvis man kan huske senfirserne og halv-
femserne tydeligt, kan man levende fore-
stille sig, hvad reaktionerne havde været 
på sådanne udtalelser – ja, på udtalelser, 
der blot pegede i samme retning, men 
som var mere forsigtigt formuleret: 
 
Det, Tesfaye siger, og den opbakning, ud-
talelserne nyder hos oppositionen, overgår 
på mange måder i skarphed, hvad der i 
1999 fik Mette Frederiksens forgænger 
på posterne som både formand for Soci-
aldemokratiet og statsminister, til at udtale 
de siden herostratisk berømte ord om 
Dansk Folkeparti: 
 
”Men stuerene, det bliver I aldrig!”  
 
Ja, Mads Fugledes udtalelse kunne i sen-
halvfemserne med ret stor sandsynlighed 
have udløst en bekymringssamtale med 
partiets organisatoriske næstformand og 
sprogrenser, hvis Fuglede dengang havde 
været medlem af Dansk Folkeparti. Så 
stor var frygten for prædikaterne ”uren, 
ond, racistisk, osv.” langt ind i rækken af 
datidens dissidenter.   
 
Vi, i Den Danske Forening, hører til de få, 
der hele tiden har sagt dét, som nu siges 
af repræsentanter for både regering og 
opposition.   
 
Der er en del andre også, ingen nævnt, 
ingen glemt, som gjorde det samme fra 
begyndelsen – lige efter den ulyksalige 
udlændingelov af 1983 var blevet vedtaget. 
Men både de og vi udmærker os ved at 
tilhøre det, man kan kalde de ægte ngo’er: 
foreninger eller enkeltpersoner, der råber 
op for eller imod dele af den aktuelle po-
litiske diskurs, uden at få hverken offentlige 
tilskud eller stemmepenge for ulejligheden 
– tiere endda tæsk; både verbale og bog-
stavelige.  
 

De ngo´er, som enten levede direkte eller 
indirekte af masseindvandring og med-
følgende forfejlet integration (anført af 
formænd eller ligefrem direktører med ga-
ger i millionklassen), som var halehæng 
til de politiske partier, og/eller som på 
anden måde havde snablen grundigt be-
gravet i offentlige kasser, skulle nok vare 
sig for at rokke båden og kritisere den 
hellige almindelige reklameplakatshuma-
nisme, der dengang sad tungt på diskur-
sen. Motto: Klap kæften i og kassen op! 
 
Da vi fejrede 20-års jubilæum, i 2007, 
lancerede vi en kampagne med titlen 
”Hvad sagde vi?”  
 
Den blev en dundrende fiasko. Selvfølgelig 
gjorde den det. Vi glemte nemlig flere 
ting, der er universelt kendetegnende for 
os mennesker, som art – og deraf var den 
vigtigste, at ingen har lyst til at få revet i 
næsen, at de har taget fejl. Derfor var 
kampagnen spild af penge.  
 
Den fejl begår vi ikke igen. Vi er både re-
alistiske og selvbevidste – det er nemlig 
ikke altid en selvmodsigelse:  
 
Med en parafrase over noget, som vor 
desværre afdøde ven og tidligere næst-
formand Poul Vinther Jensen engang sag-
de:  
 
”Pia fyrede sin raket af fra den rampe, 
som vi byggede, ved at tage tæskene fra 
1987 til 1995. Af flere årsager nåede DF 
så sit zenit mellem 2015 og 2019, og – for 
at blive i analogien – så brændte raketten 
ud, og nu fortsætter selve rumkapslen 
med andre passagerer som de synlige 
eksponenter.  
 
Det er så fint! Det er en succes, der er 
langt hinsides, hvad nogen drømte om, 
da DDF oprindeligt stiftedes, blot for at 
være ”debatskabende.”   
 
Sidst er Nye Borgerlige kommet til i koret 
af entydigt nationale partier. Sammen 
med den generelle holdningsændring i 
den politiske mainstream betyder det, at 
man nu kan stemme nationalt, uanset 
hvilken fordelingspolitisk profil ens hu 
står til, og dermed er en vigtig milepæl 
nået: 
 
I 80erne og 90erne måtte man se i vejvi-
seren efter en nationalt funderet værdi-
politik, uanset hvilken fordelingspolitik 
man valgte. Nu er det tæt på at være om-
vendt: Kun de Radikale i den fordelings-
politisk borgerlige (i mangel af bedre ud-
tryk) lejr abonnerer på ren indvandrings-
naivisme, og i den røde lejr må støttepar-

tierne (omend skummende og hvæsende) 
og de mest kulturradikale menige med-
lemmer af S acceptere en historisk stram 
linje på udlændingeområdet.  
 
Jeg kan allerede høre kritikken af min 
optimisme: ”Det er kun varm luft! De vil 
have multikultur ad bagdøren, osv.”  
 
Ja og nej! Der er selvfølgelig et element 
af politisk taktik. Det er vilkåret i al parti-
politik. Men de kameler, der har skullet 
sluges, kan man ikke få ned, hvis det er 
rent spil for galleriet. Der er tydelige spor 
af analyser i udtalelserne; analyser, der 
har ført frem til det resultat, som jeg og 
andre i årtier undrede os over, at man 
kunne overse i Socialdemokratiet:  
 
Næsten ingen anden model er så afhængig 
af sammenhængskraft og en solid social 
kontrakt mellem generationerne som den 
moderne danske model, der på så mange 
måder er præget dybt af efterkrigstidens 
socialdemokratisme.  
 
Det er gået op for Mette Frederiksen, at 
den model, som hendes hu står så tydeligt 
til, undergraves, hvis for mange melder 
sig mentalt ud af Danmark; blot betragter 
vort land som et beboet område, hvor pa-
rallelsamfund erstatter noget årtusinde-
gammelt fælles.  
 
At vi sagde det først, er lige meget. At 
Mette Frederiksens forgængere skældte 
os ud, er lige meget. 
 
”Vi er der for Danmarks skyld”  
 
Bedre sent end aldrig! Vi var aldrig i det 
for vores egen skyld alligevel. Vi er der 
for Danmarks skyld, og hvis vi når i mål, 
er der nogle veteranbiler, der skal støves 
af, og nogle rejser, der skal bestilles. Vi 
vil elske at få vores sag stjålet så helt og 
aldeles, at vi ikke længere behøver at gø-
re det nationale til en særlig sag – fordi 
det igen er noget så stærkt uudsagt fælles, 
at det ikke længere er nødvendigt at tale 
om det, andet på nogle få mærkedage. 
Ens helbred taler man normalt også kun 
om, hvis det skranter; ellers har man fo-
kus på at leve.  
 
Har vi bidraget til, at det igen bliver sådan, 
har vi ikke levet forgæves.  
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I Japan rutter man ikke med 
opholdstilladelser 
- endsige statsborgerskaber 
Her historien om, hvordan Kim Pedersen endelig                                                      
fik sin permanente opholdstilladelse 48 år efter, at han første gang                        
satte sine ben på japansk jord.

Kim er født i Danmark i 1966. I 1973 flyt-
tede hans forældre til Japan som missio-
nærer, og Kim fulgte med. Da forældrene 
valgte at bosætte sig i et tyndt befolket 
område af landet, fandtes der ikke engelsk-
sprogede skoler og da slet ikke dansk-
sprogede. Så han blev sendt i en helt al-
mindelig japansk folkeskole, hvor han så 
lærte sig det japanske sprog på lige fod 
med japanerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det danske sprog var mere eller mindre 
gået i glemmebogen, da han i 1981 vendte 
tilbage til Danmark med sine forældre. 

Efter endt skolegang og diverse jobs valgte 
Kim at forsøge at finde sig et Japan-relateret 
job. Det lykkedes i 1998, hvor han for første 
gang efter 1981 vendte tilbage til Japan. 
Kim havde fået en stilling på den danske 
ambassade i Tokyo med diplomatisk sta-
tus. 

Efter fire år på ambassaden gik han i sam-
arbejde med en dansk virksomhed om 
eksport af danske byggematerialer til Japan. 
Han fik opholdstilladelse, da han allerede 
havde job i Japan og kunne dokumentere 
den nødvendige indkomst, og han i øvrigt 
ikke havde en kriminel fortid eller andre 
”lig” i lasten. En fortid med diplomatisk 
status i landet var selvfølgelig en medvir-
kende årsag til, at hans ansøgning ikke 
blev afvist, da japanere er et meget autori-
tetstro folkefærd. 

Brevet der meddelte ansættelse på den danske ambassade i Tokyo.

Kim i sommer-skoleuniform foran kirken 
i Fukui, Japan, hvor hans forældre var 
missionærer.

Kim i forbindelse med en møbelstudietur 
til Danmark, arrangeret af hans team på 
den danske ambassade i Japan.
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Desværre gik det således, at han måtte for-
lade den japanske virksomhed, han var 
ansat i. Det betød, at han var tvunget til 
enten at finde en anden arbejdsgiver, der 
kunne sikre hans visum, eller at han måtte 
forlade landet. Der var et alternativ, nemlig 
at blive gift. Da han allerede gik i de tanker 
med sin daværende japanske kæreste, gif-
tede de sig, og han sikrede sig således en 
opholdstilladelse i Japan. Giftermålet gjorde, 
at han nu ikke længere var afhængig af, at 
en virksomhed skulle sponsorere hans vi-
sum. Han kunne frit arbejde med, hvad 
han ville, og valgte at starte sin egen im-
portvirksomhed. Det gik fint i to år, hvorefter 
konen desværre ville skilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var ikke faldet i god jord hos Kims af-
døde far, hvis han vidste at hans søn havde 
båret rundt på noget religiøst, som ikke 
var kristent. Men det er nu engang en del 
af en integration, at man deltager i lokale 
begivenheder på lige fod med lokalbefolk-
ningen. 

Se nærmere på  
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikoshi 
for hvad en Mikoshi er. 
 
Skilsmissen betød, at den opholdstilladelse, 
som han havde opnået grundet ægteskab 
med en japaner, nu ikke længere gjaldt. 
Han forsøgte at finde ud af, om han på en 

eller anden måde kunne skaffe sig en op-
holdstilladelse, så han kunne køre sin virk-
somhed videre. Men det var ikke let. Mu-
lighederne var at skaffe et investorvisum, 
men det krævede at han havde to fuldtids-
ansatte japanere og en kapital på 3 mio. 
JPY (svarer til godt og vel 170.000 DKK i 
dag) bundet i virksomheden. De krav kunne 
han ikke leve op til. Han kunne finde sig 
en ny kæreste og gifte sig, men det lå ikke 
lige i kortene, og det ville også være at 
misbruge systemet og en evt. kæreste, og 
i øvrigt ville et visum opnået på den måde 
fremadrettet være afhængigt af ægtefællen. 
Ikke den bedste position at sætte sig selv 
 i efter at have oplevet, hvordan det kunne 
gå. 
 
For at kunne få permanent ophold uden 
om ansættelse i en virksomhed, krævede 
reglerne dengang, at man skulle kunne 
påvise 10 års sammenhængende bopæl i 
Japan på det tidspunkt, man søgte om til-
ladelsen. Det kunne Kim ikke præstere. 
Man kunne søge om dispensation efter 
syv år i Japan, så Kim forsøgte. Han fik 
dog afslag, med den begrundelse, at de 
første fire år, fra 1998 til 2002, var ophold i 
Japan med diplomatisk status, hvilket i 
princippet betød, at han officielt ikke var 
bosiddende i Japan, men i Danmark. Så 
der kunne ikke gives dispensation, eftersom 
han officielt kun havde boet i Japan i sam-
menhængende tre år på det tidspunkt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var ikke andet at gøre end at finde et 
fly og tage retur til Danmark. Alt, hvad 
han fik med fra Japan efter syv år i dansk 
eksports tjeneste, var, hvad han kunne 
have i en kuffert og attachémappe. Resten 
gik til at finansiere dele af de lån, der var 
taget for at få virksomheden startet op. 
 
I Danmark blev han i øvrigt mødt med 
krav om, at han skulle have boet i Danmark 
7 af de sidste 8 år for at kunne få kontant-
hjælp. Da han ikke kunne leve op til de 
krav, fik han besked på, at han kunne få 
starthjælp, som var han flygtning eller ind-
vandrer til landet. Det krævede i øvrigt, at 
han skulle stille 30 timer om ugen efter 
kommunens anvisning, hvis han ville have 
starthjælp udbetalt. Det var takken efter 7 
år i Japan, hvor han havde gjort alt, hvad 
han kunne for at fremme dansk eksport. 
 
Kim vælger derfor at etablere egen virk-
somhed igen, med tolkning og konsulent-
bistand. Fra 2005 til 2008 arbejder Kim 
med bl.a. eksportfremme af japanske møbler 
for JETRO (den japanske regerings han-
delsfremmeorganisation), dansk japansk 
tolkning, egen eksport af japansk porcelæn 
fra Japan til forskellige lande, konsulent 
på japanske haver, og meget mere. Finans-
krisen satte dog en stopper for projektet, 
hvorefter det danske landbrugsråds kontor 
i Japan valgte at ansætte ham. Det ledte 
senere til en ansættelse i en Japansk virk-
somheds kontor i Danmark i 2014. 
 
I 2018 fik han endelig et fornuftigt og for-
holdsvist velbetalt job i Japan, hvor han 
skulle starte en fransk virksomheds kontor 
op i Tokyo. Reglerne havde nu ændret sig 
således, at det var blevet væsentligt lettere 
end tidligere at søge om permanent op-
holdstilladelse. Med den rette baggrund 
kan man nu søge om permanent ophold i 
Japan, allerede efter et års ophold i landet. 
Så det første Kim gjorde, efter at han havde 
rundet et års ophold, var at indsende en 
ansøgning om permanent ophold. Han 
spurgte den ansvarlige hos immigrations-

Familielivet i Japan bød på både forplig-
telser og oplevelser tæt knyttet til lokal-
samfundet, som fx her, hvor Kim er med 
til at bære en ”Mikoshi”.

Kim valgte at gå selvstændig med import 
af danske udstillingssystemer

Bopæl i Matsuyama, Shikoku, hvorfra 
Kim kørte sin importvirksomhed.

Sidste glimt af bilen (Toyota Altezza (sva-
rer til en Lexus i DK)), som Kim måtte 
aflevere i forbindelse med afvikling af 
virksomhed. 

Kim under en udstilling i Tokyo Big Sight 
i Japan, i forbindelse med markedsføring 
af danske byggematerialer til det japanske 
marked.
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myndighederne om chancen for at få en 
permanent opholdstilladelse. Den ansvarlige 
grinede og sagde: ”Med dine meritter, står 
du først i køen”. Fra ansøgningen var ind-
leveret og til han fik sin permanente ophold, 
skulle der gå 11 måneder i uvished med 
kontrol af alle de opgivne informationer. 
Det siger sig selv, at hvis de opgivne infor-
mationer var falske, så ville der ikke blive 
tildelt nogen opholdstilladelse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kravet for at opnå permanent ophold, havde 
nu ændret sig fra 10 års sammenhængende 
ophold helt ned til et år, hvis man ud fra 
en pointskala kunne score mere end 70 
point. Kims score var over 80 (sort marke-
ring på brevet indikerer at der er opnået 
80 point eller mere), så nu var vejen endelig 
banet for at søge om permanent opholds-
tilladelse. 
 
De 80 point scorede Kim i øvrigt på flg. 
krav: 
 
1. 7 til 10 års erfaring i en lederstilling 
 
2. Indkomstniveau 
 
3. Jobtitel (managing director) 
 
4. Japansk sprogkendskab 
 
For det japanske sprogkendskab, hvilket 
giver rigtig gode point, var det ved at gå 
galt. Ikke grundet manglende kunnen, men 
fordi Kim ikke havde taget de tests som 
ikke-japanere tager for at dokumentere ja-
pansk kundskab. De gamle skolepapirer 
fra den japanske folkeskole duede ikke. Så 
Kim måtte i hast tage tests som dokumen-
terede hans japanskkundskaber. Så han 

fik straks taget de nødvendige tests, som 
han selvfølgelig bestod med topkarakter, 
herunder BJT (Business Japanese Test) 
og JLPT N1 (Japanese Language Profici-
ency Test N1 (N1 er højeste niveau)). JLPT 
findes fra niveau N5 til N1, men der var 
selvfølgelige ingen grund til at tage andet 
end N1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der skulle dertil fremvises en ren straffe-
attest. Tidligere jobs skulle alle dokumen-
teres, så der måtte indhentes diverse papirer 
fra tidligere og nuværende arbejdsgivere. 
Dertil skulle han finde en japansk garant, 
som ville stå inde for, at alle opgivne op-
lysninger var korrekte, og som i øvrigt ville 
være ansvarlig, i fald han skulle finde på 
noget ulovligt. Man skal være rigtig gode 
venner med personen for at få denne til at 
indgå en sådan aftale. Garanten skal også 
levere diverse dokumenter for at dokumen-

tere, at han heller ikke er kriminel eller er 
til belastning for samfundet på anden vis. 
 
Der skulle udarbejdes en skrivelse, hvori 
man redegjorde for, hvorfor man ønskede 
en permanent opholdstilladelse. Af skri-
velsen skulle det naturligvis fremgå, at 
man dels er i stand til at forsørge sig selv, 
at man vil bidrage til det japanske samfund, 
og at man i øvrigt ikke har ”onde” hensig-
ter. 
 
Så vidt det rent praktiske. 
 
Hvorvidt man får den permanente opholds-
tilladelse, afhænger af immigrationsmyn-
dighedernes vurdering af ansøgningen. I 
vurderingen lægges der vægt på bl.a. flg.: 
 
1. At borgeren er lovlydig og ikke 
lever et socialt uacceptabelt liv 
Det er selvfølgelig en gummiparagraf. Men 
japanerne går meget op i netop de her 
krav. Kravet om, at man skal være lovlydig, 
betyder i sagens natur, at en person med 
en kriminel baggrund ingen chancer har 
for at opnå permanent opholdstilladelse i 
Japan. Knap så kriminelle handlinger som 
trafikforseelser (fx ulovlig parkering eller 
hastighedsovertrædelser), indgår som en 
naturlig del af vurderingen af personen. 
Man bliver ikke nægtet permanent ophold 
på grund af en enkelt trafikforseelse eller 
to. Men hvis der er tale om gentagne 
forhold, som fx gentagne fartforseelser, så 
overvejer man helt seriøst, om den her 
person overhovedet skal have permanent 
ophold. Årsagen er, at gentagne overtræ-
delser vidner om en mangel på respekt i 
forhold til den japanske lovgivning. Derfor 
er det en seriøs del af en vurdering af an-
søgerens personlighed, om hvorvidt man 
kan regne med, at han har tænkt sig at 
overholde den japanske lovgivning eller 
ej. Gentagelser af selv små forseelser træk-
ker altså nedad, og ansøgeren risikerer at 
blive afvist. Intet under, at Japan er en af 
verdens sikreste lande at opholde sig i. 
Enhver, der har interesse i at få en perma-
nent opholdstilladelse i Japan, læser selv-
følgelig reglerne grundigt igennem. For de 
flestes vedkommende handler det om at 
overholde alle disse krav i op til både 5 og 
10 år. Så er man ligesom rettet ind. Alle 
regninger bliver betalt. Man gør alt man 
kan for ikke at være til belastning for det 
offentlige. Man holder sig langt væk fra 
stoffer og kriminalitet. 
 
2. Man må ikke være til belastning for det 
offentlige system. Det forventes, at man 
kan klare sig selv. Derfor forventes det, at 
man enten har den fornødne indkomst 
eller kvalifikationer, der gør, at man kan 
opretholde en tilværelse i Japan, uden at 

Afgangsbevis fra 6. kl. i en japansk           
folkeskole.

BJT Business Japanese Proficiency test 
blev I hujende hast taget en måned efter 
ankomst til Japan, uden forberedelser. 
Score på 7, 7, 7. Senere på året tog Kim 
JLPT N1.

Kim bestod den permanente opholdstil-
ladelses test med topkarakter. 
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man er en belastning økonomisk og socialt 
for landet ikke bare ved ansøgningstids-
punktet, men også fremadrettet. 
 
For at kunne dokumentere dét, skal der 
både udleveres uddannelsespapirer, CV, 
bankoplysninger og alt muligt andet, som 
kan være med til at dokumentere ansøge-
rens evne til selvforsørgelse. 
 
Herunder hører også, at man skal kunne 
dokumentere, at man har betalt skat, at 
man ikke er i restance på noget som helst, 
hverken hos det offentlige eller det private. 
Det gælder skat, sygeforsikring, børnebi-
drag, vand, el og varme og i øvrigt, at man 
ikke er i ”Ribers”. Har man en tendens til 
ikke at ville betale, hvad der kræves, så får 
man simpelthen ikke sin permanente op-
holdstilladelse. 
 
3. Sidst, men ikke mindst, kræves det, at 
man kan dokumentere, at man ikke er til 
skade, men at man er til gavn for Japan for 
at få permanent opholdstilladelse. Hele 
Kims karriere har bestået i at fremme han-
delen mellem Japan og andre lande, især 
Danmark. Dertil har Kim skrevet meget 
om de virkelige forskelle mellem Danmark 
og Japan som en form for information på 
japansk til japanere om, hvordan et samfund 
også kan bygges op. Et af de skriverier, 
som Kim har begået, blev skrevet i 2011 
og er en beskrivelse af Danmark, som en-
gang havde opskriften på det perfekte vel-
færdssamfund, men som i dag er ved at 
miste det hele. Det er en beskrivelse af de 
danske værdier, som var med til at skabe 
vores velfærdssamfund, og den totalt mis-
lykkede udlændingepolitik, som i dag un-
derminerer hele Danmarks fremtid. Så den 
slags skriverier var med til at dokumentere 
Kims gode intentioner i forhold til det ja-
panske samfund. 
 
Først når alle disse krav er opfyldt og man 
kan dokumentere det, gives der en perma-
nent opholdstilladelse. 
 
Det skal bemærkes, at hele den her historie 
handler om permanent opholdstilladelse.  
 

Kravene til at blive japansk statsborger er 
meget højere. 
 
Kim fik sin permanente opholdstilladelse i 
2020. 48 år efter han første gang satte sine 
ben på japansk jord. Selv om det hedder 
en permanent opholdstilladelse, er den 
slet ikke så permanent, som den lyder. 
Den skal fornys hvert 7. år. Dertil er det en 
opholdstilladelse, som er betinget af, at 
man er en lovlydig borger. Man kan sagtens 
miste sin opholdstilladelse, ved fx krimi-
nalitet. Så kravene til personen forsvinder 
ikke, blot fordi man har fået sin opholdstil-
ladelse. Kravene fortsætter. 
 
Til trods for de hårde krav til den perma-
nente opholdstilladelse er Kim ikke utilfreds 
med den behandling han har fået af myn-
dighederne. Tværtimod. Han håber, at det 
vedbliver således, så Japan kan forblive et 
trygt land at leve i. Desværre er det nok 
således, at Japan bliver presset af det in-
ternationale samfund til at tage flere og 
flere migranter ind. Det vil ødelægge den 
homogenitet, der har præget landet i man-
ge år. 
 
Skulle immigranter, der søger om ophold i 
Danmark opfylde samme krav, havde vi 
ikke mange migranter i Danmark. Mange 
af dem, der er i Danmark i dag, ville blive 
smidt ud med det samme med besked om 
aldrig at dukke op igen. Stillede man 
samme krav til immigranter i Danmark, så 
kunne det ligefrem være, at kriminaliteten 
ville falde drastisk fra den ene dag til den 
anden. Mange ville få travlt med at lære 
det danske sprog og finde sig et arbejde 
eller forsøge at finde et land, der ikke stiller 
samme krav. Men dem er der ikke mange 
af tilbage. Europa er ved at være ødelagt. 
Selv Sverige kan ikke tage flere. 
 
Til sidst: En kort opsummering af 
nogle af pointerne: 
 
1. Der er lande i verden, herunder Japan, 
som har en væsentligt strammere udlæn-
dingepolitik end Danmark. Vi skal ikke 
skamme os over en stram udlændingepo-

litik. Vi har en MEGET slap udlændinge-
politik i sammenligning. En så slap ud-
lændingepolitik, som vi præsterer, er en 
direkte trussel mod et sikkert og trygt sam-
fund. Det er en direkte invitation til immi-
granter, der ikke nødvendigvis har i sinde 
at bidrage til samfundet. Man kan og man 
bør stille krav til immigranter. 
 
2. Det er lykkedes japanerne at bevare en 
meget lav grad af kriminalitet og derved 
en høj grad af sikkerhed og tryghed i 
landet, bl.a. fordi de nægter kriminelle ud-
lændinge adgang til landet. Det er ikke 
den eneste årsag til, at Japan er et trygt 
land, men det er klart en af årsagerne til, 
at man ikke har set en stigning i kriminalitet, 
røverier, voldtægter, drab, stoffer og uden-
landske bander. 
 
3. Selv en permanent opholdstilladelse, 
ikke at forveksle med statsborgerskab, er 
uhyre svær at få i Japan. Det betragtes 
som et privilegium at kunne bosætte sig i 
landet med en permanent opholdstilladelse. 
Derfor uddeles tilladelserne ikke til højre 
og venstre. 
 
4. Har man ikke en opholdstilladelse til 
landet, bliver man bedt om at forlade landet. 
Der er ikke noget med at man så bare kan 
blive alligevel. Hvis man vælger at blive 
alligevel, får det store konsekvenser, hvis 
man senere ønsker at søge om permanent 
ophold eller statsborgerskab. Der er ikke 
noget ”udrejsecenter”, hvor man kan blive 
vartet op. 
 
5. Japanske politikere opfatter det som 
deres opgave at sikre et trygt Japan i 
forhold til landets borgere. De udarbejder 
lovene således, og myndighederne efterlever 
lovene. Alene dér kan danske politikere og 
myndigheder lære MEGET af japanerne. 
Japanerne er fuldstændig ligeglade med, 
hvad udlandet mener om dem, hvis de 
selv mener, at de bør føre en strammere 
udlændingepolitik, end hvad man gør i 
andre lande. Det har de demonstreret 
ganske tydeligt under corona-krisen, hvad 
man så end mener om den.

Flæskesteg  
som Ramadan-tilbud 
 
Et svensk supermarked ønskede Glad 
Ramadan med tilbud på Fläskkotlet. 

Hvorfor skulle muslimer ikke prøve    
noget nyt i det mångkulturelle Sverige?  

Glad Ramadan
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I 2011 løsrev det kristne Sydsudan sig fra 
det muslimske Nordsudan efter årelang 
væbnet konflikt. I Afrika næres flere årtiers 
konflikter af gamle koloniale grænsedrag-
ninger, som ikke flugter med etniske, reli-
giøse og kulturelle skel. Generationers stri-
digheder på Cypern, i Nordirland, Libanon, 
Jordan og Israel/Palæstina følger ligeledes 
etnisk-religiøse linjer, og i den arabiske 
verden svinder andelen af kristne dag for 
dag som følge af udslettelse og forfølgelse. 
I 1990'erne faldt det multikulturelle Jugo-
slavien fra hinanden i en blodrus, det mul-
tikulturelle Sovjetunionen blev opløst, og 
store russiske mindretal i de tidligere sov-
jetrepublikker har siden været kilde til flere 
væbnede konflikter i blandt andet Ukraine 
og Georgien.  

Blodige befrielseskrige  
Efter Anden Verdenskrig løsrev det mus-
limske Pakistan og Bangladesh sig fra det 
hindudominerede Indien, og efter Første 
Verdenskrig blev det multikulturelle Os-
mannerrige fravalgt af ikke-tyrkiske be-
folkninger gennem blodige befrielseskrige. 
Serbiske mindretal i Kosovo, Bosnien og 
Kroatien ønsker at tilslutte sig Serbien, og 
kurdere har i årtier kæmpet for løsrivelse 
fra Tyrkiet, Irak, Iran og Syrien for at kunne 
danne et etnisk homogent Kurdistan. På 
tværs af tider, folkeslag og kontinenter er 
der således utallige eksempler på, at mul-
tikultur afføder ufred og fravælges af be-
folkningerne.  
 
Danske erfaringer  
Med opblomstringen af parallelsamfund, 
ghettodannelse, shariaråd, hadprædikanter, 
antisemitisme, terrorangreb, muhammed-
krise, æresmord, kvindelig omskæring, 

tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser 
samt sorte gymnasier, skoler og børnehaver 
peger de seneste 30 års danske multikul-
turelle erfaringer i samme retning. Men 
hvorfor anpriser rød-radikale politikere og 
meningsdannere så multikultur så liden-
skabeligt, når det gælder indvandring til 
Danmark? Ifølge Capacent stemmer næsten 
90 pct. af alle muslimer i Danmark på den 
rød-radikale blok, lige som indvandring af 
velfærdskrævende mennesker skaber et 
stort behov for skattefinansierede offentlige 
(røde) arbejdspladser. Desuden er ledig-
heden høj og uddannelsesniveauet lavt 
blandt de nytilkomne, så risikoen for kon-
kurrence om arbejdspladserne er beskeden. 
Alt i alt en win-win-win situation for rød-
radikale offentligt ansatte med deres børn 
på hvide skoler, og en lose-lose-lose situa-
tion for Danmark i almindelighed, og Un-
derdanmark i særdeleshed. Hvad siger det 
om det rød-radikale menneskesyn? 

Egoistisk menneskesyn 
Den 15. marts 2021 er tiårsdagen for begyndelsen på den syriske  
borgerkrig mellem blandt andre alawitter og sunnimuslimer,  
som foreløbig har kostet omtrent 500.000 mennesker livet.

Michael Thestrup

 ”Multi-kulti tilhængerne bor i mono-kulti boliger.

»Vi kan se på smittetallene, at de fleste af dem, der er smittede, er de tosprogede befolkningsgrupper.         
Vi har 125 forskellige etniciteter. De forstår ikke de ting, der bliver sendt ud på dansk – heller ikke,        
når de indkaldes til vaccination – og mange af dem forstår heller ikke engelsk. Det er et stort problem,« 
siger Ole Bjørstorp. (Berlingske 8/4 2021) 

Ole Bjørstorp er borgmester i Ishøj.

NYSPROG: “Tosprogede“ forstår kun et sprog
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Det er dybt forstemmende at følge den 
politiske debat op til såvel Europaparla-
mentsvalget som Folketingsvalget. Og 
når selv den kloge Erik Holstein i en po-
litisk analyse på DR-P1-morgen d. 16.5. 
kan forundre sig over, at klima er strøget 
til tops på den politiske dagsorden, ja så 
ved man, hvad klokken er slået. Oste-
klokken! Så det er Erik Holstein, der har 
kaldt mig til tasterne. 
  
Han viser sig nemlig her at være en del 
af parnasset. I betydningen ’the usual 
suspects’ af politikere fra samtlige etab-
lerede partier og så journalister og kom-
mentatorer i programmer som Presselogen, 
Mogensen & Kristiansen / Tirsdagsana-
lysen, Besserwisserne, Cordua & Steno, 
TV2news, Slotsholmen, Deadline, P1mor-
gen, Orientering, diverse valgudsendelser 
osv. osv. osv.  
 
Journalistisk Venstreparti 
Alle er de mere eller mindre direkte styret 
af det, som Den Korte Avis meget ram-
mende har døbt Journalistisk Venstreparti 
(JV). JV’s dagsordensramme er karakte-
riseret ved blinde vinkler og ideologi, og 
’partiet’ har som ikke-ekspliciteret mær-
kesag modstand mod konservative (syns-
punkter). I parentes bemærket bliver disse 
med få undtagelser ikke repræsenteret af 
Søren Pape og Det Konservative Folke-
parti. 
  
Erik Holstein er ikke den eneste, der un-
drer sig over, hvordan klimaet og den 
grønne omstilling smyger sig ind overalt. 
Det gør de sjovt nok også på P1-morgen 
– denne fremragende seismograf for, hvad 

der rører sig i det kulturradikale, vi-el-
sker-multikulturalisme, og en-flygtning-
er-en-ven-du-endnu-ikke-har-mødt-seg-
mentet med hovedsæder på Politiken, 
DR, Gyldendal – den politisk korrekte 
Halfdan Rasmussen-skamfering som blot 
sidste skud på stammen – suppleret med 
Weekendavisen, efter at Martin Krasnik 
er kommet til roret. (Jf. fx hans fyring af 
Weekendavisens stjerneskribent Ulrik 
Høy, der havde de forkerte holdninger og 
senest Krasniks manipulerende kludder 
i nazisme-definitionen læs her).   
 
Ingen grund til undren 
Erik Holstein har imidlertid ingen som 
helst grund til undren over klimaet som 
topprioritet blandt vælgerne. Forklaringen 
er den banale, at befolkningen bliver tæp-
pebombet i massive daglige angreb, hvor 
selv små børn bliver fyldt med ængstelse.  
Jeg gentager: De etablerede medier TÆP-
PEBOMBARDERER forældre, pædagoger, 
lærere mv. 24syv med, hvordan klimaet 
udgør den største fare for vores fremtid.  
Vi får konstant og løbende og kontinuerligt 
præsenteret én – og kun én – vinkel, men 
sjældent eller aldrig fremstillinger med 
afsæt i fx Johannes Krügers “Klimamy-
ten ” og Ole Humlums ”Det ustyrlige kli-
ma”. 
  
FN’s klimapanel med milliarder af dollars 
i ryggen kører kampagner, der er kon-
kurrencedygtige med stalinismens. For 
FN har et storslået mål: For organisationen 
er grøn omstilling lig med en tvungen gi-
gantisk folkevandring fra Afrika, Mellem-
østen og Asien fordelt i den vestlige ver-
den. 
  
Vi kan se stigning i CO2 af menneske-
skabte årsager. Helt korrekt. Hovedpro-
blemet er dog et ganske andet end den 

officielle forklaring, nemlig Jordens over-
befolkning. 
 

    Vi kan alene beskytte 
os imod, at katastrofen 
breder sig til sig vore   
breddegrader 
 
Vi kan ikke redde folkeslag, som ikke 
vil redde sig selv 
Men vi kan ikke redde folkeslag rundt 
omkring i verden, som ikke vil redde sig 
selv.  De undergraver systematisk funda-
mentet for deres egen tilværelse gennem 
et umådeholdent børnefødselstal og en 
religion/kultur, der udelukker alt frem-
skridt. Vi kan alene beskytte os imod, at 
katastrofen breder sig til vore breddegra-
der, ved at afskære disse mennesker fra 
at flytte op til os. Bl.a. ved at opsige de 
konventioner, der bringer de vestlige sam-
fund i ulykke. Og konventionerne KAN 
opsiges, læs her.. 
  
Hvorfor bliver disse vigtige temaer ikke 
inddraget? Hvorfor får vi kun præsenteret 
halvdelen af virkeligheden? 
  
Markant slagside i den danske debat 
om Europaparlamentsvalget 
Et dugfrisk eksempel på, hvordan borgerne 
kun bliver præsenteret for den ene halvdel 
af skiven, er den danske debat om Euro-
paparlamentsvalget. Debatten lider af 
markant slagside af den enkle grund, at 
spidskandidaterne til Europaparlaments-
valget:   
Jeppe Kofod (S), Rasmus Nordqvist (ALT), 
Rina Ronja Kari (FB), Margrete Auken 
(SF), Peter Kofod (DF), Nikolaj Villumsen 
(EL), Pernille Weiss (K), Mette Bock (LA) 
og Morten Helveg Petersen (RV), Morten 

Det var dybt forstemmende at følge den politiske debat op til såvel Europa-
parlamentsvalget som Folketingsvalget 2019. På det tidspunkt skrev jeg en 
kommentar til Altinget, som de desværre ikke havde lyst til at bringe. Det har 
til gengæld INDSIGT UDSYN her en rum tid senere, og tak for det!  
 
En serviceoplysning inden selve kommentaren. Da der ikke kan klikkes på links i denne trykte udgave, kan interesserede med 
netadgang gå på platformen NewSpeek og her læse teksterne bag de indsatte links:   
https://newspeek.info/politisk-kommentar-fra-en-outsider/

Politisk kommentar  
fra en outsider 

Lone Nørgaard

”
”



INDSIGT UDSYN 2021 · NR. 2  · SOMMER 11

INDSIGT

Søgning: Google side 7. Søgning: Yahoo side 1.

Lone Nørgaard.

Løkkegaard (V) – med siger og skriver én 
undtagelse støtter EU – denne kolos på 
lerfødder, hvis magthavere ønsker at skabe 
et imperium, hvor de europæiske borgere 
er reduceret til skakbrikker. 
  
EU er lig med Europas Undergang 
EU er lig med Europas Undergang. Det 
står i dag helt klart for dem, der orienterer 
sig bredt og dybt uden for mainstream-
medierne.  
 
Vi, der ønsker at følge England ud af EU, 
er ufatteligt dårligt repræsenteret, ikke 
mindst fordi den tvangslicensbaserede 
DR (også) med milliarder af kronen i ryg-
gen agerer som ideologisk parti. Her kan 
DR i øvrigt smukt tage BBC i hånden, 
læs her.  
 
At Lars Løkke Rasmussen d.16. maj åbne-
de for en SV-regering, forvirrede de poli-
tiske kommentatorer fx en Henrik Qvor-
trup, men det forvirrer ikke os, der for 
flere år siden indså, at Lars Løkke – lige-
som så mange andre politikere på Chri-
stiansborg – er fuldstændigt forblændet 
af magt. Da Lars Løkke Rasmussen un-
derskrev Marrakesh-aftalen, viste han, 
hvad stof han IKKE er gjort af.  

Stålsathed og principper er reserveret til 
skåltalerne, og den gamle fordelingspoli-
tiske opdeling i blå og rød, højre og 
venstre, er en saga blot alle andre steder 
end i Kloge-Ågernes politiske bobler.         
I dag går fronten mellem globalister / 
multikulturalister på den ene side, på den 
anden side tilhængerne af suveræne na-
tionalstater med klare grænser og stærke 
civilsamfund med frie, handlekraftige, an-
svarlige borgere. De borgere, der interes-
sant nok søges defameret ved fejlagtigt 
at blive betegnet populister. 
 
Der står stærke kapital- og magtinteresser 
bag Europas undergang – ført an på na-
tionalt plan af en stribe politikere og opi-
nionsdannere, der enten er for uvidende 
til at fatte, at vi er på vej ned ad den tota-
litære sliske, eller bare er så kyniske, at 
de er hammer-ligeglade med Underdan-
mark og den lavere middelklasse, fordi 
den såkaldte elite jo altid selv kan fjerne 
sig fra multikulturalismens kaos og skær-
me sig bag mure.  
 
Demokratiet forekommer at være dødsdømt 
– af den tsunami, som ikke mindst EU-
magthaverne surfer på. Vi ser indtil videre 
kun overfladen i de etablerede medier, 
men det er såmænd også rigeligt.  

Googles magt over informationssøgning
For nogle år siden brugte folk mange for-
skellige søgemaskiner på internettet, men 
efterhånden fik Google overtaget, og ”goog-
ling” blev efterhånden synonymt med in-
formationssøgning. 
 
Det står imidlertid klart, at Googles brug 
af algoritmer giver søgningerne på sam-
fundsfaglige emner politisk slagside. 
 
Det fik jeg bekræftet, da jeg en dag ville 
finde hjemmesiden ”religion of peace”, 
som løbende følger udviklingen inden for 
muslimsk terrorisme. 

Jeg søgte med de tre ord ”religion of pea-
ce”, hvorpå jeg gennemså side efter side 
af søgeresultater uden at finde den søgte 
hjemmeside. På et tidspunkt kom jeg til 
den konklusion, at den åbenbart måtte 
være blevet nedlagt. Men så dukkede den 
endelig frem på søgningens side 7. 
 
Jeg besluttede da at foretage en tilsvarende 
søgning med Yahoo, som stadig findes i 
bedste velgående. 
 
Da dukkede den søgte side frem som det 
første hit! 

Og det forekommer da også at være en 
selvfølgelighed, at en søgning på netop 
de ord, som udgør hjemmesidens titel, 
bør give et hurtigt resultat. 
  
At google-søgningen først præsenterede 
den søgte side på side 7, må anses for re-
gulær manipulation. Det kan konstateres 
ved en sammenligning af søgeresultater 
foretaget med henholdsvis Google og   
Yahoo, som stadig findes i bedste velgå-
ende. Det kan anbefales at erstatte goog-
ling  med yahooing.                     
                                                             HV 
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Konfettien daler, og de kulørte projektører 
stråler, da musikerne i bandet ‘A Friend In 
London’ lader sig tiljuble. De fire musikalske 
ungersvende har vundet den folkekære 
sangkonkurrence på DR. Bag trommerne i 
den succesfulde kvartet sidder Esben Svane. 
Den håbefulde musiker får kickstartet sin 
karriere, og han repræsenterer i 2011 sam-
men med de btre andre medlemmer af A 
Friend In London sit fædreland ved Det 
Internationale Melodi Grand Prix i Tysk-
land. 

Den lyshårede unge mand har på dette 
tidspunkt ingen anelse om, at han et par 
år efter tvangskonverterer til islam. Trom-
meslageren Esben Svane bliver muslim. 
Og det er nogle af de værste islamister i 
Danmark, der forestår Esben Svanes reli-
giøse transformation ind i sharialovens 
verden. Esben Svane ender med at knæfalde 
Allah i en kontroversiel moské, hvor man 
hylder en tyrkisk diktator samt stening af 
kvinder. Alt sammen, fordi den 33-årige 
mand møder en muslimsk indvandrer-  
kvinde. 
 
Dette er historien om en muslimsk familie, 
der står bag regulær asylsvindel, da de 
rejser til Velfærdsdanmark. Og i Danmark 
ender irakerne med at kræve, at en ung 
dansk mand tvangskonverterer til islam. 
En uhyggelig historie om religiøs domi-
nans. 

 GRAND PRIX-CHOCK: 

En integrationshistorie, hvor frygten for et tæskehold, islam og   

Uwe Max Jensen

”Esben Svane  
bag trommerne ved det  
internationale  
Melodi Grand Prix 2011  
i maj i Düsseldorf.
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Et år efter grand prix-sejren i 2011 er stjer-
nestøvet fordampet en smule for Esben 
Svane og hans bandkollegaer. Men de fire 
unge musikstjerner bliver hyldet for deres 
femteplads ved grand prixet i Düsseldorf 
og får året efter en invitation til DR’s grand 
prix-show. Her møder Esben Svane den 
irakiske indvandrer Ihan Haydar, der er 
født i den irakiske hovedstad Bagdad. 
 
Den muslimske kvinde er kommet til Dan-
mark ni år tidligere – ved hjælp af et såkaldt 
‘asyltrick’.  
 
Svindelnummeret går ud på, at udlændinge 
i den tredje verden sender et familiemedlem 
i forvejen og råber det magiske ord ‘fami-
liesammenføring’. Så bøjer de danske ud-
lændingemyndigheder sig ærbødigt og åb-
ner grænsebommen for migranter fra Mel-
lemøsten og Afrika. Her taler vi om res-

sourcestærke migranter, der søger velstand 
og sociale ydelser i de vestlige samfund. 
 
Omkring årtusindskiftet forlader Ihan Hay-
dars far sin fundamentalistiske familie i 
Irak. Den kun syvårige Ihan Haydar, hendes 
to brødre og mor siger farvel til familiens 
patriark, der sætter kurs mod velfærds-
samfundet Norge. Det er tiden før 11. sep-
tember-angrebet i New York. Irak er endnu 
ikke blandet ind i krigskonflikten med det 
internationale samfund. Alligevel efterlader 
Ihan Haydars far sine børn og hustru for at 
søge efter velfærdsguld i Vesten. 
 
Planen er, at den muslimske familiefar skal 
skaffe de resterende klanmedlemmer til 
Skandinavien. Der er tale om et soleklart 
svindelnummer, hvor asylsystemets regler 
bøjes til ukendelighed. Turen går gennem 
Tyrkiet – et yndet turistmål for mange dan-

skere – og ender ikke som planlagt i Norge. 
Asylrejsen stopper i Danmark, hvor den 
irakiske familiefar opdager, at børnepenge, 
gratis uddannelse og integrationsydelse 
flyder som en honningflod af velfærdsgaver. 
Her slår den irakiske mand sig ned. 
 
Den irakiske migrant venter tålmodigt i tre 
år. I mellemtiden danner Venstres statsmi-
nister, Anders Fogh Rasmussen, regering 
i 2001. Regeringen er bakket op af Dansk 
Folkepartis fremgang og mange nye man-
dater. Højredrejningen i dansk politik er 
kun en facade. 
 
I 2003 lykkes det for Ihan Haydars far at 
skaffe de muslimske familiemedlemmer til 
Danmark. Den mandlige asylansøger kræ-
ver at få gennemført en familiesammenfø-
ring. Nu giver den mellemøstlige asylplan 

Han fandt irakisk kæreste og 
tvangskonverterede til islam

 kvindekontrol er blandet sammen med Dansk Melodi Grand Prix.
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pote. Den 10-årige Ihan Haydar løber i ar-
mene på sin far, da de forenes i Københavns 
Lufthavn. Moren og de to irakiske brødre 
følger lige efter. 
 
Der er tale om en utilpasset muslimsk fa-
milie, der bosætter sig i det danske vel-
færdssamfund. Familien lever efter et strengt 
islamisk æreskodeks, der håndhæves af 
de mandlige familiemedlemmer. 
 
“Jeg kunne blive rasende over, at drengene 
måtte så meget, som vi piger ikke måtte. 
Det gav ingen mening,” fortæller Ihan Hay-
dar om sin opvækst, hvor kvinder holdes i 
et jerngreb af de mandlige familiemedlem-
mer. 
 
Selvom Ihan Haydar nu befinder sig i Dan-
mark, fortæller hun gerne om den lykkelige 
barndom i Irak. Den irakiske familie er 
altså ikke flygtet på grund af Vestens bom-
ber, som tit er en standardundskyldning i 
de muslimske parallelsamfund. 
 
”Ihan Haydar er begyndt at blive         
for ‘dansk’” 
I Danmark udøver Ihan Haydars storebror 
en streng social kontrol mod hende. Ihan 
Haydar er begyndt at blive for ‘dansk’, og 
hun bliver betragtet som en trussel mod 
den arabiske selvforståelse. Det handler 
om at beskytte den muslimske families 
ære. 
 
En irakisk familie rejser tusindvis af kilo-
meter til det kristne Danmark, hvor de se-
kulære værdier råder. Her bosætter de sig 
i et rækkehus i byen Gelsted på Sydsjælland. 
Men mentalt forlader den muslimske familie 
aldrig Mellemøstens dominanskultur. Her 
tæller kun Allahs lovord. 
 
Ihan Haydar har ikke forladt teenageårene, 
da hun møder Esben Svane. De bliver for-
elsket, og nu begynder en lang periode 
med frygt, skam og hemmeligheder. 
 
“Jeg levede et dobbeltliv. Jeg løj for mine 
forældre og hadede det. Det er hårdt at 
måtte lyve for nogen, som man elsker så 
meget,” siger Ihan Haydar. 
 
Den muslimske migrantfamilie tolererer 
ikke, at Ihan Haydar har et forhold til en 
lyshåret dansker som Esben Svane. Her 
spiller hendes arabiske storebror en særlig 
hadsk rolle. Danskerne får her endnu et 
indblik i, hvorfor muslimer er så svære at 
integrere i et vestligt land. Muslimer tolererer 
kun andre muslimer. 
 
I halvandet år må Esben Svane og Ihan 
Haydar skjule deres kærlighed. Den mus-
limske familie er på sporet af datterens 
vestlige udskejelser. 

“Vi måtte ikke blive set nogen steder på 
gaden… Hendes forældre ringede bogsta-
velig talt hver halve time til hende,” fortæller 
Esben Svane og fortsætter: 
 
“De spurgte Ihan, hvor hun var, hvem hun 
var sammen med, og hvornår hun kom 
hjem. Så vi skulle lyve hele tiden. Hver 
eneste gang, vi var sammen.” 
 
Parret lever i et multikulturelt spind af 
løgne. Til sidst indser Esben Svane, at der 
kun er én udvej, hvis han vil beholde sin 
irakiske kæreste. Den lyshårede danske 
grand prix-vinder må tvangskonvertere til 
islam – og blive Allahs slave. 
 
Esben Svane og Ihan Haydar opsøger den 
kontroversielle moské ‘Dansk Islamisk Cen-
ter’, der ligger i en baggård i indvandrer-
bydelen Nørrebro. Her får Esben Svane 
rådgivning om, hvordan han bliver muslim 
og kan indgå i et muslimsk ægteskab med 
den irakiske kvinde. 
 
Moskéen drives af en gruppe kontroversielle 
islamister. En af hovedkræfterne er den 
narkodømte imam, Abdul Wahid Pedersen, 
der ved flere lejligheder har udtalt sig om 
sharialoven og stening af kvinder. 
 
“Den grusomme straf (stening af kvinder, 
red,) er blevet forordnet af Allah selv og er 
derfor ikke til diskussion,” erklærer Abdul 
Wahid Pedersen. 
 
Abdul Wahid Pedersens partnere er den 
tyrkiske imam Fatih Alev, der støtter sit 
hjemlands diktator, Recep Tayyip Erdoğan. 
Den pakistanske hadprædikant, Naveed 
Baig, er også en del af Dansk Islamisk 
Center. Naveed Baig har tidligere fremsat 
drabstrusler fra prædikestolen i en moské 
i københavnerbydelen Valby. Den paki-
stanske imam har desuden været et ledende 
medlem af islamistorganisationen Minhaj-
ul-Quran, der vil etablere en islamisk stat. 
 
De islamiske terninger er kastet, og Esben 
Svane beslutter at gå den muslimske familie 
i møde for kærlighedens skyld. Han tvangs-
konverterer til islam. 
 
“Jeg havde fået hjælp af de sympatiske 
folk i Dansk Islamisk Center på Nørrebro 
for at blive muslim. De hjalp desuden også 
til, at jeg fik spurgt om Ihans hånd på den 
rigtige måde,” fortæller Esben Svane. 
 
Selvom hadprædikanterne fra Nørrebro 
hjælper til, bliver den irakiske familie ra-
sende, da de opdager Ihan Haydars forhold 
til en vantro dansker. Den shariatro storebror 
er ude af sig selv og overbeviser asylfamilien 
om, at lillesøsteren må vælge mellem fami-
lien og den vantro grand prix-vinder. 

”Ihan Haydar og Esben Svane må flygte 
og gå under jorden” 
 
Ihan Haydar og Esben Svane må flygte og 
gå under jorden. Det dansk-irakiske par 
søger beskyttelse hos Esben Svanes for-
ældre i Jylland. Ihan Haydar frygter, at sto-
rebroren har samlet et religiøst tæskehold, 
der vil afstraffe det unge par. 
 
“Jeg kendte ham (storebroren, red.) ikke 
længere. Anede ikke, hvem han var blevet 
til, og hvad han var i stand til at gøre. Og 
jeg var bange på Esbens vegne,” siger 
Ihan Haydar, når hun beskriver den mus-
limske voldskultur. 
 
De religiøse trusler fyger om ørerne på 
Ihan Haydar, når telefonen ringer. Tiden 
beskrives som ‘helvedesugerne’ og er fyldt 
med gråd og ængstelse. 
 
Pludselig bliver grand prix-stjernen Esben 
Svane og den muslimske kæreste inviteret 
hjem i rækkehuset hos den irakiske asyl-
familie. Her fortæller det muslimske fami-
lieoverhoved, at parret skal blive shariaviet 
af en imam, hvis de vil leve sammen. Her 
tæller kun koranens lovord, og den danske 
integrationsproces ligger i ruiner. 
 
Nu skal der handles hurtigt. Parret kontakter 
islamisterne hos Dansk Islamisk Center-
moskéen. Kun to dage senere bliver parret 
islamisk viet i baggården på Nørrebro. 
 
“Kampen var slut. Nu kunne vi endelig 
være sammen,” fortæller Ihan Haydar. Men 
sin hadske storebror mistede hun. Måske 
for altid. 
 
“Vi har ikke snakket sammen eller set hin-
anden siden. Er han hos mine forældre, 
når jeg kommer hjem, så går han.” siger 
Ihan Haydar. 
 
Den arabiske storebror lever nu frit i Dan-
mark, hvor han kan sprede sin dominan-
skultur. Den muslimske mand har det åben-
lyst svært med, at unge kvinder vælger 
deres egen partner. 
 
Grand prix-vinderen Esben Svane fik sin 
muslimske brud, men måtte konvertere til 
islam. Det hele skete i en kulisse af fami- 
lietrusler og negativ social kontrol. 
 
Prisen for at åbne grænserne for muslimske 
migranter har været ubærlig høj for den 
danske befolkning. 

Når tolerancen og intolerancen skal leve 
sammen, bliver det altid på intolerancens 
præmisser.  
Harry Vinter  i Danskeren nr. 3, 2005
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Muslimer anser ikke-muslimer for mindre-
værdige væsener, som er ”vantro” og ”ure-
ne”. Overalt, hvor muslimer har magt, dis-
krimineres og nedværdiges ikke-muslimer, 
som lever en særdeles farefuld tilværelse 
som ”beskyttede” (dhimmier). Ikke-musli-
mer har valget mellem at lade sig omvende, 
at betale beskyttelsespenge (jizya) eller at 
blive slået ihjel. Den mindste handling, 
som muslimer kan opfattes som krænkende 
– f.eks. at en ikke-muslimsk mand bare 

at lære dem at behandle ikke-muslimer 
som ligeværdige medmennesker, så må 
disse lejre anses for legitimt selvforsvar, 
som vi den vestlige verden kunne have 
godt af at tage ved lære af. 
 
Kina kritiseres i samme forbindelse for at 
organisere indvandring til landets mus-
limsk-befolkede provinser for at gøre mus-
limerne til mindretal. 
 
Men hvad er det lige, der foregår  
i Europa? 
                                                                               HV 
” 

mistænkes for at have smilet til en muslimsk 
kvinde, kan have fatale blodige konsekven-
ser. Påståede krænkelser af ”profeten” ken-
der alle til. 
 
Hvis ikke-muslimer vil have en fremtid, 
bliver de nødt til at forholde sig til disse 
kendsgerninger og beskytte sig mod un-
dertrykkelsen i tide. Det er et spørgsmål 
om liv eller død. 
 
Hvis formålet med de kinesiske (gen)op-
dragelseslejre er at pille overmenneske-
mentaliteten ud af muslimernes hjerner for 

(Gen)opdragelse 
af muslimer i Kina 
Kina udsættes for voldsom kritik for at have oprettet lejre  
til (gen)opdragelse af muslimer.

Men er det nu så slemt?

Bil-terror i Kina. Kilde: CGTN
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”For at genoprette agtelsen 
for vores regering”:  
20 generaler opfordrer  
Macron til at forsvare  
fædrelandet.  
 
På initiativ af Jean-Pierre Fabre-Bernadac, 
karriereofficer og leder af Place Armes, 
underskrev omkring tyve generaler, hund-
rede seniorofficerer og mere end tusind 
andre soldater en appel om tilbagevenden 
og pligt inden for den politiske klasse. 
”Valeurs Actuelles” formidler med deres 
tilladelse brevet, som er gennemsyret af 
den hengivenhed, som disse mænd føler 
for deres land. 
 
Af Jean-Pierre Fabre-Bernadac 
Sendt den 21. april 2021 kl. 7:00  
Opdateret den 22. april 2021 kl. 12:25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hr. Præsident, 
Mine damer og herrer i regeringen 
Mine damer og herrer i parlamentet 
 
Situationen er alvorlig. Frankrig er i fare: 
dødelige farer truer vort land. Selv om vi 
er gået på pension, så forbliver vi Frankrigs 
soldater. Vi kan under de nuværende om-
stændigheder ikke forblive ligeglade med 
vort smukke lands skæbne. 

Vort trefarvede flag er ikke bare et stykke 
stof, men har i tidens løb været et symbol 
på en tradition for dem, som uanset hudfarve 
eller tro har tjent og givet deres liv for 
Frankrig. På disse flag står der med gyldne 
bogstaver ordene "Ære og fædreland". Der-
for byder vores ære os nu at sige fra over 
for den opløsning, som truer vort land. 

En opløsning, som ved hjælp af en påstået 
antiracisme kun har ét eneste mål: at skabe  
splid og endog had mellem borgere i vort 
land. I dag taler nogle om racisme, oprin-
delse og afkolonisering, men bag ordene 
gemmer sig en racekrig, som disse hade-
fulde og fanatiske mennesker ønsker. De 
foragter vort land og dets traditioner og 

Den 21. april offentliggjorde tidsskriftet Valeurs Actuelles et åbent brev til de 
franske politikere underskrevet af 20.000 pensionerede soldater, herunder 
20 generaler. I brevet opfordrer de indtrængende politikerne til – om nødven-
digt med militærets hjælp – at sætte hårdt mod hårdt i de franske ghettoer, 
hvor islam er på vej til at blive den eneste lov. 
Vi bringer en oversættelse af artiklen: 

Appel til de franske  
politikere fra  
pensionerede of f icerer

Jean-Pierre Fabre-Bernadac 
Pensioneret officer.  
Udgiver af  www.place-armes.fr.  

“Indledningen til appellen i Valeurs Actuelle”
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kultur og vil have det til at gå i opløsning 
ved at fjerne dets fortid og dets historie. 
Derfor angriber de statuer og gamle militære 
og civile mindesmærker, mens de hudfletter 
flere hundrede år gamle udsagn. 
 
En opløsning, der med islamismen og for-
stædernes horder fører til løsrivelse af lo-
kaliteter for at omdanne dem til territorier, 
der er underlagt dogmer, der er i strid med 
vores forfatning. Men enhver franskmand 
har, uanset dennes tro eller ikke-tro, hjemme 
overalt i Frankrig. Der kan ikke og må ikke 
findes nogen by eller noget kvarter, hvor 
republikkens love ikke gælder. 
 
Opløsning, fordi had prioriteres højere end 
broderskab under demonstrationer, hvor 
myndighederne bruger politiet som syn-
debukke over for franskmænd i gule veste, 
der giver udtryk for deres fortvivlelse. Det 
foregår, mens anonyme og hætteklædte 
personer plyndrer butikker og truer politiet. 
Politiet følger nøje de ofte modstridende 
direktiver, som er givet af dem, som rege-
rer. 
 
Faren vokser. Volden øges dag for dag. 
Hvem ville have forudsagt for ti år siden, 
at en lærer en dag ville blive halshugget, 
når han forlod sin skole? Vi, som er natio-
nens tjenere, er som altid parate til at sætte 
liv og førlighed på spil, som det kræves af 
os som soldater, selv om vores tjenestetid 
er forbi. Vi vil ikke være passive tilskuere 
til sådanne handlinger. 
 
Det er derfor bydende nødvendigt, at de, 
der regerer vort land, finder modet til at 
udrydde disse farer. Det vil ofte være til-
strækkeligt at anvende eksisterende love 
uden svaghed. Husk, at et stort flertal af 
vore medborgere, ligesom os, er overvældet 
af Deres passivitet og uacceptable tavs-
hed. 
 
Som den belgiske Kardinal Mercier udtalte: 
”Når forsigtighed hersker alle steder, findes 
mod ingen steder.” Derfor, mine damer og 
herrer, der er tøvet længe nok, situationen 
er alvorlig, den forestående indsats er 
enorm. Spild ikke tiden og vid, at vi er 
parate til at støtte de tiltag, som nationens 
redning kræver. 
 
Hvis der intet bliver gjort, vil slapheden 
fortsætte med at sprede sig ubønhørligt i 
samfundet, indtil det ender med en eks-
plosion og indgreb fra vores aktive kam-
merater i en farlig indsats for at beskytte 
vor civilisations værdier og beskytte vore 
landsmænd på det nationale territorium. 
Som det ses, er det nødvendigt at skride til 
handling, hvis ikke det voksende kaos skal 
ende med en borgerkrig med tusindvis af 
døde, som De vil bære ansvaret for. 

Général de Corps d’Armée (ER)  
Christian PIQUEMAL (Légion Étrangère), 
général de corps d’Armée (2S)  
Gilles BARRIE (Infanterie),  
général de Division (2S)  
François GAUBERT ancien Gouverneur 
militaire de Lille, général de Division (2S) 
Emmanuel de RICHOUFFTZ (Infanterie), 
général de Division (2S)  
Michel JOSLIN DE NORAY (Troupes  
de Marine), général de Brigade (2S)  
André COUSTOU (Infanterie),  
général de Brigade (2S)  
Philippe DESROUSSEAUX  
de MEDRANO (Train), général  
de Brigade Aérienne (2S)  
Antoine MARTINEZ (Armée de l’air),  
général de Brigade Aérienne (2S)  
Daniel GROSMAIRE (Armée de l’air),  
général de Brigade (2S)  
Robert JEANNEROD (Cavalerie),  
général de Brigade (2S)  
Pierre Dominique AIGUEPERSE  
(Infanterie), général de Brigade (2S)  
Roland DUBOIS (Transmissions),  
général de Brigade (2S)  
Dominique DELAWARDE (Infanterie),  
général de Brigade (2S)  
Jean Claude GROLIER (Artillerie),  
général de Brigade (2S)  
Norbert de CACQUERAY (Direction     
Générale de l’Armement), général  
de Brigade (2S)  
Roger PRIGENT (ALAT), général  
de Brigade (2S)  
Alfred LEBRETON (CAT),  
médecin Général (2S)  
Guy DURAND (Service de Santé  
des Armées), contre-amiral (2S)  
Gérard BALASTRE (Marine Nationale). 

De underskrivende generaler i  
tidsskriftet Valeurs Actuelles   
21. april 2021:

Underskrift-indsamling på 
place-armes.fr./post/place-d-d-armes-
point-d-situation

Underskrift-indsamling 
Aktuelle tal juni 2021 
Militære personer: 27.000 
Public: 70.000
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05.31 En 39-årig mand blev i sit hjem i 
Dalby på Sydsjælland overfaldet af 3 rø-
vere, som beskrives som ”mørke i huden”. 
(Ekstra Bladet 31/5) 
 
05.30 I Munkebo blev en 11-årig dreng 
gennembanket – herunder sparket i hove-
det – af en 14-årig. Mishandlingen blev fil-
met og delt på sociale medier.  
(TV2fyn 31/5) 
 
05.29 I Vejle blev en 19-årig mand bortført, 
mishandlet og myrdet med kniv. To mænd 
af anden etnisk herkomst end dansk er an-
holdt og sigtet for mishandlingen og dra-
bet. Der er flere medskyldige på fri fod. 
(Ekstra Bladet 30/5) 
 
05.28 I Køge blev to 17-årige unge mænd 
overfaldet med slag og spark af 10-15 unge 
af anden etnisk herkomst end dansk. Den 
ene blev frarøvet ur og kasket. (sn.dk 31/5) 
 
05.27 Anklagemyndigheden har tiltalt to 
26-årige mænd fra Københavnsområdet for 
forsøg på terrorisme. De var i besiddelse af 
to pistoler, to lyddæmpere, seks magasiner 
og 750 patroner. (Den korte Avis 28/5) 
  
05.24 I Kastrup råbte en dansk mand efter 
en tunesisk fup-flygtningefamilie, at Dan-
mark ikke er deres land, og at de er gæster 
i Danmark. Moderen i familien hængte 
derpå manden ud på Facebook med gen-
kendeligt ansigt i strid med Databeskyttel-
sesloven, og muslimer truede med vold. 
(Ekstra Bladet 27/5) 
 
05.17 I Aarhus N skubbede en mand med 
mellemøstligt udseende helt umotiveret en 
46-årig cyklist, så han væltede ind i parke-
rede biler. Han skubbede derpå til cyklisten 
og smed hans cykel hen ad vejen. (Døgn-
rapport. Østjyllands Politi 17/5) 
 
05.16 I Aarhus Lystbådehavn gik grupper 
af unge ”af anden etnisk herkomst” rundt 
og løsnede fortøjningerne til havnens både. 
De unge chikanerer jævnligt lystsejlerne. 
(minbaad.dk 18/5) 
 
05.16 I Herning blev to mænd, som gik tur 
hånd i hånd, overfaldet med spark af 7 per-
soner med afrikansk og mellemøstlig bag-
grund. (Herning Folkeblad 17/5) 
 

05.15 I Kolding løb en ung mand rundt og 
råbte ”Allah akbar” mens han fægtede med 
en kniv. Han blev anholdt af politiet.  
(presse-fotos.dk 15/5) 
 
05.15 En 16-årig dreng blev overfaldet af 
to unge mænd med mellemøstligt udse-
ende, som slog og sparkede ham og stjal 
hans Airpods. (Lokalavisen 16/5) 
 
05.14 Københavns Politi rykkede ud til 
hele tre knivstikkerier – alle begået af grup-
per af unge mænd. Et gik ud over en 13-
årig dreng, som overlevede efter operation. 
(Ekstra Bladet 15/5) 
 
 
 

 
05.14 Brandvæsenet rykkede ud til flere 
brande på Nørrebro. (Berlingske 15/5) 
 
05.14 En stor gruppe palæstinensere ka-
stede sten og kanonslag mod politiet nær 
Israels Ambassade i Hellerup. 
(alle medier samme dag) 
 
05.13 En mand, som luftede sin hund sam-
men med sin kæreste, blev slået med en 
flaske og stukket med kniv af to udlæn-
dinge knallert, da han påtalte deres hen-
synsløse knallertkørsel. (Berlingske 13/5) 

05.13 Ved en demonstration i Gelleruppar-
ken i Aarhus til støtte for angreb på Israel 
gik flere deltagere til angreb på tilstedevæ-
rende politi. (lokalavisen 13/5) 
 
05.12 Fem mænd fra Mellemøsten blev 
ved Retten i Glostrup idømt fængsels-
straffe for grov vold mod en mand på Ishøj 
Strandvej. (24nyt 12/5)  
  
05.11 Fire mænd og en kvinde blev sigtet 
for overfald på en 20-årig mand i Horsens. 
Manden blev gennembanket og smidt op i 
bagagerummet i en BMW, som kort efter 
forulykkede. Ofret blev efterfølgende er-
klæret klinisk død. (Den korte Avis 12/5) 
 
 

 
05.10 I Aarhus blev en ældre dame frarø- 
vet sin taske af en mand med mellemøst-
ligt udseende. (24nyt 13/5) 
 
05.08 Ved Nørrebro Station i København 
blev en 34-årig mand umotiveret overfaldet 
og stukket med knive af 3 mørklødede 
mænd. (lokalavisen 8/5) 
 
05.07 En 20-årig mand af anden etnisk 
herkomst sigtet for at stikke ild på en 
milkshake-butik på Nørrebro i København 
natten til 27/1. (Ekstra Bladet 8/5) 
 

Kulturberigelse foråret 2021
Et lille udvalg af de plager mange års udlændingepolitik  

har påført sagesløse danskere.

05.14 I Aarhus undlader politiet at gribe ind overfor en ulovlig palæstinensisk demon-
stration med biler, som overtræder alle færdselsregler. ”Man skal vælge sinde kampe” 
oplyste politiet. (lokalavisen 15/5)
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05.07 En 41-årig somalisk mand blev ved 
Retten i Sønderborg idømt syv dages 
fængsel og udvisning med et indrejsefor-
bud i seks år for indsmugling af 9,98 kilo 
khat. (24nyt 10/5) 
 
05.07 En undersøgelse viser, at 6,5 procent 
af unge mænd mellem 15-29 år med ikke-
vestlig baggrund i Helsingør er dømt for 
straffelovsovertrædelser i perioden 2013-
2018. Tallet for jævnaldrende mænd med 
etnisk dansk baggrund er 1,5 procent. 
(Helsingør Dagblad 7/5) 
 
05.07 IS-krigeren Ahmad El-Haj er som 
den første siden Anden Verdenskrig blevet 
sigtet for landsforræderi. Anholdt efter at 
have gået frit omkring i Danmark i 6 år.  
(BT 7/5) 
 
05.05 Medlemmer af den forbudte bande 
LTF har etableret sig i Pusher Street i Chri-
stiania. (Ekstra Bladet 5/5) 
 
05.04 Retten i Roskilde idømte Eliaz Ja-
meel Ahmed, Jonas Habeeb, Nasim Ne-
zami og Mat Larsen mellem 14 og 16 års 
fængsel for drabsforsøg mod en 17-årig 
mand i Greve. (SN 4/5) 
 
05.04 Vestre Landsret afgjorde, at en 53-
årig libanesisk mand, som har forsøgt at 
myrde partileder Rasmus Paludan med 
kniv, ikke skal udvises, idet en udvisning 
”ville stride mod Danmarks internationale 
forpligtelser”. (Ekstra Bladet 4/5) 
 
05.04 BT informerer om en stærkt voldelig 
pigegruppes overfald på ofre i København. 
Overfaldene blev filmet og lagt på Insta-
gram. (BT 4/5) * 
 
05.04 Da politi nærmede sig en bil med 5 
personer ”af anden etnisk herkomst” i Viby 
ved Aarhus, fløj 5 knive ud ad bilens vin-
duer. Alle blev sigtet for ulovlig våbenbe-
siddelse. (Den korte Avis 4/5) 
 
05.03 Da politi nærmede sig en bil med 2 
personer ”af anden etnisk herkomst” i Viby 
ved Aarhus, løb de fra stedet. Den ene blev 
anholdt; den anden slap væk. Den anholdte 
smed en kødøkse fra sig og blev sigtet for 
ulovlig våbenbesiddelse. (Den korte Avis 
4/5) 
 
05.03 En 20-årig mand blev frarøvet pung 
og mobiltelefon af 2 afrikanere. (Den korte 
Avis 4/5)  
 
04.29 En 33-årig somalier blev ved retten i 
Næstved dømt til forvaring efter mange til-
fælde af vold og dødstrusler.  
(sn.dk 29/4) 

04.29 En 39-årig kvinde blev udsat for et 
voldsomt gaderøveri af 3-4 teenagedrenge 
med arabisk udseende, da hun kom cyk-
lende i den vestlige del af Aarhus. 
(lokalavisen 30/4) 
 
04.29 På en bybus i Aarhus blev en 23-
kvinde hånet af 3 unge mørklødede mænd, 
som bl.a. kommenterede hendes asiatiske 
udseende. De slog og sparkede hende, før 
de forlod bussen. (Den korte Avis 29/4) 
 
04.29 I en bybus i Holbæk blev en 16-årig 
dreng truet med kniv af en mørklødet 
mand, som stjal hans taske med indhold. 
(Den korte Avis 29/4)  
 
04.29 I Svinninge blev en 12-årig pige for-
søgt voldtaget af en 30-40-årig mand med 
mellemøstligt udseende. Pigen kæmpede 
sig fri og slap væk. (lokalavisen 29/4) 
 
04.28 I Værløse ringede en mand med 
udenlandsk udseende på en dør og sagde, 
at han skulle se på badeværelset. Den kvin-
delige beboer lod ham vide, at han aldeles 
ikke skulle se på hendes badeværelse. For-
søg på tricktyveri? (Den korte Avis 29/4) 
 
04.27 Politiet anholdt i København og Aar-
hus i alt 6 mænd i alderen 27-35 år, som 
mistænkes for at tilslutte sig og finansiere 
terrororganisationen Islamisk Stat.  
 (Østjyllands Politi, nyhedsliste 27/4) 
 
04.27 Kurderen Jihad Khalil fra Aleppo i 
Syrien blev idømt 20 dages betinget fæng-
sel ved Retten i Holstebro for at have delt et 
filmklip med børneporno på Facebook med 
børneporno. (Syrienblog 28/4) 
 
04.25 I Aarhus fik en handicappet kvinde 
på handicapscooter, som ventede for rødt 
lys, sin taske stjålet af to mænd. Den ene 
have afrikansk udseende, den anden mel-
lemøstligt. (Den korte Avis 26/4) 
 
04.25 Syrisk asylansøger, som anses for 
rollemodel, tiltales ved retten i Sønderborg 
for talrige tilfælde af vold og trusler.  
(BT 25/4) 
 
04.24 En mand løb fra en parkeringsplads 
i Viby ved Aarhus, da han så politiet. Da 
politifolkene kiggede nærmere på området, 
fandt de 2 stjålne scootere og en el-cykel 
med lad. På ladet lå en pistol med isat ma-
gasin og 3 macheter. (lokalavisen 24/4) 
 
04.23 Sortklædte personer har i månedsvis 
kravlet ud og ind gennem et hul i hegnet 
omkring Udrejsecenter Kærshovedgård 
ved Bording i Midtjylland.  
(TV2 25/4) 

04.22 I toget mellem Holbæk og Roskilde 
truede 3 mænd med mellemøstligt udse-
ende en 46-årig kvinde til at aflevere sin 
taske, som bl.a. indeholdt 2200 kr.  
(SN 23/4) 
 
04.21 Retten på Frederiksberg idømte en 
23-årig mand tre års ubetinget fængsel for 
at have franarret ældre borgere i alt 2,5 mio. 
kr. Han flygtede derpå til Tyrkiet, men 
vendte tilbage, hvorefter han blev anholdt. 
(lokalavisen 21/4) 
 
04.20 En mand med mellemøstligt udse-
ende i en sort Chrysler 300C truede nogle 
drenge ved Frederiksværk Skole med at 
ville smadre dem, hvis han så dem igen. 
(Lokalavisen 21/4) 
 
04.20 Ved Birkerød Svømmehal blev en 
dansk dreng chikaneret af to unge afrika-
nere, som ville have hans cykel, og gav 
ham ”10 sekunder til at smutte fra stedet”. 
(SN.dk 21/4) 
 
04.20 Efter flere skyderier og knivstikkerier 
indføres der visitationszone i Vollsmose 
ved Odense. (24nyt 21/4) 
 
 

04.20 To marokkanere blev ved Køben-
havns idømt fængselsstraffe for i alt 794 
kriminelle forhold, bl.a. gaderøverier, mis-
brug af andres dankort, biltyverier, vold, 
som blev optaget og lagt på internettet, og 
voldtægt af en mindreårig pige. Anklageren 
ønskede dem udvist. Dommeren nøjedes 
med betinget udvisning. (Berlingske 20/4) 
 
04.18 Politiet har fundet 209,4 kg. spræng-
stof i et skur på amager. To mænd er an-
holdt. (Berlingske 19/4) 
 
04.16 Tre personer blev ved retten i Søn-
derborg dømt for grov vold mod politiet. 
Den ene blev idømt 3 års fængsel og udvis-
ning til Bosnien. (24nyt 17/4) 
 
04.15 Der blev affyret skud i Vollsmose 
ved Odense, og politiet fandt patronhylstre 
under patruljering i bydelen. (24nyt 15/4) 
 
04.14 To mørkklædte mænd på scooter af-
fyrede skud hen over veje i det vestlige  
Aarhus. En tilfældig bil blev ramt uden at 
skade føreren. (24nyt 15/4) 
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04.12 I Odense blev tre personer truet med 
knive af 5-7 unge med mellemøstligt og af-
rikansk udseende. 
(Fyns Politi døgnrapport 13/4) 
 
04.11 En opgørelse fra Justitsministeriet 
viser, at antallet voldtægtssigtelser er ste-
get fra 417 i 2012 til 987 i 2020. Hver fjerde 
gerningsmand er udlænding. Syrere begår 
flest voldtægter, dernæst følger tyrkere og 
statsløse. (BT 11/4) 
 
04.07 En 33-årig pakistansk mand blev 
ved Retten i Sønderborg blevet idømt 30 
dages fængsel og udvisning med et indrej-
seforbud i fire år for menneskesmugling – 
ved at have bistået en person med ulovlig 
indrejse i Danmark. (Den korte Avis 7/4) 
 
04.07 Politiet efterlyser 25-årige Ibrahim 
Omar og 25-årige Abdallah Ahmad Taha 
for deltagelse i mord, vold og trusler i ban-
demiljøet. (Den Korte Avis 7/4) 
 
04.04 Efter at have sagt "Jeg vil kneppe din 
ludermor" stak en 16-årig dreng en 17-årig 
dreng med flere knivstik. Ofret blev kørt på 
hospitalet, men var ikke livsfarligt såret. 
(Fyens.dk 6/4) 
 
04.02 En mand, som blev genkendt som 
den 27-årige Cenk Firat Kirat påkørte en be-
tjent ved en færdselskontrol i Aalborg og 

stak af. Betjenten slap med overfladiske 
skrammer. Gerningsmanden er udvist fra 
Danmark pga. bandekriminalitet, og op-
holder sig altså ulovligt i Danmark. 
(Ekstra Bladet 3/4)  
 
04.02 94 pct. af de dømte for grov krimi-
nalitet har indvandrerbaggrund. Rigspoli-
tiet konstaterer på deres hjemmeside, at 
der er en 'fremherskende voldsparathed i 
miljøet, der er en væsentlig trussel mod 
samfundets orden og borgernes tryghed 
og sikkerhed', og en ny undersøgelse fra 
Det Kriminalpræventive Nævn konklude-
rer, at folk i udsatte boligområder med ban-
deaktivitet føler en markant utryghed i 
hverdagen. (Ekstra Bladet 2/4) 
 
04.02 En analyse af den såkaldte bande-
konflikt 2018-2020 viser, at af 48 dømte var 
kun 3 etniske danskere. (Ekstra Bladet 2/4) 
 
03.30 Ved retten i Odense indrømmer to 
arabere, at de 14/11 affyrede skud mod en 
gruppe somaliere, som bragte en 13-årig 
piges liv i fare. Afhøringerne afslører, at der 
foregår en brutal kamp mellem arabere og 
somaliere i Vollsmose. (fyens.dk 30/3) 
 
03.29 Halsnæs Kommune er nu den hår-
dest corona-ramte kommune efter Ishøj, 
Brøndby Taastrup og Gladsaxe. 60 pct. af 
de smittede er ikke-danske. (SN 29/4) 
 

03.28 I Middelfart undgik en 15-årig pige 
muligvis at blive voldtaget af en ikke-
dansk mand, der tog fat i hente og trak 
hende ind i et grønt område mod hendes 
vilje. Han opgav og forsvandt, da der kom 
nogen forbi. (TV2Fyn 29/4) 
 
03.25 I Aarhus blev der affyret skud ind ad 
vinduet til en mand, som ikke blev ramt. Et 
vidne så to udenlandsk udseende mænd, 
der løb hen til en sort BMW med tildæk-
kede nummerplader og kørte derfra.  
(Østjyllands Politi 25/4)  
 
03.25 Slagteren i Hinnerup Brugsforening 
opdagede, at en ”kunde” var på vej ud af 
butikken med store indkøbskurve uden at 
betale. Slagteren stoppede ”kunden”, som 
da kaldte hende racistisk og stak af fra ste-
det. Hinnerup Brugsforening har store tab 
pga. tyvagtige ”kunder”, som kommer kort 
før lukketid, når det meste af personalet er 
gået hjem. (TV2 Østjylland 28) 
 
03.24 Odenses borgmester Peter Rahbæk 
Juel kritiserede på Facebook under indtryk 
af den alvorlige corona-situation, at der 
havde fundet fester sted i Vollsmose med 
50-70 deltagere. (facebook 24/3) 
 

HV 
 

Lighed for loven??? 
I think not.

Den 30.maj skete der et usædvanligt groft  
overfald på en kun 11-årig dreng.

Den spinkle 11-årige blev tæsket i et helt 
usædvanligt groft omfang. Han blev slået i 
jorden flere gange, og hver gang han var 
nede og ligge, blev han sparket i ansigtet 
og trampet i hovedet adskillige gange. 
 
Gerningsmændene er tydeligvis stolte af 
deres overfald på den 11-årige. De har i 
hvert fald delt en video af det på nettet. Po-
litiet har straks været ude og advare mod, 
at man deler denne video. Det er både 
ulovligt og strafbart og de, der deler den, 
vil blive tiltalt og straffet, oplyser politiet. 

Politiet begrundet det ikke kun med hen-
synet til ofret, men også med hensynet til 
gerningsmændene. De risikerer nemlig at 
blive jaget vildt af folk der vil begå selv-
tægt. 
 
Det samme hensyn gælder tydeligvis ikke 
for Lars. Lars er den mand, der var den 
ene part i et danmarksberømt skænderi 
med kvinden, Kodes Hamdi, på Kastrup 
Havn - et skænderi, som den konfrontato-
riske Kodes Hamdi selv provokerede til og 
selv bidrog til at eskalere. 
 
Lars ER i dag jaget vildt. Den video, som 
Kodes Hamdi lagde ud på nettet, er blevet 
delt 5.728 gange alene fra hendes egen   

facebookprofil og er - inklusiv de face-
bookgrupper den er blevet videredelt i - 
blevet set af mere end en kvart million 
mennesker. 
 
I adskillige kommentarer til Kodes Hamdis 
video af den let genkendelige Lars, opfordres 
der tydeligt til at Lars skal findes, så han 

Flemming Nielsen

11-årig.....
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kan få en gedigen omgang tæsk. Det forhold 
kan Kodes Hamdi umuligt være uvidende 
om, for opfordringerne til at finde Lars, så 
han kan få nogle tæsk, florerer også på 
hendes egen væg. 
 
Det er mig aldeles ufatteligt, at videoen 
stadig er på Kodes Hamdis facebookprofil. 
Det er en klokkeklar ulovlighed, Kodes 
Hamdi her har begået. At lægge en video 
offentligt ud af en person, der er tydeligt 
genkendelig, er en overtrædelse af Data-
beskyttelsesloven, som der er retspraksis 
for altid vil blive straffet. 
 
Lars har offentligt undskyldt overfor Kodes 
Hamdi, og Kodes Hamdi udtaler til medi-
erne, at hun har modtaget Lars’ undskyld-
ning, og at hun har tilgivet ham og oven i 
købet er rørt over hans undskyldning; men 
på trods af det, så fortsætter hun sit hævn-
togt mod Lars. Videoen af skænderier med 
den tydeligt genkendelige Lars blev lagt 
ud på hendes facebookprofil den 23. maj, 
og den ligger der stadig den dag i dag, den 
2. juni. 
 
I dag har Kodes Hamdi tilmed lavet en op-
datering, hvor hun igen, igen, igen trækker 
offerkortet og fortæller om den ”forfærdelige” 
oplevelse, hun har været ude for. Det gør 
hun i Tv-programmet ”Den lyserøde taxi,” 
såvel som hun også har fået masser af me-
dietid i flere andre Tv-programmer. 
Kilde: 1.   
 
Straks samme dag, som Kodes Hamdi var 
blevet verbalt forulempet af Lars, var der 
stribevis af politikere på banen med deres 
fordømmelse af Lars, inklusive Mette Fre-
deriksen, der bombastisk meddelte ”at den 
slags overhovedet ikke hører hjemme i 
Danmark.” Hele feel good segmentet var 
naturligvis også på banen med deres for-
dømmelser. 
 
Der er ikke en kæft, der har reageret på det 
modbydelige overfald på den kun 11-årige 
dreng, men han er selvfølgelig også bare 
en skide dansker. Man kan læse om over-
faldet på den 11-årige på disse to link - in-
klusive politiet kraftige advarsel mod at 
dele videoen. 
Kilde 2. 
Kilde 3. 
  
Blandt de mere end 5.600 kommentarer til 
Kodes Hamdis video af Lars, findes der 

nogle af de mest besynderlige og tåbelige 
kommentarer, jeg nogensinde har set på 
facebook. 
 
Citat:”               Hjerter til jeres fine familie. 
Jeg håber at I har fået rigtig god krisehjælp, 
så oplevelsen ikke sætter sig som traumer,        
              ” skriver Lone. 
 
Krisehjælp??? Traumer??? Hold nu kæft 
altså. Kodes Hamdi har været udsat for 
nogle få ukvemsord, som hun i et betydeligt 
omfang selv har provokeret til. Og det var 
så det. 
 
En af hendes landsmænd fra Tunesien 
kommer også med et bidrag. Kodes Hamdi 
og hendes familie er nemlig kommet til 
Danmark som kvoteflygtninge fra Tunesien, 
fordi der var så frygteligt farligt at opholde 
sig i Tunesien. Der er dog ikke mere farligt, 
end at Kodes Hamdi og familien har været 
på ferie i Tunesien adskillige gange, efter 
de har fået asyl i Danmark. 
 
Her er hvad Kodes Hamdis tunesiske lands-
mand, Ahmed Riahi, skriver: 
 
Citat: ”Mange arabere/muslimer i Europa 
leder efter den danske mand for at hævne 
det. Og hævnen er for dine børn, ikke for 
dig og da især ikke for din mand, der er en 

konfliktsky kujon. Jeg tror ikke at din 
mand er en ”rigtig” araber. En rigtig araber 
ville ikke reagere sådan (passivt) i den si-
tuation.” 
 
Ifølge Ahmed Riahi er man åbenbart ikke 
en rigtig araber, hvis ikke man er særdeles 
voldsparat. 
 
Kodes Hamdi kan li’ at rejse. Den 16. juli 
2016 var hun i Tyrkiet. Det skrev hun en 
begejstret facebookopdatering om under 
overskriften: ”Kodes Hamdi støtter Erodan 
i Istanbul, Tyrkiet.” 
 
Citat: ”Det er ikke så ofte jeg føler mig 
hjemme i et land som jeg gør i #Tyrkiet. 
Det er dejligt at se tyrkerne kæmpe som 
de gjorde i nat. #PrayForErdogan. #Pray-
ForTurkey. 
 
Man kan undre sig over, at Kodes Hamdi 
vælger at bosætte sig i et frit demokratisk 
land, når hun er så åbenlyst begejstret for 
Erdogans diktatur i Tyrkiet. 
 
Jeg har gravet stof frem til en hel bog om 
Kodes Hamdi og hendes familie. Det er 
ikke just flatterende ting der kommer frem, 
når man kradser lidt i den velpolerede 
overflade. Det kan man læse om i disse to 
facebookopdateringer. 
Kilde 4.  
Kilde 5. 
 

Kilde 1. https://www.youtube.com/watch?v=IvBJR70dlNs 
Kilde 2. https://ekstrabladet.dk/.../14-aarig-anholdt-i.../8605449 
Kilde 3. https://www.bt.dk/.../mor-til-11-aarig-i-uhyggelig-video... 
Kilde 4. https://www.facebook.com/flemming.nielsen.9461799/posts/876685696538350 
Kilde 5. https://www.facebook.com/flemming.nielsen.9461799/posts/879735152900071 
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af medlems- eller abonnementsforholdet og videregives ikke til uvedkommende.

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 2021 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 

Tilbud til medlemmer af DDF  
og læsere af Indsigt Udsyn

Internet-avisen 24NYT tilbyder 25% rabat på abonnement. 
Log ind på adressen: https://24nyt.dk/abonnement-med-rabat/ 
 
Så er du på vej til at få glæde af det gode tilbud. 
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BESTIL 

ABONNEMENT PÅ 

INDSIGT UDSYN 

4 MAGASINER  

ÅRLIGT 

KR. 250,- INCL. 

PORTO

DANSKEREN
2021INDSIGT

UDSYN

Bestilling af abonnement og bøger: 
danskeren@danskeren.dk · Sekretariatet: 23 42 77 33

SOMMERTILBUD 
PÅ BØGER

I hele juni fremsender  
vi bogbestillinger  
portofrit  
Du betaler kun bøgernes pris.  
Bøgerne illustreret ovenfor 
koster fra venstre mod højre 
65 kr., 290 kr., 295 kr., 
25 kr., 132 kr. og 246 kr. 

 
Se hele bestillingslisten  
på DDF’s hjemmeside 
www.dendanskeforening.dk  
under menuen ”materialer”. 
 


